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Objęcie stanowiska po prof. Jerzym Limonie, który opuścił nas nagle
i pozostawił w nieutulonej żałobie, to misja wyjątkowo trudna. Mówi się, że
nie ma ludzi niezastąpionych, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że twórca
i założyciel Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego był osobą, której zastąpić
się nie da. Można jedynie próbować kontynuować jego dzieło w najlepszy
możliwy sposób.
Międzynarodowa konferencja pt. Jerzy Limon. Inspiracja – Dialog – Polemika w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim upamiętnia, ale i poddaje twórczej dyskusji wkład prof. Jerzego Limona w dorobek naukowy i kulturowy
dzisiejszego świata. Cieszy mnie, że tak wielu wspaniałych gości odpowiedziało na zaproszenie organizatorów. Jestem przekonana, że taki właśnie
teatr był bliski sercu Profesora – nie tylko prezentujący najciekawsze dzieła
z różnych dziedzin sztuki, ale będący też miejscem spotkań artystów, naukowców, animatorów i edukatorów kultury. Dzięki nim możemy wspólnie
szerzyć ideę, że Szekspir, a także jego Teatr w Gdańsku – jest miejscem
otwartym dla wszystkich. Miejscem spotkań człowieka z człowiekiem.
W każdej jego intelektualnej, artystycznej czy edukacyjnej formie. Dziękujemy za udział w dzisiejszym wydarzeniu. I zapraszamy do nas ponownie!
Taking over after Professor Jerzy Limon, who departed so suddenly and
left us in inconsolable mourning, is an exceptionally difficult mission. They
say that we are all replaceable but there can be no doubt that the creator
and founder of the Gdańsk Shakespeare Theatre was irreplaceable indeed.
One can only try to continue his work in the best way possible.
The international conference entitled Jerzy Limon: Inspiration—Dialogue—
Polemics at the Gdańsk Shakespeare Theatre commemorates Jerzy Limon’s contribution to the research and cultural achievements of the world
today but also makes it a subject of creative discussion. I am glad that so
many outstanding guests have responded to the organisers’ invitation. I am
convinced that this very kind of theatre was close to the Professor’s heart:
not just one that presents the most compelling works from various fields of
art but also one that is a meeting place for artists, scholars, culture promoters, and educators. They make it possible for us all to foster the idea that
Shakespeare, as well as his Gdańsk Theatre, provide a place that is open
to everyone, a place where people meet, in any intellectual, artistic, and
educational format. Thank you for taking part in today’s event. And we’ll
be happy to welcome you again!

Agata Grenda
Dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
/ Director of the Gdańsk Shakespeare Theatre
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Profesor Jerzy Limon niemal całe swoje naukowe życie spędził
na Uniwersytecie Gdańskim, dzieląc się swoją wiedzą, niebywałą erudycją i niegasnącą wiarą w dokonywanie rzeczy, zdawałoby się, niemożliwych. Co więcej, nie tylko wierzył w swoje marzenia i plany,
ale też je realizował. Dzisiaj, gdy Profesora nie ma już z nami fizycznie,
to Jego słowa, pamięć o Nim i Jego dziełach będą podawane głośno
z ust do ust nie tylko w murach Uniwersytetu i Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego ale też na ulicach miasta, po którym będą przechadzać się goście i uczestnicy cyklu wspaniałych wydarzeń pod nazwą
Jerzy Limon. Inspiracja – Dialog – Polemika.
Jeśli zobaczymy, jak bogaty testament zostawił nam Jerzy Limon
i potraktujemy go jak zadanie, bezradność ustępuje mobilizacji i chęci
działania. Profesor zdziałał wiele swoimi niezwykłymi czynami, niczym Szekspirowski Prospero czarami. Resztę zostawił nam.
Professor Jerzy Limon spent nearly his entire scholarly life at the University of Gdańsk, sharing his knowledge, incredible erudition, and unwavering faith in accomplishing things that seemed impossible. What
is more, he not only believed in his dreams and plans but also made
them come true. Today, when Professor Limon is no longer physically with us, his words, the memory of him and his works will be passed
loudly on from mouth to mouth, not only within the walls of the University and the Gdańsk Shakespeare Theatre but also in the streets
of the city, where the series of brilliant events titled Jerzy Limon: Inspiration – Dialogue – Polemics will have its guests and participants
strolling about.
If we acknowledge how massive a legacy Jerzy Limon left us with
and consider it a mission, helplessness will give way to motivation and
a desire to act. Professor Limon achieved a lot with his extraordinary
work, like Shakespeare’s Prospero with spells. He left the rest to us.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

/ Rector of the University of Gdańsk
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„For Jerzy, because you inspire, and inspire, and inspire…” – ta dedykacja dla Jerzego Limona z książki Bryana Reynoldsa Transversal Subjects:
From Montaigne to Deleuze after Derrida mogłaby być mottem naszej
konferencji. Jerzy Limon był marzycielem, wizjonerem, profesorem
nauk humanistycznych, twórcą i dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, o którego powstanie zabiegał przez 24 lata. Udowodnił, że
nawet najbardziej niezwykłe, szalone marzenia mogą się spełnić. Wymaga to nieustępliwości, ciężkiej pracy i odrobiny szczęścia, owego uśmiechu bogini Fortuny i sprzyjających Muz, o których często mówił. Jego
niezachwiana wiara w sukces, entuzjazm, pasja porywały ludzi, zjednywały mu sojuszników i inspirowały. Odszedł nagle, zostawiając nam swoje
dziedzictwo oraz przesłanie – wiarę, że sztuka będzie żyła zawsze, „do
ostatniej sylaby czasu”.
“For Jerzy, because you inspire, and inspire, and inspire…” – this dedication to Jerzy Limon from Bryan Reynolds’s book Transversal Subjects:
From Montaigne to Deleuze after Derrida could well be the motto of our
conference. Jerzy Limon was a dreamer, visionary, professor of humanities, founder and director of the Gdańsk Shakespeare Theatre, who
worked tirelessly to build it for 24 years. He proved that even the most
extraordinary, crazy dreams can come true. It takes tenacity, hard work,
and a bit of luck, a smile from the goddess Fortune and the favour of
the Muses that he often talked about. His unwavering belief in success,
his enthusiasm and passion captivated people, won them over as allies
and inspired them. He passed away suddenly, leaving us with his legacy
and a message: the belief that art will live forever, “to the last syllable of
recorded time.”

Justyna Limon

Wiceprezes Fundacji Theatrum Gedanense
/ Vice-President, Theatrum Gedanense Foundation
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Profesor Jerzy Limon był wybitnym naukowcem, oryginalnym prozaikiem, eseistą i tłumaczem, a także pomysłodawcą i organizatorem
Festiwalu Szekspirowskiego oraz budowniczym Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego. Niezwykła skala jego wiedzy, talentu i zaangażowania budzi uznanie i szacunek. Moim marzeniem jest jednak, żeby
dzieło Profesora pozostawało żywym przekazem naukowym, artystycznym i kulturalnym. Takim, które zachęca do dalszych badań,
jest przedmiotem namysłu i dyskusji, zapładnia wyobraźnię i dopinguje do działania. Właśnie dlatego latem zeszłego roku rzuciłem
pomysł zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej Jerzy
Limon. Inspiracja – Dialog – Polemika. Dzięki staraniom instytucji,
z którymi przez lata związany był Profesor, grono wybitnych badaczy, artystów i kuratorów z całego świata spotka się w Gdańsku,
by dyskutować o jego dorobku i działalności. W trakcie sześciu paneli
otwartych dla publiczności myśl Jerzego Limona na nowo zabłyśnie
w ciemnych murach jego ukochanego teatru.
Professor Jerzy Limon was an outstanding scholar, creative prose
writer, essayist and translator, as well as the originator and organiser
of the Shakespeare Festival and the creator of the Gdańsk Shakespeare Theatre. The extraordinary scale of his knowledge, talent
and commitment is both recognised and respected. But it is my
dream for Professor Limon’s work to remain a living scholarly, artistic, and cultural message. One that encourages further research,
is the subject of reflection and discussion, stimulates the imagination, and inspires action. This is why last summer I floated an idea
of holding an international research conference titled Jerzy Limon:
Inspiration – Dialogue – Polemics. The efforts of the institutions
with which Professor Limon was associated for years have allowed
a bevy of outstanding researchers, artists, and curators from around
the world to meet in Gdańsk to discuss his achievements and work.
During the six panels open to the public, Jerzy Limon’s mind will
shine again within the dark walls of his beloved theatre.

dr hab. Jacek Kopciński, prof. IBL PAN
Instytut Badań Literackich PAN

/ The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences
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DZIEŃ / DAY 1
27.05.2022
10.00–10:30
Otwarcie konferencji / Conference inauguration
-

10:30–12:30
PANEL 1 TEORIE / THEORIES
Teoria teatru w badaniach Jerzego Limona
/ Jerzy Limon’s Theory of Theatre

Jacek Fabiszak, UAM Poznań
Tomasz Kubikowski, AT Warszawa
Patrice Pavis, Université Paris 8, Francja
Tomasz Wiśniewski, UG Gdańsk
Sylwia Dobkowska, UG Gdańsk / moderator
-

przerwa kawowa / coffee break
-

13.00–15.00
PANEL 2 ARCHIWA / ARCHIVES
Historia teatru w badaniach Jerzego Limona
/ Jerzy Limon’s Research on Theatre History
Patryk Kencki, IS PAN Warszawa
Olga Kubińska, UG Gdańsk
Dobrochna Ratajczak, UAM Poznań
Stanisław Rosiek, UG Gdańsk
György Endre Szőnyi, University of Szeged, Węgry
Jacek Fabiszak, UAM Poznań / moderator
-

przerwa obiadowa / lunch break

programme

program

16.00–18.00
PANEL 3 SZEKSPIRIANA / SHAKESPEAREANA
Dramat szekspirowski i elżbietański w badaniach Jerzego Limona
/ Jerzy Limon’s Research on Shakespearean and Elizabethan Drama

