


„Prin întreaga sa operă şi activitate prof. dr.

docent Leon D. Leviţchi a rămas în memoria

tuturor acelora ce studiază limba, cultura şi

civilizaţia engleză şi nu numai, ca un creator al

anglisticii din România ale cărui contribuţii se

înscriu în istoria culturii românesti

contemporane.”

Veronica Focşeneanu–Leviţchi

https://editura.mttlc.ro/carti/LLA%201.%20Leon%20D.%20Levitchi.%20CLP.pdf

Născut 27 august 1918
Edineț, județul Hotin

Decedat 16 octombrie 1991,
București

Părinți
Zinovia Leviţchi
(născută Gârlea, învățǎtoare
înrudită cu scriitorul Gârleanu)
Diomid Leviţchi
(profesor-preot protoiereu,
cu descendenţă
de 17 generaţii de preoţi din tată în fiu)

https://editura.mttlc.ro/carti/LLA%201.%20Leon%20D.%20Levitchi.%20CLP.pdf

https://editura.mttlc.ro/carti/LLA 1. Leon D. Levitchi. CLP.pdf
https://editura.mttlc.ro/carti/LLA 1. Leon D. Levitchi. CLP.pdf


 când împlinise 6 ani, meşterise o tipografie cu
ştampile şi edita deja o mică revistă lunară
enciclopedică

„Gândul de a mă face profesor m-a îmbiat din
primii ani de liceu, apoi s-a transformat în decizie
fermă, ezitările existând numai în alegerea
specialităţii – limba română sau geografia. Până
la urmă, în clasa a V-a, unde a doua limbă
modernă era germana, am optat pentru engleză,
în bună măsură şi ca un gest de necugetată
sfidare la adresa gramaticii încălcate a celei
dintâi. Limba engleză mi se părea nu numai
interesantă şi foarte muzicală, ci şi extrem de
simplă ca morfologie şi sintaxă (eres cumplit,
cum aveam să constat mai târziu), ceea ce
însemna că poate fi învăţată… fără profesor. Cât
despre gândul de a elabora câteva materiale
didactice legate de specialitate, acesta a luat
naştere sub imperiul strict al necesităţii – nu a
fost niciodată „o chemare lăuntrică”.

• școala elementară în localitatea natală,
• 1927-1937 – cursuri liceale la Cernăuți (clasa I)

și la Hotin, (clasele II-VIII),
• examenul de bacalaureat la Cernăuți în 1937,
• premiat pentru rezultate deosebite cu o călătorie

în Norvegia,
• 1937-1941 – a studiat limba și literatura engleză,

precum și estetică și critica literară la Facultatea
de litere și filosofie a Universității din București.

https://editura.mttlc.ro/carti/Leon_D_Levitchi_(1918-1991)_volume_two.pdfhttps://editura.mttlc.ro/carti/LLA%201.%20Leon%20D.%20Levitchi.%20CLP.pdf

https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_din_Bucuresti
https://editura.mttlc.ro/carti/Leon_D_Levitchi_(1918-1991)_volume_two.pdf
https://editura.mttlc.ro/carti/LLA 1. Leon D. Levitchi. CLP.pdf


• 1942-1945 (în anii participării României la cel
de-al Doilea Război Mondial) - a fost recrutat ca
translator din mai multe limbi la mai multe
comandamente militare;

• 1946-1949 - profesor de engleză la liceele
„Profesorii Asociați”, apoi „Matei Basarab” din
București;

• 1946 - debutează cu traducerea romanului
Balaurul de Upton Sinclair (împreună cu Dan
Duțescu);

• 1949-1969 - cadru didactic la Universitatea din
Bucureşti (asistent (1949-1955), apoi lector
(1955-1969);

• 1969-1980 - conferențiar și apoi profesor
universitar la catedra de limbi germanice de la
Universitatea din București;

• A coordonat elaborarea a 19 teze de doctorat,
dintre care 7 redactate de doctoranzi străini.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Leon_Levi%C8%9Bchi

„Leviţchi este o figură proeminentă a anglisticii

româneşti, creator de şcoală. Înzestrat cu o

impresionantă putere de muncă, cu o exemplară

rigoare, atent la cele mai mici amănunte, de o

mare modestie, s-a dedicat înfăptuirii unei

opere ample, cuprinzând dicţionare, istorii ale

literaturii engleze, studii de shakespearealogie,

traduceri din şi în limba engleză ale unor autori

foarte diverşi, tote realizate cu talent. ”

