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Archiwa antropocenu. Mockument
przyrodniczy i dekolonizacja natury
Abstrakt: Tekst nawiązuje do dyskusji wokół antropocenu jako nowej epoki w dziejach geologicznych Ziemi, a zarazem okresu dominacji człowieka nad światem natury. Dyskusja koncentruje się
przede wszystkim wokół związków między odkryciami naukowymi a polityką. Jak jednak zauważyli krytycy koncepcji antropocenu, eksploatacyjnej gospodarce zasobami natury towarzyszą formy
przedstawiania natury w dyskursie naukowym i kulturze popularnej sankcjonujące dalszą dominację człowieka na Ziemi. W tym kontekście artykuł koncentruje się na jednej z typowych dla antropocenu form przedstawiania natury, czyli filmie przyrodniczym i jego konwencjach retorycznych.
Skupia się na krytycznych i parodystycznych przedstawieniach dyskursu dokumentalnego, określanych zbiorczym mianem mockumentu. Elementy parodii tego typu zawiera choćby kanoniczny już
mockument Katalog ofiar (1980) w reżyserii Petera Greenawaya, subwersywnie cytujący metody
archiwizacji anomalii przyrodniczych po katastrofie ekologicznej. W artykule najwięcej miejsca
poświęcono jednak filmom, które manifestacyjnie odchodzą od perspektywy antropocentrycznej.
Ich krytyczny potencjał łączy się głównie z demontażem tradycyjnych form przedstawiania natury, co umożliwia wprowadzanie odmiennych, nie-ludzkich sposobów oglądu zjawisk naturalnych.
W tym kontekście druga część artykułu to analiza konkretnego przypadku takich dekonstrukcyjnych
zabiegów: powiązanych wzajemnie tematycznie i formalnie mockumentów Farsa pingwinów oraz
Na Fali (2007), na różne sposoby nawiązujących do francuskiego filmu przyrodniczego Marsz pingwinów (2005). Porównanie dokumentu i jego mockumentalnych wersji służy pokazaniu możliwego zakresu krytyki antropocenu w ramach form kultury popularnej.
Słowa-klucze: film przyrodniczy, mockument, kultura popularna, parodia, krytyka antropocenu

Tocząca się już od kilku dekad dyskusja nad nową epoką w geologicznych
dziejach Ziemi zatacza dzisiaj coraz szersze kręgi, wychodząc daleko poza obszar
geologii i nauk przyrodniczych. Najczęściej nazywa się tę epokę antropocenem.
Nazwę tę zaproponował holenderski chemik Paul Crutzen, chcąc zaakcentować
kluczową rolę ludzkich wspólnot w kształtowaniu geo- i biosfery. Nie trzeba było
jednak długo czekać na mniej lub bardziej krytyczne redefinicje i reinterpretacje
tego pojęcia. Początkowo debaty te prowadzone były głównie w obszarze nauk
ścisłych i przyrodniczych i dotyczyły przede wszystkim zasadności wprowadzePrace Kulturoznawcze 22, 2018, nr 1— 2
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nia samego terminu, a także tego, od kiedy należałoby datować początek nowej
epoki1. Ale wkrótce włączyli się do dyskusji przedstawiciele takich nowych transdyscyplin, jak choćby historia i socjologia wiedzy. Zmienił się też zdecydowanie
zakres poruszanych problemów2. W centrum zainteresowania znalazło się teraz
to, w jakim stopniu wybór określonej nazwy nie tylko pociąga za sobą określoną
konceptualizację związków między ludzką działalnością, procesami cywilizacyjnymi a bio- i noosferą, lecz także podpowiada możliwe sposoby przeciwdziałania zapowiadanej katastrofie ekologicznej na wielką skalę3. Proponowane środki zaradcze przeciwko zapowiadanej przez ekologów, szóstej w dziejach Ziemi,
wielkiej zagładzie gatunków zależą w dużej mierze od tego, jak biorący udział
w dyskusji charakteryzują współczesną epokę dominacji człowieka. Niektórzy
z nich, krytyczni wobec terminu „antropocen”, zaproponowali własne, konkurencyjne terminy: „kapitałocen”4, „nekrocen”5 czy „plantacjocen”6. Każdy z nich na
pierwszy plan wydobywa odmienny aspekt procesów cywilizacyjnych i innym instancjom przypisuje główną siłę sprawczą w kształtowaniu oblicza współczesnego świata oraz związków między człowiekiem i naturą. W konsekwencji zaś każdy termin implikuje inne sposoby przeciwdziałania przewidywanej katastrofie.
Nie oznacza to wcale, że spory o antropocen utknęły w ślepej uliczce akademickich dywagacji nad wyższością jednego terminu nad pozostałymi. Wręcz przeciwnie, prace powstające w kręgach ekologicznie zorientowanej „humanistyki
środowiskowej” (environmental humanities), poświęcone aktualnym problemom
cywilizacyjnym, mają najczęściej manifestacyjnie interwencyjny charakter7. Ich
autorzy i autorki starają się nie tylko udowodnić, że ślepa wiara w potęgę ludzkiego intelektu i dominację ludzi nad całą biosferą doprowadzi do rychłej katastrofy.
W interesującym mnie kontekście istotny jest szczególnie jeden wątek tych dyskusji. Wielu jej uczestników, szukając dróg wyjścia z cywilizacyjnego impasu,
stara się przekonać, że odpowiedzialnością za problemy ekologiczne nie należy
obarczać wąskich grup eksperckich — naukowców, aktywistów czy polityków.
Problemy te wynikają bowiem w dużej mierze z obowiązujących i usankcjonowanych wielowiekową tradycją, historycznie i geograficznie zmiennych sposobów przedstawiania związków człowieka ze światem natury w ramach dyscyplin
1

P.J. Crutzen, E.F. Stoermer, The Anthropocene, „IGBP Newsletter” 2000, nr 41, s. 17–18.
J. Zalasiewicz et al., Colonization of the Americas, „Little Ice Age” climate, and bomb-produced
Carbon. Their role in defining the Anthropocene, „The Anthropocene Review” 2015, nr 2, s. 7.
