




CARLO GOLDONI urodził się 25 lutego 1707 roku w VVenecji Fas
cynacja teatrem była w jego rodzinie tradycją Dziadek komediopisa -· 
rza - między innymi dzięki słabości do teatru i widowisk przetrwonił 
dość pol<:aźny majątek. Ojciec - lekarz zabawiał syna teatrzykiem ma
rionetek. Carlo podobno pierwszą komedię popełnił w wieku lat o
śmiu. W 1719 roku wystąpił na scenie w roli tytułowej w sztuce „Sio
strzyczka księdza" 

Rozpoczął naukę w kolegium jezuickim W latach 1723 - 25 uczęsz
czał na wykłady prawa w Pawii. gdzie był także zatrudniony w kole 
gium Gh1shieri. Po aferze wywołanej satyrą wymierzoną przeciwko 
kobietom miasta musiał opuścić uczelnię. Przyłączył się do wędrow
nej trupy aktorskiej. z którą podróżował do Chioggi. gdzie mieszkali 
wówczas jego rodzice. 

Po dość chaotycznych (przerywanych licznymi zmianami uczelni) 
studiach prawniczych i nie bez protekCJi wuja - znanego adwokata -
został koadiutorem naczelnika wydziału karnego w Chioggi. potem w 
Feltrze. Doktoryzował się w 1731 roku w Padwie. po czym rozpoczął 
praktykę adwokacką, łącząc ją z obowiązkami dyplomatycznymi w 
Med1ola.rn1e i Genui oraz częstymi wędrówkami po Italii. Stale pociągał 
go teatr i bywał pisarzem 1 scenarzystą komediantów. 

Po wielu młodzieńczych awanturach miłosnych. w 1736 roku. prze
bywając w Genui z trupą I mera. poznał Nicolettę Conio. Znalazł w niej 
wierną i oddaną. towarzyszącą mu w sukcesach i upadkach. żonę. 

Pogłębiał swoją wiedzę teatralną Poznał gruntownie dramaturgię 
hiszpańską, angielską i francuską Nieobce mu były utwory twórców 
starożytnych i dzieła krytycznoliterackie. Gnębił go brak włoskich u
tworów dramatycznych. spowodowany wszechwładnym panowaniem 
komedii dell'arte . Ambicją Goldoniego stało się przeprowadzenie re
formy teatru 1 stworzenie dramaturgii narodowej. 

W 1732 roku napisał nieudaną tragedię muzyczną „Amalasunta". 
której rękopis spalił po wysłuchaniu opinii śpiewaków. 

Od tej pory stale pisał melodramaty, tragikomedie. i komedie wy
stawiane w wielu włoskich miastach. Początkowo jego utwory miały 
charakter scenariuszy. przeznaczonych dla aktorów komedii 
dell' arte. 

W 1743 roku powstała „ Układna kobieta „ - pierwsza sztuka napisa 
na w całości. pozostawiająca tylko n1ew1elk1 margines dla inwencji 
aktorów. 

Dopiero w 1747 roku zrezygnował z ustabilizowanego życia i intrat
nego zawodu adwokata. Związał się z zespołem Medebaca. występu
jącym w teatrze św. Anioła w Wenecji Rocznie dostarczał trupie około 
dziesięciu a nawet szesnastu utworów Z tego okresu pochodzą 
„Sprytna wdówka". „Rodzina antykwarwsza". „Kawiarenka". „Kłam
ca". „Uczciwa dziewczyna". „ Dobra żona" 1 „Kobiece plotki" 

W 1753 roku przeniósł się do konkurencyjnego teatru św. Łukasza. 
kierowanego przez Franciszka Vendramina. który dysponował co 
prawda słabszym zespołem. za to dawał p1sarzow1 większą swobodę 
twórczą W czasie tej współpracy powstały dramaty sentymentalne 
„Pamela". „Ojciec rodziny". „Matka zakochana". „Dobra rodzina" i 
„Kobieta uczynna" Walka o godność teatru 1 jego reformę znalazła 
odzwierciedlenie w sztukach „Molier''. „ Terencjusz" i „ Teatr komicz
ny" Wielką popularnością cieszyły się komedie miłości „Oberżystka" 
i „Zakochani" 

Goldoni zmęczony walką z przeciwn1kam1 Ch1arim 1 G. Gowm w 
1760 roku wyjechał do Rzymu. gdzie miał nadzieję na współpracę z 
teatrem Tordinono. Jego „Rozumna wdowa" padła już na premierze. 
Lepiej było w teatrze Capranica. w którym „ Pamela " cieszyła się długo 
niesłabnącym powodzeniem Pobyt w Rzymie okazał się mizerny w 
osiągnięcia zawodowe Za to Goldoni święcił triumfy towarzyskie. 

