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STANISŁAW PODEMSKI 
publicysta prawny 

Czy Popcorn to autorska fikcja, produkt egzaltowanej przesady w lę
ku przed zbrodnią, portret wydarzeń i ich uczestników, obcy rzeczywi
stości? Otóż, kto śledzi współczesną przestępczość nie tylko w Stanach 
Zjednoczonych, także i w Polsce, odpowie przecząco, ponieważ różne 
i zmienne mogą być realia zbrodni, ale niezmienne pozostaje w niej to, 
co dziś najważniejsze łatwość zabijania, okrucieństwo, bezsiła zbioro
wości i państwa, także w krajach, w których istnieje kara śmierci 
(a w Stanach Zjednoczonych pięćset osób czeka dziś na egzekucje). 

Reżyser Bruce powiada w Popcornie, że zabójca w Ameryce to dziś 
zawód. Ba, gdyby tak byto w Polscei Zawodowstwo każe unikać zbęd
nych ofiar, zakłada kalkulację szans i ryzyka, preferuje zbrodnię dys
kretną bez nakładów brutalności i cierpień. Współczesny zabójca nato
miast często podejmuje decyzję nagle, pod wpływem nastroju chwili (lę
ku, nienawiści, sadyzmu), odnajduje radość w zadawaniu śmierci, tor
turuje swą ofiarę nawet kosztem mnożenia dowodów zbrodni. 

Mordercy Jolanty Brzozowskiej i maturzysty Tomka Jaworskiego, ska
zani w niedawnych procesach, nie byli zawodowcami, lecz żałosnymi 
partaczami, którzy do dziś nie wiedzą, dlaczego torturowali i zabili, siejąc 
po drodze dowody winy. Najwięcej władzy ma się nad kimś, jak się go za
bija - powiada Wayne, i to uczucie, nie wyrachowanie i oszczędność za
wodowca, dochodzi dziś do glosu w licznych zabójstwach. 

Na ile telewizja inspiruje, wspóttworzy zbrodnie? Nie ma na to jedno
znacznej, bezdyskusyjnej odpowiedzi, choć od lat na uniwersytetach ame
rykańskich i niemieckich poszukuje się cierpliwie odpowiedzi na to pytanie. 
W jednym z pierwszych wywiadów (dla Der Spiege~ nowy niemiecki mini
ster sprawiedliwości poparł te poszukiwania, uznał ich wyniki za oskarży
cielskie wobec telewizji i zapowiedział oficjalne kroki przeciwko zalewowi 
zbrodni na ekranach. „Pornografia zabijania" to określenie, które pada 
w sztuce, trafnie oddaje trujący ładunek perwersji i deprawacji licznych wi
dowisk telewizyjnych. Hamlet nie stanowi pochwały morderstw, a Król Le
ar kazirodztwa, słusznie uważa Bruce. Ani Zbrodnia i kara Dostojewskie
go, ani Z zimną krwią Trumana Capof a nie inspirują zabójców. W wielkiej 
sztuce bowiem na pierwsze miejsce wysuwa się nie technika zadawania 
śmierci, nie jej łatwość, lecz dramatyczne, splątane uwarunkowania zbrod
ni. A może, strach powiedzieć, Bruce niesłusznie dostał Oscara? 

W minionym roku w Niemczech postawiono przed sądem człowieka, 
który pokazał na video film kryminalny kilkunastoletniemu sąsiadowi. 

Chłopiec zabił wkrótce według tego samego, co w filmie, scenariu
sza. Sąd przysięgłych uniewinnił dorosłego, a chłopiec powędrował do 
zakładu wychowawczego. Kryminolodzy ostrzegają przed nadmiernym 
upowszechnianiem szczegółów zbrodni, które od razu znajdują naśla
dowców. 