Michael Dobson, The Shakespeare Institute, University of Birmingham, Wielka Brytania
Marta Gibińska, WSE Kraków
Małgorzata Grzegorzewska, UW Warszawa
Jay L. Halio, University of Delaware, USA
Aneta Mancewicz, Royal Holloway, University of London, Wielka Brytania
Ronan Paterson, Teesside University, Wielka Brytania
Agnieszka Żukowska, UG Gdańsk / moderator
-

przerwa kawowa / coffee break
-

18.30–19.00
POCHWAŁA SZALEŃSTWA / IN PRAISE OF MADNESS

Wernisaż wystawy POCHWAŁA SZALEŃSTWA. 30-lecie Fundacji Theatrum Gedanense 1991 -2021.
Historia powstania Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego / Private view of the exhibition IN PRAISE
OF MADNESS. 30 years of the Theatrum Gedanense Foundation 1991-2021. The history of the Gdańsk
Shakespeare Theatre.

program
programme
10.00–12.00
PANEL 4 NARRACJE / NARRATIVES
Twórczość literacka Jerzego Limona / Jerzy Limon’s Literary Oeuvre
Artur Blaim, UG Gdańsk
Małgorzata Jankowska, UAM Poznań
Jacek Kopciński, IBL PAN Warszawa
Zbigniew Majchrowski, UG Gdańsk
Marek Wilczyński, UW Warszawa
Stanisław Rosiek, UG Gdańsk / moderator
-

przerwa kawowa / coffee break
-

12.30–13.00
Odczytanie fragmentów prozy Jerzego Limona / Reading of Jerzy Limon’s Prose

Tłumaczenie i wykonanie / translated and performed: David Malcolm
-

13.00–15.00
PANEL 5 TRANSLACJE / TRANSLATIONS
Przekłady dramaturgii dawnej i współczesnej Jerzego Limona
/ Jerzy Limon’s Translations of Elizabethan and Contemporary Drama
Anna Cetera-Włodarczyk, UW Warszawa
David Malcolm, SWPS Warszawa
Władysław Zawistowski, Gdańsk
Małgorzata Grzegorzewska, UW Warszawa / moderator
-

przerwa obiadowa / lunch break

DZIEŃ / DAY 2
28.05.2022
16.00–18.00
PANEL 6 AKCJE / ACTIONS
Festiwal Szekspirowski i inne performanse Jerzego Limona
/ The Shakespeare Festival and Other Performances by Jerzy Limon

Nicoleta Cinpoeş, University of Worcester, Wielka Brytania
Robert Florczak, ASP Gdańsk
Javor Gardev, Sofia, Bułgaria
Justyna Limon, FTG Gdańsk
Phillip Parr, Parrabbola, York International Shakespeare Festival, Wielka Brytania
Katarzyna Pastuszak, UG Gdańsk / moderator
-

18:30–19.30
MUSIC FOR A WHILE
Koncert / concert

Magdalena Gruszczyńska – sopran / soprano
Ireneusz Wojtczak - saksofony, klarnet, flet, elektronika / saxophones, clarinet, flute, electronics
Tomasz Ziętek - trąbka, elektronika / trumpet, electronics
Mikołaj Wojtczak – gitara / guitar
David Malcolm – recytacja / reciting

panel 1

TEO
RIE
THE
ORIES

27.5.2022
10.30
Teoria teatru w badaniach Jerzego Limona
Wieloletnie badania nad teatrem elżbietańskim, a zwłaszcza nad wybitnie autotematycznym dziełem Szekspira,
w naturalny sposób skłoniły Jerzego Limona do pogłębionej
refleksji nad funkcjonowaniem „chemicznego laboratorium
sceny”, jak zatytułował jeden z rozdziałów książki Chemistry
of the Theatre: Performativity of Time (2010), wieńczącej
serię publikacji poświęconych teoretycznym rozważaniom
nad medium teatru. Chemiczna metafora wspaniale oddaje
naturę teatru jako sztuki polegającej na kreacji znaków złożonych – amalgamatach sensów, których nie można spotkać
nigdzie indziej, jak tylko na scenie. Rozszyfrowując teatralne
formuły integracji, Limon podkreśla procesualny charakter
komunikacji w teatrze, którą postrzega jako akt „rzeźbienia”
w przestrzeni, języku czy ciele, a także – jeśli nie przede
wszystkim — w czasie, owym „magicznym spoiwie wszystkiego co teatralne”. Jak pisze, „Teatr to czas ucieleśniony”,
i to właśnie na analizie tego co temporalne zasadzają się jego
badania nad mechanizmami funkcjonowania teatru.
-

Jerzy Limon’s Theory of Theatre

Decades of reflection on Elizabethan theatre, and the ever
self-referentially inclined Shakespeare in particular, naturally led Jerzy Limon to explore the workings of the chemical laboratory of the stage, to borrow a chapter title from
his Chemistry of the Theatre: Performativity of Time (2010),
which crowns a series of publications devoted to the theoretical investigation of the theatrical medium. Beautifully
captured in the chemical metaphor is Limon’s vision of theatre as an art dependent for its effect on the emergence
of compound signs, amalgams of sense that are to be encountered nowhere else but on the stage. As he deciphers
the theatrical formulas of blending, Limon repeatedly draws
our attention to the processual nature of communication
in theatre, which he views as the act of the sculpting of space,
language, and the human body, as well as – if not primarily
– time, “the magical binder of all things theatrical.” “Theatre is embodied time,” says Limon, and it is the analysis
of the temporal that forms the basic context for his exploration of the workings of theatre.

moderator
-

Sylwia
Dobkowska
Uniwersytet Gdański
Sylwia Dobkowska – teatrolożka w Zakładzie
Badań nad Sztukami Scenicznymi Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi zajęcia
z teatru międzykulturowego, współczesnej
sztuki scenicznej i teorii krytycznej. Zajmuje
się badaniami nad reprezentacją zagadnień
związanych z językiem w teatrze, performansie i sztukach wizualnych. Jest autorką
monografii Performance of Absence in Theatre, Performance and Visual Art (Routledge,
2021) oraz współredaktorką publikacji Justitia: Multidisciplinary Readings of the Work
of the Jasmin Vardimon Company (Intellect,
2016).
Sylwia Dobkowska is lecturer in Theatre
Studies at University of Gdańsk, Poland,
where she teaches intercultural theatre, contemporary performance, and critical theory.
She researches visual representations of language in the form of theatre, performance,
and art. She wrote Performance of Absence
in Theatre, Performance and Visual Art (Routledge, 2021) and co-edited Justitia: Multidisciplinary Readings of the Work of the Jasmin
Vardimon Company (Intellect, 2016).

Jacek Fabiszak
bio.
Jacek Fabiszak jest nauczycielem akademickim na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bada
teatr i dramat renesansowej Anglii, twórczość Szekspira i Marlowe’a oraz jej filmowe
i teatralne adaptacje. Opublikował m.in. monografie Polish Televised Shakespeares oraz
Shakespeare’s Drama of Social Roles. Popularyzuje twórczość Szekspira w Polsce: jest
współautorem publikacji Szekspir. Leksykon
oraz współredaktorem Czytania Szekspira.
Prezes Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, kieruje także Zakładem Badań
nad Tekstami Kultury WA UAM.

Teatr telewizji. Ujęcie
teoretyczne Jerzego
Limona i wyzwania na
przykładzie Romea i Julii
w reżyserii Katarzyny
Klimkiewicz
Jerzy Limon jest bodaj jedynym badaczem, którzy w sposób
kompleksowy i wyczerpujący ujął naturę teatru telewizji,
formy sztuki siedzącej okrakiem pomiędzy różnymi innymi sztukami i wykorzystującej swego rodzaju ekfrazę jako
środek wyrazu. W swoim wystąpieniu chciałbym skonfrontować model zaproponowany przez Jerzego Limona w jego
licznych publikacjach (w szczególności Trzech teatrach i Obrotach przestrzeni) ze współczesną praktyką i formą teatru
telewizji, na przykładzie najnowszej telewizyjnej adaptacji
Romea i Julii w reżyserii Katarzyny Klimkiewicz. Wstępne
refleksje nad tym spektaklem wskazują na trafność teorii
Limona i jej przystawalność do współczesnej praktyki telewizyjnej.
Jerzy Limon widzi teatr telewizji jako zjawisko/medium/gatunek, który jest z gruntu rzeczy bardzo telewizyjny i oczywiście pozostaje hybrydą zawieszoną pomiędzy teatrem
a filmem. Zwraca uwagę, że twórcy posługują się dość unikatowym sposobem traktowania przestrzeni teatralnej widzianej przez pryzmat studia telewizyjnego, materii amorficznej, której ostateczny kształt nadaje kamera, bez względu
na to, gdzie przedstawienie zostało zarejestrowane. Powstaje przestrzeń, w której uwypuklony zostaje dialog, która
zwraca uwagę odbiorcy ku dialogowi. Co więcej, teatr telewizji traktuje pokazywany spektakl jak reportaż – relację
z przedstawienia quasi-teatralnego, co jest kolejnym wyróżnikiem tego medium, wpisującym się w „telewizyjność”
teatru telewizji.

PANEL 1
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Significance of Jerzy
Limon’s Theory of
‘Television Theatre’
on the Example of
Katarzyna Klimkiewicz’s
Romeo and Juliet
Jerzy Limon is probably the only researcher who, in a scientific and systematic manner, developed a theoretical model
of ‘television theatre’, or teleplay, which draws on a number of media/arts and heavily relies on ekphrasis. The paper
is an attempt to juxtapose Limon’s theory (formulated, inter alia, in his book-length studies Trzy teatry [Three Theatres] and Obroty przestrzeni [Revolutions of space]) with
present-day telegenic practice on the example of the recent production of Romeo and Juliet, directed by Katarzyna Klimkiewicz, which premiered on Polish television
on 28 March 2022. A cursory reflection on the production
confirms the accuracy and validity of Limon’s theoretical
model.

UAM Poznań

bio.
Jacek Fabiszak teaches at the Faculty
of English, Adam Mickiewicz University
in Poznań (UAM). His research interests
are English Renaissance theatre and drama,
including the works of Shakespeare and Marlowe and their stage and visual transpositions. His publications include Polish Televised Shakespeares and Shakespeare’s Drama
of Social Roles. He has popularised Shakespeare’s work in Poland co-authoring Szekspir. Leksykon (Shakespeare. A Lexicon)
and co-editing Czytanie Szekspira (Reading
Shakespeare). He is currently Chairman
of the Polish Shakespeare Society and Head
of the Department of Studies in Culture
at UAM’s Faculty of English.

