ZASADY I SPOSOBY
ODDZIA£YWANIA PARTYZANTKI
KOMUNIKACYJNEJ

Zasada dysonansu poznawczego
Ingerencja w proces komunikacji polegaj¹ca na wywo³aniu dysonansu poznawczego oznacza uchwycenie istniej¹cych form,
wydarzeñ, obrazów lub wyobra¿eñ i zmianê

ich normalnego przebiegu lub zwyczajowego wizerunku. Zmiany takie mog¹ pocz¹tkowo wywo³ywaæ poczucie dezorientacji,
jako ¿e ka¿dy posiada wynikaj¹c¹ z socjalizacji w ramach spo³eczeñstwa podstawow¹
wiedzê na temat gramatyki kulturowej, która wstêpnie kszta³tuje postrzeganie. Oznacza to, ¿e z regu³y istniej¹ jasne oczekiwania dotycz¹ce tego, jak powinno normalnie wygl¹daæ i przebiegaæ jakie wydarzenie czy sytuacja. W momencie, gdy w procesie komunikacji pojawiaj¹ siê nieoczekiwane lub nieprzewidywane elementy, zak³ócana jest oczywistoæ, z jak¹ odbieranie rzeczywistoci jest wkomponowane w siatkê
gramatyki kulturowej. Zak³ócenie jest szczególnie skuteczne, gdy przez moment nie jest
jasne, co (lub kto) tak w³aciwie nie pasuje. Wynikaj¹ca z tego dezorientacja ma
umo¿liwiæ obserwatorom, przynajmniej na
chwilê, podejcie do sytuacji z dystansem:
mo¿e wywo³aæ krytyczne spojrzenie wobec
standardowych wzorów postrzegania. Zmiana ta musi byæ jednak na tyle wyrana, by
rzeczywicie wywróciæ typowy odbiór.
Nie trafia w cel, gdy jest przewidywalna lub
daje siê wpisaæ w proste, jednoznaczne wzorce interpretacyjne (jak np. stwierdzenie:
znowu te lewackie oszo³omy).
Wywo³anie dysonansu opiera siê na tym,
¿e nawet w normalnych, codziennych sytuacjach zawarte s¹ sprzecznoci, paradoksy czy niewypowiadane zwyczaje. Jest tak
nawet wtedy, gdy obecni pocz¹tkowo nie
kwestionuj¹ danej sytuacji, ale na podstawie
jej normalnoci uwa¿aj¹ j¹ za oczywist¹.
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Partyzantka komunikacyjna jest prób¹ wywo³ywania subwersywnych efektów poprzez
ingerencjê w proces komunikacji. U¿ywane
przy tym ró¿norodne metody i techniki funkcjonuj¹ na bazie dwóch podstawowych zasad: dysonansu poznawczego i nadidentyfikacji.
Wywo³ywanie dysonansu poznawczego
opiera siê na subtelnych zmianach przedstawiania tego, co znajome, uwidacznianiu nowych aspektów, tworzeniu przestrzeni do
niestandardowych sposobów odczytywania
typowych sytuacji lub wytwarzaniu dziêki
przesuniêciom nieprzewidywalnych i nieoczekiwanych znaczeñ. Nadidentyfikacja
z kolei oznacza otwarte podkrelanie tych
aspektów, które s¹ co prawda ogólnie znane, lecz zarazem owiane tabu. Z wielk¹ powag¹ przyjmuje logikê dominuj¹cych wzorców mylenia, wartoci i norm, ze wszystkimi ich konsekwencjami i nastêpstwami dok³adnie tam, gdzie konsekwencje te nie s¹
(nie powinny byæ) g³ono nazywane i s¹ chowane pod stó³. Tam, gdzie dysonans poznawczy wytwarza dystans do zastanego porz¹dku, nadidentyfikacja stara siê z kolei zlikwidowaæ wbudowane w dominuj¹cy dyskurs
zdystansowanie podmiotów. Co w tym jest
subwersywnego, postaramy siê omówiæ
w poni¿szym tekcie.
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Ludzie s¹ bowiem tak¿e niejednorodni
i walcz¹ z w³asnymi sprzecznociami. Nie
tylko zajmuj¹ ró¿ne pozycje w ramach dominuj¹cego dyskursu, ale te¿ takie, które wychodz¹ poza ów dyskurs i s¹ z nim sprzeczne. Konkretnie mo¿e to oznaczaæ, ¿e np.
obawiaj¹ siê straciæ pracê, jednoczenie nie
maj¹c na ni¹ ¿adnej ochoty i by j¹ utrzymaæ,
wymagane jest od nich (przez szefa, ministra...) z³o¿enie pewnej ofiary. Wtedy ich
w³asne dowiadczenia niesprawiedliwoci
i pokrzywdzenia w oczywisty sposób
przecz¹ wspólnie wymawianej frazie Musimy trzymaæ siê razem!.
Kiedy nagle i nieoczekiwanie staje siê
co, co stawia na g³owie, wymiewa lub zamienia w absurd ustalone regu³y, wtedy taki
dysonans mo¿e dzia³aæ jak pewnego rodzaju oferta: pokazuje, ¿e niemo¿liwe staje siê
mo¿liwe, ¿e wpasowanie siê w normalnoæ
to kwestia decyzji, a nie wy³¹cznie koniecznoæ nie do obejcia. Okazuje siê, ¿e to, co
odbierane jako oczywiste, wcale nie jest takie w rzeczywistoci, a to, co ignorowane
na co dzieñ, jest obecne. Mo¿e siê zdarzyæ,
¿e taki dysonans pobudza w danej osobie to,
co zazwyczaj jest st³umione lub na podstawie racjonalnych decyzji wiadomie zapominane. Jest wiêc mo¿liwe, ¿e nie jest on
tylko metod¹ destrukcyjn¹, lecz mo¿e dzia³aæ jako (ma³y) drogowskaz wskazuj¹cy spo³eczne utopie.
Partyzanci komunikacyjni nie wytwarzaj¹ dysonansu w dowolny, bezcelowy sposób.
Poprzez próbê uwidocznienia i uwiadomienia znaturalizowanych, zakamuflowanych stosunków w³adzy oraz stosunków spo³ecznych, nabiera on politycznego charakteru. Akcje partyzantki komunikacyjnej bazuj¹
na tym, ¿e w³anie w tych aspektach codziennych sytuacji i procesów komunikacji mo¿na wywo³ywaæ krytyczne, a w konsekwencji subwersywne mylenie. Zakoñczenie pozostaje jednak otwarte: nie mo¿na mieæ
wp³ywu na to, jak reaguje publicznoæ, czy
odbiera atak na oczekiwania i wyobra¿enia
jako ciekawe dowiadczenie, czy z oburzeniem go odrzuca.

Mo¿liwoæ wywo³ania dysonansu wynika z faktu, ¿e wypowiedzi nabieraj¹ pe³nego znaczenia dopiero w okolicznociach,
w jakich powstaj¹. Normaln¹ i oczywist¹ jest
sytuacja, w której mówca wita s³uchaj¹cych
okreleniem wielce szanowni Pañstwo,
niezale¿nie od tego, czy rzeczywicie ich
szanuje, czy nie. Jeli jednak nauczyciel w taki sposób zwróci siê do uczniów, jest to wtedy prawdopodobnie ironia i w tym kontekcie raczej nie zostanie to zrozumiane jako
przyjazny zwrot. Ten przyk³ad pokazuje, ¿e
zniekszta³cenie sytuacji, do której np. elementy jêzyka przeniesione s¹ z innego kontekstu, jest ca³kiem zwyczajn¹ rzecz¹. Nie
staje siê to wcale natychmiastowo elementem subwersji: w tym przyk³adzie nauczyciel jest tym, który znajduje siê w nadrzêdnej pozycji i dodatkowo j¹ podkrela, graj¹c ró¿nymi poziomami jêzyka.
Wiele metod i technik partyzantki komunikacyjnej opiera siê na zasadzie dysonansu poznawczego. Oczywicie sugeruje siê
jego wywo³ywanie w momentach, kiedy
przekazywana treæ jest mo¿liwa do odczytania. Dlatego ulubionymi obiektami na stosowanie tej zasady s¹ np. plakaty wyborcze,
reklamy i pomniki. Mo¿na te¿ jednak zniekszta³caæ ca³e sytuacje, atakuj¹c na³adowane znaczeniem okazje i publiczne rytua³y
(wybory, uroczystoci upamiêtniaj¹ce co
lub kogo, zebrania). Stosunki w³adzy nie
wyra¿aj¹ siê jednak tylko tam, gdzie s¹
otwarcie celebrowane, lecz równie¿ w codziennych sytuacjach. Tak¿e tam wywo³anie
dysonansu mo¿e je ujawniæ i zak³óciæ ich
p³ynne funkcjonowanie.
Wywo³uj¹c dysonans mo¿na w ró¿ny
sposób wykorzystaæ fakt, ¿e miêdzy (pisanymi i mówionymi) wypowiedziami a sytuacjami, w których padaj¹, istnieje zwi¹zek
znaczeniowy. Istnieje na przyk³ad mo¿liwoæ
zmiany wypowiedzi, komentuj¹c przez to
sytuacjê, w której jest formu³owana. Wynika to z faktu, ¿e same informacje nigdy nie
s¹ przekazywane jako rzeczowe komunikaty. Nawet jeli prezentuj¹ siê jako takie, przenosz¹ zawsze element ideologii, która poprzez zniekszta³cenie mo¿e zostaæ wystawio-

