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Abstract. Army trolls activity was intensified around the conflict in Ukraine
and aimed achieving a positive perception on Moscow’s policy and negative
towards the West. Posted messages, most of the time, contain specific
messages of Russian propaganda.
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În Federaþia Rusã existã o structurã organizatã formatã din jurnaliºti, bloggeri,
comentatori online – numitã neoficial „Armata de trolli1 a Kremlinului“ – care
susþine propaganda pro-rusã ºi contribuie la formarea unei imagini pozitive faþã
de politica preºedintelui rus, Vladimir Putin, ºi negative faþã de Occident2.

Moscova alocã anual între 5 ºi 7 miliarde de dolari pentru campania prorusã
derulatã pe Internet în þãrile membre NATO ºi UE, sumele fiind distribuite inclu-
siv unor surse online din afara teritoriului rus (ex. – Slovacia), cu scopul de a
submina încrederea în apartenenþa la UE ºi NATO. Banii sunt viraþi fie direct
prinAmbasada Rusã, fie prin intermediul granturilor oferite de Guvernul rus orga-
nizaþiilor civice din statul respectiv3. Diverse articole postate în mediul online au
arãtat cã „Armata de trolli a Kremlinului“ funcþioneazã, din 2014, ca entitate ju-
ridicã sub denumirea „Cercetarea Internetului“ (OOO „Internet Issledovaniia“)4,
fondatã de Mihail Ivanovici Bîstrov, un apropiat al preºedintelui Vladimir Putin,
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fost ºef al Direcþiei Afacerilor Interne din raionul Moskovski, din Sankt Petersburg5.
Între membrii conducerii OOO „Internet Issledovaniia“ au fost menþionate atât
numele lui Mihail Ivanovici Bîstrov, cât ºi al lui Timur Prokopenko (vicepreºe-
dintele Direcþiei de politicã internã din cadrul Administraþiei Prezidenþiale6, cu
competenþe în managementul proiectelor prezidenþiale în domeniul Internetului)7,
în calitate de director general8.

Scurt istoric

Embrionul „Armatei de trolli“ a apãrut în anii 2000, când un numãr consistent
de comentatori online ruºi ºi-au exprimat adeziunea, prin mesaje vehiculate pe
Internet, faþã de politica preºedintelui Vladimir Putin. Aceºtia au primit9 numele
de troli sau naºiboþi (termen rezultat din combinaþia numelui „Naºi“, atribuit
adepþilor Miºcãrii de tineret pro-Kremlin „Naºi“/„Ai noºtri“, implicaþi în acti-
vitãþi de susþinere online a imaginii liderului de la Kremlin, dupã înfrângerea lui
Viktor Ianukovici în alegerile din Ucraina,10 ºi cuvântul „robot“)11. Prima in-
vestigaþie jurnalisticã privind existenþa unor aºa-numite „brigãzi web“ „sponso-
rizate“ de statul rus ºi coordonate de Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB),
a fost publicatã în aprilie 2003, sub semnãtura jurnalistei petersburgheze Anna
Polianskaia,12 a istoricului Andrei Krivov ºi a programatorului Ivan Lomko13.

În 2009, politologul rus Stanislav Belkovski a afirmat cã structura, înfiinþatã în
2000-2001, avea ca sarcinã „discreditarea unor poziþii sau texte incomode pentru
autoritãþi, prin postarea de comentarii pe bloguri sau forumuri de discuþii“14.
Ulterior, la nivelul anului 201215, un grup de hackeri autointitulat „Russian Arm
of Anonymous“ a descoperit sute de e-mail-uri aparþinând conducerii Miºcãrii
de tineret „Naºi“, din perioada noiembrie 2010 – decembrie 2011, în care este
detaliatã modalitatea de efectuare a plãþilor pentru comentatorii web pro-Kremlin16.

Ideea existenþei unui grup pro-Kremlin care conduce o „reþea de troli“ având
ca obiectiv construirea unei imagini pozitive a preºedintelui Vladimir Putin17,
respectiv discreditarea Opoziþiei ruse ºi a mass-media interne ºi externe incomode
regimului de laMoscova, a fost sesizatã ºi de publicaþia britanicã „The Guardian“18.
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12 Fostã asistentã a Galinei Starovoitova, politician rus, asasinatã în noiembrie 1998.
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16 http://www.theguardian.com/world/2012/feb/07/putin-hacked-emails-russian-nashi.
17 http://www.theguardian.com/world/2012/feb/07/putin-hacked-emails-russian-nashi.
18 http://www.theguardian.com/world/2012/feb/07/putin-hacked-emails-russian-nashi.



