


Reţelele sociale oferă oportunităţi majore pentru schimbul de idei și
de opinii, pentru închegarea unor comunităţi în jurul unor interese
și preocupări comune. În același timp, tehnologia pe baza căreia
funcţionează aceste reţele favorizează constituirea de echo chambers
(în traducere aproximativă „camere de rezonanţă informatională”),
termen care desemnează comunităţi online puternic partizane, care
refuză orice puncte de vedere sau dovezi contrare curentului de
opinie dominant din respectivul grup. Aceste comunităţi ermetice,
puţin predispuse schimbului cu mediul informaţional extern, pot
acţiona drept catalizatori pentru polarizarea și radicalizarea
opiniilor.

Pentru a descifra și ilustra comportamentul online al membrilor
unei astfel de echo chamber, am analizat o pagină de Facebook
activă, care găzduiește conţinut cel puţin problematic –
discriminatoriu, xenofob, vulgar și provocator* și care este suficient
de mare cât să poată fi considerată reprezentativă (peste 80.000 de
like-uri și peste 120.000 de urmăritori). Pentru protejarea
identităţii persoanelor implicate, toate numele – inclusiv cel al
paginii - au fost anonimizate.

Atenţie! Analiza noastră a preluat, din motive de ilustrare,
câteva mostre ale unui asemenea limbaj ofensator,
discriminatoriu, xenofob, faţă de utilizarea căruia ne
delimităm clar.
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Instrumentele aplicate (FacePager, 4CAT, Phantombuster, Gephi,
Voyant) au permis analizarea următoarelor aspecte:

CARE ESTE DISCURSUL UTILIZATORILOR? 

Care sunt particularităţile acestui discurs, ce tip de
orientare reflectă, care este tonul, care sunt interesele și
opiniile dominante în cadrul grupului?

CUM ARATĂ COMUNITATEA ARTICULATĂ PE
ACEASTĂ PAGINĂ?

Care sunt cei mai vocali utilizatori? Care sunt tipologiile
acestora? Care sunt tipurile de postări la care reacţionează
cel mai bine urmăritorii?

Mai precis, analiza oferă câteva rezultate orientative cu privire la:

01

Principalele teme de interes ale utilizatorilor paginii și
modul în care utilizatorii intră în rezonanţă cu aceste teme
(„patrie”, “vaccinare”, „control politic”, „trădare de neam”
etc.);

02
Tipul de discurs folosit (de cele mai multe ori agresiv,
puțin predispus la alte păreri, deseori vulgar,
scandalizat, indignat);

03
Tipurile de argumente/argumentare (de cele mai multe
ori înrădăcinate în valori ultraconservatoare).

Analiza a reliefat că, în cazul unei astfel de pagini considerate
reprezentative pentru fenomenele de echo chamber, respectiv
polarizare și radicalizare a discursului, modalităţile preferate de
interacţiune sunt:
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Facebook Live ca tip de postare care generează cel mai 
mult engagement;

Comunicare prin stickere/gifuri (deci reacţii pe bază
de conţinut vizual, fără contribuţii semnificative la
un eventual schimb informaţional, la o conversaţie
de substanţă).

De asemenea, se pot discerne câteva pattern-uri de utilizatori:

01

02

Power-users (utilizatori proeminenţi, vocali, noduri
de reţea în conversaţiile online), care, la rândul lor,
pot fi instigatori (discurs deosebit de virulent,
polarizant, generator de conflict) sau spammeri
(„postaci”, persoane care postează un volum mare de
comentarii de tip sticker/gif);

Constant users (utilizatori obișnuiţi, care au
comentarii constant, dar în volum redus, la multe
postări).

METODOLOGIE
Pentru a avea un eșantion semnificativ, am ales să analizăm postările
făcute de pagină în perioada 01.11.2021 - 15.11.2021. Atât
perioada, cât și lungimea dataset-ului au fost alese aleatoriu, neavând
neapărat o justificare statistică, ci strict pentru a avea o cantitate de
postări și comentarii suficient de mare pentru a fi considerată
reprezentativă pentru întreaga pagină.
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În urma utilizării FacePager și Phantombuster, a rezultat un
număr de 35 postări și 1779 comentarii (fig. 1). Dataset-ul a fost
parcurs și editat manual; spre exemplu, multiplele variaţii ale
cuvântului „covid” au fost modificate – din „guvid”, „covrig”,
„c0v!d” etc. în „covid”; „vaxx”, „vacin”, „v@cc!n” în „vaccin”
pentru a putea efectua analize unitare asupra textului. Ulterior, am
verificat postările și am completat datele care lipseau - în
majoritatea cazurilor, acestea erau stickere și/sau gif-uri.