Zasada nadidentyfikacji
Dysonans stara siê wytworzyæ u uczestników i obserwatorów dystans wobec dominuj¹cych stosunków, kwestionuj¹c w ten sposób ich pozorn¹ naturalnoæ. Z kolei nadidentyfikacja oznacza konsekwentne umiejscowienie siê w ramach rz¹dz¹cego porz¹dku
i zaatakowanie go w najbardziej czu³ym
punkcie: w samym centrum. Stoi za tym wyobra¿enie, ¿e otwarcie krytykuj¹ce lub moralizuj¹ce dyskursy s¹ nieskuteczne wobec
pañstwa i jego ideologii, a ironiczne zdystansowanie mo¿e dzia³aæ nawet raczej stabilizuj¹co ni¿ subwersywnie. Dzisiejsze dyskursy ideologiczne odznaczaj¹ siê czêsto zinternalizowan¹, antycypowan¹ autokrytyk¹.
Ironiczne podejcie do tej sprzecznoci pozostaje w ramach jej logiki i ostatecznie jest
rz¹dz¹cym na rêkê. Nadidentyfikacja decyduje siê na przeciwny kierunek. Prze³amuje
ideologiê cynizmu, usuwaj¹c z niego ca³y
dystans, identyfikuj¹c siê z logik¹ rz¹dz¹cego systemu, któr¹ przyjmuje z niez³omn¹
powag¹, du¿o bardziej ni¿ sam system. Co
to dok³adnie oznacza? ¯i¿ek wychodzi z za³o¿enia, ¿e ideologia zawsze sk³ada siê
z dwóch czêci: publicznie og³aszanych
i propagowanych przez polityczny system
jawnych wartoci oraz podszewki. W ramach ideologii transportowane s¹ treci, które jednoczenie jej zaprzeczaj¹. S¹ one integrowane w ten sposób, ¿e, choæ powszechnie uwiadomione, przemilcza siê je i nadaje im status tabu. Jako przyk³ad przywo³uje
amerykañski rasizm, który jest tak istotny dla
funkcjonowania amerykañskiego spo³eczeñstwa, choæ z zasady zaprzecza jego oficjalnym wartociom: zdoby³ swoje miejsce
w spo³eczeñstwie w postaci tajnej i nielegalnej organizacji Ku-Klux-Klan. Dominuj¹cy
dyskurs dystansuje siê od takich ukrytych
prawd, które s¹ istotnymi elementami systemu, a jednoczenie potencjalnymi punktami zapalnymi. Mo¿na o nich mówiæ, jeli
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mog¹ byæ prowadzone ad absurdum. Przewaga aktywistów polega na tym, ¿e ten, kto
dzia³a po stronie w³adzy, musi zawsze broniæ strategicznej pozycji.
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na na wiat³o dzienne. Kiedy s³owne wypowiedzi ³¹czone s¹ z obrazami, jak np. w reklamach, mo¿na zniekszta³ciæ obydwie te
czêci. Takie próby musz¹ byæ jednak na tyle
subtelne, by orygina³ pozosta³ rozpoznawalny. Bez tego efekt dysonansu traci swoj¹ moc
i powstaje co zupe³nie innego.
Wypowied mo¿e byæ tak¿e ukazana
w innym wietle, kiedy u¿yta jest w zmienionej sytuacji. Takie zniekszta³cenie poprzez
inny kontekst k³adzie nacisk na aspekty, które normalnie nie s¹ zauwa¿ane. W wyniku
tego wypowied nabiera nowych znaczeñ,
które nie wynikaj¹ z samego tekstu.
Z drugiej strony jasne jest, ¿e równie¿
reklama u¿ywa zasady dysonansu. Jest to
oczywicie gorzka konstatacja, ¿e najgorsi
wasale kapitalizmu graj¹ elementami, które
wydawa³y siê wczeniej zarezerwowane dla
Bertolda Brechta i aktywistów. By choæ trochê rozproszyæ dylemat, ¿e nasze metody s¹
podobne do kapitalistycznych, mo¿na odró¿niæ dysonans zadowalaj¹cy i niepokoj¹cy. Ten pierwszy wykorzystywany jest w
reklamie i przypisuje mu siê manipulacyjny
charakter. Oczywicie to rozró¿nienie mo¿e
nie byæ w³aciwe. Spece od reklamy pos³uguj¹ siê bowiem tak¿e niepokoj¹cym zniekszta³ceniem. Najlepszym tego przyk³adem
s¹ reklamy Benettona, ukazuj¹ce zakrwawione noworodki, chorych na AIDS i zastrzelonych ¿o³nierzy. Zasada dysonansu nie jest
zatem cile zwi¹zana z jedn¹ koncepcj¹
polityczn¹. Nie jest ona sama w sobie subwersywna. Jej dzia³anie okrela po pierwsze kontekst, po drugie sposób jej zastosowania.
W za³o¿eniu, jakoby partyzantka komunikacyjna by³a niezawodn¹ praktyk¹, jednoznacznie przypisan¹ do treci antykapitalistycznych, le¿y podstawowy b³¹d. Raz zaatakowany obiekt jest bowiem podatny na
obronê, odzyskanie i ponowne przejêcie
przez w³adzê. Partyzantka komunikacyjna
jest jednak taktyk¹, a nie strategi¹. Jej celem
nie mo¿e byæ zajmowanie pozycji za wszelk¹
cenê. Jej si³a o wiele bardziej polega na tym,
¿e jest mobilna i pozwala wci¹¿ na ponowne ingerencje poprzez kolejne akcje, które
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w ogóle, tylko w tonie ironii, cynizmu lub
krytycznego dystansu.
W takiej sytuacji skuteczn¹ form¹ subwersji mo¿e byæ afirmatywne wyra¿anie tych
pomijanych aspektów w sposób mo¿liwie
wiernie naladuj¹cy logikê systemu i pozostawiaj¹cy odbiorcom niewiele mo¿liwoci
nabrania dystansu. Dla skonfrontowanych
z tak¹ afirmacj¹ podmiotów nie oznacza to,
jak w przypadku wywo³ywania dysonansu,
¿e zostan¹ pobudzone ich subwersywne, st³umione instynkty. Du¿o wa¿niejsze jest zaatakowanie stabilnych, wpasowuj¹cych siê
w dominuj¹c¹ ideologiê postaw, tak, by uwidoczni³a siê ich ukryta podszewka.
Jedna z form nadidentyfikacji uprawiana by³a przez grupê artystyczn¹ NSK (Neue
Slowenische Kunst  Nowa Sztuka S³oweñska), szczególnie przez zespó³ Laibach. Odnosz¹c siê do rytua³ów nacjonalistycznej inscenizacji, stawiali j¹ w s³u¿bie sztucznej,
dysfunkcjonalnej ideologii. Mimo ¿e nawi¹zania miêdzy pojedynczymi elementami estetycznymi wydaj¹ siê spójne, to w tej wygl¹daj¹cej na jednorodn¹ ideologii, na³adowany znaczeniami rdzeñ (w³asny naród) nie
jest niczym wype³niony. Ta pustka jest jednak ledwo widoczna: Jedyna ró¿nica w stosunku do inscenizacji rzeczywistego narodu polega na tym, ¿e NSK w swoim projekcie wcale nie roci sobie prawa do takiego odniesienia. W³anie fakt, ¿e inscenizacja dzia³a mimo tego, wyraniej ukazuje
mechanizmy konstrukcji narodu ni¿ jakakolwiek bezporednia krytyka.
TECHNIKI
Wytwarzanie fa³szywych faktów w celu
wywo³ania prawdziwych wydarzeñ
Wytwarzanie fa³szywych faktów w celu
wywo³ania prawdziwych wydarzeñ jest metod¹ ukazywania i krytyki mechanizmów,
które okrelaj¹ hegemoniczn¹ produkcjê medialnych i politycznych obrazów rzeczywistoci. Metoda ta wychodzi daleko poza analityczno-uwiadamiaj¹ce formy informowania: nie atakuje sposobów ujêcia konkretnych
tematów, lecz igra z mechanizmami produ-