3 Por. E. Crist, On the poverty of our nomenclature, „Environmental Humanities” 2013, nr 3.
4 J.W. Moore, Anthropocene or Capitalocene? Nature, history, and the crisis of Capitalocene,
[w:] Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalocene, red. J.W. Moore, Oakland 2016, s. 1–14.
5 J. McBrien, Accumulating extinction. Planetary catastrophism in the Necrocene, [w:] Anthropocene or Capitalocene?, s. 116–137.
6 A. Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in the
Capitalist Ruins, Princeton 2015.
7 J. Zylinska, Minimal Ethics for the Anthropocene, Ann Arbor 2014.
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naukowych i rozmaitych praktykach społecznych. Niebagatelną rolę przypisują
przy tym kulturze popularnej, która o wiele bardziej niż naukowe rozprawy upowszechnia przekonania o związkach człowieka z innymi gatunkami i jego wpływie na kształt biosfery. Na potwierdzenie tej tezy wystarczy przytoczyć teoretyczne propozycje dwojga z grona najlepiej dziś znanych badaczy zajmujących
się problematyką antropocenu: francuskiego filozofa nauki Brunona Latoura oraz
amerykańskiej biolożki i feministki Donny Haraway.
W artykule Agency at the time of the Anthropocene8 Latour stawia tezę, że
ogromną rolę w propagowaniu scenariuszy przyszłych katastrof naturalnych odgrywają media, przede wszystkim dziennikarskie relacje w codziennej prasie, które zdają sprawę z aktualnego stanu wiedzy naukowej. To właśnie te doniesienia,
najczęściej sankcjonowane przez bardziej lub mniej wiarygodnych ekspertów,
nie tylko kształtują obiegowe opinie, lecz także wpływają na zdanie decydentów
poszukujących rozwiązań konkretnych problemów ekologicznych. Jednak to nie
nadmierne uproszczenia czy przekłamania w dziennikarskich relacjach są przedmiotem analiz Latoura. Zastanawia się on raczej nad tym, w jaki sposób ukonstytuował się współczesny obraz sił natury jako odwiecznej Gai, która zwraca się
przeciwko człowiekowi, by dokonać słusznej zemsty za bezwzględną eksploatację zasobów naturalnych. Istotnym czynnikiem kształtującym taką właśnie, antagonistyczną relację między człowiekiem a naturą okazują się schematy narracyjne
wybierane przez dziennikarzy, a także scenarzystów filmów fabularnych czy telewizyjnych dokumentów. Jak twierdzi bowiem Latour, pod ich piórem ustalenia
naukowe i oparte na nich prognozy stają się częścią typowo dramatycznej struktury narracyjnej, która nie tylko jednoznacznie łączy przyczyny ze skutkami, lecz
także stawia naprzeciw siebie protagonistę i antagonistę, czyli odpowiednio —
ludzkość i siły natury. Za sprawą takich właśnie dramatyzacji tworzy się obraz
Gai jako mitycznej wręcz siły o sprawczości tak ogromnej, że wręcz niemożliwej
do oszacowania. Podobne konceptualizacje propagują i utwierdzają wiarę w to,
że już wkrótce uda się znaleźć takie rozwiązanie technologiczne o globalnym zastosowaniu, które zażegna kryzys ekologiczny i po raz kolejny dowiedzie wyższości człowieka nad naturą. W konsekwencji znacznie mniejsze zainteresowanie
budzą propozycje szukania środków zaradczych o lokalnym zasięgu, nawet jeśli — w przekonaniu i Latoura, i cytowanych przez niego biologów — to głównie
działania na mniejszą skalę w reakcji na doraźne problemy mogą przynieść długofalowe pożytki.
Nieco inną, choć równie istotną funkcję przypisuje kulturowym narracjom
Haraway. Widać to wyraźnie w jej ostatnich pracach poświęconych związkom człowieka i innych gatunków, szczególnie tych, które tworzą integralną
część zamieszkiwanych przez nas ekosystemów. Już w książce When Species
8 B. Latour, Agency at the time of the Anthropocene, „New Literary History” 2014, nr 45,
s. 1–18.
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Meet (2008)9 źródeł współczesnych problemów ekologicznych upatrywała ona
w uporczywym trwaniu w zachodniej kulturze opozycji między naturą a kulturą. Opozycja ta sankcjonuje hierarchiczne relacje między człowiekiem i rzekomo
podległym mu światem zwierząt, nie dopuszczając zarazem do głosu takich narracji, które zamiast konkurencji i konfliktu między gatunkami propagują zasady
wymiany i współpracy. Tymczasem właśnie relacje symbiotyczne oferują szansę, by na nowo zdefiniować miejsce człowieka w sieci gatunków stowarzyszonych — nie tylko zwierząt, ale wszelkich bytów organicznych, czyli też roślin
i mikroorganizmów — powiązanych wzajemnie i od siebie zależnych. Rozważania te kontynuuje Haraway w najnowszej pracy Staying with the Trouble (2013)10,
w której jeszcze wyraźniej akcentuje podstawowy związek między formami
i konwencjami przedstawiania natury a zasadami ludzkiej gospodarki biosferą.
Jak pisze, to sztuka ma moc zmiany przyjętych sposobów myślenia, umożliwiając nawiązanie innych relacji z ożywionym światem niż hierarchiczny związek
podległości. Musimy jednak, jak twierdzi, napisać narracje odmienne od tych,
które dotąd dawały nam wiedzę o świecie natury. Haraway rozumie przy tym
pojęcie narracji dość szeroko, gdyż ma na myśli rozmaite sposoby opowiadania
o relacjach ludzi i nie-ludzi. To nie tylko teksty naukowe, relacjonujące przebieg
eksperymentów i wyniki badań, lecz także formy performatywne, powstające na
przecięciu nauk biologicznych i sztuki, których celem jest tworzenie obszarów
twórczej współpracy międzygatunkowej i nowych, symbiotycznych powiązań
między gatunkami stowarzyszonymi. Właśnie w ramach takich kooperacji narodzić się mogą jej zdaniem spekulatywne fabulacje, pozwalające wyobrazić sobie
alternatywy wobec zabójczej logiki antropocenu, a być może nawet zainicjować
następny okres w dziejach Ziemi, który nazywa chthulucenem, wolny od hierarchicznych relacji między ludźmi i nie-ludźmi.