Figura 1: Distribuirea temporală a comentariilor și postărilor. De notat
este faptul că, deși dataset-ul cuprinde postările făcute de către pagină
între 1.11.2021 și 15.11.2021, datele de după acest interval apar ca
urmare a comentariilor făcute ulterior la acele postări.
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După constituirea dataset-ului, folosind modulele 4CAT (un set
de instrumente dezvoltat de Universitatea din Amsterdam, care
oferă posibilitatea capturării, editării și interpretării conţinutului
din diverse surse online), au fost realizate următoarele analize:

01

Word collocations – permite corelarea cuvintelor din
dataset, pentru a vedea în preajma căror alte cuvinte
sunt folosite input-urile, adică termenii-cheie selectaţi;
în cazul analizei noastre, input-urile au fost „Iohannis”,
„Câţu”, „Arafat”;

02 Daily histogram – permite crearea unui grafic care
arată numărul de elemente din dataset pe zile;

03
Image wall – descarcă toate pozele partajate de către
utilizatori și pagină și le reunește într-o singură
imagine;

04
Word trees – arată contextul în care sunt folosite
input-urile; util mai ales pentru analiza detaliată a
unui dataset cu o cantitate mare de elemente.

Folosind Gephi, a fost prelucrat dataset-ul exportat de către
4CAT, cu scopul de a putea avea o reprezentare vizuală a reţelelor
dintre comentarii și postări. O explicaţie detaliată a ceea ce
reprezintă fiecare imagine este oferită în secţiunea următoare.

În cele ce urmează, sunt prezentate și analizate în context
principalele rezultate, ilustrative pentru modul de interacţiune al
unei comunităţi de acest tip găzduite pe Facebook.
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LIMITELE CERCETĂRII
Limitele principale ale acestei cercetări sunt date de efemeritatea și
caracterul incomplet al datelor din dataset. Aceste limite sunt
specifice cercetărilor efectuate pe Internet/reţelele sociale.
Comentariile pot fi șterse sau editate, iar instrumentele nu au
întotdeauna posibilitatea de a le extrage în totalitate. Ceea ce nu
înseamnă că rezultatele nu sunt solide din punctul de vedere al
datelor, ci doar că, în unele cazuri, dataset-ul nu este 100% complet.

O altă limitare este dată de caracterul
platformelor digitale. În urma
scandalului Cambridge Analytica,
Facebook nu mai permite extragerea
de date prin API-ul oficial decât de
pe pagini publice, lucru ce limitează
aria de posibilităţi în ceea ce privește
subiectele cercetării.

INTERPRETAREA REZULTATELOR

Principalele teme de interes, în funcţie de frecvenţa cu care
apar în întregul dataset, sunt:

„Dumnezeu” | „România” | „Vaccinare” 

„Stradă” | „Ţară” | „Popor” | „Trădători” 

6



Figura 2: Cuvinte-cheie ilustrate în Voyant

Temele mai generale care structurează întregul conţinut al paginii
sunt:

„Dreptate” | „Libertate” | „Discriminare”

După cum se vede în figurile 3 și 4, utilizatorii manifestă un puternic
sentiment de apartenenţă la grupul naţionalităţii lor. Acest lucru
evidenţiază tendinţele de in-group vs. out-group, delimitarea propriei
identităţi prin contrast explicit cu o identitate exterioară, portretizată
ca fiind ostilă și ameninţătoare. Utilizatorii devin teritoriali și
virulenţi în discurs atunci când consideră că principalele credinţe le
sunt încălcate sau contrazise. Pentru utilizatorii paginii, devine o
prioritate să își manifeste apartenenţa la „ţara noastră” sau „poporul
român”, precum și libertatea și distanţarea în raport cu „trădătorii de
neam”. Utilizatorii prezenţi pe pagină se identifică drept credincioși
convinși, mândri de provenienţa dacică (de unde marginalizarea altor
grupuri care ar pune în pericol existenţa sau bunul mers al ţării - vezi
fig. 5). O altă ameninţare la adresa identităţii o reprezintă cei
percepuţi ca fiind inferiori, dar care fac, totuși, parte din „patrie”:
„popor de proști”, cei care „cad pradă manipulării celor din afara
grupului” sau care au exclusiv interese proprii.
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Figura 3: Word tree cu element central cuvântul „ţară”

Figura 4: Word tree cu element central cuvântul „popor”