kuj¹cymi spo³ecznie istotne wydarzenia. Przyk³ad: wzglêdnie wysoki wzrost przestêpczoci w latach 80. nie by³ szczególnie istotnym
tematem, podczas gdy raczej niewielki wzrost
w latach 90. sta³ siê jednym z centralnych
wydarzeñ medialnych. Tak¿e konflikty zbrojne mog¹ trwaæ latami, dopóki w konkretnym
momencie nabior¹ medialnej aktualnoci.
Poprzez zmylanie fa³szywych faktów próbuje
siê kierowaæ mechanizmy nadaj¹ce medialny takt przeciwko w³adzy.
Koncepcjê tê zainicjowa³ w 1977 r. w³oski kolektyw z Bolonii A/Traverso, który
jako pierwszy uruchomi³ we W³oszech pirackie radio (Radio Alice). Jednak ju¿ Yippies* siê ni¹ pos³ugiwali. W 1967 r. zainscenizowali w Nowym Jorku na 5 alei imprezê,
na której podczas spontanicznej akcji ulicznej 2 tys. nastolatków og³asza³o, ¿e wojna w
Wietnamie siê skoñczy³a: Allen Ginsberg
wbiega³ do restauracji, wznosi³ rêce do góry,
skaka³ i krzycza³ na ca³e gard³o: 'Wojna siê
skoñczy³a! Wojna siê skoñczy³a!'. Nawet
policjanci, którzy próbowali rozwi¹zaæ to
niezalegalizowane dzia³anie stali siê nagle
czêci¹ wiêta. Uda³o siê przy tym nie tylko zmusiæ rz¹d do og³oszenia dementi, ale
te¿ wyrwaæ wiele osób z ich codziennych ról:
Ludzie, którzy popierali wojnê, pytali siê
daremnie, jak powinni zareagowaæ w tym
momencie na to psychologiczne wyzwanie.
Nie mogli go zignorowaæ, tak jak by to mogli zrobiæ z transparentami o treci 'Zakoñczyæ wojnê!'.
Skuteczne rozpowszechnianie zmylonych wydarzeñ wymaga z regu³y wiarygodnej i posiadaj¹cej autorytet instancji, która
(niekoniecznie dobrowolnie) s³u¿y jako porêczyciel jego prawdziwoci: wymylone
lub nie, nazwisko autora lub nazwa medium
*Yippies  jedna z bardziej aktywnych grup
ruchu protestu z koñca lat 60. w USA. Zebrani wokó³
Miêdzynarodowej Partii M³odzie¿y (Youth International Party, YIP), organizowali liczne akcje protestacyjne i happeningi. Jedn¹ z g³oniejszych akcji
by³o rozrzucenie banknotów dolarowych w nowojorskiej gie³dzie, próba wypêdzenia szatana z budynku Pentagonu itp. (przyp. t³um.).

* K. Gruber, Die zerstreute Avantgarde. Strategische Kommunikation im Italien der 70er Jahre,
Wiedeñ-Kolonia, 1989, s. 139.

* Burszostwo (Burschenschaft)  korporacja
akademicka o narodowym charakterze w Niemczech
(przyp. red.).

Kamufla¿
Przy wielu dzia³aniach partyzantki komunikacyjnej konieczne jest realizowanie
celów w przebraniu, pos³uguj¹cym siê dominuj¹cymi formami, estetycznymi rodkami wyrazu lub sposobami mówienia. Formy
te s¹ imitowane, by przekazaæ dysydenckie
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które wystrzeli³y jaki czas temu jak grzyby
po deszczu w wielu miastach Niemiec. Fikcyjni organizatorzy byli przypuszczalnie
przede wszystkim zainteresowani wywo³aniem sporej mobilizacji policji, by w ten sposób sugestywnie zademonstrowaæ irracjonaln¹ gotowoæ aparatu pañstwowego do
przemocy. Kto czêciej chcia³by powtórzyæ
tak¹ grê, raczej nie mia³by du¿ego interesu
w informowaniu, ¿e zagro¿enie dla porz¹dku publicznego to w rzeczywistoci tylko
kilka ulotek i internetowe komunikaty.
Jeszcze wiêksze zamieszanie powstaje,
gdy nagle pojawiaj¹ siê wymylone og³oszenia, które nie tylko zgadzaj¹ siê co do formy, ale i do treci, jednak nie s¹ autorstwa
podawanego nadawcy. Z jednej strony jest
to wietny rodek, kiedy przeciwnik polityczny z ³atwych do odgadniêcia powodów nie
chce ujawniaæ pewnych faktów. Z drugiej
metoda ta pozwala ponownie (lub w ogóle)
wywo³aæ kontrowersje, które inaczej wcale
nie s¹ podnoszone. Celem nie jest wtedy
przedstawienie w³asnej pozycji, lecz zarysowanie stanowiska przeciwnika. Przyk³ad:
kiedy dyskutuje siê w miecie uniwersyteckim na temat burszostw*, mo¿e byæ bardzo
sensownym napisanie listu do lokalnej gazety, w której cz³onek burszostwa skar¿y siê,
¿e wskutek interwencji aliantów od 1945 r.
zabronione jest noszenie barw na kampusie
uniwersyteckim. Radykalne stanowiska wymagaj¹ bowiem czêsto konkretnych punktów
odniesienia, do których mog¹ siê odwo³ywaæ. Kiedy przeciwnik sam ich nie okrela i
próbuje unikn¹æ dyskusji, wtedy musi pomóc
advocatus diaboli i j¹ rozkrêciæ.
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musz¹ zostaæ u¿yte. Dobre fa³szywe fakty
odnosz¹ siê do tematów, które s¹ silnie na³adowane emocjonalnie w okrelonej politycznej czy spo³ecznej sytuacji lub z którymi
wi¹¿¹ siê obawy i oczekiwania. Uda³o siê to
w 1978 r. w Rzymie, kiedy Il Male jako Corriere dello Sport og³osi³ anulowanie mistrzostw wiata w pi³ce no¿nej i powtórzenie fina³owego meczu W³ochów. Na skutek
tego miasto opanowa³ na ca³y dzieñ totalny
chaos komunikacyjny i taka fa³szywka (fake)
ukaza³a ¿yczenia i obawy czytelników bardziej ni¿ jakakolwiek analiza.
Kiedy odpowiednie informacje s¹ wymylane i przekazywane przez odpowiednie
medium, same z siebie wywo³uj¹ prawdziwe wydarzenia. W przypadku akcji Yippies
rz¹d amerykañski czu³ siê zobligowany do
z³o¿enia dementi. Dziêki temu uda³o siê postawiæ dzia³ania rz¹dz¹cych w oczywistej
sprzecznoci do pragnieñ ich podw³adnych.
Nie chodzi zatem tutaj w pierwszym rzêdzie
o dowcip, zrobienie na szaro naiwnych
obywateli. Du¿o wa¿niejsze jest dyskredytowanie instancji og³aszania prawdy i atakowanie ich autorytetu: Pomiêdzy konsensem a jego brakiem otwiera siê szerokie pole
tego, co mo¿na nazwaæ momentami wyra¿ania nieufnoci. To doskona³y teren dla fa³szerstw. Fa³szywe komunikaty nie pozwalaj¹
ani na akceptacjê, ani na odrzucenie. Wydr¹¿aj¹ relacjê zaufania, któr¹ polityka  jak
i masowe media  stara siê zainstalowaæ*.
Zdarzaj¹ siê zmylenia, które dopiero wtedy dzia³aj¹ subwersywnie, gdy zostaj¹ zdekonspirowane. Wówczas bowiem mo¿na postawiæ pytanie, dlaczego wszyscy chcieli
w nie wierzyæ. Przy tej okazji nie tylko wskazuje siê, jak dane fa³szerstwo sta³o siê wiarygodne. Tematem staje siê tak¿e ca³y zbiór
regu³ produkcji wydarzeñ, czy to fa³szywych,
czy nie.
Odwrotnie, przy niektórych zmyleniach
lepiej jest, gdy nie zostan¹ nigdy odkryte.
Przyk³adem jest wymylenie Dni Chaosu,
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Atak banerami i w internecie