Nic zatem dziwnego, że w antologii Art in the Anthropocene (2015)11 znalazły się wywiady nie tylko z Latourem i Haraway, lecz także z kilkoma innymi
uczestnikami debaty o antropocenie, którzy akcentują wagę sztuki jako obszaru
chętniej niż nauka dopuszczającego do głosu spekulatywne i kontrfaktualne narracje. Redaktorki tomu, Heather Davis i Etienne Turpin, umieściły transkrypcje
tych rozmów wśród wypowiedzi artystów i artykułów naukowych poświęconych
wielorakim przepływom między współczesną sztuką, ekologią i innymi dziedzinami wiedzy o naturze. We wprowadzeniu do tomu Davis i Turpin deklarują, że
antropocen to coś innego niż możliwa do obiektywnego wyodrębnienia epoka
w dziejach Ziemi czy cywilizacyjna formacja o wyraźnym początku i różnorako
9 D. Haraway, When Species Meet, Minneapolis 2008; eadem, Manifest gatunków stowarzyszonych, przeł. J. Bednarek, [w:] Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Poznań 2012, s. 241–260.
10 D. Haraway, Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Durham 2016.
11 Art in the Anthropocene. Encounters among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies, red. H. Davis, E. Turpin, London 2015.
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projektowanej przyszłości. To raczej wytwór dyskursów akademickich i popularnonaukowych, a także rozmaitych przedstawień artystycznych. Innymi słowy
antropocen to zaledwie jedna z wielu możliwych konceptualizacji współczesnego
świata, w dodatku taka, która najpierw dostarcza stosownej sankcji ideologicznej do dalszej eksploatacji zasobów naturalnych i degradacji biosfery. Pod tym
względem Davis i Turpin zgadzają się z badaczami krytycznie nastawionymi do
antropocenu. Dlatego też uprzywilejowują sztukę jako ten rodzaj dyskursu, który
pozwala szukać nowych rozwiązań problemów naszej epoki, gdyż w niewielkim
stopniu ograniczają go procedury typowe dla naukowego poszukiwania wiedzy
pewnej i obiektywnej. W sztuce upatrują one szansy na zmianę przyjętych sposobów przedstawiania kluczowych problemów naszej epoki oraz na daleko idącą
modyfikację narracji, które opisują związki człowieka z biotycznymi i abiotycznymi innymi. Jak należy pamiętać, pojęcie „sztuka” niewiele ma w tym kontekście wspólnego z wytwarzaniem autonomicznych artefaktów. Davis i Turpin
wielokrotnie podkreślają, że traktują formy artystyczne jako sferę aesthesis, czyli
obszar afektywnych doświadczeń, w którym myślenia nie sposób oddzielić od
odczuwania. Właśnie za sprawą afektywnego oddziaływania sztuka potrafi, jak
podkreślają, uwrażliwiać na los innych gatunków, a przez to stać się obszarem
ich stowarzyszania się w ramach symbiotycznych współprac. Pozwala to artystom tworzyć wizje hipotetycznej przyszłości, odmienne od katastroficznych
przewidywań ekspertów. Tego typu praktyka artystyczna łączy formy politycznego i ekologicznego aktywizmu z namysłem epistemologicznym. Dzięki temu
ma szansę stać się nową formą wiedzy usytuowanej, odpowiadającej na aktualne
w danym kontekście problemy; wiedzy, która umożliwia trwanie naszego gatunku w świecie na skraju zagłady i podtrzymuje nadzieję na lepszą przyszłość.
Nic zatem dziwnego, że główną część artystycznych projektów omawianych
i analizowanych w antologii Art in the Anthropocene tworzą rozmaite gatunki i formy sztuk performatywnych, sytuujące się na pograniczu dyskursów, nauk
i sztuk. Z jednej strony, mowa tu o akcjach i projektach artystycznych z udziałem
reprezentantów dziedzin akademickich, którzy sztukę traktują jako przedłużenie
własnej działalności naukowej albo za jej pośrednictwem upubliczniają wyniki
badań lub poddają je pod dyskusję w szerszym niż akademia gronie, niekoniecznie składającym się z ekspertów. Z drugiej strony, redaktorki tomu skupiają uwagę
na nowych nurtach sztuk performatywnych, które łączą ustalenia naukowe z praktyką artystyczną. Chodzi głównie o bardziej znany w Polsce bioart i mniej rozpowszechnione, rozmaite formy ecological art. Właśnie takie spotkania rozmaitych
dyscyplin i dyskursów stwarzają wszystkim uczestnikom okazję do konfrontacji
sposobów opisu rzeczywistości, ustanawiając wspólną płaszczyznę poszukiwań
takich konceptualizacji i sposobów przedstawiania natury, które zakładają inny
koniec antropocenu niż zagłada życia na Ziemi.
Zgodnie z tak zarysowaną funkcją projektów artystycznych zaproszeni do udziału w antologii twórcy i naukowcy wypowiadają się głównie na temat performatywPrace Kulturoznawcze 22, 2018, nr 1— 2
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nych akcji i transdyscyplinarnych przedsięwzięć, łączących naukowców i artystów.
