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Alexandru-Brãduþ Ulmanu (nãscut în 1973, la Bucureºti) activeazã în presã
din 1991, iar din 1996 predã jurnalismul în calitate de cadru didactic universitar
ºi trainer. A lucrat în presa scrisã, online, radio ºi de agenþie ºi s-a ocupat
cu predilecþie de culturã ºi media. ªi-a luat licenþa ºi a absolvit masteratul la
Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii (FJSC) a Universitãþii din
Bucureºti, unde ulterior a început sã þinã cursuri de jurnalism ºi comunicare.
Este, de asemenea, trainer internaþional în jurnalism – a susþinut programe
de pregãtire profesionalã cu jurnaliºti în toatã þara, dar ºi în Belgia, Cehia,
Republica Moldova, Armenia ºi Statele Unite. Este coautor al mai multor cãrþi
de jurnalism în românã ºi englezã ºi a numeroase articole ºi studii publicate
în þarã ºi în strãinãtate. Dupã o bursã Freedom Forum la cotidienele americane
USA Today ºi Florida Today în 1992, a revenit în SUA în anul universitar
2000/2001, când a fost bursier Fulbright la prestigioasa Annenberg School
for Communication de la University of Southern California, Los Angeles, unde
a studiat comunicarea online ºi a scris pentru Online Journalism Review; în
2007/2008, a fost bursier al Carter Center din Atlanta. 
Internetul, jurnalismul online ºi social media se numãrã printre preocupã -
rile sale principale. În 2001, a conceput ºi susþinut primul curs de jurnalism
online din România, la FJSC. Între proiectele sale online se numãrã relansa -
rea site-ului evz.ro, în 2005, care, sub conducerea lui, a devenit primul ziar
online din România cu o secþiune de bloguri. În prezent scrie pentru o serie
de publi caþii, între care Esquire ºi EJC Magazine, precum ºi pe blogul sãu,
jurnalismonline.ro. Poate fi urmãrit ºi pe Twitter, la twitter.com/bradutz.
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Pe Facebook aflăm despre ceilalţi

Patru din cele cinci activităţi principale pe Facebook ale utili -
zatorilor din România constau în culegerea şi recepţionarea de
informaţii despre alţii, potrivit unui studiu DaedalusMillward
Brown.37 Aproape jumătate, adică 44,4%, dintre românii de pe
Facebook au declarat că folosesc site-ul cu precădere pentru a
privi fotografiile şi clipurile video ale altora, iar mai mult de
42% au spus că îşi consumă mare parte din timpul petrecut
pe site ca să caute prieteni vechi, cu care au pierdut legătura.
Aproape 40% citesc frecvent ce scriu alţii, iar peste 37% consultă
cu regularitate profilurile celorlalţi utilizatori, de unde află cu
ce se ocupă, care este nivelul lor de educaţie şi alte asemenea
informaţii. (Pe locul întâi în topul celor mai frecvente activităţi
pe Facebook este căutarea de ştiri şi informaţii, menţionată de
46,4% dintre respondenţi.)

În ciuda faptului că Facebook e considerat de unii un instru -
ment cu un puternic caracter autoreferenţial, din studiul citat
reiese că există de două ori mai mulţi utilizatori care urmăresc
frecvent imagini ale altor posesori de cont decât membri care
îşi publică în mod curent propriile fotografii şi filmuleţe. De unde
am putea trage concluzia că Facebook încurajează mai degrabă
voyeurismul decât narcisismul.

Ce are Facebook şi alţii n-au

Articolul de mai jos se cheamă „Noi, pe Facebook“ şi a apărut în noiembrie

2010 în revista FHM.38 Este un articol colectiv, deşi a fost publicat sub

semnătura lui Cristian Lupşa, unul dintre perso najele acestei cărţi. Lupşa

şi-a rugat prietenii de pe Facebook să-l ajute să scrie textul. Primele două

propoziţii îi aparţin şi au fost scrise într-un status de Facebook. Fiecare

paragraf care urmează e un comentariu din partea unui alt utilizator, menit

să continue poves tea. La experiment au participat 40 de oameni.
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Facebook a ajuns să concureze cafeaua de dimineaţă. Uneori îl des -
chid înainte să am o cană gata.

Asta dacă nu l-am deschis deja în toiul nopţii, de pe telefonul pus la
încărcat pe noptieră, într-un scurt moment de insomnie.

Am ajuns să postez din trafic, la semafor. Ceea ce pentru un şofer
începător e de-a dreptul stupid.

Mi-am făcut şi un grup în care îmi convoc la întâlnire virtuală clasa
din şcoala generală. Colegi de care nu mai dădeam nicicum au început
să apară acolo, ba din State, ba din România, de la trei străzi distanţă.

Facebook a ajuns carneţelul meu de notiţe. Postez de multe ori ceva
ce ştiu că pot accesa zile sau săptămâni mai târziu. Este şi ziarul meu
virtual, cu ştiri scurte şi la obiect: aşa aflu când o să am căldură în casă,
care sunt momentele (ne)fericite din viaţa celor din lista mea de prieteni,
ce se mai întâmplă prin târg sau ce face soţul meu în momentul X.

Cu toate acestea, am descoperit că nu este un remediu pentru singu -
rătate. Ba din contră, o adânceşte şi o zgândăre, oferind iluzia unei mulţimi
care te înconjoară, când, în realitate, sunt doar eu, în faţa unui monitor.

