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titlu le promoveazS. Ce fel de efect va avea energia pe care vrefi si o
transmiteli mai departe, dacd aceasta vine prin furt, ilegalitate gi lipsi
de respect fatd de autor gi fafd de toti cei care au contribuit la crearea
acestei cirfi, astfel ca ea si ajungd la dumneavoastrS? impirtdpifi cu
ceilalli informafiile importante, valorile 9i lecliile pe care le-afi aflat din
acest material, intr-un mod corect gi responsabil.
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Jucim dupi regulile lor suficient timp,
gi devine jocul nostru.
ORSON SCOTT CARD, ENDER'S GAME
(JOCUL LUI ENDEK)

* Volum apimt cu acest titlu la Editura Nemira, cole4ia Nautilus; in 2013
[n. red.J
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retragi din cursi. in ciuda tuturor acestor lucruri,
lmpactul candidaturii sale asupra alegerilor a fost atAt de
yl

A5 VREA SA.TI ATRAG ATENTIA ASUPRA UNUI ARTICOL DIN
New York Times scris in timpul celui mai prematur moment al
alegerilor prezidenfiale din 2012, cu aproape doi ani inaintea
votului.l
Se scria despre o personalitate pufin cunoscuti pe-atunci,
Tim Pawlenty, guvernatorul statului Minnesota. Pawlenty nu
era la acea vreme candidat prezidenlial. Nu avea director de
campanie, magini, avea foarte pufini sponsori gi nu era un
nume foarte cunoscut. De fapt, nici nu avea o campanie. Era
ianuarie 20LL,la urma urmei. Avea,lnsi, un reporter specializat de la blogul Politico care il insofea din orag in orag cu o
camerd gi un laptop, gi relata fiecare moment al non-campaniei sale.

Este un pic ciudat daci stim si ne gAndim. Nici micar
New York Times, ziarul care cheltuieqte anual milioane de
dolari pentru un birou la Bagdad, care poate aloca fonduri
pentru reportaje de investigalie pentru cinci sau zece ani, nu
avea un reporter pentru Pawlenty. Politico insi, un blog cu
numai o fractiune din resursele unui ziar importan! avea aga
ceva. Cei delaTimes scriau despre Politico ce scria despre un

non-candidat.
Era un pic similar cu o schemi Ponzi- gi, ca orice schemi
de acest fel, a trecut de la succes la egec. Pawlenty a devenit

candidat, gtirile cu el au generat milioane de opinii online,
si i se duci faima

apoi in presi gi, in final,la televizo[ inainte
*

Reprezintd o operatiune investilionali frauduloasi ce implici plata unor
profituri deosebit de mari unor investitori de pe urma unor fonduri investite de alte persoane pi nu de pe urma veniturilor pe care afacerea le-a ge-

nerat in realitate (n. red.)

si

se

rcmnificativ gi de real, incAt urmdtorul candidat al republicanllor a vrut suslinerea lui Pawlenty.

Existi o celebrd caricaturi politice din secolul doudzeci
tlespre Associated Press, care era pe atunci agenlia de gtiri
responsabili cu furnizarea gtirilor pentru majoritatea ziare'
lor din Statele Unite. in aceasta, un agent AP toarni confinutul a diferite sticle in sursa de apd a oragului. Sticlele sunt
etichetate cu,,minciuni",,,prejudec5li",,,calomnii",,,fapte mu;amalizate" gi ,,uri". Imaginea e inscriplionati cu: ,,$tirile otrivite la sursi".
Consider ci astizi blogurile reprezinti acest canal de
propagare al ;tirilor.

BLOGURILE CONTEAZA
Prin ,,blog" mi refer in mod colectiv la tot ce reprezinti
publica;ii online. Totul, de la conturi pe Twitter la site-uri ale
ziarelor mari, la clipuri video de pe internet, la bloguri de
grup cu sute de redactori. Nu mi intereseazi daci posesorii
consideri ci au un blog sau nu. Adevdrul este cd toli sunt dependenli de aceleapi stimulente ;i lupti pentru atenlie cu
aceleagi tactici..
Majoritatea oamenilor nu inleleg cum funcgioneazi procesul ciclic al informaliei din ziua de azi. Mulli nu au nici cea
mai vagi idee cAt de mult le sunt influenlate percepliile
despre lume de modul in care sunt generate gtirile online. Ce
incepe online se termini offline.

*

Nu am fost niciodati fan al cuvAntului,,blogosferd" gi il voi folosi rar.
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Degi existd milioane de bloguri, vei observa cAteva men-

lionate des in aceasti carte: Gawker, Business Insider, politico,
BuzzFeed, Huffington Post, Drudge Report pi altele similare.
Asta nu din cauzi cd sunt cele mai citite de majoritate, ci pentru ci sunt cele mai citite de elita din media, gi posesorii lo4,

Nick Denton, Henry Blodget, fonah Peretti gi Arianna
Huffington au o influenld enormi, Un blog nu este mic daci
cititorii lui ,,nesemnificativi" sunt producitori de televiziune
gi redactori pentru ziare nafionale.

