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commedia - wł. 'komedia' 
arte - wł. 'sztuka, kunszt, um!eji;tność wykonania, zawód, 
korporacja zawodowa'. 
Komedia dell'arte to określenie zawodowego teatru aktorów 
włoskich rozwiniętego we Włoszech w XVI i XVII Wieku, 
a następnie upowszechnionego w wielu krajach Europy. 
Dla ściślejszego nazwania istoty komedii dell'arte 
posługiwano się innymi terminami: 

commedia a soggetto 
- komedia oparta na zarysie szeregu scen mających jeden 
temat (soggetto). Czerpano je z na jrozmaitszych źródeł: 
znanych powszechnie opowieści, komedii antycznych, 
współczesnych komedii literackich, popularnych dzieł prozy, 
zdarzeń historycznych i poddawano zes;:>olowemu opracowaniu . 
którego celem było stworzenie scenariusza teatralnego 
przedstawienia. Taki scenariusz wywieszony był w dwóch 
egzemplarzach po lewej i prawej stronie za sceną, 
przekazywał wykonawcom zarys akcji, wylicz.al ważniejsze 
sytuacje oraz. potrzebne w sztuce rekwizyty. 

commedia aH'im])1'ovviso 

- komedia improwizowana, teatr aliteracki, pozbawiony 
tekstu pisanego. Był zbiorową twórczością aktorów 
inspirowaną potrzebą chwili, na poczekaniu improw izowaną . 

commedia di maschere 
- komedia masek. Jedną z najważniejszych cech komedii 
dell'arte był szereg typowych postaci, które poj awiając si~ 

w konwencjonalnych na ogół sytuacjach, występowały 
w ustalonych tradycją kostiumach oraz maskach 
zakrywających górną część twarzy. Taka maska zmuszała 
aktora do opanowania środków ekspresji cielesnej, 
operowania wyrazistym gestem, niejednokrotnie 
zastępującym słowo mówione. 

commedia all'italiana 
- komedia włoska, termin najrzadziej używany, 
najbardziej dyskutowany. Zrodził się z. faktu, iż ten typ 
teatru we Włoszech powstał, tam przeżył okres 
największego rozkwitu i tam przestał istnieć. 

Główne postaci komedii dell'arte: 
dwaj starcy - Pantalone, zawsze kupiec z Wenecji, 
bogaty, podejrzliwy, podejmujący niewczesne zaloty do 
kobiet stając się pośmiewiskiem dla otoczenia; Dottore -
typ uczonego prawnika z Bolonii, ozdoba wszech fakultetów. 
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mylący wszystko beznadziejnie w zbyt długich 
przemówieniach przeładowanych łacińskimi cytatami, 
„gotowych" na każdą okazję; 
pierwszy i drugi zanni - dwaj służący, zawsze z Bergamo, 
zestawieni na zasadzie silnego kontrastu: przebiegły, 
bystry Brighella (także Scapino, Pulcinella) i głupkowaty, 
niezdarny Arlekino (także Truffaldino, Trivellino), obaj 
marzyli przede wszystkim o dobrym jedzeniu; 
Kapitano - typ żołnierza-samochwała; 
Kolombina - sprytna służąca-intrygantka; 
dwie pary zakochanych. 
Aktorzy specjalizowali się (często na cale życie) 
w odtwarzaniu którejś z postaci, znali „rolę" doskonale, 
zespalali się z nią do tego stopnia, że mogli korzystać 
z rozległej swobody w komponowaniu tekstu scenicznego. 
Obowiązujące w komedii dell'arte - ogromnie lubiane 
przez publiczność - wszelkie bijatyki, błazenady, 
nieporozumienia, kuglarskie sztuki, przekręcanie 
i zniekształcanie słów podsuwał nastrój chwili, inwencja 
i fantazja wykonawców. 

Lazzi (wł. od azioni 'działanie ' ) 

- były nieodzownym, trudnym elementem komedii 
dell'arte urozmaicającym akcję, z przebiegiem której nie 
miały nic wspólnego. Służyły do ożywienia słabnącej 
uwagi w idzów, a przede wszystkim dawały aktorom 
możność zademonstrowania umiejętności zawodowych 
w pantomimie, akrobatyce, w improwizowaniu dialogu. 