Jeśli zaś odwołują się oni do przykładów z obszaru kultury popularnej, to zwykle
jedynie po to by pokazać, że w negatywny sposób przyczyniają się one do trwania
antropocenu. W podobnym tonie o wytworach kultury popularnej pisała Joanna Zylinska w Minimal Ethics for the Anthropocene, jeden z rozdziałów12 poświęcając
rozmaitym formom artystycznym, których głównym tematem jest kwestia trwania
życia na Ziemi. Zylinska porównała w nim na przykład telewizyjny serial Life after
People, emitowany przez stację History Channel w latach 2009–2010, z projektami
Orona Cattsa i Ionat Zurr, głównych przedstawicieli bioartu. Zrealizowany w poetyce filmu dokumentalnego serial pokazuje, jak wyglądałby świat, gdyby zniknęli
z niego ludzie. Filmowe obrazy zwracają uwagę widzów na miejskie krajobrazy,
zagarniane z powrotem przez naturę — autostrady, które zarasta trawa, miasta zmieniające się w dżungle, powoli rozpadające się budynki, pojazdy i maszyny porzucone w trakcie pracy… Choć obrazy te zostały wygenerowane komputerowo, o ich
prawdopodobieństwie zaświadczają wypowiadający się w filmie eksperci, głównie
reprezentanci nauk ścisłych, w tym Jan Zalasiewicz, jeden z propagatorów terminu
antropocen. Jak przekonuje Zylinska, serial Life after People działał na wielu odbiorców niczym filmowe horrory. Tymczasem obrazy apokalipsy mają wprawdzie
wywoływać lęk, lecz w gruncie rzeczy pełnią funkcję konsolacyjną. Utwierdzają
bowiem w przekonaniu, że życie i tak będzie trwało bez względu na to, czy i jakie
działania podejmą ludzie. Catts i Zurr w swych bioartowych projektach podobnie
konfrontują odbiorców z osobliwymi wytworami współczesnych laboratoriów, których zaplecze technologiczne wykorzystują do tego, żeby tworzyć byty z pogranicza żywej i nieożywionej materii. Jako przykład Zylinska podaje ich instalację
Crude Matter, pokazywaną w galerii KGLU w Slovenj Gradec i w gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w 2012 roku. Jej głównym elementem był eksponat, rodzaj żywej rzeźby z błota, elementów ceramicznych, syntetycznej trawy
i sztucznie wyhodowanych komórek. Ten osobliwy twór, usytuowany na granicy
ożywionej i nieożywionej materii, skłaniać miał odbiorców do zakwestionowania
przyjętych wyobrażeń o linii między biotycznymi i abiotycznymi elementami w ich
środowisku. Innymi słowy zmuszał do krytycznej refleksji nad samym pojęciem
życia, gdyż uświadamiał, w jakim stopniu jego definicja i powszechne rozumienie
zależy od aktualnego kontekstu praktyk naukowych i laboratoryjnych.
Bez wątpienia takie projekty jak Crude Matter, które łączą laboratoryjne eksperymenty na żywym materiale z praktykami sztuk performatywnych, niewiele
mają wspólnego z aktywizmem artystycznym i interwencyjnymi projektami partycypacyjnymi. Jednak, jak podkreśla Zylinska, mogą one równie głęboko zweryfikować same podstawy myślenia o naturze, gdyż problematyzują przyjęte definicje, leżące u samych podstaw naszych relacji ze światem przyrody. To właśnie
dominujące i potwierdzone naukowo wyobrażenia i definicje dostarczają uprawo12

J. Zylinska, op. cit., s. 105–121.
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mocnienia dominacji człowieka nad światem przyrody i sankcjonują eksploatację
zasobów naturalnych. Twierdzenia te skłaniają do postawienia pytania o to, czy
we współczesnej kulturze (również kulturze popularnej) powstają takie formy
krytyki przyjętych definicji natury, które nie mają charakteru performatywnych,
wydarzeniowych akcji artystycznych, lecz przybierają formę alternatywnych opowieści, relacjonowanych w rozmaitych mediach i z wykorzystaniem różnorakich
środków wyrazu. Ponieważ co do istnienia takich alternatywnych narracji nie
mam wątpliwości, chciałbym w kontekście wspomnianych ujęć krytycznych antropocenu przyjrzeć się jednej z popularnych dziś form kulturowych, które zamierzenie czynią parodię narzędziem demontażu konwencji przedstawiania i przekazywania wiedzy o naturze.
Tego typu gatunki, pasożytujące na konwencjach faktograficznych, określa się
dziś zbiorczym mianem jako mockumenty. Zaliczają się do nich filmy i programy
telewizyjne, w których wydarzenia jawnie nieprawdziwe i zgoła nieprawdopodobne lub całkowicie fantastyczne prezentowane są za pośrednictwem dokumentalnych konwencji, kojarzonych z faktograficznym obiektywizmem. Często też biorą w nich udział uznani eksperci i naoczni świadkowie, a ich wypowiedzi stylizuje
się wyraźnie na amatorskie nagrania. Świadomie podkreślany kontrast między formą medialnego świadectwa a jawnie zmyśloną treścią staje się źródłem komicznego efektu o krytycznym potencjale. Nic dziwnego, że dla wielu filmoznawców
i kulturoznawców mockument to jeden z symptomatycznych gatunków przełomu
XX i XXI wieku, kiedy pod wpływem rozwoju nowych technologii zmieniają
się relacje między fabularną fikcją a konwencjami dokumentalnymi czy — głębiej rzecz ujmując — między uwierzytelnioną prawdą a symulacją13. Jak zgodnie
twierdzą badacze rozmaitych form dokumentalnych i paradokumentalnych, przez
trzy ostatnie dekady granica między tymi obszarami istotnie się zatarła. Świadczy zaś o tym najlepiej pojawienie się wielu nowych form, które manifestacyjnie
łączą rozmaite techniki i konwencje, żeby w formacie znanym dobrze z filmów
dokumentalnych przedstawić fikcyjne fabuły. We wstępie do książki Docufictions
(2006), antologii tekstów o związkach współczesnej dokumentalistyki i filmu fabularnego, jej redaktorzy Gary Rhodes i John Springer postawili jednoznaczną
diagnozę: dzisiejsze programy telewizyjne oraz mainstreamowe i awangardowe
filmy w tak dużym stopniu korzystają z poetyki faktograficznej, że na naszych
oczach znika granica między dokumentem jako świadectwem rzeczywistych wydarzeń i fikcyjną reprezentacją filmową. To stwierdzenie z powodzeniem odnieść
można do tych filmów, które za pomocą autorefleksyjnych zabiegów demontują

13

Docufictions. Essays on the Intersection of Documentary and Fictional Filmmaking, red.