Date relevante au fost prezentate însã în septembrie 2013, când ziaristul rus
Andrei Soºnikov, redactor la sãptãmânalul „Moi Raion“, s-a infiltrat în reþeaua de
trolli. Acesta a publicat o investigaþie jurnalisticã de amploare privind existenþa,
în Sankt Petersburg, a unei structuri organizate care coordoneazã activitatea co-
mentatorilor pro-Kremlin,19 idee confirmatã (07.09.2013) ºi de publicaþia „Novaia
Gazeta“, potrivit cãreia organizaþia, numitã „Agenþia de Cercetare a Internetului“
(OOO „Agentstvo Internet Issledovaniia“20), activeazã ºi la Moscova21. Agenþia
a fost înfiinþatã la 26.07.2013, sub forma unei societãþi cu rãspundere limitatã,
fondator fiind Mihail Kurkin, iar director general Nikolai Ciumakov22. În martie
2014 a fost creatã succesoarea acesteia, OOO „Internet Issledovaniia“/„Cercetarea
Internetului“23. În registrele comerciale din Rusia, se menþioneazã cã sediul noii orga-
nizaþii a fost înregistrat la Sankt Petersburg, strada Balºaia Raznocinnaia nr. 1724.

În 2014, publicaþia rusã de limbã englezã „The Moscow Times“25 a informat
cã, timp de peste 10 ani, Kremlinul a încercat sã limiteze libertatea de exprimare
pe Internet, apelând inclusiv la „trolli plãtiþi sã monitorizeze forumurile ºi sã
posteze comentarii naþionaliste ºi xenofobe“26. Ulterior, surse apropiate Admi-
nistraþiei Prezidenþiale ruse, citate de publicaþia „The Moscow Times“, au con-
firmat cã trollingul este utilizat în manipularea opiniei publice europene ºi ame-
ricane27, mesaje pro-Putin fiind postate în mediul virtual de expaþi ruºi aflaþi în
Germania, India ºi Thailanda28. Existenþa „Armatei de trolli a Kremlinului“ a
devenit o certitudine în 2015, odatã cu publicarea, de cãtre jurnalistul rus Andrei
Soºnikov, în paginile sãptãmânalului „Moi Raion“, a unei investigaþii de am-
ploare centratã pe modus operandi al entitãþii ºi identitãþile virtuale utilizate de
trolli29. Jurnalistul a semnalat cã structura este finanþatã de holdingul „Concord“30,
condus de oligarhul rus Evgheni Viktorovici Prigojin31, un apropiat al preºe-
dintelui Vladimir Putin, numit informal „bucãtarul-ºef“ al acestuia32.

Din anul 2014, „Armata de trolli a Kremlinului“ are sediul central într-o clã-
dire de patru etaje aflatã pe Strada Savuºkina nr. 55 din Sankt Petersburg33, sediul
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20 Potrivit unei investigaþii derulate de ziarul independent „Moy rational“ („Districtul meu“).
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22 http://www.novayagazeta.ru/politics/59889.html.
23 Cu sediul lângã staþia de cale feratã Olghino din Sankt Petersburg.
24 http://www.rusprofile.ru/id/7132405.
25 „The Moscow Times“, singurul cotidian de limba englezã din Federaþia Rusã, deþinut de holdingul

media „Sanoma Independent Media Publishing House“, înfiinþat în martie 1992 de un grup de investitori
olandezi în frunte cu Derk Sauer. (http://www.themoscowtimes.com/contact_us.).

26 http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/putins-brave-new-russia/496221.html.
27 La începutul lunii mai 2014, administratorii website-ului publicaþiei „The Guardian“ au avertizat

cititorii cu privire la identificarea unei campanii pro-Kremlin organizatã prin metoda „trolling“ pe pagina de
Internet a cotidianului britanic. (http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/the-kremlins-trolls-go-
west/500641.html).

