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Dario Fo (ur. 24 marca I 92 \\ an O i ano) -

włoski saty ryk. autor SLtuk t.:atral nych. re7; er 
teatralny oraz kom poz:tor. Prze\\odni m tematem 
jego dzieł s idee komunizmu i anarchizmu. kr ·
tyka kości oła. morderstwa polityczne. mafia. 
korupc,ia . W jego hanrnym i burz] iw) m życiory
sie zn alazły sic; takie moty\\ y jak pomoc vv 

przemycaniu żołni e rzy armii alianckich do 
Szwajcarii podczas II wojny światO\vej. cenzura 
kościelna jego dzieł. wyrok śmierci wydany 
przez mafię urażoną tekstem sztuki Can:::unis.\i
ma. wielokrotne odmowy wydania wi zy amery
kańskiej związane z obrazą prezydenta Johnsona 
w sztuce La Signorina da hullare. 

Dario Fo otrzymał \V roku J 997 agrodę Nobla 
w dziedzinie literaturv. 

Jolwn Padfm odk1Twa Amerykę. to opo\vieść o 
podboju kontynentu amcryka11sk iego. którego 
dokonali Hi szpanie na przełomie XV i XVI wie
ku. Przedstawiając te wydarzenia. Fo udzielił 

głosu włoskiemu łotrzykowi . umykającemu z 
Wenecji i Hiszpanii przed wyrokami inkwizycji. 
Johan Padan. bohater mimo woli. staje s ię wo
dzem Indian z Florvd v. uzdrowicielem. czarow-

• J 

nikiem. bożki rn . idolem. świ<;:tym a zarazem 
kron ikarzem ko lon izacj i. 
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