G.D. Rodhes, J.P. Springer, Jefferson, NC 2006; F is for Phony. Fake Documentary and Truth’s
Undoing, red. A. Juhasz, J. Lerner, Minneapolis 2006; J. Rosco, C. Hight, Faking It. Mock-documentary and the Subversion of Factuality, Manchester-New York 2001.
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konwencje filmu przyrodniczego, jednego z najważniejszych gatunków popkultury, który na szeroką skalę upowszechnia naukowe ustalenia o świecie przyrody.
Przemiany i funkcje filmu przyrodniczego od początku XX wieku na wybranych
przykładach opisał w kontekście kultury amerykańskiej Gregg Mitman w książce
Reel Nature. America’s Romance with Wildlife on Film (1999)14. Jak przekonuje
autor, rzekomo obiektywny obraz natury to nie tylko efekt umiejętnego montażu,
lecz także udanej inscenizacji. Ogromna część scen pokazujących zwierzęta w ich
rzekomo naturalnym habitacie powstaje bowiem w parkach narodowych, a niekiedy wręcz w ogrodach zoologicznych. Udział zaś w nich biorą osobniki pozostające
przez cały czas pod ochroną wykwalifikowanego personelu. Współczesne technologie cyfrowe pozwalają na tak daleko idące manipulacje medialnym obrazem, że niektóre sekwencje uznać można z powodzeniem za typową symulację komputerową,
kopię zastępującą oryginał. Dzięki autorytatywnemu komentarzowi narratora staje
się ona na oczach widzów rzeczywistym obrazem przyrody.
Mitman nie ogranicza się jednak do analizy podstawowych technik produkcji
filmów przyrodniczych i najczęściej w nich wykorzystywanych konwencji retorycznych i uwierzytelniających, wytwarzających typowy efekt realności. Interesuje go także społeczna funkcja tych filmów, które pojawiły się w kulturze amerykańskiej jako alternatywa rozrywkowego kina typu nickelodeon, uznawanego
powszechnie za pospolitą formę kultury niskiej o znikomych wartościach edukacyjnych. Pokazywano w nim głównie trwające kilkanaście minut filmy o różnorodnej tematyce — od kronik aktualnych wydarzeń po skecze, musicalowe
numery i teatralne sztuki. Film przyrodniczy na początku XX stulecia aktywnie
propagował nawet prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt. Jak
podkreśla Mitman, filmowe relacje z wypraw do egzotycznych krajów, pokazujące cuda przyrody, pełnić miały funkcje nie tylko stricte poznawcze, lecz także
wychowawcze. Pozwalały one zobaczyć cuda przyrody, jakie wcześniej szeroka
publiczność mogła podziwiać jedynie za pośrednictwem fotografii. Co więcej,
były one jednocześnie świadectwem hartu ducha i odwagi samych filmowców,
którzy uzbrojeni tylko w kamery wyprawiali się w zamorskie krainy lub zapuszczali się w odległe rejony Ameryki. Dlatego Mitman nie ma wątpliwości, że od
samego początku film przyrodniczy był integralnym elementem procesu kolonizacji, skoro odsłaniając tajemnice natury, jednocześnie dawał widzom poczucie,
że została ona w pełni poznana i opanowana. Innymi słowy, medium filmowe
zamieniało obcą, nieprzyjazną człowiekowi naturę w obszar dobrze poznany
i w pełni podporządkowany ludzkiej woli, a więc możliwy do eksploatacji.
Jak przekonuje autor Reel Nature, film przyrodniczy, z typowymi dla niego
konwencjami osobistego świadectwa i eksperckiego komentarza, utrwalał hierarchiczne relacje między człowiekiem i światem przyrody. Idąc o krok dalej,
14 G. Mitman, Reel Nature. America’s Romance with Wildlife on Film, Cambridge, Mass.-London 1999.
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stwierdzić wręcz można, że jako wytwór kultury popularnej XX wieku stał się on
typową konwencją przedstawiania natury, która czytelnie sankcjonuje i wspiera
trwanie antr opoc enu. Brał on i nadal bierze aktywny udział w kolonizacji natury, skoro estetyka filmu przyrodniczego i typowe dla niego konwencje splatały się
dotąd ściśle z ideologią podboju kolonialnego, utrwalając przekonanie widzów
o możliwości poznania tajemnic natury za pomocą narzędzi technologicznych,
a tym samym jej opanowania. Praca Mitmana to zatem dobry punkt wyjścia, żeby
przyjrzeć się bliżej kilku mockumentom, które świadomie demontują poetykę filmu przyrodniczego, jednocześnie odsłaniając jego ideologiczne podłoże i oferując inne niż hierarchiczne modele relacji ze światem natury.
Bodaj najbardziej poglądowo zasady takiej dekonstrukcji pozwala pokazać
film Farsa pingwinów (2007). Odwołuje się on bezpośrednio do wyprodukowanego dwa lata wcześniej francuskiego pełnometrażowego dokumentu, który odniósł
wielki sukces kasowy i cieszył się równie wielkim uznaniem krytyków. Marsz
pingwinów (2005) Luca Jacqueta okazał się nie tylko drugim po Fahrenheit 9/11
Michaela Moore’a najlepiej zarabiającym filmem dokumentalnym w historii, ale
nawet otrzymał w 2006 roku Oscara. Mitman nie wątpi, że ten ogromny sukces
wynikał przede wszystkim z niezwykle pieczołowicie wykonanych, estetycznych
zdjęć, kadr po kadrze pokazujących stukilometrową trasę, którą przemierzają
samce pingwinów cesarskich do miejsca lęgu, gdzie czekają na nich samice. Widzowie mają następnie okazję obejrzeć ich gody i niemal dzień po dniu opiekę
nad jajami. Już na etapie promocji i marketingu producenci kładli nacisk na to, że
historia pingwinów jest w istocie uniwersalną przypowieścią o tym, że — jak głosiło hasło reklamowe — „nawet w najmniej przyjaznym miejscu na ziemi miłość
zatriumfuje”. Zapewniał o tym głos narratora, znanego amerykańskiego aktora
Morgana Freemana, który relacjonował kolejne etapy wędrówki. W swoim komentarzu jednoznacznie wskazywał on też na paralele między ptasimi i ludzkimi
wspólnotami, antropomorfizując pingwiny i przypisując im emocje typowe dla
ludzi. Nic zatem dziwnego, że po amerykańskiej premierze filmu ze szczególnym
entuzjazmem zareagowali nań krytycy o konserwatywnych poglądach, chwaląc
jako dzieło afirmujące takie tradycyjne wartości, jak monogamia i poświęcenie
dla dobra ogółu15. Trudno zarazem o bardziej jaskrawy przykład kolonizującego
spojrzenia na świat natury, którego obraz powstaje ze względu na interesy i potrzeby ludzkiej społeczności. Mitman przypomina, że premiera Marszu pingwinów odbyła się, kiedy w amerykańskim dyskursie publicznym trwała w najlepsze
debata nad prawną regulacją związków homoseksualnych. Film Jacqueta stał się
więc jednym z głosów na rzecz tradycyjnego, heteroseksualnego wzorca rodziny.
