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Szarańcza, nazwa obejmująca gatunek tropikalnych i subtropikalnych owadów 
prostoskrzydłych z rodziny szarańczowatych (Acrididae) o skłonności do tworzenia 
tzw. fazy stadnej - odbywającej wędrówki; w krótkim czasie może ona osiągnąć 
olbrzymie liczebności i migrując w wielkich stadach, powodować ogromne szkody 
na polach. Najbardziej znane gatunki to: szarańcza pustynna Schistocerca gregaria, 
występująca od południowej Hiszpanii przez całą północną Afrykę, Azję Mniejszą, 
Iran po Bangladesz i Indie; szarańcza wędrowna Locusta migratoria, zamieszkująca 
południową Europę z nielicznymi stanowiskami w środkowej Europie oraz część Azji 
i Afryki, w Polsce niewidziana od kilkudziesięciu lat; długość około 5 cm; ubarwienie 
zmienne, najczęściej brunatne lub oliwkowozielone; szarańcze australijskie Austroicetes 
cruciata i Chortoicetes terminifera oraz amerykańska, np. Me/anop/us spretus; 
najgroźniejszym szkodnikiem w skali globalnej jest szarańcza pustynna. 

Ostatnie pojawy szarańczy o charakterze plagi wystąpiły w Afryce Północnej i Afryce 
Wschodniej oraz na Półwyspie Arabskim 1992-94; do Polski stada szarańczy 
zapuszczały się znad Morza Czarnego jeszcze w XVIII w. (szarańcza wędrowna); 
w Zwierzyńcu stoi pomnik upamiętniający taki nalot w 1711 r.; osobniki fazy stadnej 
szarańczy są zwykle bardziej kontrastowo ubarwione i mają dłuższe skrzydła; czas 
i miejsce tworzenia się fazy stadnej nie są stałe; ( ... ) obecnie znaczne obszary pasa, 
gdzie występuje szarańcza są objęte stałym monitoringiem koordynowanym przez 
FAO;( ... ) stado szarańczy może przebyć do 5 tys. km. Plaga szarańczy, zwiastująca 
głód, mocno odcisnęła się na kulturze; wiele ludów kojarzyło szarańczę 
z nieposkromioną niszczycielską, demoniczną siłą; w Biblii Bóg użył szarańczy, jako 
jednej z tzw. plag egipskich; szarańcza bywała w dawnej Europie obiektem 
egzorcyzmów. 

Wielka Encyklopedia PWN, I. 26, Warszawa 2005. 



Biljana S rbljanovi ć jest najbardziej znaną w Europie i za oceanem dramatopisarką 
serbską. U rodziła się w Szwecji w czarnogórska-serbskiej rodzinie w 1970 roku. 
Studia na wydziale dramatopisarstwa Akademii Teatralnej w Belgradzie ukończyła 
w 1996 roku , a rok później debiutowała na scenie Atelje 212 sztuką Be/grodzka 
trylogio . Następnie pojawiły się kolejno : Sytuocie rodzinne, Upadek, Supermarket, 
Ameryko, część druga i Szarańcza . Wszystkie sztuki weszły do repertuaru teatrów 
europejskich. W Am eryce przebywała jako stypendystka fundacji Fulbrighta w New 
York University- Tish School of the Arts, gdzie prowadziła zajęcia ze współczesnego 
dramatu europejskiego. Przez kilka lat wykładała w belgradzkiej Akademii Teatralnej, 
często też prowadzi wa rsztaty dramaturgiczne za granicą . 

„Dialog" 2005, nr I. 

Pisanie jest dla mnie wielką, nieznośną męką, obarczoną poczuciem 
odpowiedzialności. Gdybym nie była emocjonalnie zaangażowana, 
gdybym miała chłodną głowę i spokojne serce, nie wiem, czy znalazłby 
się ktoś, kto by mnie zmusił do napisania czegokolwiek. 

Biljana Srbljanović 



Poparła Pani w ostatnich wyborach w Serbii Partię Liberalno-Demokratyczną , jest Pani 
członkiem rady politycznej . Dlaczego zaangażowała się Pani w politykę? 