Jerzy Limon considers television theatre as a phenomenon/
medium/genre, which fits in telegenic aesthetics, indeed
stems from it, remaining hybrid in nature as it, too, draws
on both theatre and film. He observes that the space
of a teleplay is treated in a special way: it is amorphous,
shaped by the camera and is framed according to the logic
of the television studio, irrespective of where the production was shot. It is a space for dialogue, which is as important as, if not more prominent than, image. Furthermore,
Limon emphasises the fact that the camera functions
as if it transmitted a report of a theatrical production, thus
lending the production a ‘reportage’ quality and making
the production an ekphrasis (television art) of theatre.

15

TEORIE / THEORIES

Tomasz Kubikowski
bio.
Tomasz Kubikowski – profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie. Kierownik literacki Teatru Narodowego. Badacz teatru i performansu, tłumacz, edytor, krytyk teatralny. Autor książek: Siedem bytów teatralnych. O fenomenologii sztuki
scenicznej (Warszawa 1994), Reguła Nibelunga. Teatr w świetle nowych badań świadomości (Warszawa 2004), Teatralne doświadczenie
Wilhelma Meistra (Warszawa 2014), Przeżyć na scenie (Warszawa
2015), Zjadanie psów (Warszawa 2019). Tłumacz m.in. prac Richarda Schechnera – Przyszłość rytuału. Pisma o kulturze i o przedstawieniach (Warszawa 2000); Performatyka. Wstęp (Wrocław
2006) oraz Jona McKenziego – Performuj albo... (Kraków 2011).
Wraz z Magdaleną Raszewską – redaktor naukowy siedmiotomo-

Odmiany czasu albo
wymiarowanie teatru
Sednem myśli teoretycznej Jerzego Limona była
refleksja nad fenomenem aktorstwa – kwestii zarazem zasadniczej dla wszelkiego namysłu nad teatrem
i najtrudniejszej do ujęcia w słowa czy systemy pojęciowe: do kategoryzacji. Spróbuję pokrótce przyjrzeć się konstelacji systemów pojęciowych, do których odwołuje się w swych dziełach autor, jak również
kluczowej dla jego rozważań kategorii czasu,
w jej możliwych znaczeniach i skojarzeniach.

wych Dziejów Teatru Narodowego (Warszawa 2015). Wraz z Edytą
Kubikowską – edytor Raptularza Zbigniewa Raszewskiego (2004).
Członek rad redakcyjnych czasopism: „Performer”, „Stanislavski
Studies” i „New Theatre Quarterly”.

PANEL 1
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AT Warszawa

Varieties of Time,
or Dimensioning
the Theatre

bio.

At the heart of Jerzy Limon’s theoretical thought
lies the reflection on the phenomenon of acting –
an issue of fundamental importance for any analysis of theatre, and one that is extremely difficult
to put into words or enclose in a conceptual system,
that is, to categorise. I will try to look at the constellation of conceptual systems to which Limon makes
reference in his works and analyse the key category
of time in its possible meanings and associations.

sztuki scenicznej (Seven Theatrical Beings. On Phenomenology

Tomasz Kubikowski is Professor at the Aleksander Zelwerowicz
National Academy of Dramatic Art in Warsaw and literary manager at the National Theatre in Warsaw. A scholar in theatre
and performance studies, he is also a translator, editor, and theatre
critic. Author of books: Siedem bytów teatralnych. O fenomenologii
of Scenic Performance, Warsaw 1994), Reguła Nibelunga. Teatr
w świetle nowych badań świadomości (The Rule of the Nibelung.
Theatre and the New Studies on Consciousness, Warsaw 2004),
Teatralne doświadczenie Wilhelma Meistra (Wilhelm Meister’s Theatrical Experience, Warsaw 2014), Przeżyć na scenie (Surviving
on Stage, Warsaw 2015), Zjadanie psów (Eating Dogs, Warsaw
2019). He translated several works of Richard Schechner, including The Future of Ritual: Writings on Culture and Performance
(Przyszłość rytuału. Pisma o kulturze i o przedstawieniach, Warsaw 2000) and Performance Studies: An Introduction (Performatyka. Wstęp, Wrocław 2006), and Jon McKenzie’s Perform
or Else (Performuj albo…, Kraków 2011). Co-editor, with Magdalena
Raszewska, of the seven-volume Dzieje Teatru Narodowego (History of the National Theatre in Warsaw, Warsaw 2015); co-editor,
with Edyta Kubikowska, of Zbigniew Raszewski’s Raptularz (Diary,
2004). Member of editorial boards of magazines and journals: Performer, Stanislavski Studies, and New Theatre Quarterly.
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Patrice Pavis
bio.
Patrice Pavis – profesor Université de Paris
3 et Paris 8, a także Uniwersytetu w Kent,
kilku uniwersytetów niemieckich oraz Narodowego

Uniwersytetu

Artystycznego

w Korei. Wyróżniony tytułem Honorary
Fellow Uniwersytetu Londyńskiego oraz
doktora honoris causa uniwersytetów Bratysławie i Sofii. Autor m.in. przetłumaczonego na wiele języków Słownika terminów
teatralnych (Dictionnaire du Théâtre, 1980),
Languages of the Stage (1982), Theatre
at the Crossroads of Culture (1992), Analysing
Performance (2003), Contemporary Mise
en scène (2012), The Routledge Dictionary
of Performance and Contemporary Theatre
(2016) oraz Performing Korea (2017).

„I to też prawda”.
Rozważania na temat
inscenizacji Króla
Leara w kontekście
analizy artykułu
Jerzego Limona A
Candle of Darkness:
Multiple Deixis in
Roberto Ciulli’s King
Lear
W tym przełomowym artykule Profesor Jerzy Limon proponuje metodę analizy spektaklu teatralnego, wprowadzając jednocześnie teoretyczne
ujęcie dramatu, teatru, spektaklu oraz inscenizacji.
Wnikliwe uwagi Limona pozwalają nam kontynuować jego pionierską pracę w dziedzinie teatrologii.
Moje wystąpienie jest próbą wskazania pojęć, które
w najbliższych latach będą szczególnie przydatne
w prowadzonych przez nas badaniach.

PANEL 1
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“That’s true too”:
Thoughts on a
Production of King
Lear as Analysed in
Jerzy Limon’s Article
“A Candle of
Darkness: Multiple
Deixis in Roberto
Ciulli’s King Lear”

Université de Paris 8, Francja

bio.
Patrice

Pavis

has

been

Professor

at the Université de Paris 3 et Paris 8, as well
as at the University of Kent, at different
German universities, and at the Korea National University of the Arts. Honorary
Fellow of the University of London, Honoris
causa (Bratislava, Sofia). He is the author
of, inter alia, Dictionnaire du Théâtre (1980),
which has been translated into several languages, as well as Languages of the Stage
(1982), Theatre at the Crossroads of Culture
(1992), Analysing Performance (2003), Contemporary Mise en scène (2012), The Routledge Dictionary of Performance and Contemporary Theatre (2016), and Performing Korea
(2017).

In his groundbreaking article, Professor Jerzy Limon reveals his method of analysis of a theatre
production, while testing at the same time several
important theoretical notions of drama, theatre,
performance, and mise-en-scène. His insightful
remarks help us to continue his pioneering work
in theatre studies. I will attempt to point out which
notions could be particularly helpful for our research in the coming years.
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Tomasz Wiśniewski
bio.
Tomasz Wiśniewski kieruje Zakładem Badań nad Sztukami Scenicznymi Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2016–2019
był Zastępcą Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest założycielem Beckett
Research Group w Gdańsku i pomysłodawcą
festiwalu Between.Pomiędzy. W 2016 roku
opublikował monografię Complicite, Theatre
and Aesthetics (Palgrave Macmillan). Autor
książki Kształt literacki dramatu Samuela Becketta (Universitas, 2006). Redaktor i współredaktor wielu wydawnictw naukowych,
m.in. Włodzimierz Staniewski and the Phenomenon of “Gardzienice” (Routledge, 2022).
Jest redaktorem kwartalnika literackiego
Tekstualia (Warszawa), współpracuje również z portalem The Theatre Times. Członek
zarządu Polish Association for the Study
of English (PASE) oraz Rady Programowej
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

PANEL 1

Semiotyka
praktyczna we
współczesnych
badaniach
teatrologicznych
Przyjęta przez Jerzego Limona metodologia badań nad teatrem była oparta na semiotyce i kładła
szczególny nacisk na zagadnienia czasu i przestrzeni.
Moje wystąpienie jest próbą konfrontacji założeń
teoretycznych Limona z praktyczną analizą wybranych spektakli. Założenia teoretyczne zapewniają
podstawy do niedogmatycznego doboru narzędzi
semiotycznych służących do analizy i interpretacji.
W referacie skupię się na następujących aspektach:
1. podejściu preskryptywnym i deskryptywnym;
2. triadycznej koncepcji znaku Peirce’a oraz pojęciu
semiosfery w ujęciu Łotmana; 3. strukturze czasu
w świetle kategorii „nażywości” (liveness); 4. konwencji teatru w teatrze; 5. obrazowaniu czasoprzestrzennym we współczesnych sztukach scenicznych.
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Practical Semiotics
in Theatre Studies
Today
Jerzy Limon’s approach to theatre studies was rooted
in semiotics and put special emphasis on structures
of time and space. This paper attempts to confront
some of his theoretical assumptions with the context of practical analysis of selected performances. Theoretical assumptions may turn into undogmatic selection of semiotic tools that are operative
for analysis and interpretation. My paper will concentrate on the following aspects: 1. prescriptive
and descriptive approaches; 2. Peirce’s triadic
model of sign representation and Lotman’s concept
of semiosphere; 3. the structure of time in view
of performance liveness; 4. the theatre-within-theatre convention; 5. time-space imagery on contemporary stage.