Dan Grigorescu

https://www.fitralit.ro/30-10-2016-leon-levitchi-arhiva-foto/

https://ro.wikipedia.org/wiki/Leon_Levi%C8%9Bchi
https://www.fitralit.ro/30-10-2016-leon-levitchi-arhiva-foto/


• Dicționar român-englez. București : Editura
ştiințifică, 1965

• Gramatica limbii engleze (în colaborare cu Dan
Duțescu). București : Editura ştiințifică, 1967
(cu Ioan-Aurel Preda)

• Îndrumar pentru traducătorii din limba
engleză în limba română. București : Editura
științifică și enciclopedică, 1975

• Studii shakespeariene. Cluj-Napoca : Dacia,
1976

• Istoria literaturii engleze și americane, vol. I-II.
Cluj-Napoca : Dacia, 1985-1994

• Limba engleză fără profesor. București : Teora,
1997

• Manualul traducătorului de limba engleză.
București : Teora, 1994

• Dicționar englez-român (editat împreună cu
Andrei Bantaș), 1991

• A History of Romanian Literature, 1989
(traducere a lucrării lui G. Călinescu Istoria
literaturii române de la origini până în prezent,
1941; ediție revizuită de Al. Piru, 1982)

https://ro.wikipedia.org/wiki/Leon_Levi%C8%9Bchi

• 1955 - membru al Uniunii scriitorilor din
România, secţia traducători

• 1968 - membru al Asociaţiei Internaţionale a
Profesorilor de Limbă şi Literartură Engleză
(International Association of University
Professors of English, IAUPE)

• 1972 - Premiul Academiei Române pentru
traducerea volumului Versuri alese de Robert
Browning

• 1978 - Premiul Academiei Române pentru
traducerea (în colaborare cu Andrei Bantoş)
volumului de poezii ale lui Mihai Eminescu
(ediţie bilingvă, editura Minerva)

https://cultural.bzi.ro/leon-levitchi-cariera-profesionala-si-academica-18725

https://ro.wikipedia.org/wiki/Leon_Levi%C8%9Bchi
https://cultural.bzi.ro/leon-levitchi-cariera-profesionala-si-academica-18725


„Învăţarea unei limbi străine este un act profund

patriotic, deoarece el contribuie la ridicarea

ştachetei culturale a naţiunii. Iar în ceea ce priveşte

limba engleză, învăţarea şi diseminarea ei nu sunt

numai necesare, ci au şi un caracter de urgenţă.”

Leon D. Leviţchi



„Mă recunosc în „lingvist” numai cu o

reducere drastică a noțiunii moderne prin

specificare (tradițional, practic, aplicat,

nematematic, psihologic, empatic etc.), la

fel și în „cercetător literar” (ocazional) și

mult mai mult în „traducător” - fără

restrângeri semantice, ba chiar aș zice, cu

extinderi, pentru că am considerat

întotdeauna și lexicografia bilingvă ca

specie a genului numit „traducere”.

Iar traducerii, într-adevăr, i-am consacrat

cea mai însemnată parte a activității mele

de mijlocitor între două culturi și foarte,

foarte multe ore de curs și seminar în cadrul

activității didactice.”

Leon D. Leviţchi

https://editura.mttlc.ro/carti/LLA%201.%20Leon%20D.%20Levitchi.%20
CLP.pdf

https://editura.mttlc.ro/carti/LLA 1. Leon D. Levitchi. CLP.pdf


„Părerea mea este că traducerea reprezintă forma
cea mai complexă de predare şi învăţare la o
catedră de limbi străine, mai ales atunci când
textul ce urmează a fi tradus este o poezie,
deoarece implică şi cunoaşterea legilor muzicii,
melodiei şi ritmului, precum şi rostirea corectă a
cuvintelor (în afară de studiul denotației, al
accentuării lexicale, gramaticale și stilistice, al
modalității, coerenței și stilului, încadrarea
textului în întreaga operă a scriitorului, a
scriitorului în epocă etc.)”

Leon D. Leviţchi
https://www.fitralit.ro/31-05-2018-leon-levitchi-ganduri-despre-traducere/

https://www.fitralit.ro/31-05-2018-leon-levitchi-ganduri-despre-traducere/


„Leviţchi publică în 1985 primul volum al unei
Istorii a literaturii engleze şi americane,
concepută tot în funcţie de parametrii
discursului didactic şi având meritul de a fi
prima sinteză autohtonă de acest fel. A
contribuit la cunoaşterea limbii şi literaturii
engleze şi prin lecţiile şi prelegerile ţinute la
posturile naţionale de radio şi televiziune.”