- PLO to bardzo nietypowa partia , tworzą ją głównie artyści , lide r Eedomir Jovanović jest 
z wykształcenia dramaturgiem tak jak ja. Wśród członków są pisarze, muzycy rockowi, gwiazdy 
telewizji , obrońcy praw człowieka, profesorowie mojego wydziału dramaturgii Uniwersytetu 
Belgradzkiego. Wszyscy sprzeciwialiśmy się wojnie i z tego wyrósł ruch polityczny. Zdobyliśmy 
w ostatnich wyborach nieco ponad 5 proc. głosów, mamy z koalicjantami 
15 miejsc w parlamencie i to wystarczy, abyśmy byli słyszalni. 

Nacjonaliści oskarżają Was o to, że jesteście partią zdrajców, pedałów i ćpunów. 

- Nienawidzą nas , bo jesteśmy jedyną siłą polityczną , która ma odwagę opowiedzieć się za 
pełną niepodległością Kosowa. Trzeba obudzić Serbów i powiedzieć im : przestańcie kłamać. 
Nacjonaliści wygrali wybory, obiecując , że uratują Kosowo . Ale wszyscy wiedzą , że jest za 
późno . W Kosowie żyje 2 mln Albańczyków , co stanowi 65 proc. całej populacji. Oni nas nie 
potrzebują . Trzeba wyraźnie powiedzieć ludziom, że Kosowo już nigdy nie będzie serbskie. 
Teraz trzeba chronić serbską mniejszość przed atakami, zachować zabytki i kulturę. To 
wszystko. Kiedyś i tak znajdziemy się wszyscy w zjednoczonej Europie . 

Lider Pani partii powiedział kiedyś, że jego ręce są brudne, ponieważ oczyszcza Serbię. 
Było to po tym , jak opozycja zarzuciła mu kontakty z mafią . Nie obawia się Pani pobrudzić 
polityką? 

- Po upadku Miloszevicia Eeda w imieniu rządu negocjował z ludźmi dawnej policji politycznej 
i wojskowego wywiadu powiązanymi z mafią . Żeby oczyścić kraj z mafii , musisz z nimi 
rozmawiać, szukać świadków koronnych , którzy pomogliby w walce z przestępcami. Musisz 
się przy tym ubrudzić. Jovanović ma może brudne ręce , ale czyste sumienie. Polityka jest 
brudna, ale nie mamy wyjścia , musimy się angażować, bo inaczej inni zdecydują za nas. 

Co prowokuje Panią do pisania? 

- Zawsze szukam inspiracji wokół siebie, w realnym życiu. To, co wydarzyło się w moim kraju, 
jest bardziej dramatyczne niż jakikolwiek fikcyjny dramat. Nie interesowały mnie wielkie 
historie, ale to , co dzieje się na marginesie życia. Moi bohaterowie to zwyczajni , nieważni 
ludzie mówiący zwyczajnym językiem o nieważnych problemach . Wierzę , że z tych kawałków 
nieważnego życia powstaje coś ważnego . 

Pisze Pani o wysokiej cenie , jaką społeczeństwo serbskie zapłac iło za wojnę. Jak wojna 
wpłynęła na Pani osobiste życie? 

- Moją największą stratą jest to , że dotąd nie mam dziecka. Miałam 20 lat, kiedy wojna się 
zaczęła , to nie był dobry moment na urodzenie. Wojna trwała, robiłam się coraz starsza . 
Kiedy skończyłam 29 lat, zdecydowałam się - muszę urodzić teraz, zanim przekroczę 
trzydziestkę. Wtedy zaczęły się naloty NATO na Belgrad. Moja bliska przyjaciółka rodziła 
w szpitalu , który został zbombardowany. Nie możesz mieć dzieci, kiedy nie ma elektryczności, 
z nieba lecą bomby, brakuje leków. Potem przyszła rewolucja, wydawało się, że zbiorę trochę 
pieniędzy, kupię mieszkanie i urodzę dziecko . Ale to się nie stało . Może nie byłam wystarczająco 
odważna. Tak czy inaczej moje nienarodzone dziecko jest jedną z ofiar tej wojny. Żałuję, 
bo świat nie zmieni się od sztuk teatralnych . Mogą go zmienić tylko nowi ludzie. Ale chyba 
jest za późno . Mam 37 łat. 

„Gazeta Wyborcza" 4 maja 2007. 