UG Gdańsk

bio.
Tomasz Wiśniewski is head of the Department of Performing Arts at the University
of Gdańsk. He was Deputy Director for Research in the Institute of English and American Studies at the University of Gdańsk
(2016–2019). He is the founder of the Beckett Research Group in Gdańsk and the Between.Pomiędzy Festival. He has published
Complicite, Theatre and Aesthetics (Palgrave
Macmillan, 2016), Kształt literacki Samuela
Becketta (Universitas, 2006), and (co-)edited several academic publications, including Włodzimierz Staniewski and the Phenomenon of ‘Gardzienice’ (Routledge, 2022).
He is on the editorial board of the literary
quarterly Tekstualia (Warsaw), a Regional Managing Editor for The Theatre Times,
a member of the board of the Polish Association for the Study of English, a member of the Progamme Board of the Gdańsk
Shakespeare Theatre.
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Historia teatru w badaniach Jerzego Limona
Wiele lat temu Jerzy Limon zabrał nas w podróż w czasie,
odkrywając przed nami najwcześniejsze koleje losów dzieła
Szekspira na kontynencie. Gentlemen of a Company (1985)
jest pierwszym naukowym opracowaniem działalności teatralnej grup zawodowych aktorów przybyłych w latach
1590–1660 z Anglii do Europy Środkowej i Wschodniej.
Dangerous Matter: English Drama and Politics in 1623/24
(1986) sytuuje sztuki powstałe za rządów Jakuba I w konkretnym kontekście politycznym, na tle niekiedy nielegalnych pamfletów, traktatów teologicznych czy popularnych relacji z tamtejszych wydarzeń opowiadających
się po stronie protestanckiej przeciwko katolickiej Hiszpanii. W The Masque of Stuart Culture (1990) teatr dworski i rytuał traktowane są jako odpowiednik nowożytnej
księgi emblematów oraz wizualizacja monarszej ideologii.
Szeroki zakres lektury i jej wnikliwość, intuicyjna umiejętność odnajdywaniu skarbów ukrytych w bibliotekach,
ale też skłonność do namysłu nad mechanizmami rządzącymi historią oraz jej istotą – te niezwykle cenne zdolności Jerzego Limona sprawiają, że z pokorą podchodzimy
do jego dokonań.

Jerzy Limon’s Research on Theatre History
Many years ago Jerzy Limon took us on a Great Tour
through time, discovering the earliest fortunes of Shakespeare’s art on the continent. His Gentlemen of a Company (1985) is the first scholarly study of the theatrical
activity of professional groups of players who left England
for Central and Eastern Europe between the years 1590
and 1660. Dangerous Matter: English Drama and Politics
in 1623/24 (1986) is an exploration of Jacobean plays
in their specific political context, against the background
of sometimes illicit pamphlet literature, theological
tracts, and popular journalism – all devoted to promoting
the Protestant cause against Catholic Spain. In The Masque
of Stuart Culture (1990) court theatre and ritual are seen
as an equivalent of the contemporary emblem book
and a visualisation of King James’s ideological position.
The width and depth of reading, the skill and intuition
in tracing treasures hidden in libraries, as well as a tendency to reflect on the mechanisms and the very essence
of history – these highly prized skills of Jerzy Limon make
us feel humble when trying to assess his achievement.

moderator
-

Jacek
Fabiszak
UAM Poznań
Jacek Fabiszak jest nauczycielem akademickim na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bada
teatr i dramat renesansowej Anglii, twórczość Szekspira i Marlowe’a oraz jej filmowe
i teatralne adaptacje. Opublikował m.in. Polish Televised Shakespeares oraz Shakespeare’s
Drama of Social Roles. Popularyzuje twórczość Szekspira w Polsce: jest współautorem
publikacji Szekspir. Leksykon oraz współredaktorem Czytania Szekspira. Jacek Fabiszak
jest obecnie Prezesem Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, kieruje także Zakładem Badań nad Tekstami Kultury WA UAM.
Jacek Fabiszak teaches at the Faculty
of English, Adam Mickiewicz University
in Poznań (UAM). His research interests
are English Renaissance theatre and drama,
including the works of Shakespeare and Marlowe and their stage and visual transpositions. His publications include Polish Televised Shakespeares and Shakespeare’s Drama
of Social Roles. He has popularised Shakespeare’s work in Poland co-authoring Szekspir. Leksykon (Shakespeare. A Lexicon)
and co-editing Czytanie Szekspira (Reading
Shakespeare). He is currently Chairman
of the Polish Shakespeare Society and Head
of the Department of Studies in Culture
at UAM’s Faculty of English.

Patryk Kencki
bio.
Patryk Kencki – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej
Akademii Nauk i wykładowca w Państwowej
Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Autor
monografii:

Inspiracje

starotestamentowe

w dramacie polskiego renesansu (Warszawa
2012) i Staropolski Molière (Warszawa 2021).

PANEL 2

Archiwa recepcji
W ramach panelu “Archiwa” chciałbym zastanowić
się nad archiwami recepcji zachodnioeuropejskiego teatru w Polsce, skupiając się na recepcji wczesnej, funkcjonującej jeszcze w okresie staropolskim
i oświeceniowym. Archiwum przenikania do naszej
kultury dramaturgii elżbietańskiej i związanych
z nią elementów życia teatralnego pragnę porównać ze staropolską recepcją teatru francuskiego
i włoskiego, próbując w ten sposób wydobyć specyfikę obecności wpływów angielskich w teatrze
dawnej Rzeczypospolitej. Na tak zarysowanym
tle być może uda się również przedstawić zakres
i sposób korzystania z archiwów recepcji przez profesora Jerzego Limona.
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IS PAN Warszawa

Reception Archives

bio.

As part of the Archives panel, I would like to discuss
the archives of the Polish reception of Western
European theatre, with a focus on early reception
dating back to the Old Polish era and the period
of Enlightenment. I will compare the archival history of Elizabethan drama’s diffusion into the Polish
culture and the related elements of theatrical life
with the reception of French and Italian theatre
in the Old Poland in an attempt to identify specific traits of English influences on the Old Polish
theatre. With such a background in mind, I will also
try to describe the extent and method of Professor
Jerzy Limon’s use of the reception archives.

and is Assistant Professor at the Institute
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Patryk Kencki holds a PhD in Humanities
of Art of the Polish Academy of Sciences (PAN) and Lecturer at the Łódź Film
School. Author of monographs: Inspiracje
starotestamentowe w dramacie polskiego renesansu (Reverberations of Old Testament
in Polish Renaissance Drama, Warsaw 2012)
and Staropolski Molière (Old Polish Molière,
Warsaw 2021).
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Olga Kubińska
bio.
Olga Kubińska, literaturoznawczyni, tłumaczka. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego.
Kierownik

Zakładu

Translatoryki

An-

glistycznej. Autorka monografii Przybyłem
tu, by umrzeć (Gdańsk 2013), redaktorka
naukowa monografii Retoryka umierania.
Angielskie mowy pożegnalne doby Tudorów
i Stuartów (Gdańsk 2016), współredaktorka
naukowa polskiego wydania Margaret Cavendish Świat Blasku (The Blazing World, Gdańsk
2019). Współredaktorka (z Wojciechem
Kubińskim) serii „Przekładając nieprzekładalne” od 2000 roku; współredaktorka
(z Arturem Blaimem) serii „Bibliotheca Utopiana” od 2018. Obecnie zajmuje się piśmiennictwem angielskim doby Tudorów i Stuartów, literaturą Holokaustu oraz badaniami
nad utopią.

PANEL 2

Od archiwów
historycznych do
archiwum wyobraźni
Wszelkie próby sporządzenia mapy zainteresowań
badawczych Jerzego Limona nieuchronnie pozwolą dostrzec stopniowe przechodzenie tematyki jego
badań od środowiska historyka teatru skupiającego
się na dokumentacji i archiwizacji (Gdański teatr „elżbietański”, Gentlemen of a Company: English Players
in Central and Eastern Europe 1590–1660), poprzez
środowisko historyka dramatu, polityki i kultury
(The Masque of Stuart Culture, Dangerous Matter:
English Drama and Politics 1623/24), po środowisko
czytelnika, którego w pisaniu wybitnych dzieł interpretacyjnych, np. Szekspir bez cenzury, wspomagają nabyte umiejętności archiwisty, szekspirologa
i historyka. Jerzy Limon był badaczem, którego
na wcześniejszym etapie kariery naukowej recenzent
krytykował za nadmiernie drobiazgowe zagłębianie
się w najdrobniejsze szczegóły tekstów źródłowych
i dzieł krytycznych, ale to dzięki doświadczeniu
skrupulatnego badania dokumentów archiwalnych,
talentowi i wyobraźni niezbędnym w eksploracji
archiwów polskich (PAN w Gdańsku), angielskich
(British Library), a nawet amerykańskich (The
Folger Shakespeare Library w Waszyngtonie) miał
zdolność otworzenia archiwum wyobraźni, które
ułatwiało odczytywanie dramatów Szekspira w kontekście tworzonych wówczas dzieł sztuki malarskiej.
Jerzy Limon wyzwolił się spod otoczki przytłaczającego aparatu krytycznego z setkami przypisów
i cytatów, tworząc arcydzieło Szekspir bez cenzury.
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From Historical
Archives to
the Archive of
Imagination
Any attempt to map the research interests of Jerzy
Limon will inevitably allow to discern a gradual shift
in his research topics from the milieu of a historian
of the theatre focused on documentation and archives (Gdański teatr „elżbietański” [Elizabethan Theatre in Gdańsk], Gentlemen of a Company: English
Players in Central and Eastern Europe 1590–1660),
through that of the historian of drama, politics,
and culture (The Masque of Stuart Culture, Dangerous
Matter: English Drama and Politics 1623/24) to that of
a reader aided by his acquired skills of an archivist, Shakespeare scholar, and historian in writing
outstanding interpretive oeuvres, such as Szekspir
bez cenzury (Shakespeare without censorship).
The scholar, who at an earlier phase of his research
career was criticized by a reviewer for excessively
meticulous delving into minute details of source
texts and critical works, thanks to the experience
of a scrupulous examination of archival documents, his talent, and imagination indispensable
for exploring Polish archives (PAN, Gdańsk), English archives (British Library) and even American
archives (The Folger Shakespeare Library in Washington, DC) could then open the archive of imagination which facilitated reading Shakespeare’s
dramas via the context of the artwork painted
at the time. Limon liberated himself from the trappings of a massive critical apparatus with hundreds
of footnotes and quotations to write a masterpiece
Szekspir bez cenzury (Shakespeare without censorship).
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bio.
Olga Kubińska, researcher, translator. Associate Professor at the University of Gdańsk.
The Head of Translation Studies Department in English Division. She is the author
of the monograph Przybyłem tu, by umrzeć
(I have come here to die, Gdańsk 2013),
the editor of Retoryka umierania. Angielskie mowy pożegnalne doby Tudorów i Stuartów
(Rhetoric of dying. English dying speeches
of the Tudor and Stuart times, Gdańsk 2016),
and co-editor of the Polish edition of Margaret Cavendish, Świat Blasku (The Blazing
World, Gdańsk 2019). Co-editor (with Wojciech Kubiński) of the series “Translating
Untranslatable” since 2000; co-editor (with
Artur Blaim) of the series “Bibliotheca Utopiana” since 2018. At present her research
embraces Early Modern English literature,
Holocaust literature, and utopian studies.