Typowy dla antropocenu gest zawłaszczenia natury wysuwa się też na pierwszy
plan w parodii, którą wyreżyserował Bob Saget.
15

Ibidem, s. 210.
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Jak w filmie Jacqueta w Farsie pingwinów oglądamy na ekranie wędrówkę
samców do lęgowiska, głos zaś narratora, znanego aktora Samuela L. Jacksona,
relacjonuje kolejne jej etapy. Ten oczywisty cytat z poetyki filmu przyrodniczego ma jednak charakter wyraźnie autorefleksyjny, skoro komentator na każdym
kroku daje wyraz swoim opiniom o tym, co oglądamy. Otwarcie choćby przyznaje, że nie do końca wie, co robią pokazywane na ekranie ptaki. Twierdzi też, że
wolałby kręcić jakiś bardziej atrakcyjny film w cieplejszym kraju. Metafilmowy
efekt się potęguje, kiedy Saget oddaje głos pingwinom, który podkładają amerykańscy aktorzy, łatwo po nim rozpoznawalni. Fabuła Farsy pingwinów niewiele
ma jednak wspólnego z wzniosłą pochwałą monogamii w Marszu pingwinów. To
raczej komedia obyczajowa, pełna niewybrednych żartów i mało wyrafinowanych
gagów. Tutaj samce wędrujące ku lęgowisku prowadzą rozmowy o przyszłych
związkach, zastanawiając się, jak zdobyć najatrakcyjniejszą samicę. Mogą liczyć
nie tylko na pomoc kolegów, lecz nawet białej sowy, która oferuje seanse psychoanalityczne dodające pewności siebie i zwiększające szanse w zalotach. W efekcie rodzi się typowy dla komedii dystans, uwaga widzów zaś winna przenieść się
na podstawowy dla filmów przyrodniczych zabieg daleko idącej antropomorfizacji zwierząt, narzucania ich światu typowo ludzkich norm i systemów wartości.
W sposób typowy dla innych mockumentów Farsa pingwinów wysuwa zatem na
pierwszy plan konwencje, za pomocą których konstruowany jest obraz natury i jej
związków ze światem ludzi. Film Sageta odsłania tym samym gest zawłaszczenia,
jaki niepostrzeżenie wykonali twórcy Marszu pingwinów, gdy opowieść o ptakach przedstawili jako historię na temat uniwersalnych praw przyrody, obowiązujących tyleż wśród zwierząt, co wśród ludzi. Jednak takie krytyczne wobec antropocentrycznych wyobrażeń o przyrodzie oddziaływanie mockumentu nie musi
ograniczać się do parodii i dekonstrukcji konwencji filmowych. Dyskusja o roli
form artystycznych jako narzędzi krytyki antropocenu skłania do nowego spojrzenia na te dzieła filmowe, które na dobre zadomowiły się w tradycji mockumentu.
Z pewnością na nową interpretację zasługuje w tym kontekście choćby Katalog
ofiar, który w 1980 roku nakręcił brytyjski reżyser Peter Greenaway.
Film Greenewaya znalazł już stałe miejsce w kanonie mockumentu, a większość opracowań wspomina o nim jako jednym z pierwszych dzieł istotnych dla
tego gatunku16. Do tej pory odczytywano go głównie jako zamierzoną trawestację konwencji dokumentalnych, powołując się przede wszystkim na jego genezę,
o której w wywiadach mówił sam twórca. Przez kilka lat pracował on w Britain’s
Central Office of Information i zajmował się tam przygotowywaniem i przetwarzaniem danych statystycznych, a także przyglądał się, jak są one interpretowane, by dało się na ich podstawie zbudować określony obraz przeszłych wydarzeń
i produkowanego przez nie efektu prawdopodobieństwa. Echa tych doświadczeń
wyraźnie pobrzmiewają w Katalogu ofiar. Nad różnymi głosami, które odczy16

Por. J. Rosco, C. Hight, op. cit.