Figura 5: Word tree cu element central cuvântul „jidani”
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Unul dintre cele mai discutate subiecte, mai ales în această cheie
retorică a „intereselor exterioare” și a „manipulării”, este vaccinarea
împotriva COVID-19. Pentru utilizatorii paginii, vaccinarea
reprezintă un demers care duce la „discriminarea celor nevaccinaţi”,
deci la încălcarea libertăţilor acestora. Certificatul verde este
încoronarea acestei „discriminări”, dar și dovada „puterii de
manipulare” a out-group-ului asupra României. Vaccinarea este văzută
drept un „instrument de control al populaţiei”, având scopul final
„depopularea”; vaccinarea este considerată undeva între „ineficientă” și
„periculoasă”, „element de propagandă”, „oportunitate de spălare de
bani”, și nu în ultimul rând, „ameninţare la adresa poporului liber”.

Un alt set de ameninţări percepute îl reprezintă
figurile politice de la conducere. În datasetul de
faţă, cele mai discutate figuri publice/ politice
sunt Klaus Iohannis, Raed Arafat și Florin Cîţu -
subliniind astfel și zonele principale de interes ale
utilizatorilor: conducerea statului, domeniul
sănătăţii și domeniul economic. De menţionat că
utilizatorii au moduri alternative de a se raporta la
aceștia (Raed Arafat este denumit și „Arahat” etc.),
dar pentru a identifica clusterele principale am
grupat diversele formulări alternative sub aceeași
figură politică.

Pentru a vedea cum se raportează utilizatorii paginii la figurile publice
menţionate, a fost folosită funcţia de word collocation și au fost
identificate sentimentele principale asociate cu fiecare politician în
parte (vezi fig. 6). Sentimentele principale sunt asociate cu
scandalizare, indignare, revoltă. Reprezentanţii conducerii sunt asociaţi
cu „crimă”, „trădare”, „manipulare”, sunt „demni de închisoare”,
merită „expulzaţi”. Utilizatorii paginii consideră că liderii politici au
relaţii ascunse de putere, sunt implicaţi în comploturi care vizează
erodarea democraţiei și manipularea oamenilor prin „propagandă”.
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Cuvântul cheie „stradă” este legat de invitaţiile care circulă pe
pagina de Facebook despre organizarea la proteste. Utilizatorii
paginii se consideră ca făcând parte dintr-o “baricadă” de apărare
împotriva „manipulării”, „propagandei” și „stârpirii libertăţii”.
Protestele sunt portretizate drept mișcări „anti-sistem”, iar pentru
mobilizarea oamenilor de a participa, postările indică un grup de
Telegram. Existenţa acestui grup ridică problema suplimentară a
dinamicii ascunse a comunităţii studiate (vezi și secţiunea
referitoare la limitele cercetării).

Figura 6: Rețea cu figurile politice cele mai menționate și cu
modul în care utilizatorii paginii se raportează la acestea
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În ceea ce privește interacţiunea cu pagina, cei mai mulţi dintre
utilizatori aleg să folosească stickere și/sau gif-uri pentru a-și exprima
anumite sentimente stârnite de conţinutul postărilor. Această formă de
interacţiune se datorează într-o anumită măsură numărului
semnificativ de transmisiuni live făcute de către pagina analizată. De
altfel, transmisiunile live sunt și postările ce aduc cele mai multe
comentarii. În cele mai multe cazuri, reacţiile utilizatorilor paginii
reprezintă aprobări ale postărilor, indicând un nivel redus de
contestare sau analiză critică a lucrurilor expuse în postări. Frecvent,
stickerele și gif-urile afișate pe post de reacţie au caracter
conspiraţionist și denotă scepticism faţă de vaccinare sau faţă de
măsurile luate de autorităţi pentru managementul pandemiei.

Figura 7: Image wall alcătuit pe baza tuturor imaginilor din dataset

Așa cum reiese din figura 8, există un număr de power users
(utilizatori proeminenţi) în rândul urmăritorilor paginii, persoane
care comentează frecvent pe pagină. Unul dintre cei mai prolifici
urmăritori – marcat cu culoarea roșie – a afișat un număr de
aproape 70 de comentarii la postările din dataset. Utilizatorul
marcat cu roșu (vezi fig. 8) adoptă un stil de exprimare foarte
agresiv, vulgar și discriminator.
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Se pot enumera câteva particularităţi ale comentariilor respective:
folosirea excesivă a emojiurilor, folosirea excesivă și incorectă a
semnelor de punctuaţie, în special semne de întrebare și exclamare,
greșeli de ortografie, folosirea majusculelor pentru întărirea
argumentului central, folosirea de cuvinte cu încărcătură puternic
negativă; pe scurt, un tip de limbaj ostil, care indică rigiditate faţă de
eventuale puncte de vedere divergente. Pe de altă parte, utilizatori
precum cel marcat cu verde (vezi fig. 8) sunt reprezentativi pentru
comportamentul de tip spam: comentarii repetate, sub formă de
stickere, la un număr mic de postări, fără o contribuţie de substanţă la
discuţie.