ARCHIWA / ARCHIVES

Dobrochna Ratajczakowa
bio.
Dobrochna Ratajczakowa – teatrolog i znawczyni dramatu, autorka wielu książek i prac
redakcyjnych, około 200 studiów i artykułów. Zajmuje się teatrem i dramatem XVIII,
XIX, XX i XXI wieku oraz badaniem dynamicznych

relacji

teatralno-kulturowych.

W 2006 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego ukazał się dwutomowy wybór jej prac W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze.
Twórczyni teatrologii na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wieloletni kierownik Zakładu Dramatu i Teatru,
a później Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk UAM.

PANEL 2

Szekspir Jerzego
Limona. Erotyczny
żart jako klucz
kulturowy
Moje wystąpienie zostało zainspirowane przedostatnią książką Jerzego Limona Szekspir bez cenzury. Erotyczny żart na scenie elżbietańskiej (Gdańsk
2018). Zapowiadał ją w rozmowach i myślę, że cieszył
go jej wysmakowany kształt edytorski, odpowiadający wysmakowanemu tekstowi. Traktował tę książkę jako swoisty pokaz mistrzowskiego erotycznego
żartu słownego w jego rozmaitych postaciach, zaskakując czytelnika z jednej strony (jak stwierdzał)
otwartością i śmiałością Szekspirowskiego pióra,
z drugiej zaś oszałamiając jego wyobraźnią i inwencją
oraz bawiąc „nietuzinkowym poczuciem humoru”.
Dlatego pragnę zastanowić się nad pewnymi aspektami erotycznego żartu Szekspirowskiego, traktując
tę książkę (zgodnie z intencją autora) jako zaproszenie dla odbiorcy (więc także dla mnie) do uczestnictwa w tym procederze, zarówno komiczno-twórczym, jak intelektualnym.
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Jerzy Limon’s
Shakespeare: Erotic Wit
as a Cultural Key
My speech was inspired by Jerzy Limon’s book, Szekspir
bez cenzury. Erotyczny żart na scenie elżbietańskiej (Shakespeare Uncensored: The Erotic Pun on the Elizabethan Stage,
Gdańsk 2018). He announced it in conversations and I think
that he enjoyed its tasteful editorial form, corresponding
to the tasteful content. He treated this book as a demonstration, so to speak, of masterful erotic verbal wit in its various forms, surprising the readers, on the one hand, (as
he said) with the openness and boldness of Shakespeare’s
writing and, on the other hand, stunning them with his imagination and inventiveness, entertaining with “an extraordinary sense of humour.” This is why I would like to reflect
on certain aspects of Shakespeare’s erotic wit by approaching this book (in line with its author’s intention) as an invitation for the readers (and therefore also for me) to participate in this pursuit, both comically creative and intellectual.
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UAM Poznań

bio.
Dobrochna Ratajczakowa – theatre scholar and drama expert, author and editor
of many books, about 200 studies and articles. She explores the theatre and drama
of the 18th, 19th, 20th, and 21st centuries,
along with researching the dynamic relationships between theatre and culture. In 2006,
the University of Wrocław Publishing
House brought out a two-volume selection of her works, W krysztale i w płomieniu.
Studia i szkice o dramacie i teatrze (In Crystal
and in Flame. Studies and Essays on Drama
and Theatre). Creator of Theatre Studies
at the Adam Mickiewicz University Poznań,
long-time head of the Department of Drama and Theatre Studies and later the Department of Drama, Theatre and Performance Studies.
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Stanisław Rosiek
bio.
Stanisław Rosiek – historyk literatury, eseista i wydawca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
Był członkiem redakcji „Litterariów”, „Punktu” i „Podpunktu”,
a także rocznika „Punkt po Punkcie”. Współredagował z Marią Janion trzy tomy z serii „Transgresje” (Galernicy wrażliwości, Osoby,
Maski). Ze Stefanem Chwinem napisał książkę Bez autorytetu.
Szkice (1981). Jest współzałożycielem wydawnictwa słowo/obraz
terytoria, którym jako redaktor naczelny (a później także jako prezes) kieruje od 1995 roku.
Kolejna sfera działalności prof. Rośka wiąże się z twórczością Peipera, Schulza, Białoszewskiego i Mrożka. W jej ramach powstała kilkutomowa edycja Rysunków zebranych Sławomira Mrożka (1998–
2001). W roku 2002 opublikował antologię Wymiary śmierci,
w 2008 eseje [nienapisane], w 2010 tom szkiców Władza słowa. Od kilku lat zajmuje się głównie twórczością Brunona Schulza. W 2002 roku wydał m.in. Słownik schulzowski (we współpracy
z W. Boleckim i J. Jarzębskim). Obecnie jest wydawcą Dzieł zebranych Schulza oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Schulz/
Forum”. W 2021 roku ukazała się jego książka pt. Odcięcie. Szkice
wokół Brunona Schulza.

PANEL 2

Zawieszony
pomiędzy archiwum
i pamięcią
Przedmiotem mojej wypowiedzi będą dwie książki
Jerzego Limona. Pierwsza z nich to jego rozprawa
doktorska Gdański teatr „elżbietański” (obroniona
w 1979 roku, wydana w 1989), druga – autobiograficzny Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy (1999).
Wyznaczają one – jak sądzę – dwa bieguny pisarstwa Limona, który we wszystkich swoich książkach
swobodnie się między nimi przemieszczał. Jedno
z wejść do archiwum pozwoliło mu sformułować
i zrealizować życiowy projekt, dzięki któremu
w Gdańsku powstał Teatr Szekspirowski – pisany tym razem bez cudzysłowu, a zatem dosłowny,
z murami pokrytymi czarnym kamieniem. Z kolei
pamięć (jako funkcja życia) była jego prywatnym
archiwum, na które został skazany. „Innej pamięci
nie mam i nic na to nie poradzę” – napisał w Koncercie. Ta nieco arogancka deklaracja jest, gdy się nad nią
głębiej zastanowić, ostatecznym i niepodważalnym
argumentem w sporze o prawdę przeszłości. Reszta
jest grą dyskursów.
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UG Gdańsk

Suspended between
an Archive and
Memory

bio.

My speech will address two books by Jerzy Limon.
The first one is his doctoral dissertation Gdański
teatr „elżbietański” (The Gdańsk ‘Elizabethan’ Theatre, defended in 1979, published in 1989), the other
is the autobiographical Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy (Concerto in Ursa Major, 1999). They designate,
I believe, the two poles of Limon’s writing,
with the author moving freely between them
in all his books. One of his visits to the archive allowed
him to conceive and implement his life project, which
is how the Shakespeare Theatre was built in Gdańsk,
this time written without quotation marks and, therefore, literal, with walls covered in black stone.
On the other hand, memory (as a function of life)
was his private archive to which he was doomed. “I
have no other memory and I can’t help it,” he wrote
in the Concerto. This somewhat arrogant statement
is, upon further reflection, a final and irrefutable
argument in the dispute over the truth of the past.
The rest is just a game of discourses.

volumes in the Transgresje (Transgressions) series: Galernicy

Stanisław Rosiek is a literary historian, essayist, publisher, and lecturer at the University of Gdańsk, Institute of Polish Language
and Literature. He was on the editorial staff of Litteraria, Punkt
(Item), and Podpunkt (Sub-Item), as well as the annual Punkt
po Punkcie (Item by Item). With Maria Janion, he co-edited three
wrażliwości (Galley Slaves of Sensitivity); Osoby (Persons); Maski
(Masks). With Stefan Chwin, he wrote the book Bez autorytetu.
Szkice (No Authority: Essays, 1981). He co-founded the słowo/
obraz terytoria publishing house, which he has been heading as editor-in-chief (and later also as president) since 1995.
The work of Peiper, Schulz, Białoszewski, and Mrożek came
to be Rosiek’s other area of scholarly activity. Thence followed
the several-volume edition of Rysunki zebrane (Collected Drawings)
by Sławomir Mrożek (1998–2001). In 2002, he published the anthology Wymiary śmierci (Dimensions of Death); in 2008, the essays [nienapisane] ([unwritten]); in 2010, the volume of sketches
Władza słowa (The Power of the Word). For several years now, Rosiek has been mainly researching the work of Bruno Schulz. In 2002
he published Słownik schulzowski (The Schulz Dictionary, in collaboration with Włodzimierz Bolecki and Jerzy Jarzębski). Currently,
he is the publisher of Schulz’s Dzieła zebrane (Collected Works)
and the editor-in-chief of Schulz/Forum magazine. His book Odcięcie. Szkice wokół Brunona Schulza (Cut Off. Sketches on Bruno
Schulz) came out in 2021.
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György E. Szőnyi
bio.
György E. Szőnyi – profesor emeritus
na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Segedyńskiego, profesor wizytujący
w dziedzinie historii kultury i myśli na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie i Wiedniu. Jego zainteresowania
naukowe obejmują teorię kultury, epokę
renesansu, tradycję zachodniego ezoteryzmu oraz nowożytne i (po)nowoczesne
konwencje symboliczne. Autor monografii:
Pictura & Scriptura. Dwudziestowieczne teorie
kulturowej reprezentacji (w języku węgierskim,
Szeged: JATEPress, 2004), John Dee’s Occultism: Magical Exaltation through Powerful
Signs (Albany: SUNY Press, 2004, 2010).
Współredaktor serii „IKON – Studies in Iconography and Cultural Iconology” wydawnictwa Brepols. Jest członkiem rady redakcyjnej serii „Aries Book Series in Western
Esotericism” wydawnictwa Brill.