28 http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/the-kremlins-trolls-go-west/500641.html.
29 http://www.mr7.ru/articles/112478/.
30 Activitate: produse alimentare, restaurante, imobiliare.
31 http://www.mr7.ru/articles/112478/.
32 Compania sa se ocupã de organizarea meselor festive la care participã oficiali ruºi. (http://spb.mk.ru/

article/2013/10/30/938480-falshivaya-masha.html).
33 http://www.dp.ru/a/2014/10/27/Borotsja_s_omerzeniem_mo/.



anterior fiind amplasat în raionul petersburghez Olghino34, iar personalul fiind
cunoscut sub numele de „olghinþî“35.

Conform declaraþiilor unor foºti troli36, 50% din personalul structurii
„crede cu adevãrat în ceea ce face“37, iar 50% sunt „tineri care vor sã
facã bani“, „analfabeþi din punct de vedere politic“38. Liste ale conturilor
de pe platforma rusã de blogging „LiveJournal“ operate de troli, însoþite
de sarcini ºi teme de discuþii impuse acestora39, au fost remise publicitãþii
de jurnalistul rus Andrei Soºnikov, într-o anchetã publicatã (2015) în pa-
ginile sãptãmânalului „Moi Raion“40. Deºi membrii echipei manageriale
nu sunt cunoscuþi echipelor de trolli, în ierarhia structurii aceºtia din urmã
relaþioneazã exclusiv cu aºa-numiþii „team leaderi“.

La nivelul anului 2013, coordonatorul activitãþii structurii era actriþa Maria
Kupraºevici, unul din foºtii organizatori ai Forumului Internaþional al Tineretului
„Seligher“41. În anul 2015, în cadrul structurii activau aproximativ 400 de persoane42,
remunerate fãrã documente legale43, exclusiv în baza unui angajament de confi-
denþialitate44. În ceea ce priveºte organizarea, dacã la finele anului 201345, publi-
caþia Novaia Gazeta a informat cã Agenþia de Cercetare a Internetului avea în
subordine o direcþie de bloggeri ºi comentatori online ºi 7 departamente (de reacþie
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34 Jurnalistul rus Andrei Soºnikov, care s-a infiltrat în reþea în 2013, a declarat cã vechiul sediu era într-o

clãdire micã, fiind evidentã insuficienþa spaþiului pentru desfãºurarea activitãþii. (http://www.theguardian.com
/world/2015/apr/02/putin-kremlin-inside-russian-troll-house).

35 http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/russia-is-not-charlie/514369.html.
36 Ale cãror identitãþi au fost dezvãluite de media occidentale în 2015: Tatiana N (22 de ani, angajatã în

mai 2014) – posesoare a blogului cu nume de utilizator „tuyqer898“; Lena N -concediatã dupã ce a refuzat
sã respecte politica Agenþiei în ceea ce priveºte asasinarea lui Boris Nemþov; Natalia Drozdova (nume real Tatiana
Kazakbaieva), deþinãtoare a unui blog pe „LiveJournal“ , respectiv, conturi“Twitter“, „Facebook“ ºi „vKontakte“
ºi un profil pe Google+ , interesatã de „artã, psihologie ºi tot ce se întâmplã în lume“; cea mai mare parte din
postãrile sale sunt irelevante, cum ar fi o gamã întreagã de parodii ale filmului „Fifty Shades of Grey“ sau
faptul cã „Facebook“ a eliminat status-ul „Mã simt gras“ de pe paginile sale; are, însã, ºi opinii ferme despre
continuarea programului nuclear al Iranului; Aleksei Ivankovski (alexmonc@livejournal.com); Roland din
Sankt Petersburg, care posteazã sub nickname-ul „conyarder“; Sportivul Kirill (aladorzam); un ofiþer în
rezervã din Samara (glen555); Aleksei Semionov – „student“ (magiclex). (http://www.mr7.ru/articles/112478/).

37 http://www.timpul.md/articol/(the-guardian)-cum-functioneaza-armata-de-troli-a-lui-putin-in-fiecare-
zi-te-hranesti-cu-ura-iti-mananca-sufletul-72601.html.

38 http://www.ziare.com/vladimir-putin/presedinte-rusia/noi-marturii-din-armata-de-postaci-a-lui-putin-
interviul-de-angajare-si-strategia-de-propaganda-1355357.

