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JIR I LEVŸ 

(sierpień 1926 — 17 stycznia 1967)

25 stycznia 1967 szereg osób w Polsce otrzym ało jednakowo zaadre
sowaną przesyłkę z Czechosłowacji. Pieczątka pocztowa wskazywała, 
że listy  nadano w Brnie. Gdy wzięłam swój do ręki, zobaczyłam, iż 
nie jest to zwykła koperta, lecz arkusz papieru złożony w  ćw iartkę, 
z przeświecającą czarną obwódką. Zrozumiałam, że to nekrolog. Ale nic 
nie budziło myśli, czyją śm ierć zapowiada. Patrzy łam  dłuższą chwilę, 
nie pojm ując zaw artej w nim informacji. Inform acja mówiła, że J ir i 
Levy, docent U niw ersy tetu  Brneńskiego, zm arł 17 stycznia 1967. Senat 
U niw ersytetu  zawiadam ia, że pożegnanie ze zm arłym  nastąpi 25 stycznia 
w sali K rem atorium . W łaśnie w owej chwili, gdy zawiadomienia do tarły  
do nas. Nekrolog m ówił także o tym, że doc. Levy nie ukończył jeszcze 
41 roku życia. B rneński U niw ersytet poniósł ciężką stratę. Ponieśliśm y 
ją  i my. S traciliśm y kolegę dużej klasy naukowej i człowieka, którego 
powaga, skromność i odpowiedzialność podbijały każdego, kto go spotkał. 
Część czytelników  ,,Pam iętn ika L iterackiego” zna niew ątpliw ie nazwisko 
Levego także z przekładów  jego artykułów , które się ukazały w Polsce 
(O ścisłych metodach badania wiersza  (w zbiorze: M atematyka i poetyka. 
W arszawa 1965) oraz Teoria informacji a stosunek między nadawcą 
a odbiorcą utworu literackiego  (w druku)). Może nie wszyscy jednak 
znają wszelkie k ierunk i jego naukowej aktywności, a już zapewne nie
wielu — jego biografię.

J ir i  Levy urodził się w sierpniu 1926 w Koszycach. Był jedynym  
synem  brneńskiego rom anisty  prof. O tokara Levego, także młodo zm ar
łego. U niw ersytet ukończył w Brnie i jako anglista rozpoczął pracę pe
dagogiczną na U niw ersytecie w Ołomuńcu w katedrze anglistyki k ie
row anej przez wybitnego, tragicznie zmarłego, profesora tam tejszego 
U niw ersy tetu , A. Cejpa. Od roku 1964 prowadził Zakład Teorii i L ite
ra tu ry  w  Brnie. Levy należał do tego pokolenia, które zachowało
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w  swoim wykształceniu jeszcze najlepszą tradycję przedwojennej Pragi. 
Zainteresowany problematyką historycznoliteracką, panował nad podsta
w ow ym i zasadami opisu języka, słowem —  miał w swoim ręku pełny 
skład narzędzi filologa.

Z rodzimej tradycji wyniósł znajomość i zrozumienie problem atyki 
formalnej, a także zainteresowania semantyczne, tak charakterystyczne 
dla czeskiego strukturalizmu. Doskonale wykształcony, swobodnie poru
szał się w  literaturze angielskiej, francuskiej i niemieckiej, znał litera-

J i r i L e v y

turę przedmiotu w zasięgu światowym i umiał w  razie potrzeby w  dys
kusji przechodzić z jednego języka na drugi.

N iezależny wewnętrznie, niezmiernie poważny, rozw ijał się i szedł 
drogą prostą, w  której nie widać odchyleń powodowanych jakim kolwiek 
zewnętrznym  naciskiem.

Racjonalista, a jednocześnie człowiek dużej tolerancji, własną drogę 
widział w  dociekaniach natury semantycznej. Znaczenie formy i forma 
znaczenia —  tytuł jednego z jego odczytów wygłoszonych w  Warszawie, 
może byłby odpowiedni jako nagłówek tomu zawierającego jego dorobek 
naukowy.

Dorobek naukowy Levego był bardzo duży, zarówno w liczbie jak 
i w  wadze pozycji. Prace swe prowadził w  dwóch kierunkach: teorii
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i h istorii przekładu oraz analizy wiersza, rozszerzanej także na inne 
elem enty tekstu . To były  główne tereny  jego aktywności.

W zakresie historii i teorii przekładu dokonał bardzo dużo. Je s t on 
autorem  św ietnej i wszechstronnej pracy z h istorii przekładu w Cze
chach. Prace tego uczonego zyskały ocenę światową, k tóra w yraziła się 
organizacyjnie w  członkostwie egzekutywy FIT  (Fédération In ternational 
des Traducteurs), w  k ra ju  zaś był wiceprzewodniczącym sekcji tłum aczy 
w Związku L iteratów  CSRS.

W krąg naszych prac J ir i  Levy wszedł z początku korespondencyjnie. 
Poznaliśmy go w  związku z I M iędzynarodową K onferencją Poetyki 
w W arszawie (1960), w  k tórej w prawdzie nie mógł uczestniczyć oso
biście, ale na k tó rą  przysłał swoje m ateriały.

W dwa lata  później m ogliśmy powitać już doc. Levego u nas, na 
małym  zebraniu poświęconym problem atyce wiersza. Jego niezm iernie 
in teresujący i rze te lny  w ykład m etod ścisłego badania wiersza w rozsze
rzonej w ersji został opublikow any w  zbiorze M atem atyka i poetyka  
w  kilka la t później w  W arszawie. Zagadnienie wiersza i języka oraz 
w ynikające stąd zagadnienia inform acyjności różnych form  wierszowych 
m iały w nim  znakomitego przedstawiciela. Jego przygotowanie kom para- 
tystyczne wnosiło tu  w iele cennego, pozwalało na 'szerok im  i różnorod
nym m ateriale pokazać rolę system u językowego w  struk tu rze  wiersza

Od tego spotkania Levy był uczestnikiem  wszystkich naszych kon
ferencji i w spółautorem  wszystkich zbiorów m ateriałów , k tóre w rezu l
tacie tych konferencji powstawały. O statni raz gościliśmy go na kon
ferencji sem iotyki, k tó ra  odbyła się w  Kazimierzu nad Wisłą, we w rześ
niu 1966. Jego re fe ra t tam  wygłoszony pt. P oetyka generatyuma, k tó ry  
jest w tej chwili w druku, pokazywał k ierunek rozwoju zainteresow ań 
uczonego. Jednocześnie doc. Levy sta ł się inicjatorem  i organizatorem  
brneńskich konferencji poświęconych spraw om  wiersza, ożywiając w ten  
sposób cenną brneńską tradycję. Na Uniwersytecie Brneńskim  przed 
d rugą w ojną św iatow ą uczył analizy wiersza Roman Jakobson.

W rażliw y na rozwój dyscypliny doskonale i prekursorsko chw ytał 
to, co w  rozw oju współczesnej lingw istyki może dać lepsze narzędzie 
do opisu tek stu  literackiego i wydobycia jego sem antycznej wartości. 
O statnie jego zam ierzenia w iązały się z przeform ułow aniem  opisu w ier
sza na podstaw ie generatyw nej gram atyki. W ydaje się, że jest to ko
nieczność isto tna i płodna.

Docent J ir i Levy był doskonałym  pracownikiem  naukowym  i czaru
jącym  człowiekiem. Jego u tra tę  odczuli wszyscy, k tórzy go znali choćby 
przelotnie.
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