PANEL 2

Jerzy Limon jako
filolog. Pomiędzy
strukturalizmem a
postmodernizmem
Profesor Jerzy Limon ugruntował swoją międzynarodową reputację dzięki monografii poświęconej
angielskim aktorom wędrownym w Polsce i Europie Środkowej. Była to klasyczna pozycja badawcza
z dziedziny historii kultury, lecz już następna, również wydana w Cambridge University Press, zatytułowana Dangerous Matter: English Drama
and Politics in 1623/24, proponowała nowatorskie
spojrzenie w ocenie działalności teatralnej w Anglii
na przestrzeni tylko jednego, za to ważnego z politycznego punktu widzenia roku. Nowe podejście
opierało się na zastosowaniu niektórych strukturalistycznych metod semiotyki kulturowej, przewidując
jednocześnie poststrukturalistyczne zainteresowania Nowego historyzmu, teorie recepcji czytelniczej
oraz Foucaultowskie studium polityki władzy i cenzury. Chcę pokazać, w jaki sposób w okresie teoretycznej transformacji Jerzy Limon czerpał z tego,
co najlepsze w obu metodologiach.
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Jerzy Limon the
Philologist: Between
Structuralism and
Postmodern Theories
Professor Limon established his international reputation with a monograph on English travelling actors
in Poland and Central Europe. While this was a classical cultural historical study, his next book (both
published by Cambridge University Press), Dangerous Matter: English Drama and Politics in 1623/24
offered a very innovative approach to assess
the theatrical activities in England during one single but politically important year. In his approach
he used some structuralist principles of cultural semiotics while with a prescience opened up toward
poststructuralist concerns of New Historicism,
reader response criticism, and the Foucauldian
study of power politics and censorship. In my retrospective account I want to show how he utilized
the best of the two worlds of that period of theoretical transition.
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University of Szeged, Węgry

bio.
György E. Szőnyi is professor emeritus
of English (University of Szeged) and visiting professor of cultural/intellectual history (CEU, Budapest/Vienna). His interests
include cultural theory, the Renaissance,
the Western Esoteric traditions, and conventions of symbolization – early modern
and (post)modern. Important monographs:
Pictura & Scriptura: 20th-Century Theories
of Cultural Representations (in Hungarian,
Szeged: JATEPress, 2004); John Dee’s Occultism: Magical Exaltation through Powerful
Signs (Albany: SUNY Press, 2004, 2010).
He is co-editor of Brepols’ series, IKON –
Studies in Iconography and Cultural Iconology;
and is on the editorial board of Brill’s Aries
Book Series in Western Esotericism.
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Dramat szekspirowski i elżbietański w badaniach
Jerzego Limona
Ogrom prac Jerzego Limona poświęconych twórczości
Szekspira znamionuje zarówno podziw dla śmiałości rozwiązań natury estetycznej oraz intelektualnej, jak i przekonanie, że Szekspir mocno wierzył w istnienie szeregu
niezmiennych cech, które definiują nas jako ludzi niezależnie od czasów, w których żyjemy. Szekspir był jednak zbyt
wielkim artystą, żeby ujmować te przekonania w moralizatorskie tyrady; frapowały go raczej możliwości kreacji modelu świata w danej sztuce. Szekspir Limona jest przede
wszystkim Szekspirem-semiotykiem – twórcą którego
dorobek wskazuje na dogłębne zrozumienie reguł rządzących sztuką teatru, gdzie widzowie mają „brak zastąp[ić]
myśli [swoich] siłą”. Dramat Szekspirowski i jego sceniczne adaptacje stanowią niezwykle sprzyjające środowisko
dla przenikliwych studiów Limona nad właściwym teatrowi zjawiskiem współgrania fikcji i rzeczywistości, w których odsłania on m.in. mechanizmy rządzące solilokwiami
czy wypowiedziani na stronie, odkrywa tajemnice teatru
w teatrze oraz bada to, co uważał za esencję sztuki teatru,
czyli relacje temporalne.
-

Jerzy Limon’s Research on Shakespearean and
Elizabethan Drama

ANA

Jerzy Limon’s wide-ranging work on Shakespeare is informed as much by his admiration for the playwright’s
intellectual and aesthetic daring as by the conviction that
Shakespeare strongly believed in the existence of several unchanging features that define us as human beings
regardless of the age we live in. However, Shakespeare
was too accomplished an artist to preach the above
in moralizing tirades; he concerned himself instead with
what kind of model of the world can be created in a given play. Limon’s Shakespeare is thus primarily Shakespeare the semiotician, a playwright whose oeuvre shows
his perfect understanding of the rules of the theatre –
an art which expects its audience to “piece out [players’]
imperfections with [their] thoughts.” Shakespearean drama and its adaptation is a welcoming ground for Limon’s
fine discussions of the theatre-specific interplay of fiction
and reality, where he unveils the mechanisms behind soliloquies and asides, unlocks the secrets of the play-withinthe-play, and explores what he believed to be constitutive
for theatre as an art, i.e., the workings of time.

moderator
-

Agnieszka
Żukowska
Uniwersytet Gdański
Agnieszka Żukowska, adiunkt w Instytucie
Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu
Gdańskiego. Doktor nauk humanistycznych
w zakresie literaturoznawstwa, ukończyła
też historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania naukowe dotyczą nowożytnej kultury widowisk, związków
teatru ze sztukami plastycznymi oraz recepcji
Szekspira w sztuce współczesnej. Współredaktor tomów: z Martą Gibińską, Małgorzatą
Grzegorzewską i Jackiem Fabiszakiem, This
Treasure of Theatre: Shakespeare and the Arts
from the Early Modern Period to the Twenty-First Century (2020); z Jerzym Limonem:
An Atomizing Theatre (2014); Theatrical Blends:
Art in the Theatre/Theatre in the Arts (2010;
wersja polska: Amalgamaty sztuki [2011]); redaktor pomocniczy tomu Art of the Southern
Netherlands, Gdańsk, and the Polish-Lithuanian
Commonwealth (red. Jacek Tylicki i Jacek
Żukowski, 2017).
Agnieszka Żukowska is Assistant Professor
at the Institute of English and American Studies,
University of Gdańsk. She holds a PhD in Literary Studies from UG and an MA in Art History
from the University of Warsaw. Her research
interests include early modern festival culture,
intersections of the theatre and the visual arts,
and Shakespeare’s reception in contemporary art. She co-edited: with Marta Gibińska,
Małgorzata Grzegorzewska, and Jacek Fabiszak,
This Treasure of Theatre: Shakespeare and the Arts
from the Early Modern Period to the Twenty-First
Century (2020); with Jerzy Limon: An Atomizing Theatre (2014) and Theatrical Blends:
Art in the Theatre/Theatre in the Arts (2010;
Polish version: Amalgamaty sztuki [2011]);
and, with Jacek Tylicki and Jacek Żukowski,
Art of the Southern Netherlands, Gdańsk,
and the Polish-Lithuanian Commonwealth.

Michael Dobson
bio.
Michael Dobson – od 2011 roku dyrektor
The Shakespeare Institute (Instytutu Szekspirowskiego), jest również honorowym
dyrektorem (governor) Royal Shakespeare
Company i członkiem zarządu powierniczego Shakespeare Birthplace Trust. Wieloletni
wykładowca na uniwersytetach w Wielkiej
Brytanii i USA, takich jak Oxford, Harvard
czy Uniwersytet Londyński; profesor wizytujący na uniwersytetach w Chinach i Szwecji. Autor wielu publikacji, m.in. The Making
of the National Poet (1992), The Oxford Companion to Shakespeare (2001), Shakespeare
and Amateur Performance (2011). Doktor
honoris causa Uniwersytetu w Krajowej (Rumunia) i Uniwersytetu w Lund (Szwecja).

W międzynarodowej
obsadzie
Chciałbym pochylić się nad tym, w jaki sposób
barwny opis działalności angielskich komediantów
jako uczestników kontynentalno-europejskiej kultury teatralnej, którego autorem był Jerzy, przyczynił
się do przesunięcia intelektualnej geografii studiów
szekspirowskich i położył podwaliny pod liczne inicjatywy – akademickie i teatralne – do których
on sam wniósł tak ogromny wkład w kontekście
zmian politycznego i kulturalnego kształtu Europy.
Jednocześnie mając w pamięci zastosowane przez
Jerzego nowe podejście do analizy epoki renesansu i jego istotny wpływ na przeciwdziałanie kulturalnej izolacji Europy Wschodniej (a także Wielkiej
Brytanii), chciałbym docenić jego głęboką znajomość Szekspira jako twórcy dzieł komediowych
przeznaczonych dla szerokiej publiczności. Warto
również podkreślić jego przekonanie, że skuteczne
formy oporu wobec tyranii obejmują nie tylko poważne i niekiedy niebezpieczne akcje obywatelskie,
ale także wspólną zabawę i śmiech.

PANEL 3
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The Shakespeare Institute, University of Birmingham, Wielka Brytania

Playing,
internationally
I want to consider on this occasion the ways
in which Jerzy’s persuasive depiction of the English Comedians as participants in the theatrical
cultures of mainland Europe helped shift the intellectual geography of Shakespeare studies, laying
the groundwork for many of the initiatives – both
academic and theatrical – to which he himself
would make such brilliant contributions as the political and cultural shape of the continent changed.
At the same time as glancing at the huge influence of Jerzy’s re-examination of the Renaissance
in resisting the cultural isolation of eastern Europe
and of the UK alike, I also wish to celebrate Jerzy’s deep understanding of Shakespeare as a comic
writer for the popular stage, his sense that the alternatives to complicity with tyranny include not only
grave and sometimes perilous civic endeavour
but shared play and laughter.

bio.
Michael

Dobson

has

been

Direc-

tor of The Shakespeare Institute since
2011, and is also an honorary governor of the Royal Shakespeare Company
and a trustee of the Shakespeare Birthplace
Trust. He has previously worked at a number of universities in the UK and the US,
including Oxford, Harvard, and London,
and has held visiting positions in China and Sweden. His publications include
The Making of the National Poet (1992),
The Oxford Companion to Shakespeare
(2001), and Shakespeare and Amateur Performance (2011). He holds honorary degrees
from Craiova in Romania and Lund in Sweden.
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Marta Gibińska
bio.
Marta Gibińska, prof. dr hab., do 2012
r. pracowała na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Obecnie wykłada w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują
się wokół Szekspira i krytyki przekładu. Autorka monografii The Functioning of Language in Shakespeare’s Plays: A Pragma-dramatic Approach (1989) oraz Polish Poets Read
Shakespeare (2000), a także wielu publikacji
dotyczących recepcji Szekspira w Polsce
i krytyki tłumaczeń szekspirowskich. Jest
członkinią Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Deutsche Shakespearegesellschaft, International Shakespeare Association oraz European Shakespeare Research
Association.bio.