 Mo¿e byæ gor¹co  zapowiadaj¹ poznañscy anarchici. 6 grudnia chc¹ wyjæ na ulicê
i protestowaæ przeciwko konferencji klimatycznej. Anarchici chc¹ siê przy³¹czyæ do
pokojowego marszu ekologów. (...)
Parê dni temu na rondzie Kaponiera w Poznaniu kto zawiesi³ bia³e banery z logo
poznañskiego Roku Klimatu i rodowiska. Widnia³y na nich has³a Kto ociepla nam
klimat? oraz Co wydarzy siê 6 grudnia?. By³y ³udz¹co podobne do miejskich materia³ów promuj¹cych Rok Klimatu i rodowiska oraz Konferencjê Klimatyczn¹ ONZ,
która 1 grudnia rozpocznie siê na targach. Adres jej oficjalnej strony internetowej to
www.cop14.gov.pl. Z kolei plakaty z Kaponiery odsy³aj¹ na stronê o bardzo podobnym wygl¹dzie i adresie  www.cop14.org.pl. Stworzyli j¹ alterglobalici.
Konwencja Klimatyczna ONZ jest jedn¹ z umów miêdzynarodowych, które maj¹
dawaæ pozory walki z globalnym ociepleniem klimatu, chroni¹c jednoczenie prawdziw¹ przyczynê kryzysu: system spo³eczno-ekonomiczny oparty na bezwzglêdnej eksploatacji zarówno przyrody, jak i ludzi  pisz¹ autorzy strony. Atakuj¹ te¿ w³adze
Poznania  zarzucaj¹ im uleganie lobby samochodowemu, oddawanie terenów zielonych pod zabudowê deweloperom i podnoszenie cen biletów MPK. Co na to miasto?
 Banery zosta³y powieszone nielegalnie i bêd¹ zdjête  mówi Maciej Milewicz
z biura prasowego Urzêdu Miasta.  Nie zgadzamy siê te¿ z ¿adnymi zarzutami wobec
miasta, które znalaz³y siê na tej stronie  dodaje.
Gazeta Wyborcza,
28 listopada 2008

Owiadczenie Ministerstwa rodowiska
wsprawie oficjalnej strony internetowej COP 14

Every fire needs a little bit of help... (Daj
anarchicie papierosa. Ka¿dy ogieñ potrzebuje trochê pomocy...). S³uchaj¹c tego po
raz pierwszy, rejestrujemy niegron¹ i przyjemn¹ formê muzyczn¹, która s³u¿y za przebranie dla wcale nie takiej niewinnej treci.
Podobnie ma siê sytuacja wtedy, gdy grupy
aktywistów imituj¹ formalny styl mieszczañskich mediów lub innych instytucji, aby
w takim przebraniu jasno zakomunikowaæ
swoje w³asne treci.
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treci. Takie przebrania s¹ oczywist¹ czêci¹
akcji nie tylko w przypadku happeningów
i niewidzialnego teatru. Kamufla¿em okrelamy próby pokonania barier komunikacyjnych dziêki przebraniu, a nastêpnie skonfrontowania ludzi z jasn¹ treci¹ lub dzia³aniem,
których uniknêliby w innym przypadku. Forma kamufla¿u u¿ywana jest np. przez anarchistyczny zespó³ Chumbawamba, który
³¹czy popow¹ muzykê g³ównego nurtu i wpadaj¹ce w ucho melodie z anarchistycznymi
tekstami: Give the anarchist a cigarette.

Partyzantka komunikacyjna

W zwi¹zku z pojawieniem siê stron internetowych, których twórcy podszywaj¹ siê pod
oficjaln¹ polsk¹ stronê Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu  COP 14, Ministerstwo rodowiska  jako koordynator przygotowañ do COP 14
z ramienia polskiego rz¹du  podaje do wiadomoci, ¿e nie ponosi odpowiedzialnoci
za treci na nich zamieszczone.
W zwi¹zku z powy¿szym, Ministerstwo rodowiska informuje, ¿e jedyn¹ oficjaln¹
polsk¹ stron¹ Konferencji Stron UNFCCC jest www.cop14.gov.pl.
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Czêsto istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e
takie kamufla¿e zostan¹ ocenione jako oszukañcze opakowanie. Wynika to z nadziei, ¿e
³adne opakowanie pozwoli zmotywowaæ
czytelników do zapoznania siê z niepopularnymi treciami. Prowadzi to do tego, ¿e s¹
one np. zaprezentowane w postaci komiksu,
jednak reszta pozostaje taka sama, jak zwyczajne ulotki. Taka próba przechytrzenia
czytelników i popchniêcie ich do tego, by
w ogóle wziêli to co w rêce przewa¿nie nie
dzia³a: nawet jeli adresaci nie zauwa¿¹ od
razu, o co chodzi, problem zaczyna siê najpóniej w momencie, gdy zaczynaj¹ czytaæ
(lewicowe teksty nie s¹ tu wcale w lepszej
sytuacji ni¿ np. zapakowane w komiks treci biblijne). Ta próba zmylenia opakowaniem nie wykorzystuje mo¿liwoci le¿¹cych
w imitacji b¹d przechwytywaniu utrwalonych form i ukazuj¹cych siê np. w paradoksalnych i lirycznych kombinacjach tekstu
i obrazu, typowych dla komiksów tworzonych przez sytuacjonistów. Mimo tego kamufla¿ mo¿e byæ skuteczn¹ technik¹ komunikacji. Gdy napiêcie miêdzy form¹ a treci¹ jest wiadomie stosowane, wtedy umiejêtny i dowcipny kamufla¿ mo¿e w zupe³noci osi¹gn¹æ swój cel: pokonaæ bariery komunikacyjne i byæ wys³uchanym pomimo
wszechogarniaj¹cego nadmiaru informacji.
Fa³szowaæ i pozwalaæ fa³szowaæ
Wytwarzanie fa³szywek jest jednym
z ulubionych pól dzia³ania partyzantów komunikacyjnych. Dobra fa³szywka swoj¹ skutecznoæ zawdziêcza po³¹czeniu si³y imitacji, fa³szywych faktów, dysonansu poznawczego i wyolbrzymienia dominuj¹cych form
jêzykowych. Mo¿liwie perfekcyjnie naladuje g³os w³adzy, by w ograniczonym czasie
mówiæ w jej imieniu i z jej autorytetem (np.
przez podrobienie pism urzêdowych). Priorytetem fa³szerza nie jest jednak osi¹gniêcie
bezporedniego materialnego skutku lub
uzyskanie osobistych korzyci. Wa¿niejsze
jest rozpoczêcie procesu komunikacji, którego tematem  czêsto poprzez (celowe) odkrycie fa³szywki  bêdzie struktura sfa³szo-

wanej sytuacji komunikacyjnej. Fa³szywka
rozwija swoj¹ skutecznoæ w trakcie procesu nastêpuj¹cego po jej zdemaskowaniu,
w ³añcuchu prawdziwych, lub te¿ fa³szywych, dementi, jeli to mo¿liwe wzbogaconym dalszymi fa³szywkami. Produkcja fa³szywek porusza siê czêsto na granicy legalnoci. Mimo ¿e od strony prawnej sytuacja
nie jest tak jednoznaczna, jak w przypadku
fa³szerstw (oszustwo itd.), z regu³y s¹ one
prawnie cigane.
W dalszej czêci nie podamy konkretnych wskazówek, jak zdobywaæ nag³ówki
listów, dostêp do danych lub jak u¿ywaæ skanerów, kopiarek i programów komputerowych. Fa³szerze wykazuj¹ siê w tym zakresie wystarczaj¹c¹ iloci¹ fantazji. Bardziej
chodzi nam o to, by pokazaæ, jak dzia³a fa³szywka i jakie osi¹ga cele.
Teoria fa³szywek
W dzisiejszym bur¿uazyjnym spo³eczeñstwie w³adza sprawowana i legitymowana jest
w znacz¹cym stopniu na poziomie dyskursywnym. Fa³szywki s¹ prób¹ zak³ócenia tej zasady funkcjonowania w³adzy i zniszczenia jej
legitymizacji poprzez rozprzestrzenianie w jej
imieniu fa³szywych, celowo zmodyfikowanych lub po prostu bezsensownych informacji. W ten sposób ma zostaæ za³amana oczywistoæ procesów dyskursywnych, poprzez
które w³adza siê konstytuuje i reprodukuje.
Fa³szywka jest rodkiem taktycznym, który
z regu³y nie wskazuje alternatyw i nie formu³uje konkurencyjnych dyskursów. Mimo to
dzia³a w pewnym sensie owiecaj¹co: pokazuje, ¿e wszystko równie dobrze mog³oby byæ
inaczej, ¿e struktury mówienia i w³adzy nie
s¹ ani przymusowe, ani oczywiste w formie,
w której prezentuj¹ siê ludziom. Fa³szywka
pozwala w procesach komunikacji ujawniæ siê
owej niepokoj¹cej i potencjalnie wywrotowej
Innoci zastanego, która przez dominuj¹ce
dyskursy na wszystkich poziomach skazana
jest na milczenie, choæ nie mo¿e nigdy znikn¹æ.
Fa³szywka opiera siê zatem na zak³ócaniu, chwilowym obalaniu tego, co Foucault