Pare uneori o privire aruncată într-un viitor unde fiecare fiinţă umană
interacţionează doar cu interfeţe, unde contactul fizic a fost înlocuit de
miraculosul like. În prezent este doar o unealtă care are rezultate şi efecte
direct legate de cel care o mânuieşte.

Dacă citeşti atent, vezi că mai totul este roz. Lumea postează poze
din excursii, gânduri de bine, reuşite şi melodii care le înse ninează zilele.
Azi mă gândeam ce bine ar fi dacă cel mai grav lucru din lume ar fi într-ade -
văr faptul că ROM a schimbat ambalajul. Că în rest, lumea din news feed
nu pare deranjată de mai nimic.

Nu ştiu cum aş fi făcut faţă primului an de exil fără Facebook. Sunt
dependentă de like-uri şi, încă şi mai grav, I like it. Ieri m-am măritat cu
o prietenă pe Facebook şi o am pe pisica mea listată la copii. Când scriu
lucrurile astea sună foarte straniu, dar în rea litate (adică pe Facebook)
au tot sensul din lume.

Săptămâna trecută, m-a găsit pe Facebook învăţătoarea mea – cea
mai mare surpriză din partea reţelei. În rest, mă duce cu gândul la vacanţă,
datorită fotografiilor şi a recomandărilor de cărţi. Recent am creat un grup
pentru colegii de liceu; acum tremur la gândul că mă vor tag-ui în cine
ştie ce poze dubioase.
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Pe Facebook am primit cereri de învoire de la job. Apoi alt coleg m-a
rugat – tot pe Facebook – să răspund la telefon.

E mai virulent decât gripa aviară. Acum acord şi eu, ca tot omul, mai
multă atenţie şi timp friends-ilor decât prietenilor şi reu şesc să mă
păcălesc câteodată că toate astea diluează în vreun fel senzaţia aia acută
de singurătate. Am o mare slăbiciune pentru cercei, îi aleg în fiecare
dimineaţă cu maximă atenţie. Mai nou sunt la fel de atentă şi la ce îmi
pun pe perete. Vorba-aia: pentru că şi eul virtual merită.

Deşi încerc să filtrez ce şi cât din mine ajunge pe Facebook, îmi place
să-l am ca oglindă a chestiilor pe care le trăiesc. Eve nimentele se trans -
formă în statusuri în timp real, fie şi numai în capul meu. Deunăzi am atins
apogeul gândindu-mă că în decem brie, când merg să văd Vampire
Weekend, îmi voi putea pune la status „In London, drinking Horchata“.
Penibil, ştiu.

Eu pun mai des status-uri şi poze când umblu pe-aiurea prin lume.
Faptul că prietenii îmi răspund sau mă mai întreabă lucruri mă face să
mă simt mai puţin departe.

Cu foarte puţine excepţii, am numai prieteni pe care îi cunosc şi care
seamănă mult cu mine. Firea mea critică n-ar rezista prie teniei virtuale
cu cineva care scrie pe wall „să fi fericit“, „nu fii trist“, „i-aţi adio de la
vară!“

Când am anunţat că avem băiat, am făcut-o pe Facebook. Oamenii
s-au supărat: nu puteam să dau şi eu un telefon, ce mod e ăsta de a da
veşti aşa importante? Mai grav e că s-au supărat cei care nu sunt pe
Facebook şi care au aflat săptămâni mai târziu. Eu uitasem complet că
mai am şi cunoştinţe non-fb, în afară de mama şi mătuşile de la Galaţi.

Uneori îmi pare o competiţie de poze de nuntă, din vacanţe sau cu
bebeluşi. Probabil astea sunt obsesiile generaţiei.

Mie obsesiile astea îmi sunt străine. Totuşi, mă simt atrasă ca un fluture
orbit de un bec. Galeriile devin model comparativ cauzator de accese emo,
depresii, retrăit liceul, râs isteric, simţit bine, simţit foarte bine. Uneori te
reconectează cu oameni pe care aproape i-ai uitat sau cu oameni care
nu te-au cunoscut niciodată prea bine. Uneori reîntâlnirea e o surpriză
plăcută. Alteori e sufocant. 

Recent eram la concert la Ozzy şi o prietenă mi-a dat un Para cetamol,
că mă încerca o răceală, moment în care am oftat şi-am zis: „Of, de ce

Cartea feţelor     56



n-am eu smartphone? Acum aş fi pus status pe Facebook cu popping
pills at the Ozzy Osbourne concert“.

Ceilalţi

La un moment dat m-am decis că e vremea ca puştiul meu, care
pe atunci avea vreo patru ani, să înveţe să meargă pe două roţi.
Era deja un mare maestru într-ale mersului pe bicicletă cu roţi
ajutătoare. Într-o bună zi, m-am hotărât să le demontez şi am
ieşit în faţa casei. A dat de câteva ori din pedale, nesigur, dar
era prea speriat ca să-şi dea cu adevărat interesul. Am lăsat-o
baltă. Peste două-trei luni, pe când ne îndreptam spre un loc
de joacă, fiul meu a văzut o fetiţă ceva mai mare ca el zburând
nonşalant pe două roţi. Mi-a spus că vrea şi el să înveţe. Aşa
că am scos, la îndemnul copilului, roţile ajutătoare. În doi timpi
şi trei mişcări, spre mândria tatălui şi a sa personală, puştiul
mergea pe două roţi.