39 http://www.mr7.ru/articles/112478/.
40 http://www.mr7.ru/articles/112478/.
41 „Seligher“ este un forum pan-rusesc pentru tineret, organizat, anual, sub forma unei tabere de corturi,

începând din anul 2005, la iniþiativa Miºcãrii de Tineret „Naºi“ ºi a Agenþiei Federale pentru Problemele Tine-
retului „Rosmolodioj“, la lacul Seligher din regiunea Tver. (http://molpred.ru/seliger). Preºedintele rus Vladimir
Putin ºi asistentul sãu Vladislav Surkov au participat adesea la acest forum în calitate de invitaþi. (http://www.
depo.ua/rus/politics/set-proputinskih-molodezhnyh-organizatsiy-v-rf-infografika—19032015172200),

42 http://www.businessinsider.com/putins-pesonal-chef-owns-a-company-that-oversees-an-army-of-pro-
kremlin-social-media-trolls-2015-3.

43 Conform aprecierilor unor avocaþi din Sankt Petersburg, se întâmplã extrem de rar ca o astfel de între-
prindere sã lucreze în întregime „pe piaþa neagrã“, fãrã sã plãteascã taxe ºi fãrã sã îºi înregistreze în mod oficial
angajaþii. (http://www.hotnews.ro/stiri-international-19823423-postacii-kremlinului-cum-functioneaza-armata
-troli-lui-putin-fiecare-hranesti-ura-iti-mananca-sufletul.htm).

44 http://www.agerpres.ro/externe/2015/04/02/rusia-foloseste-o-armata-de-informaticieni-pentru-propaganda
-pe-internet-the-guardian--20-14-04.

45 07.09.2013.



rapidã, creaþie, comentatori, bloggeri, specialiºti în reþelele sociale, CEO ºi jur-
naliºti)46, în martie 201547, structura numãra 5 departamente, specializate în: acti-
vitãþi pe platforma de blogging „LiveJournal“, producþia de ºtiri, crearea de imagini
ºi conþinut denigrator pentru subminarea unei anumite þinte, producþia de conþinut
video, respectiv redactarea de comentarii pro-Kremlin pe forumurile site-urilor
municipale48. Potrivit publicaþiei „Novaia Gazeta“, în septembrie 2013, norma
zilnicã a unui comentator online era de 100 de postãri49. Funcþionarea întregii
reþele de trolli se realizeazã dupã principiul „Yandex-Market“50, magazin online
unde fiecare produs este însoþit de comentariile utilizatorilor, care oferã indicii
cu privire la calitate51.

În faza iniþialã, trolii studiazã structura demograficã a principalelor reþele so-
ciale din statele vizate, comportamentul online al cetãþenilor, hashtag-urile rele-
vante pe „Twitter“ ºi grupurile de discuþii care sprijinã un anumit lider politic (de
ex., preºedintele american Barack Obama) sau alte cauze. Ulterior, realizeazã
studii detaliate ale site-urilor media vizate (ex. The Blaze, The Huffington Post, Fox
News), inclusiv audienþe, proprietari, politici editoriale sau poziþia acestora faþã de
Rusia, respectiv SUA52. Activitatea se desfãºoarã la comandã53, în grupuri de circa
20 de persoane, fiecare echipã fiind controlatã de trei editori, care verificã postã-
rile ºi percep amenzi dacã acestea nu se conformeazã criteriilor ideologice ori sunt
copiate din alte surse54.

Distribuþia ºi utilizarea platformelor
de socializare în Federaþia Rusã

Majoritatea postãrilor „Armatei de trolli“ sunt pe platformele de socializare.
Datele sociologice au arãtat cã cetãþenii ruºi sunt printre cei mai avizi utilizatori
de social media din lume. Ei petrec lunar pe astfel de platforme în medie 8-9 ore,
de douã ori mai mult decât media globalã. Platformele din Rusia sunt controlate
de oligarhul Alisher Usmanov, principalul finanþator al Digital Sky Technologies,
care deþine o cotã importantã din „Vkontakte“ ºi „Mail.ru“ ºi este reprezentantul
reþelelor americane „Facebook“ ºi „Twitter“ în Rusia. Mai mult, în 2007, prin
intermediul companiei SUPMedia, controlatã alãturi deAleksandr Mamut, Alisher
Usmanov a cumpãrat ºi „LiveJournal“.