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tują listy i pisemne relacje, tłumaczą i streszczają wypowiedzi ofiar i świadków,
dominuje tu perspektywa kilku narratorów, a ich bezstronne i obiektywne komentarze noszą wszelkie znamiona naukowej prawdy. Całość zaś ma postać fragmentu z rejestru, jaki prowadzą oficjalne instytucje po apokaliptycznej katastrofie
w bliżej nieokreślonym momencie po drugiej wojnie światowej, znanej jako Violent Unknown Event, w skrócie VUE. Zebrała ona żniwo w postaci niebagatelnej
liczby dziewięciu milionów ofiar. Teraz zaś corocznie publikowane są biogramy
tych, których dotknęła katastrofa, zawierające rozmaite materiały dokumentalne,
biogramy, zapisy medyczne i nagrane wywiady. Wszystkie relacje i dokumenty zebrali ci, którzy nie tylko przetrwali, lecz także próbują poznać przyczyny,
przebieg i konsekwencje katastrofy. Widzowie filmu oglądają niewielki wycinek
tego ogromnego, publikowanego corocznie rejestru — fragment składający się
z dziewięćdziesięciu sześciu biogramów osób, których nazwiska zaczynają się od
sylaby „Fall”. Już po obejrzeniu kilku zaledwie biogramów widzowie zdają sobie sprawę, jak złudna jest obietnica odsłonięcia prawdy o katastrofie oferowana przez dokumentalne konwencje i zabiegi porządkowania dokumentów. Choć
materiały archiwalne się mnożą, a na ekranie pojawia się coraz więcej relacji
świadków, w widzach narasta tylko poczucie bezsilności, a perspektywa zdobycia
pewnej i obiektywnej wiedzy o katastrofie coraz bardziej się oddala. Greenaway
nie pozostawia ponadto wątpliwości, że winę za ten dysonans poznawczy ponoszą
głównie procedury arbitralnego układania dokumentów, mnożenia ich i pieczołowitego katalogowania, przez co do archiwów nieuchronnie wkrada się chaos,
który nie pozwala w gąszczu materiałów dostrzec żadnego porządku17.
Sens i cel mockumentarnych strategii wykorzystanych przez Greenawaya
można pokazać w nowym świetle w kontekście takich choćby prac z obszaru zaangażowanej ekologicznie humanistyki, jak Flight Ways Thoma van Doorena18.
Jego książka to pokłosie badań nad gatunkami ptaków zagrożonych destrukcyjnym oddziaływaniem człowieka na ich naturalne habitaty, a jednocześnie odpowiedź na postulat Haraway, żeby zobrazować „wspólne stawanie się” gatunków
zamieszkujących określone środowisko. Autor relacjonuje losy wybranych pięciu
gatunków na skraju wyginięcia, by zobrazować sieci interakcji, w jakie wchodzą one z całą biosferą, w której człowiek jest tylko jednym z wielu elementów. Van Dooren nie ukrywa, że jego praca ma interwencyjny charakter, gdyż
powinna uzmysłowić czytelnikom ogrom strat, jakie w ekosystemie wywołuje
zaburzenie równowagi na skutek zniknięcia choćby jednego gatunku. Nie sposób
mówić o jednym gatunku, nie uwzględniając jego relacji z pozostałymi, dlatego
zniknięcie jakiejś grupy ma negatywne reperkusje dla pozostałych. Szczególnie
jeden wątek Flight Ways ma znaczenie dla analizy strategii mockumentarnych,
17

Por. M. Sugiera, Dwie katastrofy, biblioteka i zwrot performatywny, „Dialog” 2013, nr 6,
s. 50–65.
18 T. van Dooren, Flight Ways. Life and Loss at the Edge of Extinction, New York 2014.
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jakie zastosował Greenaway w Katalogu ofiar. Van Dooren stawia bowiem tezę,
że nasze relacje ze światem zwierząt warunkują między innymi istniejące systematyki, które klarownie odseparowują od siebie gatunki, opatrując je osobnymi
nazwami. Tymczasem, jak przekonuje, każda z dwuczłonowych łacińskich nazw
skrywa w sobie nie tylko bogactwo międzygatunkowych relacji, lecz także długą historię ich wzajemnych oddziaływań. Dlatego proponuje, by poszukiwanie
sposobów ratowania ginącej bioróżnorodności rozpocząć od zmiany przyjętych
podziałów na rodzaje i gatunki, zastępując je nową jednostką taksonomiczną —
flight ways. Jak łatwo się domyślić, celowo używa on wieloznacznego rzeczownika ways, oznaczającego zarazem drogę, jak i sposób jej przebycia. Tak stworzony
termin obejmuje w konsekwencji znacznie więcej niż tylko opis dystynktywnych
cech określonego gatunku. Określa całą złożoność relacji międzygatunkowych,
w tym — metaforycznie rozumianą — drogę, jaką przebyły wspólnie, wzajemnie
kształtując się przez setki lat19.
Praca van Doorena dostarcza interesującego kontekstu, w którym Katalog ofiar
nabiera aktualności, choć od jego premiery minęło już bez mała czterdzieści lat.
W filmie Greenawaya krótkie etiudy filmowe rejestrują przecież nie tylko efekty
VUE w postaci rozmaitych mutacji i przeobrażeń, jakim podlegały ludzkie organizmy. Być może, jak sugeruje jeden z narratorów, udział w tym wydarzeniu miały
również ptaki, skoro ciała ofiar pod wieloma względami nabierają typowych dla
nich cech, o czym świadczą pokazywane na ekranie diagramy i ryciny. Bodaj dlatego tak trudno ustalić, jak przebiegło to katastrofalne w skutkach wydarzenie,
gdyż w jego efekcie powstał taki świat i takie organizmy, które nie przypominają
istot sprzed katastrofy. Dawne systemy taksonomiczne i reguły porządkowania danych nijak się mają do tego porządku rzeczywistości, który nastał po VUE. Katastrofa przedstawiona przez Greenawaya wydobywa zatem na światło dzienne nieadekwatność upraszczających schematów i podziałów systematycznych do opisu
wielorakich powiązań między człowiekiem, zwierzętami i noosferą. Stawia zatem
wyraźnie pod znakiem zapytania dominującą episteme oraz podstawowe metody
i procedury produkcji oraz porządkowania wiedzy typowe dla antropocenu.
Przywołane przeze mnie do tej pory przykłady mogą świadczyć o tym, że mockument przyrodniczy odgrywa przede wszystkim krytyczną rolę jako narzędzie
dekonstrukcji przyjętych metod ustalania faktów naukowych i przedstawiania
ich szerokiej publiczności. Cytowanie dokumentalnych konwencji nie musi mieć
jednak wyłącznie krytycznego potencjału, a — jak niedawno przypomniał Jussi Parikka w pracy Owady i media20 — w historii filmu przyrodniczego odnaleźć można przykłady takich twórców, którzy dążyli do wykorzystania nowych
19

O możliwości takiej weryfikacji pojęcia gatunku pisał już Manuel DeLanda, który zaproponował, by uznać go za dynamicznie rozwijający się w czasie asamblaż, w którym istotne role odgrywają nie tylko żyjące aktualnie osobniki, lecz także ich przodkowie. Por. M. DeLanda, Assamblage
Theory, Edinburgh 2016.