Pe lângă faptul că mi-a permis să mă laud cu abilităţile de
biciclist ale copilului meu, povestea de mai sus este un bun
exem plu pentru a înţelege de ce Facebook are atâta succes.
Nu e vorba de faptul că m-aş fi fălit imediat, printr-un status
update, cu performanţa copilului (din câte îmi amintesc, nici
n-am făcut-o). E vorba de faptul că natura umană, care ne face
să vrem să intrăm în grupul copiilor care merg pe bicicletă fără
roţi ajutătoare atunci când avem patru sau cinci ani, ne împinge
şi în braţele Facebook-ului.

De ce are succes Facebook? Ce ne face (pe unii dintre noi)
să ne verificăm de câteva ori pe zi, pe computer sau pe telefon,
pagina de Facebook, acasă, la serviciu, în tramvai, în metrou
sau la restaurant, să urmărim avid întâmplările mai mult sau
mai puţin mărunte din viaţa celor din lista noastră de prieteni,
să le privim fotografiile şi să le comentăm, să împărtăşim tuturor
ce facem, ce gândim sau ce simţim într-un moment sau altul?
Ce-i face pe cei 40 de inşi ce au scris articolul cu care am deschis
acest capitol să intre pe Facebook zi de zi? 
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O explicaţie neuroştiinţifică

Neurobiologia ne învaţă că explicaţia pentru atracţia pe care
o exercită Facebook asupra a milioane de oameni, ca şi pentru
faptul că un copil de patru ani se hotărăşte să-şi scoată roţile
ajutătoare de la bicicletă, poate fi strict biologică. Simplu spus,
Facebook şi Twitter ne satisfac o nevoie biologică fundamentală.
Poate părea ciudat, dar nevoia de socializare nu e de natură inte -
lectuală. În acest context, învăţarea mersului pe bicicletă trebuie
privită nu ca rezultatul ambiţiei, ci ca o condiţionare biologică,
izvorâtă din necesitatea de integrare în grup, fără de care nu
putem funcţiona cum trebuie. Creierul uman este astfel construit
încât să răspundă acestei nevoi. Organul vital al gândirii alocă
resurse impresionante unor operaţiuni vitale pentru supravie -
ţuire: înţelegerea şi identificarea emoţiilor, precum şi adaptarea
la acţiunile semenilor.

Prin social media, oamenii comunică adesea emoţii şi stări (sunt
fericit, sunt trist, sunt plictisit) sau lucruri menite să trans mită
ori să creeze emoţii (fotografii cu copii, poze de la nuntă, din
vacanţe, anunţuri privind diverse evenimente din viaţa perso -
nală sau profesională etc.). Chiar şi butonul like, prin care ne
exprimăm admiraţia sau aprobarea pentru un articol, semnifică
o emoţie sau o stare pe care utilizatorul o încearcă în legătură
cu ceea ce află din ce a publicat cineva pe Facebook.

Emoţia, descrisă în dicţionare drept o reacţie afectivă, e defi -
nită mult mai sec în neurobiologie: un răspuns neuronal sau
endocrin la un stimul, a cărui funcţie este să regleze intern
organismul astfel încât acesta să fie în acord cu mediul extern.39

Între două persoane se stabilesc „conexiuni emoţionale“ într-un
mod funcţional – cu alte cuvinte, un creier uman capătă acces
la gândurile, sentimentele şi intenţiile altuia.

Această abilitate este denumită în ştiinţă teoria minţii şi
apare în jurul vârstei de doi ani. Cam tot atunci începem să ne
recunoaştem în oglindă. Conştiinţa de sine şi abilitatea de a
descifra semnalele altora privitoare la sentimentele şi inten ţiile
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pe care le au ar putea fi, aşadar, interconectate, după cum remarcă
John T. Cacioppo şi William Patrick în cartea lor Loneliness
(Sin gurătatea), în care abordează conceptul de singurătate din
perspectivă neuroştiinţifică. Biologul N.K. Humphrey a sugerat
chiar că dezvoltarea abilităţii de a detecta starea emoţională
a altora e posibil să fi dus nu doar la apariţia inteligenţei la
om, ci chiar la dezvoltarea conştiinţei umane.40

Dar, pe lângă faptul că poate descifra, din semnalele primite
de la alţii, ce emoţii îi încearcă pe semenii săi şi că poate să
răspundă într-un fel sau altul la acestea, omul este înzestrat
şi cu o altă abilitate, arată Cacioppo şi Patrick: aceea de a împăr -
tăşi trăirile altora. Când o prietenă pune pe Facebook primele
fotografii cu copilul său ori scrie pe Twitter „Maria a făcut azi
primii paşi“, când o personalitate recunoaşte cu vocea tremu -
rândă, într-un interviu televizat, că are probleme în căsnicie sau
când Julia Roberts mulţumeşte, pe scena Oscarurilor, familiei,
prietenilor, soţului, garderobierei şi lumii întregi, suntem (măcar
unii dintre noi) mişcaţi, emoţionaţi, atinşi.