Virgil  Stanciu



A tradus în engleză:
• Mihai Eminescu;
• Octavian Goga;
• George Coşbuc;
• Alexandru Balaci;
• Vasile Florea;
• Balade populare româneşti etc

http://www.romlit.ro/leon_levichi_cel_mai_bun_anglist_din_romnia_ar_fi_mplinit_95_

de_ani_un_interviu_cu_veronica_foceneanu_levichi_realizat_de_lidia_vianu

http://www.romlit.ro/leon_levichi_cel_mai_bun_anglist_din_romnia_ar_fi_mplinit_95_de_ani_un_interviu_cu_veronica_foceneanu_levichi_realizat_de_lidia_vianu


A tradus în limba română din:
• Theodore Dreiser;
• Richard Brinsley Sheridan;
• Jonathan Swift;
• Jerome K. Jerome;
• William Stevenson;
• Philip Gosse;
• Robert Greene;
• Philip Massinger;
• Christopher Marlowe;
• William Shakespeare;
• Thomas Kyd;
• Ralph Waldo Emerson;
• Robert Browning; etc

http://editura.mttlc.ro/carti/Leon_D_Levitchi_%281918-1991%29_volume_two.pdf

„Leon Leviţchi a fost unul dintre fondatorii unei
perspective noi asupra studiilor de anglistică în
România, o personalitate deopotrivă ca
traducător, profesor şi lexicolog.”

Dan Grigorescu

http://editura.mttlc.ro/carti/Leon_D_Levitchi_(1918-1991)_volume_two.pdf


„Împreună cu Tudor Dorin, Leviţchi a îngrijit o
antologie a poeziei americane (I-II, 1977-1978) şi o
antologie a poeziei engleze (I-IV, 1980-1984),
concepute ca ilustrări ale evoluţiei liricii din cele
două ţări de la începuturi până în
contemporanietate.”

Dan Grigorescu



 Mult zgomot pentru nimic (1956), 
 Henric al IV-lea (1957), 
 Troilus şi Cresida (1960), 
 Timon din Atena (1960),
 Furtuna (1963), 
 Hamlet (1964), (împreună cu Dan Duțescu),
 teza de doctorat – Subliniere lingvistică în opera 

dramatică a lui Shakespeare – (1968), 
 Măsură pentru măsură (1987), 
 Antoniu şi Cleopatra (1988),
 Cymbeline (1989), 
 Opere Complete 8 volume (1989) 

„Cine a citit piesele lui Shakespeare cu atenţia
cuvenită acumulează experienţa unui adult care,
datorită profesiunii sale, a cunoscut îndeaproape
un număr însemnat de destine umane. Imitând
oamenii reali, cei ai lui Shakespeare sunt
complecşi, evoluează, sunt contemporanii noştri.
Shakespeare „nu a scris pentru o epocă, ci pentru
toate timpurile.””

Leon D. Leviţchi

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dan_Du%C8%9Bescu




„Ca autor de dicţionare şi traducător, susţin cu toată

convingerea că limba română eslte la fel de bogată şi

plină de nuanţe ca şi limba engleză, după cum

literatura română, deşi considerabil mai tânără decât

engleză, dispune de numeroase lucrări care merită să

fie traduse pentru folosul cititorului aglo-saxon.”

Leon D. Leviţchi

http://editura.mttlc.ro/carti/Leon_D_Levitchi_%281918 1991%29_volume_two.pdf

http://editura.mttlc.ro/carti/Leon_D_Levitchi_(1918-1991)_volume_two.pdf


https://editura.mttlc.ro/lla-8-teza-doctorat.html

http://editura.mttlc.ro/sandulescu.levitchidutescu.html

http://www.romlit.ro/leon_levichi_cel_mai_bun_anglist_din_romnia_ar_fi_m

plinit_95_de_ani_un_interviu_cu_veronica_foceneanu_levichi_realizat_de_

lidia_vianu

http://primo.libuniv.md/

https://editura.mttlc.ro/lla-8-teza-doctorat.html
http://editura.mttlc.ro/sandulescu.levitchidutescu.html
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https://www.fitralit.ro/30-10-2016-leon-levitchi-arhiva-foto/

https://leviathan.ro/centenar-leon-levitchi-marcat-prin-

aparitia-volumului-online-inimi-ruginite/

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/7316

https://www.fitralit.ro/30-10-2016-leon-levitchi-arhiva-foto/
https://leviathan.ro/centenar-leon-levitchi-marcat-prin-aparitia-volumului-online-inimi-ruginite/
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/7316