Nieszczęsne
szczęśliwe
zakończenia.
O komediach
Szekspira słów kilka
Lektura książki Jerzego Limona Szekspir. Siedem
grzechów głównych przypomniała mi moje dawne
problemy z komedią szekspirowską – każda z nich
jest bowiem nasycona ciemną stroną naszej ziemskiej egzystencji, po czym prowadzi do niezmiernie
wątpliwych szczęśliwych zakończeń. Pomijając oczywiste ciemne strony tzw. „komedii problemowych”,
pragnę pokrótce zastanowić się nad tzw. „komediami szczęśliwymi” jako nad obrazami prowadzącymi
do poważnej refleksji nad egzystencją człowieka
pomimo całej farsowości, zabawnych incydentów
i radości z zabaw językowych. „Szczęśliwe zakończenia”, które nieodmiennie oznaczają, że zakochani
łączą się w „szczęśliwe” pary małżeńskie, są nie tyle
problematyczne, co prowadzące do gorzkich powątpiewań w wiarę, że życie może być jak komedia.
Jeżeli przykładać miarę fikcyjnych ram dla rzeczywistości, szekspirowska komedia, tak oczywiście
niesatyryczna, staje się gatunkiem skomplikowanym i wielowarstwowym, obrazującym jakże charakterystyczną dla całej twórczości dramatycznej
Szekspira oporność w stosunku do definitywnych,
sztywnych podziałów gatunkowych.

PANEL 3
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WSE Kraków

Unfortunate
Happy Endings:
Some Thoughts
on Shakespeare’s
Comedies
Jerzy Limon’s Szekspir. Siedem grzechów głównych
(Shakespeare: Seven Deadly Sins) reminded
me of my earlier problems with Shakespeare’s comedies: they are imbued with allusions to the darker
side of our earthly existence and have extremely
dubious happy endings. Leaving aside the obvious dark tone of the so-called problem comedies,
I would like to take a glance at Shakespeare’s “happy comedies” as ones that inspire serious reflection
on the nature of human existence despite their farcical tone, cheerful jigs, and joyful wordplay. “Happy endings,” in which lovers are inevitably united as “happily married” couples, are not so much
problematic as evoking bitter doubts whether indeed life is but a comedy. If reality is to be read
through fiction, the Shakespearean (non-satirical)
comedy turns out to be a complex and multi-layered genre illustrating resistance – a characteristic
of all of Shakespeare’s dramatic works – to definitive and rigid category divisions.

bio.
Marta Gibińska was Professor of English Literature and Shakespeare Studies at the Jagiellonian University; at present she teaches
at the Jozef Tischner European University
in Krakow, Poland. Her research interests
are Shakespeare studies and translation
studies. Her publications include, among
others, Functioning of Language in Shakespeare’s Plays: A Pragma-dramatic Approach
(1989) and Polish Poets Read Shakespeare
(2000). She has also published extensively
on theatrical history of Shakespeare in Poland
and on Polish translations of Shakespeare.
She is member of the Polish Shakespeare
Society, Deutsche Shakespearegesellschaft,
International

Shakespeare

Association,

and European Shakespeare Research Association.
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Małgorzata Grzegorzewska
bio.
Małgorzata Grzegorzewska – Profesor literatury angielskiej na wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka
publikacji na temat Szekspira, poezji metafizycznej i kultury renesansu. Jej zainteresowania badawcze obejmują związki literatury
z teologią i filozofią.

Kupiec wenecki i
zraniona ludzkość
W swojej książce The Chemistry of the Theatre Jerzy Limon przypomniał nam, że powinniśmy zawsze
zwracać uwagę na to, „jak Szekspir kazał nam patrzeć uszami”. Zarówno studium Limona poświęcone erotycznemu żartowi w dramacie elżbietańskim,
jak i jego imponująca analiza motywu siedmiu grzechów głównych w sztukach Szekspira odkrywają
przed czytelnikiem bogactwo znaczeń wyłaniających się na styku słowa w dramacie oraz renesansowego portretu, martwej natury, malarstwa rodzajowego czy emblematycznego frontyspisu. W swoim
wystąpieniu pragnę czerpać z tej inspirującej lekcji
o pokrewieństwie między dziełem Szekspira a sztukami pięknymi. Podejmę próbę odczytania Kupca
Weneckiego w kontekście kultu świętych i średniowiecznej ikonografii św. Sebastiana (Bassanio?)
oraz św. Antoniego, wskazując na napięcie pomiędzy światem kupiectwa i handlu przedstawionym
w sztuce z jednej strony, z drugiej zaś jej apologią
chrześcijańskiego miłosierdzia.

PANEL 3
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UW Warszawa

The Merchant of
Venice and the
Wounded Humanity

bio.

In his book on The Chemistry of the Theatre Jerzy
Limon reminded us that we should always pay attention to “how Shakespeare instructed us to look
with our ears.” Both Limon’s study of erotic puns
in Elizabethan drama and his monumental analysis
of the motif of Seven Deadly Sins in Shakespeare’s
plays show a plethora of meanings generated
at the interface of (dramatic) word and Renaissance portrait, still life, genre painting, or emblematic frontispiece. In my paper, I wish to take
advantage of this inspiring lesson on Shakespeare’s
affinity with visual arts. I will seek to juxtapose
the plot of The Merchant of Venice with the residual cult of the saints and medieval, pictorial representations of St Sebastian (Bassanio?) and St Anthony, in order to highlight the tensions between
the play’s engagement with trade and commerce,
on the one hand, and its apology of Christian mercy.

She is interested in the intersections of lit-

Małgorzata

Grzegorzewska

is

Profes-

sor of English Literature at the Faculty
of Artes Liberales, University of Warsaw.
She has published on Shakespeare, Metaphysical Poets, and Renaissance culture.
erature, theology, and philosophy.
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Jay L. Halio
bio.
Jay L. Halio rozpoczął karierę akademicką w 1955 roku jako
wykładowca literatury angielskiej na Uniwersytecie Kalifornijskim
w Davis. W kolejnym roku obronił pracę doktorską na temat
werbalnych niejednoznaczności w komediach problemowych
Szekspira, otrzymując tytuł doktora języka angielskiego na
Uniwersytecie Yale. Od 1968 r. profesor Uniwersytetu Delaware;
stanowisko to pełnił aż do przejścia na emeryturę w 2003 roku;
obecnie ma status profesora emeritusa. Oprócz prowadzenia zajęć
z zakresu Szekspira i współczesnej prozy jest też autorem wielu
artykułów naukowych i książek, m.in. Understanding Shakespeare’s
Plays in Performance, a także monografii dotyczących twórczości
Angusa Wilsona i Philipa Rotha. Redaktor naukowy wydań sztuk
Szekspira, m.in. Króla Leara (Cambridge) i Kupca weneckiego
(Oxford). Obecnie pracuje nad wydaniem krytycznym Wszystko
dobre, co się dobrze kończy.

Mój przyjaciel
Jurek
Moje wystąpienie jest zapisem
losów naszej przyjaźni z Jurkiem
i Justyną Limon, która zaczęła
się w późnych latach osiemdziesiątych XX wieku, a w szczególności planów Jurka dotyczących
odtworzenia w Gdańsku teatru,
w którym na początku XVII wieku wędrowni angielscy aktorzy
odgrywali sztuki Szekspira. Będę
mówił również o organizowanym
przez Jurka Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku, na który przyjeżdżały zespoły teatralne z całego
świata, często prezentując sztuki
Szekspira w swoich językach narodowych. Dzięki tej inicjatywie
Gdańsk powrócił na kulturalną
mapę Europy jako ważny ośrodek teatralny, sławny dzięki wystawianym tu sztukom Szekspira.
Bo oprócz bycia pierwszorzędnym
naukowcem, wykładowcą i pisarzem, Jurek był również wybitnym
przedsiębiorcą.
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My Friend,
Jurek
My paper traces my friendship
with Jurek and Justyna Limon
since the late1980s, and especially
the development of Jurek’s plans
to reproduce a theatre in Gdańsk
where the travelling English actors performed Shakespeare
in the early seventeenth century.
In addition I discuss Jurek’s summer festival in Gdańsk to which
he invited acting companies from
many foreign countries to perform
a variety of Shakespeare’s plays,
often not in English but in their
own native tongues, thus helping
to restore Gdańsk’s former place
in Europe as a major place for theatrical performance and especially
for enacting Shakespeare’s plays.
Jurek was truly a remarkable
entrepreneur besides also being an excellent scholar, teacher,
and novelist.

University of Delaware, USA

bio.
Jay L. Halio began his academic career in 1955, when he started
teaching English literature at the University of California, Davis. The following year he completed his doctoral dissertation
on Shakespeare’s use of verbal ambiguities in his problem comedies, and Yale awarded him the PhD in English. He gradually rose
to the position of full professor when he accepted an offer from
the University of Delaware in 1968. He remained in that position
until 2003, when he retired as Professor Emeritus of English. Besides teaching Shakespeare and modern fiction, he also published
many articles and books, such as Understanding Shakespeare’s
Plays in Performance and monographs on Angus Wilson and Philip Roth. In addition he has edited several plays, such as King Lear
(Cambridge) and The Merchant of Venice (Oxford). Most recently
he has been occupied in completing his Variorum edition of All’s
Well That Ends Well.
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Aneta Mancewicz
bio.
Aneta Mancewicz – wykładowczyni dramatu i teatru w Royal Holloway na Uniwersytecie Londyńskim. Jej zainteresowania naukowe
ogniskują się wokół inscenizacji sztuk Szekspira, technologii cyfrowych oraz teatru europejskiego. Autorka monografii Intermedial
Shakespeares on European Stages (Palgrave Macmillan, 2014) oraz
Biedny Hamlet (Księgarnia Akademicka, 2010). Współredaktorka
dwóch zbiorów esejów wydanych w 2018 r. przez Palgrave Macmillan: Intermedial Performance and Politics in the Public Sphere
oraz Local and Global Myths in Shakespearean Performance. W latach 2016–2018 współpracowała z belgijskim kolektywem CREW
nad sceniczną adaptacją Hamleta wykorzystującą elementy rzeczywistości wirtualnej. W 2020 roku współpracowała z NEXUS
Studios nad adaptacją Burzy z użyciem rzeczywistości rozszerzonej
w ramach programu StoryFutures.