* W Stanach Zjednoczonych wielu figlarzy
(pranksters) jest docentami na uniwersytetach!
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* M. Foucault, Porz¹dek dyskursu, Gdañsk
2002.

czenia wypowiedzi tak¿e zaczynaj¹ oscylowaæ, nowe interpretacje staj¹ siê widoczne
i dostêpne. Zasada zró¿nicowania interpretacji, dzia³aj¹ca w konwencjonalnych procesach komunikacyjnych jako nieunikniony
czynnik zak³óceñ, staje siê w przypadku fa³szywek fundamentem, który w ogóle umo¿liwia jej sposób komunikacji  fa³szywka nie
chce byæ wziêta dos³ownie, ale wywo³aæ refleksje na temat autora i treci komunikatu.
Jej otwartoæ oznacza tak¿e, ¿e nie da siê
nigdy do koñca przewidzieæ jej rezultatów.
Zamiarem fa³szywki jest przemycenie do
tekstów i sposobów mówienia w³adzy subwersywnych sposobów ich odczytywania.
Ka¿da przekonuj¹ca fa³szywka jest igraj¹c¹
negacj¹ strukturalistycznej zasady tekst pisze autora. Niemniej fa³szerz nie jest tak¿e
tym, który pisze tekst fa³szywki: dostêpny
tekst w³adzy istnieje, jest dostêpny fa³szerzowi, jest czêci¹ naszego jêzyka. Sama
zasada jêzyka pozwala, by pozycja wyra¿aj¹cego dany komunikat (przynajmniej potencjalnie) mog³a byæ przyjêta przez ka¿dego:
g³os w³adzy mo¿e byæ imitowany tak¿e przez
tych, którzy nie posiadaj¹ legitymizacji w ramach porz¹dku dyskursu. W tym sensie jêzyk jest wieloznaczny i anarchiczny. Ten sam
rozwój, który doprowadzi³ do przeniesienia
oddzia³ywania w³adzy do jêzyka jednostek
i pozwoli³ samym aktom mówienia staæ siê
instrumentami sprawowania w³adzy, otwiera fa³szerzowi drogê do subwersji. Obecnie
wszyscy znaj¹ jêzyk w³adzy: w ten sposób
fa³szywka mo¿e staæ siê elementem codziennej subwersji. Poniewa¿ sprawowanie w³adzy ma miejsce w ka¿dej czêci spo³eczeñstwa, tzn. nie jest ju¿ tylko kwesti¹ niewielkiej elity, odpowiedni jêzyk (inaczej ni¿ np.
³acina w redniowieczu) jest u¿ywany przez
wielu. Szczególnie dobrze g³os w³adzy opanowuj¹ ci, którzy poruszaj¹ siê w otoczeniu
rz¹dz¹cych*.W tym sensie fa³szywka jest
raczej form¹ dzia³ania aktywistów pochodz¹cych z klasy redniej, ni¿ tych, którzy zepchniêci na krawêd spo³eczeñstwa, najbar-
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nazywa porz¹dkiem dyskursu, który identyfikuje jako kluczowy element sprawowania w³adzy*. Porz¹dek ten okrela zarówno
dopuszczalne wypowiedzi w ramach komunikacji spo³ecznej, jak i dopuszczanych
mówców. Jeli kto po cichu podmienia
mówcê, to zak³óca regu³y, ustalaj¹ce kto,
kiedy i co mo¿e powiedzieæ, a kto nie. Szczególnie efektywne jest to w sytuacjach, w których wagê argumentów okrela nie ich si³a,
a nazwisko lub tytu³ mówi¹cego. Dziêki fa³szywce ukryte dyskursywne struktury w³adzy staj¹ siê nagle widoczne, jako ¿e zak³ócenie zdaje siê nadchodziæ ze strony, która
w porz¹dku dyskursu posiada legitymizacjê
do mówienia i bycia s³uchan¹. Pozornie s¹
to lokalne urzêdy, które nakazuj¹ badania na
AIDS. Wypowied i mówca oscyluj¹: z jednej strony przyzwoita obywatelka wierzy w
przyzwoitoæ jej zwierzchników w kwestiach
dotycz¹cych sfery prywatnej i dlatego w¹tpi
w treæ pisma, z drugiej zapisuje siê na test
na AIDS, poniewa¿ mimo to uznaje totaln¹
kontrolê przyzwoitych zwierzchników nad
zdrowiem publicznym.
Legitymizacja mówienia w imieniu w³adzy ustanawiana jest poprzez zastosowanie
symboli zarezerwowanych dla w³adzy. Mog¹
byæ to elementy takie jak nag³ówki listów
jakiego urzêdu, tytu³, nazwisko lub samo
zastosowane medium. Takie symbole maj¹
gwarantowaæ jednoæ autora i tekstu, która
jest tak istotna dla sprawowania w³adzy i dlatego te¿ zabezpieczona paragrafami: tylko
uprawnione instytucje w³adzy mog¹ posiadaæ autorytet do wyra¿ania pewnych treci.
Fa³szywka prze³amuje tê jednoæ. Fakt, ¿e
jest to odbierane jako powa¿ny atak, mo¿na
odczytaæ po tym, ¿e nawet na pierwszy rzut
oka rozpoznawalne fa³szywki prawie zawsze
poci¹gaj¹ za sob¹ sprostowanie.
Udana fa³szywka igra z przyporz¹dkowaniem autora do tekstu. Jej dzia³anie uwidacznia siê dok³adnie tam, gdzie nie mo¿na
ustaliæ jednoznacznego zwi¹zku miêdzy tymi
dwoma elementami: w tym momencie zna-
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dziej nara¿eni s¹ na wyzysk. Fa³szywka dzia³a prawdopodobnie najlepiej wtedy, gdy to¿samoci fa³szerza i fa³szowanego stykaj¹
siê*.
W³anie fakt, ¿e bliskoæ ta ma miejsce
w przypadku wielu aktywistów, mo¿e tak¿e
byæ przyczyn¹ wielu trudnoci z tego typu
dzia³aniem. Podczas tworzenia fa³szywki
wa¿ne jest wiadome podejcie do wielorakoci w³asnych to¿samoci oraz przynale¿noci i obchodzenie siê z tym na swój sposób. Tylko wtedy to¿samoci i ich fragmenty pisz¹cego mog¹ byæ w pe³ni wykorzystane. Nie ma groniejszej rzeczy dla fa³szywki, ni¿ stary przes¹d, ¿e aktywista mo¿e wyra¿aæ tylko jeden, mianowicie S£USZNY
tekst.
Sposób dzia³ania fa³szywki
Taktyka fa³szowania opiera siê na paradoksie: fa³szywka powinna z jednej strony byæ
mo¿liwie nierozpoznawalna jako taka (fa³szerstwo musi byæ dobre), jednoczenie jednak powinna wywo³ywaæ proces komunikacyjny, w którym staje siê jasne, ¿e informacje
s¹ fa³szywe: musi zostaæ zdemaskowana.
Krótko mówi¹c, wzór wygl¹da tak: fa³szywka = fa³szerstwo + demaskacja/sprostowanie/
rozpoznanie/przyznanie siê. Po jego obydwu
stronach na fa³szerza czyhaj¹ pu³apki.
Fa³szywka, która zostanie natychmiastowo rozpoznana z powodu s³abej jakoci fa³szerstwa, zostanie w najlepszym przypadku
odczytana jako dobra satyra, a w najgorszym
jako kiepska ulotka. Obecnie nie ma ju¿ problemu z wyprodukowaniem optycznie przekonuj¹cej fa³szywki. Du¿o trudniejsze jest
przekonywuj¹ce imitowanie g³osu i retoryki
w³adzy. ¯argonowe wyra¿enia aktywistów
prowadz¹ do tego, ¿e czytelnicy bardzo szybko s¹ w stanie przejrzeæ zamiary.
Z drugiej strony, w ogóle nie rozpoznana fa³szywka jest wysi³kiem na marne.
W najgorszym wypadku podwaja i umacnia
ona imitowany dyskurs w³adzy. Przyk³adem

*Deleuze i Guattari okreslaj¹ to mianem najmniejszej mo¿liwej ró¿nicy.