Creierul nostru răspunde în mod involuntar şi automat la
semnalele transmise de alţi oameni. Adam Smith remarca încă
acum trei secole că ne crispăm atunci când cineva se loveşte
la deget. În mod similar, observă Cacioppo şi Patrick, ne ferim
atunci când cineva de lângă noi se fereşte. Urmărim şi repetăm,
fără să fim conştienţi de asta, mişcările ochilor altora şi direcţia
în care privesc, pauzele pe care le fac în discurs, postura şi ges -
turile lor. Cei care au copii mici se trezesc adesea că, atunci
când îşi hrănesc sugarii, fac diverse feţe şi scot sunete ca să-i
convingă pe bebeluşi să-i imite şi să mănânce. Când un copil
izbucneşte în plâns, la creşă, încep şi ceilalţi. Ca să nu mai vorbim
de modă (ţi-ai luat tenişi Converse, îmi iau şi eu), comportament
la şcoală (copiii încearcă să intre în gaşca celui mai cool dintre
ei şi îl imită în tot ce face) sau la serviciu (unde cei mai mulţi
se îmbracă şi se poartă în conformitate cu „cerinţele“ mediului
de lucru). Dacă nu ar fi văzut un alt copil pedalând pe două roţi,
cine ştie cât ar mai fi trecut până ce fiul meu să se hotă rască
să încerce să meargă cu bicicleta fără roţi ajutătoare?
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Socializarea e o condiţie a supravieţuirii. Dacă rămâi singur,
eşti mai vulnerabil şi nu-ţi poţi transmite genele mai departe.
Este valabil pentru omul modern, aşa cum era valabil şi pentru
omul cavernelor. Dacă rămânem singuri nu ne putem apăra,
suntem mai puţin productivi, nu putem învăţa de la alţii şi nu
putem procrea. Frica de singurătate ne împinge să căutăm socie -
tatea semenilor.

Neurofiziologul Giacomo Rizzolatti a descoperit că există în
creier neuroni-oglindă. Aceştia se activează atunci când reali -
zăm o anumită acţiune, dar şi atunci când aceeaşi acţiune este
făcută de altcineva. Experimentele au arătat că, atunci când pri -
vim pe cineva care muşcă, în creierul nostru se activează aceleaşi
zone care se activează atunci când noi înşine muşcăm. Atunci
când privim oameni care vorbesc, în creierul nostru se activează
zonele asociate vorbirii. Desigur, creierul uman nu este un fel
de maşină de imitat. Reacţionăm la stimuli în funcţie de expe -
rienţa personală. Atunci când vedem un câine care latră sau
o maimuţă care plescăie, acţiuni care corespund vorbirii la oameni,
neuronii-oglindă asociaţi vorbirii rămân inactivi. Această înţele -
gere din perspectivă personală a acţiunilor celorlalţi ne ajută,
se pare, să ne putem raporta la cei din jur, să putem rezona
cu ei, conchid Cacioppo şi Patrick.41

Într-un alt experiment, Rizzolatti şi colegii săi au observat
că simţim jenă atunci când privim o persoană aflată în încur -
cătură şi că avem trăiri similare atunci când urmărim pe cineva
care simte vină, poftă sau scârbă. Când participanţii la expe -
riment urmăreau cum cineva îşi schimba expresia feţei din cauză
că inhalase o substanţă care mirosea urât, creierul acestora
reacţiona ca şi cum subiecţii înşişi ar fi trăit senzaţiile olfactive
respective.42

Aceste imitări şi simulări se petrec rapid şi involuntar, ceea
ce înseamnă că e foarte posibil să aibă loc înainte să devenim
conştienţi de ele. Răspundem automat printr-un zâmbet unui
zâmbet primit din partea unei persoane atrăgătoare, de exem -
plu. Aceste acţiuni stau la baza a ceea ce numim cogniţie socială,
adică procesul prin care creierul codifică, stochează, accesează
şi procesează informaţia despre membrii aceleiaşi specii. De
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asemenea, sunt un element vital în crearea unei conexiuni sociale
profunde – ceea ce numim empatie.

Studiile făcute prin rezonanţă magnetică arată că multe zone
din creierul uman se activează atunci când ne gândim la alţi
oameni sau când încercăm să înţelegem relaţiile sociale. Diferite
regiuni neuronale se activează în funcţie de context – spre exem -
plu, percepţia feţelor implică o anumită regiune din partea infe -
rior-posterioară a lobului temporal, în timp ce recu noaşterea
emoţiilor transmise de o faţă umană depinde de alte regiuni, care
decodifică semnale emoţionale specifice. Spre exem  plu, partea
creierului numită insula anterioară descifrează dezgustul sau
durerea, iar amigdala este sensibilă la emoţii precum frica.

Recunoaşterea emoţiilor şi înţelegerea semenilor

Creierul alocă, aşadar, resurse impresionante pentru cele mai
importante lucruri atunci când vine vorba de supravieţuirea
speciei: recunoaşterea emoţiilor şi înţelegerea semenilor. Creie -
rul răspunde mai puternic la imaginile cu persoane decât la
cele cu obiecte, chiar şi atunci când intensitatea lor emoţională
e comparabilă. O fotografie cu un clovn trist va produce mai
multă activitate în creier, şi în mai multe zone diferite ale aces -
tuia, decât o imagine cu un peisaj sumbru.43

Faptul că mai multe resurse ale creierului sunt alocate desci -
frării emoţiilor şi înţelegerilor semenilor confirmă, în viziunea
lui Cacioppo şi Patrick, ipoteza creierului social, conform căreia
com plexitatea vieţii sociale a dus la creşterea rapidă a cortexu -
lui uman.