Aktor komedii dell'arte musiał być akrobatą, mimem, 
tancerzem, śpiewakiem, gimnastykiem, inteligentnym 
obserwatorem ludzi, by teatr ten ujawnił się w pełni swej 
prostoty oraz zawiłości groteski i bufonerii. Od aktorów 
wymagano nadzwyczajnego zgrania, doskona łej gry 
zespołowej . 
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Komedia dell'arte dopuściła na scenę - jako pierwsza 
w Europie - kobiety, dobrze przyjęte przez opinię 
publiczną, a nawet kler, który krytycznie ustosunkowywał 
się do młodych, uszminkowanych chłopców grających role 
kobiece, gdyż „często prowokowali specjalnego rodzaju 
ekscesy". 

Zespoły komedii dell'arte grały przede wszystkim dla 
szerokiej ludowej publiczności, najczęściej na ulicach, 
na placach, mając za dekorację drewniany podest-estradę, 
a w tle ledwie narysowaną perspektywę na białej 
płachcie materiału. 

Nierzadko większe, dobre zespoły związane były 
z poszczególnymi dworami arystokracji i grały 
w pałacach. Powszechnie wiadomym było iż „swą biżuterię 
aktorzy sprawiali sobie za pieniądze otrzymane z dworskich 
skarbców, lecz na chleb z masłem zarabiali podczas 
przedstawień publicznych". Poza słynnymi zespołami istniało 
wiele mniejszych, słabszych kompanii, czasem takich, które 
jako dodatek do kramu szarlatana czy znachora swym 
teatrem przyciągali klientelę „cudownych" leków. 

Kulminacyjny etap rozwoju komedii dell'arte przypadł na 
drugą połowę XVI i pierwszą XVII wieku, kiedy działały 
trupy, na czele których stali wybitni aktorzy: Giovan 
Battista Andreini, Tiberio Fiorilli, Flaminie Scala, 
Sylvio Fiorillo, Domenico I Gian Francesco Biancolelll; 
kiedy grali tacy artyści jak Antonio Sacchi, Isabella 
Andreini, Tommaso Visentini, Teodora Medebach, 
Tristana Martinelli, Domenico Biancole!li. 

Trupy komedii dell'arte zdobyły międzynarodową sławę, 
przyczyniały się do powstania wielu teatrów narodowych. 
Znalazły się niemal we wszystkich kra.iach Europy -
w Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Anglii, równie:!: na dworach 
Władysława IV i Jana III Sobieskiego. Najwcześniej 
zawędrowali do Francji, która stała się drugą ojczyzną 
dla włoskich aktorów. W Paryżu Comedie-Italienne 
konkurowała przez długie lata z Comedie-Franc;aise. 
W każdym kraju specyficzne postaci komedii dell'arte 
przeniknęły - z wieloma zmianami - do nowych 
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literatur. Arlekino i Brighella stopili się w postaci jurnego 
Hanswursta w krajach niemieckich; Francja z Arlekina 
stworzyła smutnego Pierrota, a ze sprytnej Colombiny 
subtelną Columbinę. Brighella, noszący często imię 
Pulcinella, stał się w Anglii słynnym Punchem ..• 

Komedia dell'arte w swym najlepszym wydaniu jest 
synonimem mistrzowskiego opanowania rzemiosła 
aktorskiego w teatrze, który za cel główny stawiał sobie 
rozbawienie publiczności. Przez niemal dwieście lat komedia 
dell'arte była najpopularniejszą formą rozrywki teatralnej 
w prawie całej Europie. Ale kiedy improwizacja stawała 
się prostacka, żarty banalne, a tematy wulgarne, kiedy 
odeszli najlepsi aktorzy a inni zatracili umiar 
w błazenadach, zaprzepaścili czystą groteskę, kiedy 
żywiołowy humor zastąpił kabotynizm - wtedy, 
w XVIII wieku, k'omedia dell'arte przestała w Italii 
istnieć. Barokowa od środka nie zgadzała się także 
z duchem wieku Woltera i Monteskiusza. 
Umierającą komedię dell'arte obrał za przedmiot 
teatralnej reformy stateczny mieszczanin, pełen zdrowego 
rozsądku i umiaru, Carlo Goldoni z Wenecji. 

Renesansowe Włochy nie stworzyły wielkich sztuk 
teatralnych, dały jednak formę teatru, która w swych 
zasadniczych cechach przetrwała po dzień dzisiejszy. 