mo¿e byæ wywieszka, wskazuj¹ca osobom
posiadaj¹cym i nieposiadaj¹cym niemiecki
paszport odpowiednie wejcie do budynku.
Takie fa³szywki, pozornie wychodz¹ce
z uprawnionej instytucji, by³y ju¿ akceptowane bez cienia sprzeciwu. Dla osób bez
paszportu dzia³a³y jako realne zagro¿enie,
czego nie mog³o zmieniæ g³one przyznanie
siê inicjatorów. Decyduj¹cym dla dzia³ania
fa³szywki jest to, by powsta³a irytacja co do
pozornie jednoznacznej sytuacji komunikacyjnej. Celem jest wywo³anie procesu komunikacyjnego wyra¿aj¹cego siê pytaniami:
Czy to mo¿liwe, ¿e dana wypowied pochodzi od tego autora? Jeli tak: Co o tym s¹dziæ? Jeli nie: Dlaczego nie, i kto w takim
razie mówi? Wypowied jest co prawda wiarygodna, ale jednak co nie pasuje, tylko co?
Na przyk³ad: (...) autorytet ¿¹da antyautorytarnego zachowania. Ludzie staj¹ przed
wyborem: albo pos³uchaj¹ autorytetu, zachowuj¹c siê antyautorytarnie, albo zachowaj¹
siê autorytarnie, autorytetu nie s³uchaj¹c*.
Takie paradoksy czêsto wywo³uj¹ pytania do
(pozornego) autora.
Czasami fa³szywka dochodzi do g³osu
dopiero po przyznaniu siê fa³szerza. Ma to
miejsce szczególnie wtedy, gdy ofiar¹ fa³szywki padaj¹ media, jako ¿e nie maj¹ one
interesu w publicznym og³aszaniu swojej
wpadki. Przewa¿nie jednak otwarte przyznanie siê nie jest konieczne, ze wzglêdu na istnienie dziwnego zwyczaju, który prawie zawsze oszczêdza fa³szerzom tego wysi³ku:
dementi.
Poprzez dementi w³adza stara siê przywróciæ zak³ócony porz¹dek dyskursu. Ten,
kogo podrobiono, osobicie zabiera g³os
i og³asza wszystkim, jak jest naprawdê. Kto
w rzeczywistoci mówi w imieniu w³adzy,
nie uwa¿a ludzi za zdolnych do samodzielnego rozpoznania fa³szywki. Fa³szerze
wiedz¹, jak z tego korzystaæ, gdy¿ poprzez
sprostowanie fa³szywka otrzymuje jakby
urzêdow¹ pieczêæ. Fakt, ¿e jest przewa¿nie
rozg³aszana przez media, zapewnia jej po* Spassguerilla, Münster 1994, s. 116.

gu³y niewielkie mo¿liwoci umieszczenia
danego tematu w mediach g³ównego nurtu,
dla urzêdów i innych instytucji nie jest to
z kolei ¿aden problem. Jak tu nie wykorzystaæ tego faktu i nie popchn¹æ ich za pomoc¹
fa³szywki do og³oszenia w mediach dementi, oszczêdzaj¹c w ten sposób fa³szerzom
wiele pracy medialnej? Wykorzystywana jest
przy tym wielorakoæ interpretacji, czyli fakt,
który przynajmniej umo¿liwia medialn¹
obecnoæ proponowanych przez nich sposobów odczytywania. Przyk³ad: kiedy w mediach og³asza siê, ¿e w elektrowni atomowej XY nie mia³ miejsca ¿aden wypadek, taki
meldunek wywo³uje raczej w¹tpliwoci, ni¿
gdyby w ogóle o tej elektrowni nie mówiono. Specjalici od reklamy znaj¹ podobn¹
zasadê  ka¿da prasa jest dobr¹ pras¹, jeli
tylko produkt jest obecny w mediach. Dlatego nie dziwi, ¿e tak¿e u¿ywaj¹ fa³szywek:
Stacja VOX reklamowa³a swój nêdzny serial Space, pokazuj¹c w imieniu Inicjatywy przeciwko Space fa³szywe og³oszenie
sprzeciwiaj¹ce siê serialowi.

a) Zagro¿enia
W³adza (pañstwowa) gwarantuje bezpieczeñstwo i pomylnoæ dla wszystkich. Trzyma wszystko w garci. Jej instytucje zapewniaj¹ ochronê przed mrocznymi zagro¿eniami i problemami ¿yciowymi, przed powodziami, chaosem i innymi nieprzewidywalnymi sytuacjami. Obraz pewnego siebie, silnego Swojego i zagra¿aj¹cego Obcego jest
podstaw¹ dyskursu w³adzy.
Du¿a liczba fa³szywek próbowa³a szczególnie w latach 80. kwestionowaæ ten wizerunek. Mo¿liwe katastrofy i zagro¿enia, wystêpuj¹ce w dyskursie w³adzy jako niemo¿liwe, opanowane lub niegrone stawa³y siê
w fa³szywce symulowan¹ rzeczywistoci¹:
elektrownie j¹drowe wybucha³y, brakowa³o
bunkrów i mo¿liwoci ucieczki, trucizny itp.
by³y wszêdzie. Wymowa takiej fa³szywki jest
zawsze taka sama: W przeciwieñstwie do
tego, co w³adza twierdzi, nie ma ona wszystkiego w garci. Przy okazji fa³szywek, które
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nadto publikê, która wykracza daleko poza
jej rzeczywisty zasiêg.
W³anie dlatego, ¿e sprostowania padaj¹
prawie automatycznie, by³y ju¿ przez niektórych fa³szerzy wiadomie wykorzystywane.
Oferuj¹ one mo¿liwoci dla specjalnych fa³szywek. Te fa³szywki wy¿szego rzêdu grasuj¹ na literalnej formie dementi. W najprostszym przypadku dzia³aj¹ poprzez kiwanie
g³ow¹, które wywo³ane jest, gdy sk³adane jest
sprostowanie, mimo ¿e wszystko wydaje siê
w porz¹dku. Takie dementi mo¿e byæ sprowokowane wiadomie niewinn¹ fa³szywk¹,
która nikomu nie podpada. Szczególnie eleganckie, a jednoczenie oszczêdzaj¹ce wiele pracy jest, kiedy fa³szerze pozwalaj¹ odwaliæ ca³¹ robotê przedstawicielom w³adzy.
Wystarczy przekonaæ ich o istnieniu fikcyjnej fa³szywki  kiedy to siê uda, dementuj¹
co, o czym nikt nie s³ysza³.
Tak¿e podrobione sprostowanie bez poprzedzaj¹cej fa³szywki by³o ju¿ wypróbowane, przy czym fa³szerze za³o¿yli, ¿e dementi
innego dementi wymaga karko³omnych dyskursywnych wygibasów. Kiedy przez media
p³ynie sfa³szowane dementi, ¿e firma XY nie
zwolni jednak 1 tys. pracowników, wszyscy
zainteresowani bêd¹ siê pytaæ, o co chodzi
w tej informacji. Firma jest w tym momencie zmuszona og³osiæ, ¿e nie zwalnia nikogo
(lub zwalnia 300 osób itp.).
Dementi jest najwidoczniej ma³o skutecznym rodkiem przywracania porz¹dku
dyskursu. Sfa³szowane dementi by³o ju¿ nawet u¿yte do zabezpieczenia rzeczywistej
fa³szywki. W pierwszym etapie nie sta³o siê
nic  nie by³o sfa³szowanych darmowych biletów autobusowych. Wtedy pad³o sfa³szowane dementi: sprostowano fakt, jakoby ka¿demu mieszkañcowi wys³ano darmowe bilety. Dopiero gdy to pismo zosta³o zdementowane, podrobione bilety zosta³y rzeczywicie wys³ane. Ca³oæ da³aby siê w zasadzie
rozbudowaæ do ca³ej gry sfa³szowanych obwieszczeñ i sprostowañ, w pe³ni symuluj¹cej proces ci¹g³ego reartyku³owania porz¹dku dyskursu.
Dementi mo¿na tak¿e stosowaæ jako
strategiê medialn¹: sami fa³szerze maj¹ z re-
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powstawa³y w czasie tworzenia siê ruchu
ekologicznego i antywojennego, podstawowa struktura dyskursu w³adzy pozostawa³a
nienaruszona. Zaprzeczano co prawda, jakoby w³adza zapewnia³a bezpieczeñstwo, jednak nie temu, ¿e jest to jej prawdziwe zadanie. Przeciwnie: pada³o ¿yczenie, ¿e mog³aby to zadanie lepiej wykonywaæ. ¯¹danie
gwarantowanego przez w³adzê bezpieczeñstwa by³o niekwestionowane.
b) Zak³ócenia ³adu spo³ecznego
Dyskursy w³adzy s¹ jednoczenie wyrazem i gwarantem spo³ecznych hierarchii,
sankcjonuj¹cych nierównoci. Nie ma mowy
o dobrym ¿yciu dla wszystkich, lecz o efektywnoci, zarobku i u¿ytecznoci. W³adza
chroni pracowitych, karze leniwych i pró¿niaków. Jeli pozwala im dostawaæ niezas³u¿on¹ ja³mu¿nê, wymaga przedtem rytua³ów
upokorzenia i poddañstwa (ka¿dy, kto by³
choæ raz w urzêdzie pracy lub orodku pomocy spo³ecznej wie, o czym mowa).
Okazjonalnie w³adza zdaje siê wpadaæ
w amok i zaczyna rozdzielaæ niezas³u¿one
nagrody i kary. Tak np. pos³uszni i pracowici mieszkañcy otrzymuj¹ niezrozumia³e wezwania do urzêdu pracy, partia chrzecijañska rozdaje bezrobotnej m³odzie¿y bony
¿ywnociowe do luksusowych restauracji
i wszyscy dostaj¹ darmowe bilety tramwajowe. Te fa³szywki maj¹ dwa podstawowe
kierunki dzia³ania. Kiedy obywatele o nieposzlakowanej opinii zostaj¹ wystawieni na
nieoczekiwane bezczelnoci, na fasadach
uznanych instytucji zdaj¹ siê pojawiaæ ciemne karykatury kafkowskich biurokratów, nieobliczalne i grone drugie oblicze w³adzy.
Inne fa³szywki nagle pozwalaj¹ instytucjom rozdzielaæ nieoczekiwane dobrodziejstwa: W 1975 r. w Berlinie Zachodnim rozdano 120 tys. podrobionych biletów zbiorowych o ³¹cznej wartoci 360 tys. marek.
W 1976 r. bezdomni otrzymali sfa³szowane
bony ¿ywnociowe i w wiêkszoci z nich
skorzystali. Do obydwu akcji przyzna³y siê
grupy rewolucyjne. Takie fa³szywki to po
pierwsze fa³szerstwa. Kto ich u¿ywa, wie