Figura 8: Reţea creată cu ajutorul Gephi, populată cu persoanele care au comentat de cel
puţin 5 ori la postările din dataset. Numele persoanelor sunt anonimizate. Cu cât un
utilizator a comentat de mai multe ori, cu atât nodul este mai mare și culoarea este mai
intensă. Nodurile gri închis reprezintă postările. Liniile între noduri reprezintă legăturile
dintre comentarii și postări. Pagina este reprezentată de cercul din centrul reţelei.
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În ambele cazuri este vorba, însă, despre un nivel ridicat de
engagement din partea acestor utilizatori, indiferent de formă.
Analiza engagement-ului relevă două tipologii.
Prima tipologie are în vedere tipul de postări care generează cel mai
mare engagement, anume:

Facebook Live;

Distribuiri de știri/evenimente ale altor
pagini/utilizatori cu text de însoţire;

Distribuiri fără nici un text de însoţire.

A doua tipologie are în vedere tipurile de utilizatori, care pot fi
clasificaţi în cel două categorii:

Utilizatori foarte activi/ proeminenţi (power users) –
lasă multe comentarii la diverse postări; acești power
users sunt, la rândul lor, de 2 tipuri:

Ø Instigatori - utilizatori care lasă un volum
mare de comentarii menite să facă apel la
sentimente negative, la violenţă. Aceștia se
manifestă agresiv în raport cu alţi utilizatori
sau sunt scandalizaţi de subiectele discutate.

Ø Spammeri - lasă multe comentarii
consecutive cu stickere, emojiuri, poze etc.

01

02
Utilizatori obișnuiţi/ constanţi (constant users) –
urmăresc postările, comentează frecvent pentru a-și
arăta prezenţa/ susţinerea/ etc., dar recurg la
comentarii mai puţin virulente/ agresive.
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CONCLUZII
Pagina analizată găzduiește o comunitate densă de utilizatori, care se
identifică prin credinţe religioase puternice, identitate etnică/
patriotism identitar de tip discriminatoriu („noi vs. ei”), cuplat
frecvent cu manifestări explicite de rasism, xenofobie, suspiciune
generalizată faţă de decidenţii și liderii politici consideraţi „trădători
de neam”.

Utilizatorii paginii se închid
ermetic într-un echo chamber,
au poziţii radicale,
intransigente, sunt puţin
predispuși schimbului de
informaţii și de opinii, apelând,
în mod curent, la limbaj vulgar
și discriminatoriu pentru a-și
exprima, ferm, identitatea.

Formele de interacţiune sunt preponderent de tip live (conţinut
audio-video) și gif-uri și stickere (conţinut vizual). Aceste forme de
interacţiune au un potenţial scăzut privind informarea corectă,
nuanţată și pluralistă, respectiv un potenţial crescut privind
viralizarea emoţiilor negative (furie, indignare, dezgust, suspiciune
generalizată). Proeminenţa paginii analizate (numărul de urmăritori,
amploarea engagement-ului, frecvenţa postărilor), markerii retorici
ai discursului dominant, tipul de comportament online al
urmăritorilor, temele și preocupările centrale, ne îndreptăţesc să
considerăm analiza noastră ca fiind relevantă pentru semnalarea și
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CONCLUZII
descifrarea unor tendinţe din mediul online românesc precum:
radicalizarea și polarizarea opiniei; lipsa de disponibilitate pentru
dialog și pentru un schimb de idei pe bază de fapte și de argumente;
preponderenţa discursului vizual; normalizarea agresivităţii,
violenţei discursive și chiar a vulgarităţii; instrumentalizarea, posibil
chiar deturnarea unor preocupări și anxietăţi legitime la nivelul
populaţiei generale.

După cum am precizat, numele paginii și al utilizatorilor a fost
anonimizat, deoarece scopul cercetării nu a fost acela de a
personaliza sau singulariza, ci de a scoate la suprafaţă, cu
instrumente analitice, fenomene preocupante, a căror înţelegere ar
putea constitui puncte de plecare pentru eventuale reflecţii asupra
nevoii de alfabetizare digitală la nivelul societăţii românești.
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