Zakorzenienie jes , być może, najważnieiszq i być może najbardziej 
zapoznaną potrzebą duszy lud k"ej. Zarazem jest t potrz .ba, którą zwykle 
trudno określić. Istota ludzka ma korzenie, jeśli r eczywiśc e , w .sposób 
aktywny i naturalny uczest 1i r.y w egzystencii ws óh oty przechowującej 
jakieś skarby przeszłości I o darzonej rzeczucie lutra. Uczestnictwo 
powinno być naturalne, to I s po stawać automatycznie dzięki miejscu, 
urodzeniu, otoczeniu, zawodowi. Kai:da is ota potrz buje różnorodnych 
korzeni. („.) 

Wymiana wpływów pomiędzy ba dzo rói ymi środowiskami iest nie mniej 
potrzebna niż zakorzenienie na uralnej gleb i .• Jednak dane środowisko 
powinno otrzymywać zewnętrzne wpływy nie jako kład, ale jako podnietę, 
która nadaje lego życiu większą intensywność. („.) 

Podbój militarny powoduje zawsze odcięcie od korzeni i w tym sens e podbój 
jest prawie zawsze złem . Odcięcie o korzeni ni j st cał owite jeżeli 
zdobywcy ą wędrowcami, osi I j ;ą s: w :i::dobytym u 1 sami zapuszczają 
korzenie. Taki był wypadek H li nó w Grec'i , elt w Galii, Maurów 
w Hiszpanii. Kiedy jednak zdobywc poz:ost j ym n obszarze, który 
zagarnął, b ak korzeni jest prawi śmiertelną chorobą dla podbitych. 

Nawet bez militarnego podboju, władza pieniądza I gospodarcza dominacja 
mogą narzucił tak wiele obcych wpływów, że wywołulą tę chorobę. 
Wreszcie stosunki społeczne wewnątrz jednego kraju mogą stać się bardzo 
niebezpiecznym czynnikiem, spn:ylojącym od-korzen' ni . 

Brak korzenł lest na pewno najniebezpieczn·ei ą chorobą ludzkich 
spo cz:eńs , bo sam się pomnaża. Isto napraw bez korzeni malq do 
wyboru właściwie tylko dwa rodzaje ost powania: albo wpadalq w lnerclę 
duchową prawie równq śmierci, jak · ększośt niewolników w imperium 
rzymskim; albo rzucalą się w działalność, która ma na cel odcinanie od 
korzeni, często przy pomocy najbardziej gwałtownych metod, łudzi jeszcze 
tkwiących w swojej naturalnej glebie albo oderwanych d niej tylko częściowo. 

SI monc Weil, Wybór pism, przeł. i oprac. C. Mil on, Paryi 1958. 



Nie jest chyba wyłącznie dziełem historycznego przypadku, 
że pierwszym znaczeniem słowa „osoba " (person) jest 
„maska". Jest to uznanie faktu , że każdy zawsze i wszędzie , 
bardziej lub mniej świadomie, odgrywa jakąś rolę . ( ... ) To 
właśnie w tych rolach znamy się nawzajem i znamy samych 
siebie . W pewnym sensie i o tyle , o ile maska odpowiada 
naszemu obrazowi samych siebie, roli jaką chcemy odegrać, 
maska ta jest naszym najprawdziwszym „ja", tym „ja", 
którym pragnęlibyśmy być. W końcu taki obraz własnej 
roli staje się naszą drugą naturą i integralną częścią naszej 
osobowości . 

R. Ezra Park, Race and Culture, Glencoe 1950. 

Kiedy jednostka gra jakąś rolę, oczekuje od obserwatorów, 
że wrażenie, jakie pragnie w nich wywołać, odbiorą 
zgodnie z jej zamysłem. Wymaga od nich, by uwierzyli, 
że oglądana przez nich postać rzeczywiście posiada cechy, 
które zdaje się posiadać, że wykonywane przez nią zadanie 
będzie miało efekty zgodne z zadeklarowanym zamiarem, 
że w ogólności rzeczy mają się tak, jak je przedstawia . 
Bezpośrednio z tym łączy się rozpowszechniony pogląd, 
że jednostka występuje i organizuje widowisko „dla innych 
ludzi " . 

Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, 
oprac. J. Szacki, przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa 2000. 
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