Historia kryminologii zna pojęcie „moral insanity", zdziczenia moral
nego, nieodróżniania dobra od zła. Kiedyś nazywano „moria! insanity" 
białym krukiem psychiatrii, zupełną rzadkością, dziś zjawisko to przy
biera na ilości. Nieśmiało, ale wspomina się od czasu do czasu o rosną
cej w każdej społeczności statystyce psychopatów. Czy to nie w nich 
właśnie telewizja wyzwala ostateczny, choć wcale nie jedyny, lecz je
den z licznych, impuls do zbrodni? W Hiszpanii w pierwszym okresie po 
przystąpieniu do Unii Europejskiej jedna czwarta młodzieży kończącej 
szkoły (także wyższe) nie znajdowała pracy. Skoczyła gwattownie sta
tystyka wszelkiej przestępczości. Jaki był w tym udział prezentacji tele
wizyjnych: przesądzający czy wtórny, drugorzędny? Każdy, kto otarł się 
o telewizję, zna przemożne jej skutki. Są nimi nobilitacja i publiczne wy
wyższenie. Powiedzieć można, że kogo nie ma w telewizji, tego nie ma 
w ogóle. Ludzie chcą tu wypaść jak najlepiej, także w obliczu śmierci. 
( ... ) 

GRZEGORZ MIECUGOW 
dziennikarz telewizyjny 

Dialog nr 2199 

( ... ) Od co najmniej pięciu lat tłumaczę się w imieniu różnych new
sów z tego, czy i jaki wpływ ma pokazywanie przemocy w programach 
informacyjnych na wzrost przestępczości i na wzrost, a może nawet 
eksplozję, brutalności podczas popełniania przestępstw. 

W sztuce Bena Eltona bezpośrednim inspiratorem morderczego raj
du dwojga młodych ludzi jest, co prawda, film i jego reżyser, który dość 
nerwowo próbuje się z tego tłumaczyć, ale nie łudźmy się, ostateczną 
instancją w tym dramacie będzie obiektyw kamery telewizyjnej czyli 
newsowej. I to nie czytelnicy recenzji prasowych chłoszczących po ce
remonii rozdania Oscarów reżysera Delamitriego, ani nie widzowie jego 
krwawych filmów decydują o finale Popcornu, ale telewidzowie, którzy 
mogą pilotem dokonywać iście boskiego wyboru - zadecydować o ży
ciu albo śmierci bohaterów. Czynią to za pośrednictwem kilku stacji te
lewizyjnych i reporterów, którzy jak sępy spadają na dom sławnego re
żysera. 

Czy gdyby taka historia zdarzyła się w Polsce, wysiałbym kamery do 
domu reżysera? Oczywiście taki Wysiałbym też satelitarny wóz trans
misyjny i prawdopodobnie przerwałbym normalny program mojej stacji. 
Takie są prawa newsów. Podobnie zachowałbym się przy wydarze
niach dużo mniejszej rangi. Gdy kilka miesięcy temu zdesperowany 
przestępca (nie żaden krwawy kat, ale zagubiony złodziej samochodu), 
zabarykadował się w wiejskim sklepie niedaleko Słupska i groził wysa
dzeniem siebie, sklepowej i całego budynku w powietrze, posiałem tam 
wóz. Gdyby sytuacja rozwijała się w dramatycznym kierunku, zapewne 
pokazałbym to naszym widzom na żywo. Skończyło się jednak na szyb
kim wejściu do sklepu brygady antyterrorystycznej i relację z finału 
sprawy nadaliśmy między dwoma filmami. Od dziennikarzy z Popcornu 
różniłoby nas przede wszystkim to, że ja nie pozwoliłbym wejść repor
terom do terrorysty. Nie przekazywałbym na żywo żadnych jego 
oświadczeń. Starałbym się też - choć byłoby to bardzo trudne - współ

pracować z poliCJą. ( ) 
Pytanie, czy relacjonowanie krwawych wydarzeń stymuluje następ

ne zbrodnie tworząc swego rodzaju perpetum mobile, musi pozostać 
bez jednoznacznej odpowiedzi, bo moim zdaniem nie da się tego zba
dać. Można mieć tylko jakieś sugestie, zwłaszcza jeżeli przypomnimy 
sobie świat bez telewizji Okrucieństwa, do jakich w czasie drugiej woj
ny światowej dochodziło w Europie, Rosji lub Japonii, nie miały na pew
no swego żródta w telewizji, bo tej jeszcze nie było. Naród, który wydał 
Bacha, Beethovena, Goethego, Manna, Kanta i Hegla, potrafił urządzić 
„kryształową noc", podczas której sąsiad zarzynał sąsiada. Ci, którzy 
zabudowali Europę obozami koncentracyjnymi i komorami gazowymi, 
zrobili to bez udziału telewizji. 