D|-ii de radio gi reporterii de gtiri aveau odati transmisiunile pline de titluri din ziare; acum reproduc ce citesc pe
bloguri - anumite bloguri mai mult decAt altele. Articole de
pe bloguri ajung gi in conversafii din viala reali gi in zvonuri
care se rispAndesc de la o persoani la alta. pe scurt, blogurile
reprezinti vehicule prin care reporterii din mass-media - gi
prietenii tii cei mai vorbirefi gi ,,informafi" - descoperi gi
imprumuti gtirile. Acest proces ciclic ascuns di nagtere la
meme.,care devin referinlele noastre culturale, Ia staruri in
devenire care se transformi in celebritilile noastre, la gAnditori care ne devin guru gi la gtiri care devin gtirile noastre,
CAnd mi-am dat seama de toate astea, la inceputul carierei mele in relafii publice, m-am gAndit la ceva la care numai
un tAnir de 20 gi ceva de ani putea si se gAndeascd, un tAndr
naiv gi ambilios in mod distructiv: daci stipAnesc regulile
care guverneazi blogurile pot si fiu stipAnul tuturor aspectelor determinate de ele.lnsemna, in primul rAnd, accesul Ia
un consim;imint in privinfa culturii.

si fi fost un gAnd periculos, dar nu era o hiperboli.
in cazul Pawlenty, omul ar fi putut si devini pregedintele
Statelor Unite ale Americii. Un critic media incepitor a pus
Putea

* Idei sau tipare comportamentale care
se rispAndesc prin imitafie in cadrul unui grup social {n. red.)
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urmitoarea intrebare : suntem o lari guvernati de opinia
publici, iar opinia publici este guvernati in mare parte de
presi, prin urmare nu este vital si inlelegem ce guverneazd
presa? El a concluzionat ci ceea ce conduce media conduce
lara. in cazul de fa!d, ce era la conducerea Politico a condus,
literalmente, aproape pe toati lumea.
Si inlelegi ce determind blogurile si aclioneze intr-un
anume fel - de ce Politico l-a insotit pe Pawlenty - este cheia
pentru a le face sd faci ce vrei tu. invagi-le regulile, schimbd
locul. Asta este tot ce trebuie pentru a controla opinia publici.

DECI, DE CE L-A INSOTIT
POUNCO PE PAWLENTY?
La prima vedere, este destul de nebunesc. Candidaturafantomi a lui Pawlenty nu era demnd de gtiri, gi daci New
Vork Times nu gi-a putut permite un reporter care si-l lnsoteascl, nici Politico n-ar fi trebuit si gi-l permiti.
N-a fost nebunesc. Blogurile au nevoie de subiecte despre care si scrie. Times trebuie si acopere un ziar numai o
dati pe zi. Un canal de gtiri trebuie si furnizeze programe 24
de ore pe zi, timp de 365 de zile pe an. Dar blogurile trebuie
si acopere un spaliu infinit. Site-ul cu cele mai multe subiecte
cAgtigd.

Blogurile politice gtiu ci traficul le cregte in timpul perioadelor electorale. Din moment ce traficul este ceea ce ele vAnd
publicitarilo4, alegerile sunt echivalente veniturilor crescute,
Din picate, perioadele electorale au loc doar o dati la cAgiva
ani. Mai riu chian ele se termini. Blogurile au o solulie simplir
si schimbe realitatea prin subiectele despre care scriu.

cnror-vA,

rr

FAC

STIRILE
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Prin Pawlenty, Politico nu numai c5 niscocea un
dat, niscocea o intreagi ramuri a procesului ciclic
doar ca si profite de pe urma lui. A fost o decizie
in povestea despre afacerea sa, editorul executiv al PoIi
fim VandeHei, ;i-a dezviluit strategia in fafa celor de la
York Times:,,in 2008, eram o echipl cu sediul intr-un
Acum suntem o producfie de 200 de persoane, cu un plan gi
atmosferd specifice. incercim sd facem un pas in fala
celorlal;i."
CAnd un blog precum Politico a lncercat si pdgeasci
fala celorlalli, persoana pe care au decis, in mod arbitra4, sI

mediatizeze a fost transformatd intr-un candidat re
Campania incepe gradual, cu cAteva menliuni pe bloguri,

lueazd spre ,,concurenfi potenfiali'l incepe si fie luati
considerare pentru dezbateri gi este apoi inclusi in
Platforma reune$te sustinf,tori reali, care doneazl campan
timp gi bani reali, Impactul campaniei este concretizat
mass-media, care mediatizeazdgi legitimeazi orice este
online.
Campania lui Pawlenty de a fi ales poate ci a eguat,
pentru bloguri gi alte tipuri de media a fost un succes profi
bil, A generat milioane de vizite pe bloguri, a fost subiectul
zeci de povegti tipdrite gi online gi a fost difuzatd destul tim
pe micile ecrane. Cdnd cei delaPolitico l-au ales pe Pawlen
au ficut singurul pariu care merita - cel in care aveau p
si controleze rezultatul.