În aceste condiţii, sunt explicabile atracţia şi, pe alocuri, fas -
cinaţia pe care le exercită Facebook asupra multora dintre noi.
Facebook poate fi privit ca o hartă interactivă (chiar dacă incom -
pletă uneori) a relaţiilor noastre sociale. Clipă de clipă, o mare
parte din resursele noastre mentale sunt alocate, fără ca măcar
să fim conştienţi de acest lucru, pentru descifrarea conexiunilor
sociale şi înţelegerea celor de lângă noi. Un instrument precum
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Facebook, care face inventarul cunoscuţilor, oferă acces la ima -
gini, prezintă fapte, emoţii şi stări ale acestora, este, pentru
subconştientul şi conştientul nostru deopotrivă, o ofertă greu
de refuzat.

Unul dintre profesorii mei, regretatul Harry Morgan, care
a lucrat multă vreme la Reader’s Digest, obişnuia să ne spună:
People love to read about people („Oamenilor le place să citească
despre oameni“). Oamenii sunt interesaţi să afle ce se întâm -
plă cu alţi oameni. Sunt interesaţi să afle ce se întâmplă chiar
şi cu necunoscuţii, pentru că raportează poveştile altora la
propriile experienţe. Sunt cu atât mai interesaţi să afle ce se
întâmplă cu persoane pe care le cunosc, pentru că împărtăşesc
o legătură directă cu acestea.

Tabloidele au prins ideea. Cititorii preferă să citească despre
vedete, pentru că le sunt familiare. Pentru mulţi, nunta lui Ştefan
Bănică Jr. este cel puţin la fel de importantă ca nunta vărului
Costel de la Brăila – poate şi mai importantă atunci când pe
Bănică îl văd şi îl aud mai des decât pe vărul Costel, chiar dacă
acest lucru se întâmplă prin intermediul televizorului. În paran -
teză fie spus, problema pe care o au mulţi dintre jurnaliştii care
scriu articole „serioase“ în România nu este că publicul n-ar fi
inte resat de asemenea subiecte, ci că ziariştii n-au învăţat să
pună în evidenţă oamenii. Un articol despre violenţa în familie
poate fi scris scoţând în faţă statisticile, dar devine mult mai
intere sant dacă spui povestea uneia dintre persoanele care
suferă de pe urma bătăilor.

Facebook spune poveşti de viaţă aproape de fiecare dată
când un utilizator îşi actualizează mesajul de stare. Iar aceste
update-uri ne interesează (desigur, nu toate) pentru că vor besc
despre oameni pe care îi cunoaştem sau care ne sunt cumva fami -
liari (desigur, nu toţi, dar cine v-a pus să acceptaţi necunoscuţi
în lista de prieteni?).
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Lauda de sine chiar miroase-a bine

Erik Qualman vorbeşte în Socialnomics despre comportamen -
tul de tip „braggadocian“ favorizat de social media. Termenul
vine de la Braggadocchio, numele unui personaj plin de sine din
poe mul epic The Faerie Queene, de Edmund Spenser, publicat
la 1590. În engleză, to brag înseamnă „a se lăuda“, „a se
mândri“. Pe servicii de microblogging ca Twitter ori în site-uri
ca Facebook, care permit publicarea de mesaje personale de
actualizare, oamenii încep să se concureze unii pe alţii, scrie
Erik Qualman – cine face lucrul cel mai fain, cel mai cool, cel
mai cel? „În timp, fiecare dintre aceste postări contribuie la
brandul tău individual, ori tatuajul tău social“, adaugă el. Asta
nu e rău, susţine Qualman. Pentru că vor să pară cool, oamenii
chiar încep să facă lucruri cool în mai mare măsură. Unul dintre
efecte ar fi acela că, în loc să-şi irosească ani buni din viaţă făcând
lucruri nesemnificative şi fiind mai atenţi la ce fac alţii, oamenii
încep să fie mai preocupaţi de propria existenţă şi mai motivaţi.
Ceea ce înseamnă, în opinia autorului citat, că rolul îndeplinit
până acum de reality TV este azi preluat de social media.44

În munca de documentare pentru această carte, am pus de nenu -
mărate ori întrebarea „De ce are Facebook succes?“. Desigur,
Facebook este vedeta, însă succesul său îl vedem replicat la
diverse niveluri de zeci şi sute de site-uri şi aplicaţii social media.
Iată câteva dintre răspunsuri.

Aplicaţii. Cristian Manafu, organizator de evenimente, blogger,
guru social media: „Facebook a avut o deschidere către dez -
voltatorii de aplicaţii, iar utilizatorii au apreciat tot felul de
jucărioare online. A avut câteva jocuri care au prins (Mafia Wars,
Farmville etc.) şi i-a atras pe cei care nu voiau să se identifice
cu generaţia MySpace. Mai mult, a fost o alternativă foarte bună
şi uşor de adoptat la blogging şi microblogging“.

Independenţă. Ioana Blănaru, fost new media executive la SBS/
Prima TV: „Oamenii […] aleg informaţia care îi construieşte,
îşi fac singuri standardele şi valorile“.
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Gura satului 2.0. Diana Stoleru, organizator de campanii uma -
nitare prin social media: „Simplu: poze cu oameni reali, pe care
îi cunoşti. Oamenii sunt curioşi, ies la gard să vadă ce au făcut
vecinii, comentează. E un fel de gura satului 2.0, cu elemente
de noutate absolută pentru sat. […] Facebook e cea mai deş -
teaptă utilizare a unei obişnuinţe offline, transpusă în online“.