„Vkontakte“ este lider de piaþã în Rusia. Platforma a fost lansatã în 2007 ºi
continuã sã introducã noi caracteristici. Este un competitor serios al „Facebook“
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46 http://www.novayagazeta.ru/politics/59889.html.
47 Conform mãrturiei fostului trol Marat Burkhard, acordate „Europa Liberã“ (25.03.2015).
48 http://www.europalibera.org/content/article/26920728.html.
49 http://www.novayagazeta.ru/politics/59889.html.
50 http://www.mr7.ru/articles/90769/.
51 http://www.novayagazeta.ru/politics/59889.html.
52 http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/the-kremlins-trolls-go-west/500641.html.
53 http://www.novayagazeta.ru/politics/59889.html.
54 http://www.agerpres.ro/externe/2015/04/02/rusia-foloseste-o-armata-de-informaticieni-pentru-propaganda
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atât în Rusia, cât ºi þãrile vorbitoare de limbã rusã. Utilizatorii activi sunt tineri,
majoritar studenþi, deºi reprezentanþii companiei susþin cã mai mult de 60% din
publicul lor îl reprezintã utilizatorii peste 25 de ani. Din cauza poziþiei dominante,
acesta are un impact major asupra statisticilor generale de utilizare a social media
în Rusia55.

„Odnoklassniki“ se concentreazã pe schimbul de mesaje ºi fotografii. A fost
fondat în 2006, a precedat „Vkontakte“ ºi este parte a platformei „Mail.ru“.
Unele din caracteristicile sale includ abilitatea de a evalua fotografiile altor per-
soane, pentru a vedea cine a vizualizat profilul dvs., chat-ul on-line, ºi o listã în
timp real cu cine viziteazã contul (cu link-uri pentru profilurile lor). „Odnoklassniki“
are o concentraþie relativ mare de utilizatori în segmentul de vârstã 25-35 de ani,
fiind „mai în vârstã“ decât publicul de bazã al „VKontakte“56.

„Mail.ru“/„MoiMir“ a fost lansat în 2007 ºi atrage utilizatorii prin integrarea
platformei de e-mail, care este cea mai popularã din Rusia. Cifrele medii scãzute
de utilizare zilnicã reflectã faptul cã mulþi oameni ajung la site ca urmare a con-
turilor de e-mail ºi mail.ru. „MoiMir“ are caracteristicile standard ale unui site
de social networking. Pe termen lung, este greu de vãzut o existenþã a sa inde-
pendentã, având în vedere cã este proprietatea „Odnoklassniki“57.

„LiveJournal“/ „ЖЖ“ nu este un site de social media în sensul de link-uri de
partajare ºi actualizãri de stare, ci mai degrabã un site de blogging axat pe
crearea de conþinut, cu caracteristici de social media. A apãrut ca platformã de
postare pentru jurnaliºtii ºi intelectualii ruºi care doresc libera exprimare. Deºi
este un site.COM (vs.ru), a ajuns sã fie folosit de utilizatorii ruºi mai ales pentru
iniþialele sale ruseºti „ЖЖ“. Potrivit site-ul companiei, segmentul rusesc de
„LiveJournal“ are mai mult de 30 de milioane de utilizatori lunar, 5 milioane de
conturi chirilice ºi 250 de milioane de postãri58.

„Facebook“ a câºtigat rapid utilizatori ruºi de trafic, în mare parte în detri-
mentul „Vkontakte“, dupã ce a început sã ofere o interfaþã în limba rusã. Atrage
un public tânãr, care are deja pe „Facebook“ prieteni internaþionali, cu care se
poate conecta pe o platformã comunã. Acest segment demografic reprezintã în
Rusia cel mult 10% din populaþie. Interfaþa cu utilizatorul ºi uºurinþa de utilizare
a platformei sunt superioare comparativ cu „Vkontakte“, majoritatea utilizatorilor
continuând sã menþinã conturi pe ambele platforme.

„Twitter“ s-a extins rapid în Rusia, mai ales dupã ce s-a certificat importanþa
sa ca formã de informare. Premierul Dmitri Medvedev este un utilizator fidel,
împreunã cu mai mult de un milion de compatrioþi59.
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55 www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti-v-rossii-2015/ [Accesat la 17.11.2015].
56 http://ria.ru/world/20140111/988713690.html#ixzz3wrGD0veh.
57 http://ria.ru/spravka/20130524/939183787.html#ixzz3wrFqXmJ8.
58 http://www.dreamgrow.com/social-media-in-russia/.
59 www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti-v-rossii-2015/ [Accesat la 17.11.2015].