z regu³y bardzo dobrze, ¿e nie powinien
oczekiwaæ dobrodziejstw. Mimo to wykorzystywane by³y bony towarowe i podrobione
bilety, a zdarza³y siê grupy m³odych bezrobotnych, którzy nie omieszkali skorzystaæ
z kuchni Hotelu Kempinski na koszt CDU.
Tego typu fa³szywki dostarczaj¹ krn¹brnemu dzia³aniu pewnego rodzaju os³ony. Trafiaj¹ w miejsca, w których ludzie sami maj¹
ochotê siê zbuntowaæ, choæ t³umi¹ to lub siê
do tego nie przyznaj¹. Wymówka Nie wiedzia³em/am daje im mo¿liwoæ prze¿ycia
chwili niepos³uszeñstwa.
Ta gra mo¿e byæ czasami problematyczna. Rozdawanie bezdomnym podrobionych
zaproszeñ na uroczysty bankiet mo¿e mieæ
np. takie skutki, ¿e jeli który z nich pojawi
siê tam z nadziej¹ na dobr¹ kolacjê, zostanie wyrzucony i pobity przez ochroniarzy lub
nawet zatrzymany. Ryzyko ponosz¹ nie tylko fa³szerze (którego oni akurat s¹ z regu³y
wiadomi), ale te¿ ich adresaci, którzy oczywicie s¹ ³atwiejsi do z³apania. Takie fa³szywki wywo³uj¹ efekt komunikacyjny dopiero wtedy, gdy podrabiane instytucje
musz¹ jednoznacznie zaj¹æ stanowisko, np.
dementuj¹c, ¿e mog³y kiedykolwiek wpaæ
na pomys³, by rozdawaæ jedzenie bezrobotnym.
W³adza jako przyg³up
Dyskurs w³adzy podkrela racjonalnoæ
i obiektywnoæ decyzji, jak i odpowiedzialnoæ za powszechny dobrobyt. W przeciwieñstwie do tego wiele osób jest zdania, ¿e
wielu przedstawicieli w³adzy to niewyobra¿alni g³upcy. Dlatego z ukryt¹ radoci¹ obserwuj¹, kiedy przedstawiciele ci za pomoc¹
subtelnych fa³szywek prowokowani s¹ do
ukazania siê jako tacy. Ten, kto g³ono dementuje, jakoby powiedzia³ lub uczyni³ jakie oczywiste g³upstwo, sugeruje przy tym,
i¿ Jednak jest do pomylenia, ¿e....
Komunikaty performatywne
Wypowiedzi maj¹ nie tylko aspekt jêzykowo-dyskursywny, ale mog¹ te¿ wywo³ywaæ bezporednie materialne skutki. Komu

e) Chaos komunikacyjny
Chaos komunikacyjny powstaje, gdy niemo¿liwe jest ostateczne przyporz¹dkowanie
wypowiedzi do mówców. Takie sytuacje
mog¹ byæ wytwarzane przy pomocy fa³szywek wy¿szego rzêdu. Na przyk³ad w zwi¹zku z kontrowersjami wokó³ spisu ludnoci,
wspó³gra³y ze sob¹ ró¿ne fa³szywki i dementi
o efektach performatywnych i komunikacyjnych. Cel by³ jasny: wytworzyæ zamieszanie, prowadziæ fa³szywymi cie¿kami komunikacji  tak d³ugo, a¿ nikt z uczestników
nie bêdzie ju¿ wiedzia³, o co w³aciwie chodzi.
Fa³szywka okrela siê jako atak na w³adzê, mimo ¿e jej techniki przypominaj¹ repertuar metod dezinformacji i fa³szerstw typowych dla s³u¿b specjalnych. Dla tych, którzy roj¹ wizje spo³eczeñstwa informacyjnego, takie techniki sta³y siê elementem
prowadzenia wojny i walki o w³adzê. W wojnie w Zatoce Perskiej szeroko by³y stosowane formy medialnej i pozamedialnej dezinformacji. Powi¹zania z fa³szywkami s¹
tutaj jednak mniejsze ni¿ by siê zdawa³o,
poniewa¿ fa³szerstwa wywiadowcze celuj¹
z regu³y w sam¹ informacjê. Fa³szywa informacja ma wp³yn¹æ na ruchy wroga lub
pomóc zewrzeæ w³asne szyki. Takie fa³szerstwa u¿ywaj¹ kana³ów komunikacyjnych
w zdecydowanie liniowy sposób i zaledwie
wymieniaj¹ potajemnie nadawcê komunikatu, nie pos³uguj¹c siê jednak wieloznacznoci¹ informacji.
* Podwójne zwi¹zanie (double bind)  dylemat komunikacyjny, w którym osoba otrzymuje dwa
lub wiêcej sprzecznych komunikatów. Poprawna odpowied na jeden z nich oznacza fa³szyw¹ odpowied na inny. Osoba ta nie jest w stanie ani skomentowaæ tego konfliktu, ani go rozwi¹zaæ. Za:
wikipedia.org (przyp. red.)
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szerzy. Zachodzi tu podwójne zwi¹zanie*
zaatakowanych: z jednej strony nie mog¹ tak
po prostu zostawiæ danej fa³szywki, z drugiej sprostowanie sytuacji wywo³uje nag³onienie z regu³y nieprzyjemnych pytañ, których przedyskutowania ¿ycz¹ sobie fa³szerze, w przeciwieñstwie do ich ofiar.
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dostarcza siê zwolnienie z pracy lub wyrok
s¹du, ten jest faktycznie zwolniony lub os¹dzony. Ca³e zastêpy funkcjonariuszy w³adzy
zajête s¹ formu³owaniem i og³aszaniem performatywnych komunikatów, od W imieniu
narodu, przez Ego te absolvo (Ja odpuszczam tobie grzechy), po A¿ was mieræ nie
roz³¹czy. Fa³szywki z zamiarem wywo³ania materialnych skutków opieraj¹ siê w³anie na tym aspekcie komunikacji. W tym
przypadku odkrycie fa³szywki jest ostatni¹
rzecz¹, jaka interesuje autora: niszczy ono
nie tylko performatywne dzia³anie, ale ma
te¿ niemi³e konsekwencje. Kiedy fa³szerze
pos³uguj¹ siê performatywnymi wypowiedziami, nie chodzi im przede wszystkim
o w³asne korzyci, lecz o subwersjê. Materialne efekty powstaj¹ g³ównie na podstawie
cichych porozumieñ i tylko wyj¹tkowo
musz¹ byæ wymuszane przemoc¹. Porozumienia te zak³adaj¹, ¿e wypowiedzi performatywne u¿ywane s¹ tylko przez tych do tego
uprawnionych oraz ¿e wtedy rzeczywicie
zachodz¹ odpowiednie skutki. Poprzez fa³szywkê i jej demaskacjê ta legitymizacja ma
zostaæ naruszona, trac¹c swoj¹ oczywistoæ.
Przyk³ad: Kiedy urz¹d miasta informuje mieszkañców w fa³szywym komunikacie,
¿e tego i tego dnia odbierane bêd¹ z ulic stare lodówki, to wtedy najprawdopodobniej
rzeczywicie wiele lodówek bêdzie staæ na
ulicy i czekaæ na odbiór. W tej sytuacji albo
musz¹ zostaæ rzeczywicie odwiezione przez
miasto, albo mieszkañcy poczuj¹ siê zrobieni na szaro. W pierwszym przypadku performatywny komunikat zadzia³a³by, mimo ¿e
autorstwa nieuprawnionej osoby. W drugim
wiarygodnoæ w³adz miasta zosta³aby nadwyrê¿ona. Dla reakcji s³u¿b publicznych na
fa³szywki typowe jest, ¿e skar¿¹ siê na dezorientacjê mieszkañców. Ziarno subwersji
tkwi w³anie w tej dezorientacji, chwilowo
kwestionuj¹cej oczywiste funkcjonowanie
porz¹dku dyskursu.
Performatywny aspekt fa³szywek zmusza instytucje w³adzy do doprowadzenia zak³óconego porz¹dku do normy poprzez dementi, a przez to do rozpoczêcia procesu
komunikacyjnego, oczekiwanego przez fa³-
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W przeciwieñstwie do takich fa³szerstw
fa³szywka jest sposobem mówienia bezsilnych
g³osów, które skazane s¹ na milczenie przez
dyskursywne struktury porz¹dku. Podczas
walki o POSIADANIE w³adzy taka forma
krytyki by³aby jednak ostatni¹ rzecz¹, jaka
mia³aby sens. Nie jest przypadkiem, ¿e technika fa³szywek nie odgrywa istotnej roli
w starciach wojennych. Fa³szywka bowiem
nie s³u¿y do zajmowania strategicznych pozycji i walki o w³adzê. Mo¿e wkalkulowaæ swoj¹
demaskacjê i wykorzystaæ j¹ jako broñ komunikacyjnej subwersji. Nie w³¹czaj¹c siê w grê
o w³adzê, fa³szerze zyskuj¹ nowe mo¿liwoci
ataku, subwersji i praktycznej krytyki.
Przechwytywanie
Przechwytywanie jest metod¹ wywo³ywania dysonansu poznawczego, zmieniaj¹c¹ postrzeganie powszechnie znanych przedmiotów lub obrazów poprzez wyrwanie ich ze
zwyczajowego kontekstu i wstawienie w nowe, niecodzienne okolicznoci. W kulturze
popularnej metoda ta nazywana jest samplingiem i wykorzystywana przewa¿nie na polu
(audio)wizualnym przy tworzeniu kola¿y lub
monta¿y. Przechwytywaæ mo¿na te¿ jednak
pojêcia lub frazy. Powszechn¹ form¹ przechwytywania jest parodia, krytykuj¹ca przewa¿nie tekst, na którym siê opiera.
Przechwytywanie zosta³o zdefiniowane
po raz pierwszy przez sytuacjonistów
w 1956 r.: Kulturowa kreacja, któr¹ mo¿na
nazwaæ sytuacjonistyczn¹, rozpoczyna siê
wraz z projektami unitarnego urbanizmu lub
konstruowaniem sytuacji w ¿yciu w taki sposób, ¿e ich realizacji nie da siê oddzieliæ od
historii ruchu wszystkich zawartych we
wspó³czesnym spo³eczeñstwie mo¿liwoci
rewolucyjnych. Jednak w bezporednim
dzia³aniu, które musi zostaæ przeprowadzone w ramach, które chcemy zniszczyæ, mo¿na ju¿ dzi tworzyæ sztukê krytyczn¹ przy
pomocy dostêpnych rodków wyrazu  od
filmu po obrazy. Ca³oæ tego sytuacjonici
ujêli w teoriê przechwytywania*.
* G. Debord, Rapport zur Konstruktion von Situationen, Hamburg 1980, s. 82.