20 J. Parikka, Owady i media, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2017.
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technologii, by za ich pośrednictwem zmienić relacje między odbiorcami i pokazywanym na ekranie światem zwierząt. Parikka przywołuje choćby eksperymenty filmowe francuskiego reżysera Jeana Painlevégo, który pozostawał pod
przemożnym wpływem surrealistów. W kręconych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku krótkich filmach przyrodniczych Painlevé wykorzystywał
najnowsze osiągnięcia technologiczne, między innymi kamery umożliwiające rejestrację scen pod wodą. Dzięki temu w takich filmach, jak Le Vampir (1945) czy
Les Oursins (1958), udało mu się pokazać podwodny świat, jakiego oko ludzkie
wcześniej nie widziało. Jednak w przeciwieństwie do wspomnianych twórców
filmów przyrodniczych wystrzegał się on antropomorfizacji i wprowadzania nadmiernie wyraźnych paraleli między światem ludzi i zwierząt. Pokazywał raczej
świat podwodnych istot jako balet pełen abstrakcyjnych ruchów i zachwycających, wymyślnych figur, pozbawionych jakiegokolwiek związku z typowo ludzką
logiką życiową. Podobnie zatem jak surrealiści próbował stworzyć obraz filmowy, który tak bardzo angażuje odbiorców, że wciąga ich w swój obręb, pozwala
im zanurzyć się wszystkimi zmysłami w świecie oglądanych istot. Parikka dochodzi zatem do wniosku, że Painlevé w taki sposób chciał pokazać biosferę, „żeby
kamera filmowa weszła w skład asamblaży, pozwalając widzowi poczuć się, jakby odbierał bodźce, poruszał się i żył w świecie mięczaków, koników morskich,
nietoperzy czy jeżowców”21. Innymi słowy, francuski filmowiec zrywał z typowo
ludzką perspektywą, by stworzyć dla widzów nowy rodzaj afektów i na tej drodze poszukiwał nieznanych jeszcze sposobów nawiązania relacji między ludźmi
i zwierzętami.
Filmy Painlevégo z pewnością nie należą do typowych mockumentów, nie parodiują bowiem ani konwencji dokumentalnych, ani typowych procedur ustanawiania wiedzy o naturze. Jednak nie należą one również do klasycznych filmów
przyrodniczych, skoro nie oferują odbiorcom zobiektywizowanych faktów o życiu zwierząt. Zdecydowanie zaś zawodzą oczekiwania tych, którzy spodziewają
się, że autorytarny komentarz zza kadru odsłoni przed nimi tajemnice świata przyrody. Jak podkreśla Parikka, filmy te nie ukrywają swojej sztuczności, przypominając odbiorcom na każdym kroku, że widzą tylko tyle, ile umożliwia im oko
nowoczesnej kamery. Warto jednak wrócić do nich w kontekście debaty o antropocenie, oferują one bowiem taki typ odbiorczego doświadczenia, które z założenia uniemożliwia kolonizacyjne spojrzenie na naturę. Zamiast narzucać widzom
hierarchiczną perspektywę, Painlevé chciał uczynić ich jednym z elementów dynamicznego układu, na który składają się nie tylko oglądane zwierzęta, lecz także
cała medialna maszyneria. Zarazem jednak jego filmy każą zweryfikować propagowane choćby przez Haraway nowe ujęcie relacji między człowiekiem a stowarzyszonymi z nim gatunkami, tworzącymi wspólnie naturokultury kwestionujące
binarną opozycję między naturą a kulturą. Filmy Painlevégo, oglądane i anali21

Ibidem, s. 197.
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zowane w kontekście współczesnych debat o antropocenie, skłaniają natomiast
do tego, by dowartościować technologię jako istotny element umożliwiający nawiązywanie nowych relacji ekologicznych. To przecież kamera w rękach reżysera doprowadza do powstania takich ekologii, w ramach których jeden asamblaż
tworzą heterogeniczne i dynamiczne naturokulturotechnologie. Z tej perspektywy
zarówno współczesne, jak i historyczne mockumenty dostarczają istotnych dowodów na to, że nawet tradycyjne media, takie jak film, w kontekście współczesnych
debat nad funkcją sztuki jako narzędzia krytyki antropocenu mają równie dużą
moc zmiany przyjętych sposobów oglądu natury jak performatywne projekty i interwencjonistyczne akcje.

The archives of the Anthropocene:
Wildlife mockumentary and decolonisation of nature
Abstract
The present article is set in the context of the discussion about the Anthropocene as a new geological epoch of Earth and the period of human dominance over nature. This debate is focused
mainly on the relationships between scientific discoveries and politics. However, critics of the Anthropocene have pointed out the era of unprecedented exploitation of natural resources is accompanied by such forms of representing nature in scholarly discourse and popular culture which sanction
the human dominance on Earth. In this context the text concentrates on wildlife documentary as
one of the typical representational forms of the Anthropocene. However, the main thematic focus
is on critical and parodic representations of documentary discourse, gathered under umbrella term
‘mockumentary’. Such parodic elements can be identified already in a canonical mockumentary The
Falls (dir. P. Greenaway, 1980), which subversively quotes the methods of archiving natural anomalies after an ecological catastrophe. However, the latter part of the article is devoted to those films
which manifestly depart from anthropocentric perspective. Their critical potential results from the
dismantling of traditional conventions of representing nature, in order to introduce other, non-human
points of view. In this context the text offers a comparative analysis of two thematically and formally
linked mockumentaries (Farce of the Penguins and Surf’s Up, both 2007) which refer to a renowned
French wildlife documentary March of the Penguins (2005). The comparison demonstrates the possible scope of the critique of the Anthropocene in popular culture.
Keywords: wildlife documentary, mockumentary, parody, criticism of the Anthropocene
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