Analiza de reþea aplicatã la nivelul Armatei de trolli

În analiza de reþea am urmãrit evoluþia principalelor platforme de socializare
în intervalul august 2012 – august 2014, când Federaþia Rusã a anexat Peninsula
Crimeea.

Folosirea motorului rus de cãutare „Yandex“ a relevat faptul cã în intervalul
indicat, pe „Vkontakte“ numãrul utilizatorilor s-a majorat, ajungând la 23,4 mili-
oane de utilizatori (54,2% din populaþia rusã on-line, în luna august 2014), de la
15,3 milioane în august 2012. Durata medie zilnicã a utilizãrilor a fost de 20 de
minute.

Sursa: www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti-v-rossii-2015

Pe „Facebook“, numãrul utilizatorilor a crescut brusc începând cu luna decem-
brie 2013, a înregistrat 10,7 milioane (24,7% din populaþia rusã on-line) în luna
mai 2014, în principal din rândul elitelor ruse, ºi a intrat ulterior într-o fazã de
platou. Durata zilnicã medie de utilizare a fost de 3 minute.

Sursa: www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti-v-rossii-2015
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În ceea ce priveºte platforma „Odnoklassniki“, numãrul utilizatorilor s-a majo-
rat la 16,5 milioane de utilizatori (38,1% din populaþia on-line), de la 12,4 milioane
în august 2012, iar durata zilnicã medie de utilizare a fost de 25 de minute.

Sursa: www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti-v-rossii-2015

„MoiMir“ a înregistrat o majorare a numãrului de utilizatori la 18,9 milioane
(43,8% din populaþia on-line), de la 14,7 milioane în august 2012, ºi o duratã zil-
nicã medie de utilizare de 9 minute.

Sursa: www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti-v-rossii-2015

În cazul „Twitter“, cercetarea a indicat cã în luna iulie 2012 au fost active
zilnic doar 6,4% din conturile deþinute de cetãþeni ruºi, numãrul lor ajungând la
60% în august 2014.

În paralel, datele publicate de organizaþia neguvernamentalã TNS Rusia de
monitorizare a social media au confirmat creºterea numãrului de utilizatori ai plat-
formelor de socializare în Rusia. Cercetarea TNS a urmãrit statistica accesãrilor
în intervalul noiembrie 2012 – aprilie 2015 ºi a cuprins „Vkontakte“, „Odnoklasnikki“,
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„Facebook“, „Moi Mir“, „Instagram“ ºi „LinkedIn“60. O creºtere marcatã au con-
firmat „Vkontakte“, „Odnoklasnikki“, „Facebook“ ºi „Moi Mir“, în timp ce
„Instagram“ a înregistrat o evoluþie constantã61. Cea mai mare creºtere a înre-
gistrat serviciul de microblogging „Twitter“: dacã la sfârºitul anului 2012 traficul
lunar era de 10 milioane, în 2015 acesta a fost de 202 milioane de postãri pe Ipad
ºi 287 de milioane la posturile tv, situându-se al doilea dupã „Vkontakte“ – 21,5
milioane.

În 2015, clasamentul platformelor de socializare din Rusia s-a schimbat,
„Facebook“ depãºind „Moi Mir“, care a ocupat anterior locul al treilea, dupã
„Vkontakte“ ºi „Odnoklassniki“.

Numãrul utilizatorilor reþelelor sociale din Rusia (mil/ lunã)

Sursa: http://www.cossa.ru/news/244/104835/

Creºterea numãrului de utilizatori înregistratã de „Twitter“ a fost strâns legatã
de noua formã de propagandã pro-Rusia, folositã de Moscova62.

Cotidianul britanic „The Guardian“ a confirmat cã „Armata de trolli“ a postat
comentarii pe site-urile diferitelor publicaþii, articole, blogguri, camere de chat
ºi forumuri prin intermediul unor trolli63. Ulterior, cotidianul a atenþionat cã cele
mai vehemente comentarii pro-ruse au fost pe subiecte privind Ucraina, respectiv
cã cele mai multe au provenit de la utilizatori care au apãrut brusc pe fondul
escaladãrii evenimentelor din Ucraina. „The Guardian“ a remarcat o corelaþie între
aceste comentarii, repetarea unor fraze indicând utilizarea unei anumite formule
ºablon64.
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60 http://www.cossa.ru/news/[Accesat la 07.06.2015].
61 http://www.cossa.ru/news/244/104835/ [Accesat la 09.06.2015].
62 http://www.thetrumpet.com/article/11738.19.0.0/europe/putin-hires-pro-russia-trolls-to-spread-propaganda.
63 http://nuzzel.com/story/06032014/dailydot/russia_is_secretly_hiring_an_army_of_internet_trolls.
64 http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/10/russias-online-comment-propaganda-army/280432/.