ln caz ci nu te-ai prins, iati din nou procesul ciclic:
o Blogurile politice au nevoie de subiecte despre care
scrie; traficul cregte in timpul alegerilor

o

Realitatea [alegerile indepirtate in timpJ nu se alin
cu asta

o

Blogurile politice creeazdcandidali devreme; muti mai
devreme inceputul alegerilor. Persoana despre care
scriu, prin felul in care scriu, devine un candidat real
(sau pregedinte)

o

Blogurile profiti (literalmente), publicul pierde

O

si vezi acest proces repetat iar gi iar in aceasti carte.

valabil pentru bArfe mondene, politici, gtiri despre afaceri
alt subiect despre care scriu blogurile. ConstrAngerile
blogginguluicreeazl.confinut artificial, care devine real gi are
lmpact asupra rezultatelor evenimentelor din lumea reald,
Este

gl orice

Economia internetului a creat un set diform de stimulentraficul mai important - gi mai profitabil - decAt
adevirul, Cu mass-media - gi, ln ziua de azi, cu cultura de
te care fac

masi - bazAndu-se pe internet pentru urmitoarea gtire importantl, este un set de stimulente cu implicatii majore.

Blogurile au nevoie de trafic, si fii primul aduce trafic,
ci, pentru ca asta si se lntAmple, sunt inventate povegti.
Asta este doar o fateti a economiei bloggingului, lnsf, este
una vitali. CAnd ajungem si inlelegem logica din spatele
acestor alegeri de business, respectivele alegeri devin previzibile. Iar ce este previzibil poate fi anticipat, redirectionat,
accelerat sau controlat - dupi cum alegem noi.
Mai tArziu in timpul alegerilo4 Politico a schimbat din
nou regulile in timpul jocului, pentru a se menline la conducere, Viteza cu care se intAmplau lucrurile incetinise, aga ci a
apelat la scandal pentru a risturna inci o dati cursa. il mai lii
minte pe Herman Cain, candidatul ridicol creat de media care
a venit dupi Pawlenty? Dupi ce a apdrut inaintea tuturor
drept candidatul concurent pentru nominalizdrile republicanilor qi a devenit subiectul unui numir extenuant de post5ri
aga

CREDE-MA, TE

pe bloguri prietenoase cu traficul, candidatura lui Cain a
complet decimatd de un scandal senzalional, dar negat
nic, relatat de... ai ghicit: Politico.

Sunt convins

ci

au existat interese politice puterni

care nu-i permiteau lui Cain si fie altceva decAt un
secundar. Aga cd povestea i-a fost schimbati, iar unii su
teazd c6, acest lucru a fost fhcut de cineva ca mine, angajat
cei din campania unui alt candidat - gi povestea s-a rispA
dit, indiferent daci era adevirati sau nu. Daci este
din cAte am vizut, oricine a fost cel care a dat lovitura
a fficut-o exact cum a; fi frcut-o gi eu: in mod dureros,
lase urme gi fiicAnd imposibild orice recuperare.

firi

$i aga a fost creat un alt non-candidat, a devenit real
apoi eliminat. inci unul a cizut la datorie pentru ca
si igi incheie procesul ciclic.

il
CUM SA TRANSFORMI
NIMICUT iXI CEVA, iN TREI
PASI MULT PREA SIMPLI
Cred cd unii oameni din presi sunt pur 9i simplu foarte lenegi.
Sunt momente in care le ofer o poveste gi ei o preiau cuv6nt

cu cuv6nt. Estejenant. Se adapteazi unei perioade care cere
mai pulin6 calitate gi mai multd cantitate. $i asta funcfioneazi
in avantajul meu in majoritatea cazurilor, pentru ci eu cred
ci majoritSlii reporterilor le-a plScut faptul cI le-am dat tot.
Majoritatea oamenilor vor opta pentru ce este mai upor,
ca si meargi mai departe spre urmitorul lucru.
Reporterii sunt evaluali dupi c6t de des le ajung articolele
pe Drudge. E o situalie rea, dar asta este realitatea.
KURT BARDELLA, FOST SECRETAR DE PRESA AL
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