Szekspir
w rzeczywistości
mieszanej
Rzeczywistość mieszana (mixed reality, MR) rewolucjonizuje nasze rozumienie teatru. Zgodnie z koncepcją „kontinuum” rzeczywistości/wirtualizacji (Milgram et al. 1994, 283), rzeczywistość mieszana
to połączenie środowiska realnego z wirtualnym.
Wykorzystana w spektaklu pozwala publiczności
nie tylko na jednoczesne doświadczanie świata fizycznego i cyfrowego, ale także na wchodzenie
w interakcję z elementami wirtualnymi, a nawet
ich aktywowanie. Jedne z najbardziej nowatorskich
zastosowań MR w sztukach scenicznych w ostatnich
dwóch dekadach dotyczą adaptacji sztuk Szekspira.
Opierając się na badaniach nad interakcją człowiek-komputer oraz teatrem cyfrowym, przedstawię wstępną taksonomię rzeczywistości mieszanej
w inscenizacjach Szekspira. Celem jest umożliwienie dokumentacji i analizy szekspirowskich produkcji realizowanych techniką rzeczywistości mieszanej
w kulturze, która podlega coraz dalej posuniętej hybrydyzacji.
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Royal Holloway, University of London, Wielka Brytania

Mixed Reality
Shakespeare

bio.

Mixed reality (MR) is revolutionising our understanding of theatre. Defined as the ‘continuum’ of reality and virtuality (Milgram et al. 1994,
283), MR blends real and virtual environments.
In performance, it allows audience members
to simultaneously experience physical and digitally-produced worlds, but also to interact with
virtual elements and even activate them. Some
of the most innovative applications of MR in performance in the last two decades have emerged
in Shakespeare adaptations. Drawing on research
in human-computer interactions and digital performance, I will offer a preliminary taxonomy of mixed
reality in the stagings of Shakespeare. Such taxonomy will be designed to support the documentation and analysis of MR Shakespeare productions
in an increasingly hybridised culture.

She is the author of Intermedial Shakespeares on European Stages

Aneta Mancewicz is a Lecturer in Drama and Theatre at Royal
Holloway, University of London. Her research focuses on Shakespearean performance, digital technologies, and European theatre.
(Palgrave Macmillan, 2014) and Biedny Hamlet (Poor Hamlet, Ksiegarnia Akademicka Press, 2010). In 2018 she co-edited two collections of essays published by Palgrave Macmillan: Intermedial
Performance and Politics in the Public Sphere and Local and Global
Myths in Shakespearean Performance. From 2016 to 2018 she collaborated with the Belgian collective CREW on Hamlet adaptations integrating virtual reality into live performance. In 2020
she worked with NEXUS Studios on an augmented reality adaptation of The Tempest, funded by StoryFutures.
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Ronan Paterson
bio.
Ronan Paterson w wieku nastoletnim został
profesjonalnym aktorem i reżyserem, by jako
student Trinity College w Dublinie dołączyć
do zespołu Abbey Theatre, narodowego teatru Irlandii. Karierę zawodową godził z nauczaniem i pracą badawczą jako kierownik
wydziałów dramatu, sztuki scenicznej i mediów pięciu różnych uniwersytetów, kolegiów
i konserwatoriów w Wielkiej Brytanii. Jego
produkcje teatralne sztuk Szekspira były
wystawiane na scenach całej Europy. Autor
publikacji dotyczących produkcji sztuk Szekspira oraz szekspirowskich adaptacji w filmie,
komiksie i ilustracji. Prelegent na wielu konferencjach międzynarodowych. Koordynator konferencji Shakespeare 400 na zamku
w Elsynorze w 2016 r. w ramach obchodów
rocznicy śmierci Szekspira.

Od akademickich
rozważań do
profesjonalnej
praktyki scenicznej
i z powrotem
Bardzo niewielu szekspirologów zostawiło po sobie
równie imponujące dziedzictwo co Jerzy Limon.
Jego wpływ na wiele obszarów badań naukowych
jest porównywalny do jego ogromnych osiągnieć
w dziedzinie praktyki szekspirowskiej. Dla wielu osób, które miało styczność z jego twórczością,
teksty Limona stały się inspiracją do tego, by przyjechać do Gdańska, odwiedzić Gdański Festiwal
Szekspirowski i podziwiać niezwykły teatr, którego
był pomysłodawcą. Droga od publikacji Gentlemen
of a Company do otwarcia wyjątkowego i nowoczesnego teatru, umożliwiającego niemal dowolną
konfigurację sceny, jest doskonałym przykładem
realizacji teorii badawczej w praktyce. Wyjątkowy
charakter tego procesu skłania do stawiania trudnych ale też inspirujących pytań o relację pomiędzy
badaniami nad Szekspirem a praktyką szekspirowską.
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Two-way Traffic:
From Academic
Research to
Professional
Performance and
Back Again
Very few Shakespeareans have left a legacy as extraordinary as that of Jerzy Limon. His influence
over multiple areas of scholarship is matched
by his enormous importance to Shakespearean
practice. Many people made their first acquaintance with his work through his published writings,
to travel further by visiting the Gdansk Shakespeare
Festival, and to marvel at the extraordinary theatre
he founded. This link, from Gentlemen of a Company to the opening of an exceptional modern theatre
capable of almost any configuration, is an excellent
example of research into practice. By its exceptional nature it raises challenging and inspirational
questions as to the relationship between Shakespeare research and Shakespearean practice.

Teesside University, Wielka Brytania

bio.
Ronan Paterson became a professional actor and director as a teenager, joining
The Abbey, Ireland’s national theatre while
an undergraduate at Trinity College, Dublin.
He has juggled his professional career with
teaching and researching, as Head of Drama,
Head of Performing Arts, or Head of Media
Performance in five different universities,
colleges, and conservatoires in the UK. His
productions of Shakespeare’s plays have
toured all over Europe, and he has published
on Shakespeare in Performance, Shakespeare in Film, and Shakespeare in Comics
and Illustration. He is a frequent speaker
at international conferences, and co-ordinated the Shakespeare 400 conference
at Elsinore in 2016.
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wystawa / exhibition
POCHWAŁA
SZALEŃSTWA
POCHWAŁA SZALEŃSTWA. 30-lecie
Fundacji Theatrum Gedanense 1991 -2021.
Historia powstania Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego.
Fundacja Theatrum Gedanense powstała z marzenia Jerzego Limona, aby odbudować w Gdańsku teatr elżbietański, który istniał tu od XVII wieku przez
prawie dwieście lat. Teatr ów był pierwszą, publiczną sceną Rzeczypospolitej i regularnie przyjeżdżali
do niego z występami angielscy aktorzy.
W 1990 roku Jerzy Limon z grupą przyjaciół postanowił założyć Fundację, która zrealizowałaby jego
ambitny cel. Od tego momentu zaczyna ucieleśniać się jego wielkie gdańskie i europejskie marzenie: odbudowa teatru szekspirowskiego i stworzenie
w Gdańsku centrum kultury o zasięgu międzynarodowym. Wystawa przygotowana przez Fundację
Theatrum Gedanense we współpracy z Gdańskim
Teatrem Szekspirowskim przedstawia historię Fundacji od momentu rozpoczęcia działalności w 1991
roku do szczęśliwego finału – otwarcia Gdańskiego
Teatru Szekspirowskiego w 2014 roku, a także nazrealizowano
ze środków / supported by

sponsorzy / sponsors

szą dalszą działalność w latach 2014–2021 związaną ze współpracą z GTS. Na wystawie pokazujemy
najważniejsze historyczne momenty i wydarzenia
artystyczne – z Festiwalem Szekspirowskim na czele, realizowane wspólnie z GTS projekty artystyczne i edukacyjne, a także naszą najmniejszą scenę –
Teatr w Oknie – pierwszą scenę GTS, prowadzoną
przez Fundację od 2015 r. Wystawie towarzyszy
publikacja w języku polskim i angielskim oraz film
dokumentalny pt. „Pochwała szaleństwa – Nonsuch Theatre” , ponieważ – jak pisał Jerzy Limon
„takiego teatru po prostu nigdzie, poza Gdańskiem,
nie ma”.
Wystawę tę dedykujemy Jerzemu Limonowi, marzycielowi, wizjonerowi, założycielowi Fundacji
Theatrum Gedanense, twórcy Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego. Cyt. z wykładu Jerzego Limona
na 50-lecie UG pt. „Teatr, jakiego nie ma”.

27.5.2022
18.30
IN PRAISE OF MADNESS. 30 years
of the Theatrum Gedanense Foundation
1991-2021. The history of the Gdańsk
Shakespeare Theatre.
The Theatrum Gedanense Foundation arose from
Jerzy Limon’s dream to reconstruct in Gdańsk
an Elizabethan theatre which had stood there from
the 17th century for almost 200 years. This theatre
was the first stage in the Polish-Lithuanian Commonwealth and English actors would often come
to perform there.
In 1990, Jerzy Limon and a group of friends decided to establish a Foundation to realise his ambitious
aim. From this moment, his great Gdańsk and European dream of reconstructing the Shakespearean
theatre and creating a cultural centre of international significance began to take shape. The exhibition prepared by the Theatrum Gedanense Foundation in cooperation with the Gdańsk Shakespeare
Theatre presents the history of the Theatrum Gedanense Foundation from the beginning of its activity in 1991 to its successful finale – the opening
of the Gdańsk Shakespeare Theatre. But the Foundation’s adventures did not end there – our fur-
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ther activities from 2014 to 2021 were connected with cooperation with the Gdańsk Shakespeare
Theatre. At the exhibition, we will show the most
important historical moments and artistic events
– with the Shakespeare Festival at the forefront,
artistic and educational projects realised in conjunction with the GST, and also our smallest stage
– the TwO Windows Theatre, the first GST stage
ran by the Foundation since 2015. The exhibition is also accompanied by a publication in Polish and English and a documentary film “In Praise
of Madness – Nonsuch Theatre,” because, as Jerzy
Limon used to say, “there is no such theatre anywhere but in Gdańsk.”
The exhibition is dedicated to Jerzy Limon,
the dreamer, the visionary, the creator of Theatrum
Gedanense Foundation and the Gdańsk Shakespeare Theatre. Quotation from Jerzy Limon’s
lecture for the 50th anniversary of the University
of Gdańsk, “Nonsuch Theatre.”
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