În urma unei investigaþii proprii, jurnaliºtii ruºi de la publicaþia Novaia Gazeta
au confirmat cã trollii au avut „misiunea de a modela“ percepþia opiniei interna-
þionale referitoare la conflictul din Ucraina, subiect care a avut ºi are o compo-
nentã importantã în paginile publicaþiilor din strãinãtate65. Tema a fost abordatã
ºi de site-ul buzzfeed.com, unde au apãrut ºi reacþii, cele mai fervente fiind din
partea lui Leonid Bershidsky, editorialist la agenþia Bloomberg66.

Vizualizarea ºi monitorizarea unui numãr de 20.500 de conturi pro-Kremlin
de pe „Twitter“ au dezvãluit o formã de manipulare a datelor pe reþeaua de Inter-
net din Rusia – Runet – derulatã prin intermediul „Armatei de trolli“. „Twitter“
nu a fost o excepþie, tot mai mulþi utilizatori observând mesaje similare în timpul
evenimentelor din Ucraina. Fluxul înregistrãrilor de noi conturi s-a realizat la in-
tervale scurte de timp, noii utilizatori înregistrându-se doar cu data naºterii.

Sursa : http://www.thetrumpet.com/

Alec Luhn, analist economic american care lucreazã la TNS Rusia, a cãutat
pe „Twitter“ reþele constituite prin postarea unor fraze cum ar fi „pro-Kremlin“,
„troli pro-ruºi“ ºi chiar a hashtag-ului #Kremlinbots (#Кремлеботы). El a realizat
mai multe capturi de ecran ale unor utilizatori, care au confirmat desfãºurarea
presupusei activitãþi de troll67.
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65 http://www.buzzfeed.com/maxseddon/documents-show-how-russias-troll-army-hit-america.
66 http://www.thetrumpet.com/article/11738.19.0.0/europe/putin-hires-pro-russia-trolls-to-spread-propaganda.
67 http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/08/the-kremlins-troll-army/375932/.



Analistul a colectat mai multe conturi pe care s-au postat fraze cheie, fapt ce
a relevat fie constituirea unei comunitãþi mari, fie doar o listã de utilizatori pre-
zentaþi într-o capturã de ecran, pe care apoi le-a împãrþit în grupuri marcate cu
A, B, C ºi D.

GrupaA s-a constituit având ca sursã de pornire un mesaj livrat de PressRuissa –
un cont de parodie (în prezent suspendat) care a postat mesaje conþinând un
amestec de satirã ºi comentarii de dezinformare ºi pãrtinire. Trollerii ruºi au postat
simultan, la 13.03.2015, acelaºi mesaj potrivit cãruia „Novaya Gazeta sprijinã
activitatea lor“. Cele mai active conturi au fost cele ale utilizatorilor pic.twitter.com
/DSwcIKWpDg ºi Falcon News Intl. (PressRuissa).

Grupa B s-a format din trolli care s-au evidenþiat prin tendinþa lor de a posta
acelaºi mesaj în limba rusã sau în limba englezã, cu scopul de a induce ideea unei
posibile erori în software-ul lor de control „RSS în modul offline“ – de exemplu,
contul Леонид Верхратский (@ GCL2BUugsq4n5JL) 01.04. 2015.

Grupa C a vizat trolli pro-ruºi care au postat despre o presupusã ofensivã a
forþelor pro-ruse asupra oraºului #Mariupol. Exemplu – contul pic.twitter.com/
AiH95Dp1wb.

Eºantionul pentru Grupa D a fost reprezentat de conturile trollilor care au
diseminat mesajul de rãzboi „Cred cã Marele Rãzboi va începe!“. Exemplu –
contul Pic.twitter.com/kCVDioIAGH. S-au folosit hashtagurile: #Russiainvaded
Ukraine ºi #russia68.

