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Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich w bliskich
związkach, sposobów udzielania pomocy i wsparcia, zachowań w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi
także badania nad percepcją czasu i jej konsekwencjami. Lubi także przekładać wiedzę naukowa na
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Renata Przemyk

muzyczny, niepowtarzalny głos i indywidualność artystyczną.
Większość jej płyt uzyskała status złotych. Z wykształcenia jest
bohemistką. Urodziła się w Bielsku-Białej, studiowała w Katowicach.
Na scenie oficjalnie od 1989 r., kiedy to zdobyła Grand Prix
Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Pierwszą swoją płytę
wydała w 1990 r., wraz z zespołem Ya Hozna.
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- Czy jest mąż? - pyta obcy głos w słuchawce.
- Nie ma, jest w pracy - informuje życzliwie Pani Zosia.
tekst: Renata Przemyk foto: Elżbieta Schonfeld
- Tak? To niech pani zapyta, gdzie był naprawdę i z kim!
- grzmi złowieszczo nieznajomy.
Pani Zosia świadoma, jak należy traktować anonimowych
donosicieli, nie wdaje się w żadne dyskusje, z trzaskiem
odkłada słuchawkę komentując głośno „Jakiś maniak, ot co!”
i kieruje się z powrotem w stronę kuchni. Ale dobry nastrój
prysł. Nie dlatego, że Pani Zofia nie ufa mężowi. Przykre jest
to, że ktoś postanowił zburzyć jej spokój, że chce ją osaczyć,
wepchnąć w sieć podejrzeń.

N

Nasz X to ktoś, kto czuje się gorszy od Was i chce was
ściągnąć do swego poziomu, bo ma nadzieję, że wtedy
poczuje się lepiej. Prawdopodobnie zazdrości Wam tego, co
posiadacie, uważa, że nie zasłużyliście, by mieć aż tyle
i chce, abyście wprawieni przez niego w stan niepokoju
i psychicznego dyskomfortu, nie mieli siły i ochoty na
cieszenie się swymi osiągnięciami. Być może ma do Was
o coś pretensje i mści się w ten ukryty sposób. Na pewno
jednak poprzez te właśnie anonimy chce zyskać władzę nad
wami, pozostając poza wszelką kontrolą. To on będzie
decydował, czy dziś pozwoli wam na dobry humor czy też
nie, czy będziecie ufni wobec otaczającego was świata, czy
pełni lęku i podejrzeń.

Sztuka

apisałam kilka piosenek do spektaklu muzycznego o seryjJak przystało na rozsądną kobietę, pani Zofia postanych morderczyniach.
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znajomych sięga po białą kopertę. Ze zdziwieniem czyta, co
Wcześniej napisane utwory i te wzięte od Waitsa i Cave’a też miały
następuje: „Czy Pan wie, że Pańska żona spotyka się z pewjątrzyć raczej i budzić wątpliwości potencjalnych sędziów. Miały ponym przystojnym i majętnym panem. Proszę zainteresować
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koniec jest to krew przelana za zbawienie.
Kodeksy karne w różnych krajach przewidują za te same przestępPani Zofio, Panie Stanisławie - stop! Państwa reakcje
stwa różne kary. W XV wieku według kodeksu watykańskiego za
świadczą o tym, że połknęliście obrzydliwy haczyk rzucony
zabójstwo można było dostać siedem lat a za seks analny dziesięć.
z rozmachem przez „życzliwego”, który ciągnie was teraz na
W Chinach w XXI wieku dostaje się czapę za niepłacenie podatków.
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Chodzi też o szczęście i o to wszystko, co je daje. O to, że wszyscy tak bardzo go chcemy. I o to, jak trudno czasem w pogoni za
nim odróżnić dobro od zła. Zawsze inni wiedzą to lepiej. O zabijanie
w sobie ludzkich odruchów. O relatywizm, który jest ludzki tak bardzo jak abstrakcyjne myślenie.
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Przyjrzyjmy się, w jaki sposób działa, by osiągnąć swe cele.
Przede wszystkim trzyma w niepewności. On nie podaje
Czasem chodzi o to, co jest normą i kto jest normalny. A zawsze chościsłych faktów, bo ich nie ma, a zmyślone mogą być
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morderców, bo to akurat nie ma w tym momencie większego znaczenia.
Działając z ukrycia, ukrywając swe żądło pod zasłoną
troskliwości i współczucia, trafia celnie, a ponieważ jest
Już po premierze. Były owacje na stojąco, długie oklaski i ukłony.
nieuchwytny, nie można udowodnić mu fałszu. Zamiast zaCztery urocze panie były sowicie nagradzane za swoje sceniczne
stanawiać się więc nad tym, co napisał nasz popychany
zbrodnie, a charakterystyczny błysk w oczach pozostał im jeszcze na
zawiścią i złością dręczyciel, pomyślmy z satysfakcją, że oto
popremierowym
bankiecie.
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Sztuką
jest napisać
dobrą sztuw oczach innych? Czy nie korci nas czasem chęć umniejkę, stworzyć jakiekolwiek dzieło sztuki, które wprowadza odbiorcę
szenia naszych bliźnich, by nie wyrastali zbytnio powyżej
w stan pobudzenia emocjonalnego, intelektualnego i sprawia, że chce
nas? Odganiajmy natychmiast te okropne zapędy, żeby nie
mu się myśleć o temacie, ma wątpliwości, jest poruszony i gotowy do
stanąć w jednej linii z tymi strasznymi autorami anonirozwoju duchowego. Sztuką jest żyć po swojemu, kiedy to, co daje
mów. A tym ostatnim nie dajmy się dręczyć! Są toksyczni
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nietrucizna,
budzi uznania
sąsiada.
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i umieć to pogodzić z byciem dobrym dla innych. Sztuką jest
szczęśliwi.
korzystanie z wolności, cieszenie się życiem i nie zabijanie nikogo
i niczego. Sztuką jest nie być dla innych sędzią i katem. I całe życie
nosić przy sobie kamień i nie rzucić go w nikogo.
PS Żeby się dowiedzieć jak trudno zabić mężczyznę, będziecie musieli przyjść na spektakl.
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