Przynaglany przez pracodawcę w 1762 roku powrócił do rodzinnej 

Wenecji. Napisał „Gbury", „Nowy dom". „Pana Teodora Zrzędę". „A
wanturę w Chioggi". które okazały się szczytowym osiągnięciem jego 
dramaturgii. „Nigdy mądrość psychologiczna Goldoniego nie była tak 
wielka jak w tych czterech komed1ch. tak bogata w odcienie i gradacje 
w uwydatnianiu i przeciwstawianiu poszczególnych postaci. tak biegła 
w zharmornzowaniu wielokształtnej i kapryśnej złożoności postaci i 
wydarzeń w jedynej w swoim rodzaju atmosferze. która daje złudzenie 
życia" (N. Sapegno „Historia literatury włoskie} w zarysie". W-wa 
1969. PWN, s. 414) 

Z publicznością wenecką Goldoni rozstał się utworami „ Osobliwe 
zdarzerne " oraz „)eden z ostatnich wieczorów karnawału weneckie
go 

Goldoniańska reforma teatru była stopniowa i powolna. Doprowa
dził do zerwania z maskami i improwizacją Aktorom dostarczał pełny 
tekst literacki. W sposób artystyczny przekształcał ludową farsę wło
ską Utworzył własny styl i język dostosowany do burzliwego dialogu 1i 
zawrotnego tempa akcji. Dążył do wywołania i zasugerowania atmo
sfery i środowiska. w którym żyły jego postacie Zabiegi te służyły 
odnowie i w pewnym sensie kontynuacji komedii dell'arte. 1którą 
uwolnił od elementów wulgarnych w guście plebejskim 
Zniechęcony walką z rywalami i rozgoryczony niewdzięcznością pu

bliczności. która wolała oglądać baśnie Gozziego, w 1762 roku opuścił 
Ojczyznę , jak się okazało na zawsze. W Paryżu miał kierować teatrem 
włoskim. Spotkał się z niechęcią przyzwyczajonych do improwizacji 
komediantów. Współpraca z nimi nie przyniosła oczekiwanych rezul
tatów. Zaczął się regres jego twórczości. Ze sztuk powstałych na dob
rowolnej emigracji arcydziełem okazał się jedynie „Wachlarz" 

Znalazł chwilowe zatrudnienie na dworze wersalskim jako nauczy
ciel włoskiej księżniczki Adelajdy, co zapewniło mu niewielką. za to 
stałą rentę. 

W 1771 roku. pokonując barierę językową napisał w języku francu 
skim „Dobrotliwego zrzędę" Utwór wystawiony na scenie Komedii 
Francuskiej przyniósł mu sukces. 

Jednym z najciekawszych obrazów osiemnastowiecznych Włoch są 
jego „Pamiętniki". spisane u kresu życia. gdy usiłował przezwyciężyć 
postępującą chorobę oczu 

W czasie rewolucji francuskiej znalazł się w bardzo ciężkiej sytuacji 
finansowei Konwent przyznał rentę sędziwemu pisarzowi. ale nastą
piło to w dzień po jego śmierci. Zmarł 6 lutego 1793 roku w Paryżu. 

W ciągu swojego długiego i pracowitego życia napisał około dwu
stu utworów dramatycznych o różnej wartości literackiej. 

Do historii literatury przeszedł jako reformator komedii dell'atre i 
autor kilkunastu. uznanych za arcydzieła komedii. 

W Polsce do najpopularniejszych jego sztuk należą „Sługa dwóch 
panów". „Sprytna wdówka". „Kawiarenka wenecka". „Mirandolina"i 
.Awantura w Chwggi" 
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