Toate cele patru grupuri au fost unite într-un singur set de date, rezultând un
total de 17.590 de conturi de „Twitter“. Metadatele au confirmat cã marea majo-
ritate erau trolli. 93% nu aveau indicatã locaþia pe profilul lor, 96% au furnizat
doar date despre fusul orar, iar 97% nu au avut salvate pe conturile „Twitter“
secþiuni favorite69. De asemenea, în ciuda faptului cã a produs o medie de 2.830
de conturi, acestea nu au interacþionat aproape niciodatã cu alþi utilizatori de pe
„Twitter“.
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Un rezultat ºi mai surprinzãtor a venit atunci când au fost vizualizate relaþiile
ulterioare ale grupurilor de trolli. Chiar dacã probele au fost luate de la patru surse
diferite, reþeaua combinatã s-a dovedit a fi intens interconectatã. Toate cele 17.590
de conturi au relevat existenþa unor interconexiuni strânse ºi lipsa de clustere
izolate. Acest lucru contrasteazã puternic cu ideea de la care s-a pornit, setul final
de date nu a prezentat grupuri izolate sau aberante ºi a sprijinit ferm ideea cã trolii
au fost creaþi ºi sunt controlaþi de cãtre o singurã agenþie70.

Sursa: https://globalvoices.org/

Rezultatele au arãtat cã perioadele în care au fost înregistraþi trolli, au coincis
cu începerea protestelor Euromaidan din Ucraina (2013) ºi ulterior cu interven-
þiile armate ale militanþilor pro-ruºi în estul Ucrainei (primãvara 2014)71. În
privinþa celorlalte platforme, dupã anexarea Peninsulei Crimeea, cercetãrile
privind vârsta, sexul, distribuþia regionalã ºi conþinutul mesajelor trollilor au
arãtat cã începând cu luna martie 2014, „Vkontakte“ a deþinut poziþia de top, având
cea mai mare audienþã lunarã ºi cei mai activi utilizatori.

Sursa: https://globalvoices.org/
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Comparativ cu statisticile din 2013, dupã anexarea Crimeii, „Facebook“ aproape
ºi-a dublat numãrul de utilizatori. De asemenea, „Vkontakte“ ºi „Odnoklassniki“
ºi-au pãstrat poziþiile de conducere pe piaþã, însã suprapunerea publicului lor a
crescut semnificativ.

„Vkontakte“ a avut cea mai mare ºi mai rapidã creºtere, ajungând la un numãr
record de vizitatori în noiembrie 2015, pe fondul deciziei Kiev-ului de a sista
furnizãrile de energie electricã în Crimeea. Audienþa „Vkontakte“ a fost similarã
cu cea a postului de televiziune „Russia 1“ (principal canalul TV din Rusia) ºi mai
mare decât a altor canale de televiziune naþionale72.

Sursa: httpp://nuzzel.com/
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public [Accesat la 06.03.2014].



Concluzii

Prin acest studiu am urmãrit clarificarea ideii potrivit cãreia analiza de reþea
este utilã în identificarea noului mod de acþiune al propagandei ruse, derulat prin
intermediul „Armatei de trolli“. Activitatea acestora s-a intensificat în jurul con-
flictului din Ucraina ºi a avut drept scop modelarea opiniei internaþionale prin
deturnarea atenþiei ºi împiedicarea derulãrii unei dezbaterii pe aceastã temã. De
asemenea, s-a desprins clar ideea cã în paralel cu dezvoltarea platformelor de so-
cializare în Federaþia Rusã, analiza de reþea a devenit din ce în ce mai importantã
în identificarea ºi contracararea noilor tehnologii propagandistice folosite de autori-
tãþile ruse încã de la începutul Euromaidanului din Ucraina.

Trolii ruºi au preluat ºi promovat insistent ºi sistematic, în momente cheie ale
conflictului ruso-ucrainean, idei ale propagandei ruse. O datã cu publicarea
raportului intitulat „Ceaþa minciunii. Strategia ruseascã a minciunii ºi conflictul
din Ucraina“, la 25.05.2016, elaborat de Institutul Afacerilor Internaþionale din
Finlanda, s-a confirmat ideea cã mesajele postate de trolii ruºi pot fi încadrate în
conceptul de „metanarative“, ce constã în reluarea promovãrii anumitor teze
ideologice specifice perioadei sovietice, cu scopul de a aduce confuzie în mintea
cititorului ºi de a genera îndoieli prin lansarea unei multitudini de versiuni ºi
explicaþii privind unul ºi acelaºi eveniment.
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