„Tatăl meu era, prin excelenţă, un om
muncitor, tare vrednic, destoinic şi harnic, niciodată
nu-şi pierdea timpul, întotdeauna avea ceva de
făcut. Ziua dumnealui de muncă era de cel puţin 10
ore, dar se prelungea uneori şi la 12, 14 ore sau chiar
la mai mult, depinde de tema la care lucra, de
termenul de predare pe care îl avea, şi aşa mai
departe.
Doar de Crăciun şi de Paşti nu lucra, rămânea ore în
şir în biroul dumnealui şi citea.
Când se aşternea la treabă muncea cu acurateţe,
perseverenţă şi eficienţă, avea harul compoziţiei şi
darul inspiraţiei, era pătrunzător şi iute în gândire,
avea indiscutabil vocaţie pentru literatură şi pentru
anglistică. ”

„Tatălui meu îi plăceau confruntările cu
problemele serioase, complicate până la maximum
şi se prindea lesne la treabă în faţa unor astfel de
situaţii, era asemenea matematicianului împătimit
să rezolve orice fel de enigmă, să o aducă la lumina
înţelegerii celor interesaţi.”

„Când lucra la dicţionare tatăl meu avea
pe birou şi în jurul său, sau în apropiere,
nenumărate alte dicţionare, de specialitate -
botanice, anatomice, militare, tehnice, juridice etc,
explicative sau nu, unele pornind din română în
engleză, în franceză, în germană, în rusă, altele
invers şi multe altele tematice într-o aceeaşi limbă.
Nici un cuvânt pe care îl trecea în dicţionarele sale
„nu scăpa” de verificarea minuţioasă logică,
etimologică, ortografică etc. ”

„Tatăl meu a fost un om cu o educaţie
aleasă, cu o remarcabilă proprie instrucţie, însetat
de artă, de cultură, de spiritualitate. Cânta la
vioară, compunea îndelungi fraze muzicale, scria cu
uşurinţă proză şi poezie, compunea piese de teatru
cărora le adăuga îndrumări de regie şi scenografie,
avea o voce cu timbru plăcut de bariton şi o dicţie
impecabilă.”

Veronica Focşeneanu – Leviţchi

(fiica cea mare a lui Leon Leviţchi, ea însăşi cunoscută angliştilor din 
România: traducătoare şi cercetătoare a operei lui Shakespeare 
(mergând astfel pe urmele tatălui ei), directoare a Liceului „I.L. 

Caragiale” din Bucureşti. (L.V.))

http://www.romlit.ro/index.pl/leon_levichi_cel_mai_bun_anglist_din_romnia_ar_fi_mp

linit_95_de_ani_un_interviu_cu_veronica_foceneanu_levichi_realizat_de_lidia_vianu

http://www.romlit.ro/index.pl/leon_levichi_cel_mai_bun_anglist_din_romnia_ar_fi_mplinit_95_de_ani_un_interviu_cu_veronica_foceneanu_levichi_realizat_de_lidia_vianu


„Important este de subliniat aici că Profesorul
Levițchi acoperea în detaliu întreaga arie a
anglisticii în sensul german al cuvântului. Aceasta
este rațiunea pentru care el singur a fost deschizător
de drumuri. Iată de ce el rămâne singurul și cel mai
important dintre toți.”

„a fost omul – ideea, inima, sufletul – marilor
proiecte de anglistică în România Secolului 20.”

C. George Săndulescu

(în prefaţa ediţiei din 2011  a lucrării Shakespeare Criticism)

https://editura.mttlc.ro/lla-8-teza-doctorat.html

„În relaţiile cu oamenii era, cum spun francezii,

d’humeur égale. Nu l-am văzut să-şi iasă

vreodată din fire. Acelaşi echilibru îl manifesta în

relaţiile cu studenţii care, şi din acest motiv,

aveau un cult pentru el. Acelaşi echilibru şi în

relaţiile lui de familie. Era puternic legat

sufleteşte de soţie şi de cele două fiice şi de

nepoata lui şi de rudele apropiate. Rar mi-a fost

dat să văd o familie mai sudată prin afecţiune

şi înţelegere. Pe fete le-a crescut şi fără

răsfăţ, şi fără dăscăleală. S-a făcut simţită din

plin, cu rezultate şi reuşite admirabile,

puterea exemplului.”

Dan Duţescu

https://editura.mttlc.ro/carti/Leon_D_Levitchi_(1918-1991)_volume_two.pdf

https://editura.mttlc.ro/lla-8-teza-doctorat.html
https://editura.mttlc.ro/carti/Leon_D_Levitchi_(1918-1991)_volume_two.pdf
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