Reformatorzy teatru, Jacques Copeau, Charles Dullin, 
Ws:2wołod Meyerhold, Jewgenij Wachtangow, Giorgio 
Strehler zobaczyli w komedii dell'arte „czystą teatralność" 
i wykorzystali tę niezwykłą tradycję w swoich wybitnych 
przedstawieniach. 

KOMEDIA DELL'AR'l'E TO ZACZYN OŻYWCZEGO FER
MENTU. ILEKROC TEATR, POD JAKĄKOLWIEK SZERO
KOSCIĄ GEOGRAFICZNĄ, ZAGRZEBIE SIĘ AŻ DO UTRA
TY TCHU, W KOLEINIE WYSWIECHTANYCH KONWEN
CJI, TA PONADCZASOWA FORMA GRY SCENICZNEJ 
ZA WSZE PRZYCHODZI MU W SUKURS I WYKAZUJE 
DZIAŁANIE POBUDZAJĄCE. 

Margot Berthold 
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Wenecki adwokat, doktor praw z dyplomem Uniwersytetu 
w Padwie, Carlo Goldoni, nie mając w swej kancelarii zbyt 
wielu klientów poświęcał wolne chwile na układanie 
almanachu na rok 1732, zawierającego krytykę obyczajów 
współczesnych. Almanach ogłoszony został drukiem pod 
tytułem Doświadczenia przeszlości astrologiem przyszłoki. 
U wydawcy autor zarobił 12 cekinów, u czytelników zyskał 
niekłamany sukces. Zachęcony powodzeniem tej próby 
literackiej, wspominając własne komedie młodzieńcze, 
Goldoni postanowił napisać sztukę teatralną. Nie komec1.i4:, 
lecz lepiej płatne libretto operowe. Powstała liryczna 
tragedia Amalasunta - w marzeniach autora - rzecz na 
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scenę Teatru Książęcego w Mediolanie. Tam jednak 
przepadły szanse Goldoniego u śpiewaków operowych, lecz: 
powstały nowe, wynikające ze spotkania z trupą komedii 
dell'arte. Dla zespołu Vitaliego napisał Goldoni intermezzo, 
wykorzystując młodzieńcze doświadczenia zebrane przy 
pisaniu międzyaktów i pamiętając o tym, że ważniejsze od 
reguł komedii są wymagania aktorów. Mi!osne swary 
Bettiny, dziewczyny z ludu, z Buleghinem, weneckim 
gondolterem (1732) - oto, wedle ówczesnej mody, 
rozwlekle skomponowany tytuł pierwszego utworu 
teatralnego weneckiego prawnika, pierwszego, który został 

ogłoszony drukiem i zagrany przez zawodowych aktorów. 
Goldoni nie rozstał się już z teatrem. Nie zaprzestał także 
praktyki adwokackiej, lecz z czasem zawód prawnika 
porzucił. W 1748 roku został zaangażowany na głównego 
„poetę" zespołu aktorskiego słynnego Medebacha. W jego 
teatrze osiągnął Goldoni swój najwyższy cel: reformę 
włoskiego teatru, polegającą na odejściu od komedii 
dell'arte i zastąpieniu jej teatrem realistycznym, komedią 
charakterów opartą na obserwacji mieszczaństwa, któremu 
Goldoni towarzyszył na postępowym etapie jego społecznego 
rozwoju, także obserwacji ludu włoskiego, przy czym 
w drugim przypadku odwaga Goldoniego ulegała tłumieniu 
pod wpływem mecenasów teatru i publiczności. 