Control. Sorina Iordan, account executive la McCann PR: „Cred
că Facebook are succes pentru că oferă oamenilor posibilita tea
de a se recrea pe ei înşişi într-o altă dimensiune. Practic, pe
Facebook ne expunem într-o lumină care ne avantajează: arătăm
doar fotografiile în care ne place de noi, postăm doar lucrurile
de care suntem mândri şi avem tot timpul impresia că putem
controla noua noastră identitate. În acelaşi timp, cred că suntem
mai expuşi ca oricând. Facebook-ul nu este altceva decât o
uriaşă bază de date, prin care noi, utilizatorii ei, punem la dis -
poziţia oricui, de bunăvoie, informaţii pe care nu le-am dezvălui
niciodată unui marketer, de exemplu“.

Homofilie. Paul Jones, expert în tehnologia informaţiei, profesor
la Facultatea de Jurnalism şi Comunicare de Masă şi la Facul -
tatea de Ştiinţa Informaţiei şi Biblioteconomie de la University
of North Carolina at Chapel Hill, directorul arhivei digitale
Ibiblio: „Oamenii vor să fie conectaţi cu alţi oameni. Oamenii
vor să vadă şi să fie văzuţi. Facebook face ca acest lucru să se
întâmple cu uşurinţă, în timp ce altădată era dificil sau lua
mult timp. Încă mai avem cafeneaua, pub-ul, Piaţa Roşie sau
Champs-Élysées şi tot soiul de locuri în care aceste activităţi
pot avea loc, însă Facebook ne oferă acces comod şi uşor şi îl putem
avea la dispoziţie oricând şi oriunde avem chef. Dar software-ul
nu este destul. În cazul unui pub fain, chiar dacă e cam dără -
pănat, oamenii contează mai mult decât starea scaunelor de
la bar. Ambele elemente ar trebui să fie super, în mod ideal.
Odată ce oamenii sunt acolo, mai mulţi oameni vin ca să-i vadă
şi să fie văzuţi. Sau, aşa cum mi-a spus odată un cercetător:
oame nilor le plac oamenii. Iar oamenilor le plac oamenii care
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sunt ca ei într-un fel sau altul (homofilie, pe limba sociologilor
şi a cercetătorilor reţelelor sociale)“.

Dacă aş şti… Nicolae-Augustin Rogoz, business developer Ho -
losfind Performance: „Nu ştiu. Dacă aş şti, aş face şi eu unul
şi mai popular. Înţeleg mecanismele, teoria răspândirii tehno -
logiei, «the tipping point» etc. Însă nu-mi dau seama de ce tocmai
o reţea socială şi de ce tocmai Facebook. Aud zilnic tot felul de
argumente constatative la adresa acestei platforme de comu -
nicare; există tot felul de aplaudaci care fac materiale din ce
în ce mai inspiraţionale şi mai adulatoare la adresa acestei
reţele. Până la urmă 90% spun ori bazaconii, ori truisme“.

Simplitate. Titus Căpîlnean, online communication specialist la
Roşia Montană Gold Corporation: „E foarte simplu de folosit,
pe de-o parte. Pe de altă parte, Facebook ajută utilizatorii să
socializeze mai uşor decât o făceau înainte – nu mai trebuie
să stai la chat pe messenger şi să faci photo sharing –, acum
pui pozele în albume şi le comentezi pe Facebook. O mare parte
din contribuţie au avut-o şi companiile care au inclus reţeaua
în campaniile lor de promovare offline – mai ales la TV şi în
malluri. Cel puţin în România asta a dus la dublarea şi tripla -
rea numărului de utilizatori în şase-şapte luni. Două exemple:
Vodafone şi Debenhams“.

Pe Facebook purtăm uniformă. Alexandru Dumitru, web developer:
„Este simplu de utilizat, gratuit şi funcţionează pe principiul
bulgărelui de zăpadă. În plus, are un design stabil, nu te trezeşti
de la pagina ta simplă şi frumoasă că ai ajuns pe o pagină plină
de sclipici şi ursuleţi roz. Pe de-o parte striveşte unicitatea, pe
de alta designul simplu reuşeşte să pună un egal fragil între
oameni. Când intri pe pagina cuiva, înainte să vezi că lui îi place
Rambo şi că ţie îţi place Bambi, observi un design identic cu al
tău, observi că are prieteni care postează pe wall-ul lui, observi
că are o poză în care ţine o bere. Omul ăsta chiar seamănă cu
tine. Poate în altă reţea ai fi văzut că are o imagine de fundal
cu tancuri şi aeronave şi, gândindu-te la liniştea pădurii, te-ar
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fi speriat tipul. Nu şi pe Facebook. Pe Facebook purtăm uni -
formă. Similitudinea paginilor încurajează click-ul pe «adaugă
ca prieten»“. 