Krytyczni artyci lub grupy artystyczne
pos³uguj¹ siê metod¹ przechwytywania. Znane s¹ np. Ready Mades Marcela Duchampa lub prace Josepha Beuysa. Trzeba tu przywo³aæ tak¿e plagiaryzm, w którym jako w³asne u¿ywane s¹ nie tylko czyje idee lub teksty, ale te¿ wyrwane z pierwotnego kontekstu obrazy lub zdjêcia.
Podczas gdy przechwytywanie w obszarze sztuki kwestionuje pojmowanie sztuki
wysokiej przez umieszczanie w muzeach
banalnych przedmiotów codziennego u¿ytku, sytuacjonici wykorzystywali formy popkultury, grafiki czy reklamy i ³¹czyli je z politycznymi analizami. Za adekwatn¹ formê
wyrazu w spo³eczeñstwie uznawali komiks
i przechwytuj¹c jego kontekst, jako taniej literatury rozrywkowej, wype³niali now¹ treci¹. W Proletariat jako podmiot i reprezentacja ekskluzywnie ubrana piêknoæ
z gniewnym spojrzeniem poucza swojego
rozmówcê na temat sk³adu proletariatu, wytworzonej przez bur¿uazjê ideologicznej
wiadomoci i potrzeby rewolucji. Doprowadza j¹ to pod koniec odcinka do wniosków na temat spo³eczeñstwa klasowego
oraz spektaklu nie-¿ycia.
Poprzez przechwytywanie obrazów, pojêæ i tekstów z hegemonicznej estetyki oraz
dyskursów w³adzy mo¿na, ³atwiej ni¿ przy
pomocy normalnego tekstu analitycznego,
unaoczniæ i zdekonstruowaæ ich przewa¿nie
ukryt¹ funkcjê ideologiczn¹. Poza tym jest
ono te¿ skutecznym rodkiem ukazywania
spo³ecznej konstrukcji kategorii, takich jak
np. p³eæ.
wiadomemu i celowo stosowanemu
przechwytywaniu towarzyszy inna popularna forma przyw³aszczania hegemonicznych
struktur. Jak stwierdza Michel de Certeau,
codziennoæ wszystkich jednostek okrelana jest przez sta³e, choæ chwilowe, przyw³aszczenia i reutylizacje zastanego  czy
to sposobu konsumpcji, wyboru drogi w miecie, czy stosunku do tzw. kultury wysokiej.
Mo¿na z tego wnioskowaæ, ¿e przechwytywanie jest skuteczn¹ metod¹, poniewa¿ odpowiada codziennej taktyce obchodzenia siê

z uwarunkowaniami spo³ecznymi i stanowi
jej paralelê.
Przechwytywanie mo¿e s³u¿yæ ró¿norakim celom w politycznych konfrontacjach.
Mo¿e broniæ przed atakami przeciwnika, jest
w stanie go omieszyæ, mo¿e tak¿e pomóc
rozpowszechniaæ inne, odwrócone interpretacje rzeczywistoci. Mo¿e byæ np. wykorzystane w postaci fikcyjnej kampanii propagandowej rz¹du, w której przedstawiane
s¹ zalety zwiêkszania intensywnoci dzia³ania s³u¿b specjalnych i zapowiadany jest
Wielki Atak Pods³uchów.
Istotnym rodkiem subwersywnej komunikacji jest radykalne wykorzystywanie tego,
co wydaje siê dostêpne wszystkim: jêzyka.
Jest on nie tylko rodkiem transportu danej
prawdy, a jego struktury mog¹ tak¿e stanowiæ cel ataku. Jêzyk nie tylko opisuje inne
rzeczy, ale sam te¿ jest dla siebie rzecz¹,
zbiorem regu³, które mo¿na naruszaæ i przechwytywaæ. Jest systemem porz¹dku, którego w³adza w du¿ej mierze oparta jest na
jego bezrefleksyjnej akceptacji*.Chodzi

zatem o to, by zak³óciæ spokojny porz¹dek
symboli, ¿eby w ogóle móc zwróciæ uwagê
na ten system i jego stabilizuj¹c¹ funkcjê.
W najlepszym wypadku oznacza to zaw³adniêcie pustymi miejscami, wypowiadanie
niewypowiadanego i jednoczesne odkrywanie tego, jak w ukryty sposób dzia³a w jêzyku opró¿nianie i przemilczanie. Takie przechwytywanie przypuszcza szturm na symboliczne fundamenty spo³ecznego porz¹dku.
Subwersywna komunikacja uprawiana
dziêki przechwytywaniu jêzyka nie tylko
domaga siê, by media umo¿liwia³y równouprawnion¹ wymianê. Podkopuj¹c instytucjonalny kod, subwersywny jêzyk ma na celu
zaprzeczanie oficjalnemu przedstawianiu
rzeczywistoci, przestawianie obrazu wiata i sianie nieporz¹dku na tablicy koordynat
prawdy. Roland Barthes sformu³owa³ tê koncepcjê w postaci pytania: Czy¿ nie lepsz¹
subwersj¹ jest przestawiaæ kody, zamiast je
niszczyæ?*.

* K. Gruber, Die zerstreute Avantgarde, Wiedeñ-Kolonia, 1989, s. 104.

* R. Barthes, Mitologie, Warszawa 2008.
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