Krytyka, umierającej wprawdzie w XVIII wieku, 
komedii dell'arte, wyparcie jej z teatru było aktem wielkiej 
odwagi i próbą zmierzenia się z czymś tak wielkim jak 
wielką jest tradycja. Toteż Goldoni, świadomy rozmiarów 
i ciężaru podjętej wojny rozpoczął ją ostrożnie, prowadził 
atopniowo, nie burząc tradycji, nie ignorując przeszłości -
przeciwnie, na niej się opierając wprowadził na włoską 
scenę jakości nowe. „Nie mogłem reformować wszystkiego 
od razu, aby nie zrazić miłośników narodowej komedii. 
Czekałem na sprzyjający moment." - wspomina Goldoni 
w Pamiętnikach. Na początku więc powstało wiele sztuk 
bardzo bliskich komedii del!'arte - Momo!o światowiec, 
S!uaa dwóch panów, Dzielna kobieta, Oszust, Bliźniac11 
weneccy. Były to komedie jeszcze respektujące reguły 
komedii dell'arte I już ukazujące przyszłą reformę. Maskom 
towarzyszyły charaktery, tradycyjne intrygi konkurowały 
z wątkami ściśle związanymi z rzeczywistością, przy 
nieokreślonych miejscach akcji ukazały się konkretne 
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nazwy miast, Ich dzielnic, ulic. Jeszcze był w tych 
utworach Pantalooe ,ale jut nie ów lubieżny starzec, lecz 
coraz częściej rozważny mieszczanin, ojciec rodziny, 
człowiek sprawiedliwy i honorowy. Jeszcze pozostał Dottore, 
jeszcze sypał łacińskimi sentencjami, ale był już bohaterem 
statecznym, raczej unikającym trunków. Odmienili się 
zdecydowanie dwaj zanni - głupi i nieporadny Arlekin 
przeistoczył się w postać pełną inicjatywy, dowcipną, 
inteligentną, zaś wywiedziony z komedii dell'arte sprytny 
i aktywny Brighella oddał swe cechy Arlekinowi, usuwając 
się na drugi plan. Ich towarzyszka w komedii dell'arte, 
Kolombina, u Goldoniego zachowała najwięcej cech 
pierwotnych kobiety psotnej, dowcipnej, schlebiającej 
pracodawcom, zyskała jeszcze motywację swego 
postępowania w płaszczyźnie psychologicznej. 

Goldoni doskonale wiedział o tym, iż reforma, choć 
w najlepszej wierze pomyślana i słuszna, nie uda się bez 
pomocy i udziału dobrych aktorów. Zespół Medebacha 
skupiał artystów utalentowanych, toteż swój sukces 
w dużej mierze Goldoni zawdz ięczał aktorom. Tym, których 
przekonał o słuszności własnych założeń, tym którzy 
nauczyli się na pamięć napisanego tekstu sztuki, zagrali bez 
masek nowe postaci sceniczne. 

Momentem przełomowym w dziele prowadzenia reformy 
była premiera sztuki Teatr komediowy w roku 1750, 
w której Goldoni ukazał wyższość swego teatru nad 
komedią dell'arte, także powiedział o tym, że dobry teatr 
zasadzać się powinien na uzdolnionych, wciąż kształcących 
się aktorach, którym do pracy dany jest tekst z dobrej 
literatury. Wprawdzie ta sztuka-manifest poniosła 
frekwencyjną klapę, lecz nowy teatr Goldoniego zyskiwał 
coraz większe powodzenie i w sumie przyjmowany był bez 
oporów. Pomogły w tym Goldoniemu jego komedie 
charakterów, komedie społeczne, z których najlepsze 
budują żywiołowy obraz osiemnastowiecznej Wenecji I jej 
mieszczaństwa. Mirandolina, Gbury, Gracz, Awantura 
w Chioggi, Łgarz, Pamela, Placyk, Jeden z ostatnich 
wieczorów karnawalu stały się dowodem talentu 
komediopisarza, zdecydowały o jego pozycji w teatrze 
i potwierdziły słuszność zastąpienia martwej komedii 
dell'arte nowym typem komedii. Ale tak długo jak długo 
milczał Carlo Gozzi. 

tł 

Goldoni w swej działalności nie uniknął przeciwników, 
było to oczywiste. Polemika z Pietro Chiarim miała 
wszelkie cechy walki konkurentów o widzów, walki częstG • 