Evoluţie şi revoluţie. 
Colaborare şi acţiune comună în social media

În 2005, pe când Facebook încă nu scosese bine capul în lume, am
călătorit în Germania, la Hamburg, pentru a participa la confe rinţa anuală
Trend Tag („Ziua trendurilor“ sau „Ziua tendinţelor“). An de an, se strâng
acolo, pentru o zi, personalităţi vizionare din lumea comunicării, care le
vorbesc liderilor din business despre cele mai importante curente ale zilei.
Am făcut atunci articole pentru Evenimentul zilei şi pentru Online Journalism
Review, o publicaţie americană despre comunicarea online. Şase ani mai
târziu, recitind ce am scris la acea dată, îmi dau seama că am avut cu
adevărat ocazia să arunc o privire în viitor. Cu ani înainte ca Hi5, Facebook,
Twitter, iPhone-urile sau sistemul Android să pătrundă în România, arti -
colul meu din OJR începea aşa: „Viitorul aparţine inteligenţei colective,
sau gloatelor inteligente (smart mobs, după un termen forjat de analistul
media Howard Rheingold45). Aduse la un loc de interese, vârstă sau ocu -
paţie comune, mulţimile inteligente folosesc minunile tehnologiei ca să
ţină legătura şi să-şi faciliteze o viaţă mai bună. Nimeni nu vrea să fie
exclus din aceste comu nităţi, aşa că telefoanele inteligente, computerele
şi PDA-urile ajută oamenii să se integreze şi să înveţe unul de la altul.“46

Forţa colectivă a „gloatelor inteligente“

De atunci, PDA-urile (agendele electronice de buzunar) au fost
înlocuite de telefoane-computer, precum iPhone, ori de celula -
rele care funcţionează pe baza sistemului de operare Android,
dezvoltat de Google, sau de computere de tip tablet, ca iPad.
Altminteri, lucrurile pe care le spuneau participanţii la Trend
Tag 2005 sunt realitate: Internetul şi telefoanele mobile sunt
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cheile acestei lumi interconectate. Blogging-ul continuă să fie
un instrument important de promovare a oamenilor, produse -
lor, organizaţiilor şi ideilor prin digital word of mouth, adică
sistemul prin care informaţia circulă, pe cale digitală, în acelaşi
mod în care altădată circula din gură-n gură, sau ceea ce Erik
Qualman a numit ulterior world of mouth. Iar serviciile de micro -
blogging, precum Twitter, şi site-urile de socializare ca Facebook
deja pun în umbră blogurile şi fac ca şi mai multă lume să ia
parte la circuitul informaţiei în societate, substituind, într-o
măsură din ce în ce mai mare, marketingul direct şi publici -
tatea. Utilizatorii de Web au la îndemână mijloace şi puteri
altădată rezervate doar jurnaliştilor, iar link-urile au devenit
mai importante decât produsele, spunea Rheingold la conferinţa
din 2005.

În cartea sa din 2002, Smart Mobs: The Next Social Revo -
lution, Rheingold a anticipat o serie întreagă de servicii care
astăzi sunt deja intrate în rutină. Unul dintre ele: Twitter. Într-o
vreme în care în Statele Unite nu folosea mai nimeni SMS-urile,
el spunea că acestea vor da naştere unei noi forme sociale.
Rheingold numea mesajele mobile de tip text „tehnologii de
cooperare“. Greşeala pe care o făcuseră operatorii de telefo nie
mobilă în SUA şi care a dus la întârzierea cu care mesajele text
au prins în America a fost că au promovat SMS-urile mai degrabă
pentru managerii în vârstă de peste 30 de ani decât pentru puş -
toaicele de 15 ani. Au mai fost şi probleme logistice, cum ar fi
aceea că, iniţial, operatorii nu permiteau transmiterea SMS-urilor
dintr-o reţea în alta. Dacă în România acest tip de mesaje a prins,
între altele, datorită faptului că era mai ieftin să trimiţi un text
decât să dai telefon, în SUA adolescenţii au fost primii care au
căpătat febra mesajelor scurte pentru că, spune Rheingold, le
permiteau să comunice între ei fără ca cei maturi să tragă cu
urechea. Oricum, managerii de peste 30 de ani s-au molipsit
şi ei curând, iar Twitter a combinat apoi telefonia mobilă şi Inter -
netul printr-un sistem care permitea publicarea şi recepţionarea
mesajelor scurte, de până la 140 de caractere, şi prin telefo -
nul mobil, şi prin Internet. O mulţime de alte servicii, inclusiv
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Facebook, oferă astăzi aceeaşi facilitate. Şi, chiar dacă telefoa -
nele mobile cu acces la e-mail şi Web ar putea face ca această
limitare la 140 de caractere să fie desuetă, utilizatorii continuă
să i se supună, probabil pentru că impune concizie şi rapiditate.

Toată lumea râde, cântă şi scrie piramide inversate 
şi elevator pitch-uri

Jurnaliştii învaţă ca, atunci când scriu ştiri, să fie concişi şi
să folosească aşa-numita piramidă inversată, care presupune
ca textul să înceapă cu ce este mai important. În afaceri există
un principiu similar, denumit elevator pitch (propunerea din
lift). Potrivit acestuia, dacă reuşeşti să te afli în acelaşi lift cu
un investitor important şi ai o propunere de afaceri pentru el,
trebuie să fii în stare să-l convingi în câteva secunde. Concizia
şi meşteşugul de a scoate în faţă ceea ce este relevant sunt, aşadar,
lucruri care se predau în şcolile de business şi de jurna lism. Sunt
atuuri esenţiale în comunicare. Regula de bază: maximum de
informaţie în minimum de cuvinte. Iar graţie SMS-urilor şi servi -
ciilor precum Twitter toată lumea vorbeşte, astăzi, în piramidă
inversată. Fiecare update din social media este, în felul său,
un elevator pitch.

Noi forme de acţiune şi interacţiune

Gloatele inteligente reprezintă „următoarea revoluţie socială“,
spunea Rheingold. Ele se folosesc de aparate care încap în buzu -
nar, dar sunt de zeci de ori mai puternice decât computerele
pe care le aveam pe birou cu numai câţiva ani în urmă. Faptul
că fiecare dintre noi are asupra sa, în orice moment, un instru -
ment cu o asemenea forţă computaţională şi comunicaţională
naşte noi forme de acţiune şi interacţiune la scara întregii societăţi.