Zostawmy jednak historię na boku, bo nie wiadomo przecież, jakie 
jeszcze potworne pomysły zrodziłyby się w głowach zbrodniarzy wojen
nych, gdyby mieli telewizję, i wróćmy do rzeczywistości końca wieku 
i końca tysiąclecia. To w tej rzeczywistości pokazywanie przemocy jest 
powszechne i śmierć staje się towarem, a film pokazujący płonących 
Kurdów, którzy w ten sposób przeciw czemuś protestują, w kilka godzin 
obiega cały świat. 

Czy takie filmy powinny być pokazywane? Chyba nie. Czy będą po
kazywane? Na pewno tak. I tu dochodzimy do sedna. Bruce Delamitri 
mówi w jednej z ostatnich scen Popcornu: „Brutalni ludzie tworzą bru
talne społeczeństwo. Oni - nie Ja, ani nikt inny. To ich należy winić. Was 
należy winić i tylko wasi". Najłatwiej wskazać palcem na kogoś konkret
nego, na przykład na telewizję, że gloryfikuje przemoc. albo na fotogra
fów ulicznych czyli paparazzich, że wchodzili z butami w prywatność 

Lady Diany. Ale tak paparazzich, jak i przemoc w telewizji tworzymy my 
sami, społeczeństwo. Jeżeli fotografia księżnej Diany w bieliźnie powo
dowała, że ludzie chętniej kupowali gazetę, to znaczy, że chcieli to oglą
dać, a paparazzi im to umożliwiał. Bez odbiorcy paparazzi byłby nikim. 
Jeżeli krew na ekranie nie odrzuca widza od telewizora, to znaczy, że 
chce to oglądać - newsy mu to dają (. .. ) 

ANNA AUGUSTYNOWICZ 
reżyser teatralny 
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( .. ) Temat Popcornu jest kpiną z całej akcji obwiniania mediów za 
ich wptyw na rozszerzanie się przestępczości wśród młodocianych. 
Dramat pokazuje, w jaki sposób uzależnienie od mediów wptywa na ko
merCJalizację przemocy, ta zaś na kondycję i kieszenie artystów. Prze
kornie stawia pytanie o to, kto manipuluje światem, w którym jedynym 
władcą jest pieniądz. Kto ponosi odpowiedzialność za hazard pod tytu
łem rzeczywistość. Uzależnienie od mediów to nie tylko choroba. To 
sposób kreowania świata, w którym zaburzyły się granice między fikcją 
i rzeczywistością. Bohater dramatu dąży do przestrzeni wykreowanej 
na ekranie, a zasady porządkujące fikcję przenosi w rzeczywistość. 
W filmie, jak i w życiu, można doświadczać wszystkiego - to wciąga. 
Dramat polega tutaj na braku możliwości rozpoznania przez bohatera 
prawdziwej przestrzeni, w której się znajduje. Jako jednostka zagubio
na i wykorzeniona, za prawdziwą jest w stanie przyjąć przestrzeń stwa
rzanej mu fikcji, która wydaje się łatwiejsza do oswojenia. 

Morderca z supermarketu, pozbawiony własnej tożsamości, woli 
świat nieorginalny. Sam staje się kreacją, elementem gry - władzy pie
niądza, a w tej grze podmiotem jest sama gra. Krwawe widowisko, któ
re urządza w finale Popcornu, służy w istocie rozpoczęciu gry na nowo. 
Rodziny ofiar mają kogo oskarżać, pozywać do sądu, żądać odszkodo
wań, czynić odpowiedzialnym, a reżyser, który przeżył własne piekło 
przemocy, pisze książkę pod tytułem Nie ponoszę odpowiedzialności. 

Komercjalny charakter społeczeństwa, w którym nikt za nic nie po
nosi odpowiedzialności, ksztaltuje nową przestrzeń dramatu. Tutaj nie 
ma mowy o konflikcie osoby dramatu wobec respektowanego przez nią 
porządku, ponieważ żaden porządek poza porządkiem pieniądza nie 
istnieje. Ten zaś wnosi do przestrzeni dramatu reguły giełdy. Nowe 
„dramatis personae" powołane są do gry samej w sobie. (. .. ) 
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