zapładniającej inwencję twórczą obu autorów. Ale 
pojawienie się Gozziego - inteligentnego, błyskotliwego 
arystokraty i jego bezpardonowe ataki na Goldoniego 
wyrażane w niewybrednych paszkwilach, okazały się być 
groźną wojną. Gozzi, broniąc fantazji i wesołości komedii 
dell'arte przywrócił skutecznie tea.trowi starą konwencję 
w swych slynnych baśniach z tezą, akceptowanych 
natychmiast przez publiczność. Goldoni nie ukrywał, ie 
przed Gozzim uciekał z Wenecji, z Włoch. W roku 1762 
wyjechał do Paryża z nadzieją na podjęcie pracy w zespole 
Comedie-Italienne. Ale o reformie nie chciano tam słyszeć, 
repertuar składał się ze słabych fars i takich domagano się 
od Goldoniego. O aktorach tego teatru pisał Goldoni bardzo 
roztałony: „Komedii pisanych nie chcą się uczyć, 
improwizowanych nie umieją grać ... " A jednak sytuacja 
finansowa zmusiła go do układania scenariuszy dla 
improwizatorów, do pisania fars, słowem do pracy w takim 
teatrze z jakim walczył w ojczyźnie. Kiedy więc nadatyla 
się sposobność objęcia stanowiska lektora języka włoskiego · 

na królewskim dworze, Goldoni tym razem chętnie zostawił 
teatr. 

Pisał jeszcze dla teatru sztuki według zasad swojej 
reformy (Wachlarz, Dobroczynny zrzęda), ale w ojczyźnie 

nie chciano już ich na scenach, a we Francji grano 
sporadycznie. Jedynie libretta oper komicznych, pisanych do· 
muzyki Mozarta, Haydna, Salieriego, Palslella, przynosiły 
Goldoniemu niewielkie dochody. Obszerny tom 
Pamiętników, dedykowanych Ludwikowi XVI, wydanych 
w Paryżu w 1787 roku jest ostatnim duiym dziełem, jakle 
zostało po Goldonim. 

Kiedy wladze rewolucyjne zawiesiły wypłaty z listy 
królewskiej, 85-letni, tracący wzrok pisarz, pozostał bez 
środków do życia. Na prośbę zgłoszoną w Konwencie 
Narodowym przez dramaturga Marie-Josepha Cheniera 
przyznano Goldoniemu stałą zapomogę. Ale decyzję w tel 
sprawie podjęto zbyt późno, w dzień po śmierci pisarza. 
Pochowano go we wspólnym grobie na cmentarzu 
Saint-Laurent w Paryżu, gdyż wdowa po Goldonim nie 
miała pieniędzy na opłacenie osobnego grobu. 
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Z MASKĄ NA TWARZY STA.JEMY U PROGU TEA
TRALNEGO MISTERIUM, ODŻYWAJĄ DEMONY, 
NIEZMIENNE, STATYCZNE, NIERUCHOME TWA
RZE, KTÓRE TKWIĄ U KORZENI TEATRU. 

Giorgio Strehler 

„Gdy pochłonięty bylem pracą I swoimi zajęciami, 
nadszedł z Wenecji list, który wprowadził mnie 
w rozterkę, wzburzył moją krew i wszystkie moje myśli. 
Był to list od Sacchlego. 

Aktor ten powracał właśnie do Włoch. Wiedział, że jestem 
w Pizie, prosił mnie o komedię, poddawał nawet temat, 
pozostawiając mi wolną rękę w oprncowaniu jego wedle 
własnej fantazji. 
Cóż za pokusa dla mnie! Sacchi był wyśmienitym 

aktorem, teatr był moją namiętnością. Czułem całą swoją 
istotą, jak odżywają we mnie dawne zamiłowania, ten sam 
ogień, ten sam entuzjazm. Tematem, jaki mi proponowano, 
był Sługa dwóch panów. Wiedziałem, jaki efekt wydobyć 
mogę z treści sztuki i głównego aktora, który miał ją 
wykonać. Umierałem z ochoty spróbowania raz jeszcze.
Nie wiedziałem, co robić ... Procesy, klienci, tłumnie 
napływali... Ale mój biedny Sacchi... Ale Sługa dwóch 
panów ... Spróbujmy jeszcze ten jeden raz ... Ależ nie ... Ależ 
tak ... W końcu piszę list, odpowiadam, zobowiązuję się. 
Pracowałem w dzień dla palestry, a w nocy dla teatru. 

Ukończyłem sztukę, wysłałem ją do Wenecji. Nikt o tym nie 
wiedział, tylko żona moja dopuszczona była do sekretu. (-- ) 
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W jakiś czas później Sacchi zawiadomił mnie o sukcesie 
mojej sztuki. Sluga dwóch panów był oklaskiwany, miał 
powodzenie, że trudno o większe. Sacchi przysłał mi 
upominek, jakiego nie oczekiwałem, lecz prosił jeszcze 
o jedną sztukę, pozostawiając mi wolny wybór tematu." -
Oto wspomnienie Goldoniego spisane w Pamiętnikach. 