Subtitlul acestei cărţi este „Revoluţia Facebook în spaţiul
social“. Totuşi, Cartea feţelor nu e numai despre Facebook. Este
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despre social media, iar Facebook semnifică, mai puternic decât
orice altă operaţiune online, valul de schimbări aduse de social
media. Când spunem că am păşit în era Facebook ne referim,
aşadar, la un întreg set de instrumente de socializare şi cola -
borare, nu doar la site-ul construit de Mark Zuckerberg.

Dar în ce fel este aceasta o revoluţie? La urma urmei, specia -
liştii în comunicare vorbeau despre revoluţia modului în care
lucrăm cu informaţia cu destul timp înainte ca site-urile de
socializare precum Facebook, MySpace, Twitter sau LinkedIn
să capete o asemenea popularitate. Întâlnim sintagme precum
„revoluţia Internet“, „revoluţia comunicaţiilor mobile“, „revo -
luţia Web 2.0“. În acest context, poate că revoluţia social media
nici măcar nu e o revoluţie în sine, ci, eventual, o etapă într-o
revoluţie mai complexă. Şi, până la urmă, de ce vorbim neapă -
rat de revoluţie? Profesorul german Peter Wippermann spunea
în 2005 că apariţia mulţimilor inteligente (indivizi puternic
interconectaţi prin tehnologie) reprezintă mai degrabă o evoluţie
decât o revoluţie.47 Internetul, spunea el, a fost o revoluţie tehnică.
Mulţimile inteligente sunt o evoluţie socială.

Până la urmă, e o chestiune de perspectivă. Evoluţia, prin
definiţie, este o formă de dezvoltare, de creştere, care poate duce,
la un moment dat, la schimbări radicale, la revoluţie. Inter -
netul este o evoluţie a sistemelor de comunicare în reţea, dar
în momentul în care a ajuns să faciliteze schimbul de infor maţie
la niveluri fără precedent a început să reprezinte o revoluţie
în comunicare.

Revoluţia, fie că e politică, tehnologică, socială ori de altă
natură, este o schimbare fundamentală care se petrece într-o
perioadă de timp relativ scurtă. Internetul în sine reprezintă o
astfel de schimbare fundamentală, vizibilă, între altele, în modul
în care comunicăm unii cu alţii, în funcţionarea afacerilor, în
pră buşirea modelului de business al mass media etc. Din anu -
mite puncte de vedere, social media reprezintă o parte integrantă
a acestei revoluţii. Dar social media reprezintă, în acelaşi timp,
o revoluţie în sine, între altele prin modul în care au schimbat
natura Internetului, devenit, dintr-o reţea de reţele de calcu la -
toare, o reţea de reţele umane. 
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Sigur, schimbările aduse de social media la nivelul socie -
tăţii nu sunt încă în întregime vizibile. Revoluţia nu s-a încheiat.
Dar, deja, lucrurile au început să se schimbe din temelii. Social
media au devenit un instrument de bază în recrutarea de
personal pentru companii. Iar aceste companii regândesc modul
în care îşi promovează brandul şi produsele, dar şi modul în
care le comercializează. Publicul se raportează altfel la branduri,
produse, politică şi tot ce ne înconjoară. Impactul publicităţii
şi marketingului aşa-zis tradiţional scade, pentru că reco man -
dările prietenilor din reţelele bazate pe relaţii de încredere sunt
cele care contează cu adevărat. Iluzia discuţiei, pe care o oferă
mass media, a fost înlocuită de discuţia reală pe care o facili -
tează noile instrumente online. Iar asta face ca ştirile, reclamele,
anunţurile să nu mai fie nişte enunţuri, ci nişte conversaţii.

Cifrele demonstrează o revoluţie. În doi sau trei ani, sute de mili -
oane de cetăţeni ai planetei şi-au schimbat obiceiurile de comu -
nicare şi modul în care cooperează cu semenii. În martie 2011:

– Twitter susţine că are 175 de milioane de utilizatori înre -
gistraţi. În fiecare zi se scriu 95 de milioane de tweet-uri. Aproape
patru milioane de tweet-uri pe oră. 

– LinkedIn a anunţat că a depăşit 100 de milioane de membri.
– Peste un milion de firme au pagină de companie pe LinkedIn.
– În 2010 LinkedIn a fost folosit de două miliarde de ori

pentru căutare de persoane.
– Facebook a anunţat anul trecut că a depăşit graniţa de

jumătate de miliard de conturi, iar potrivit Socialbakers sunt
acum circa 640 de milioane de conturi înregistrate în reţea. 

– Jumătate dintre utilizatori intră pe site zilnic, ceea ce
înseamnă că vreo 300 de milioane de oameni sunt activi pe Face -
book în fiecare zi. 

– Peste 200 de milioane de persoane accesează site-ul pe
telefonul mobil. Cei care intră pe Facebook de pe mobil sunt de
două ori mai activi decât ceilalţi utilizatori ai site-ului.

– Posesorii de cont instalează 20 de milioane de aplicaţii
Facebook în fiecare zi.

– Utilizatorii publică pe Facebook cam 30 de miliarde de
articole (ştiri, fotografii, gânduri, clipuri video şi audio, link-uri
etc.) în fiecare lună. 
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