Temat sługi pracującego naraz dla dwóch panów należał 
do starego repertuaru komedii dell'arte. Antonio Sacchi 
zamawiając w 1745 roku u Goldoniego nową sztukę na 
znany temat, kierował swą prośłx; do autora już 
cieszącego się dość rozległą sławą i chętnie granego przei. 
trupy komedii dell'arte. Jego sztuki zalecały się zawiłymi, 

lecz precyzyjnie skonstruowanymi intrygami - jak 
oceniano: „podobało się nagromadi.enie i spiętrzenie 
wypadków." W takiej komedii improwizowanej Goldoniego 
grał Sacchi wcześniej. Były to Trzydzieści dwie niedole 
A.rlekina. Sacchi odniósł w Wenecji sukces i wiedział 
dobrzć o tym, że list w sprawie nowej wersji Sługi dwóch 
panów kierował pod właściwy adres. 
Gołdoni z kolei wysoko cenił talent aktorski Sacchiego. 

Pisał w Pamiętnikach wymownie, że kiedy „inni Arlekini 
powtarzali się tylko, Sacchi (-) nadawał sztuce nutę 
świeżości, za pomocą wciąż nowych dowcipów 
i nieoczekiwanych, ciętych odpowiedzi." 

Wzajemne zaufanie dwu ludzi teatru zrodziło sztukę, 
która do dziś jest ozdobą światowego teatru. Ozdobą 
i trudnością, kiedy się zważy, iż pozornie nieskomplikowana 
sztuka kryje w sobie precyzję słowa, sytuacji i jest wielką 
próbą aktorów - respektujących dziedzictwo sztuki 
komedii dell'arte. 
Czyniąc rndość prośbie Sacchiego, Goldoni napisał kilka 

scen w każdym akcie i role „poważne'', zaś wykonawcy roli 
Truffaldina pozostawił calkowitą swobod~ improwizacji. 
Dopiero w 1753 roku, chcąc Sluoę dwóch panów wydać 
drukiem, Goldoni tekst uzupełnił i napisał tekst roli 
Truffaldina. A wiedząc o tym, iż dostanie się ona w ręce 
innych aktorów, prosił we Wstępie: „tych którzy grać będą 
rolę Truffaldina, aby - jeśli zechcą dodać coś od siebie -
powstrzymywali się od wulgarnych slów i od spro~nych 
żartów." 
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Po wielu latach, w czasie pobytu w Paryżu, kiedy pisał 
Goldoni w języku francuskim farsy dla aktorów 
Comedie-ltalienne, raz jeszcze powrócił do Sługi dwóch 
panów i wywiódł z tej komedii nową farsę pod tytułem 
Arlekin slugq dwóch panów. Ale sam wiedział, że jest to 
utwór chybiony i nie dorównuje pierwowzorowi. 

Zainteresowanie współczesnego teatru „czystą 

teatralnością" w komedii dell'arte przywróciło Slugę dwóch 
panów scenie naszej epoki. W sposób twórczy dokonali tego 
dwaj reżyserzy: Max Reinhardt w roku 1924 w Theater in 
der Josephstadt w Wiedniu, po nim Giorgio Strehler, który 
na scenie Piccolo Teatra w lVJ:ediolanie od 1947 do 1977 roku 
zrealizował pięć wersji Slugi dwóch panów. Z nich trzy są 
teat ralnymi arcydziełami. Także lekcjami posiłkowania się 

przez teatr współczesny wielką tradycją komedii dell'artc, 
która stała się własnością całego świata. 

W Polsce po raz pierwszy zagrano Slugę dwóch panów 
w 1803 roku w Warszawie pod całkiem innym tytułem: 
Kartofel Pal/ca. Rolę Truffaldina grał Alojzy Zółkowski, 
a komedię Goldoniego otrzymaliśmy v,'1;edy z drugiej 
ręki - przełożono na j ęzyk polski adaptację niemiecką 
Friedricha SchrOdera. Dopiero Edward Boye dał 

tłumaczenie z oryginału i w jego przekładzie przygotował 
w ! 927 roku ~nsce nizację Slugi dwóch panów Leon 
Schiller. 
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