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Fora internetowe
 mo¿liwoci i granice na przyk³adzie forum schizofrenii
Internet forums
 their possibilities and limitations as exemplified by the schizophrenia forum
ZBIGNIEW LISIECKI
http://schizofrenia.evot.org.

STRESZCZENIE
Internet oparty na paczkowaniu informacji tzw. protoko³ami sieciowymi w pakiety przemieni³ siê w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat
z osi¹gniêcia informatycznego w zjawisko spo³eczne. Jako nowa forma komunikacji tworzy on w naturalny sposób nowe rodowiska,
wyzwala ukryte potencja³y, uwalnia si³y zmieniaj¹ce wiat. Niniejszy artyku³ opisuje mo¿liwoci, jakie stwarzaj¹ fora internetowe dla
integracji rodowisk na przyk³adzie forum osób dotkniêtych schizofreni¹ http://schizofrenia.evot.org .
SUMMARY
Internet based on information packaging using the so-called network protocols has evolved from a computer science achievement into
a social phenomenon over the past decade. As a new form of communicating it creates new milieus in a natural way, releases hidden
potentials, liberates forces capable of changing the world. On the example of the forum for persons suffering from schizophrenia
(http://schizofrenia.evot.org) the paper describes possibilities of integrating various environments by means of Internet forums.
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1. TRZY FORMY KOMUNIKACJI DIALOGOWEJ
Forum internetowe to swojego rodzaju tablica og³oszeñ, na której u¿ytkownicy mog¹ umieszczaæ swoje krótkie wiadomoci tekstowe tzw. posty. Nale¿y odró¿niæ go
od grupy dyskusyjnej oraz czatu. Te dwie ostatnie funkcjonalnoci  to odpowiednio: lista mailowa, na któr¹ kierowane posty trafiaj¹ jako maile do wszystkich, którzy abonuj¹ dan¹ grupê oraz bezporednie wysy³anie krótkich
tekstów na podchodz¹cy do góry ekran widoczny dla
uczestników czatu w tzw. czasie rzeczywistym. Czat stosowany jest do bezporedniej rozmowy, jego treci znikaj¹
po kilku minutach. Grupa dyskusyjna s³u¿y jak komunikacja mailowa  u¿ytkownik zagl¹da do swojej skrzynki, kiedy ma na to ochotê. Stare maile s¹ najczêciej wyrzucane.
W odró¿nieniu od nich forum nadaje siê najlepiej do d³ugofalowej dyskusji, wypowiedzi s¹ widoczne nawet po kilku
latach. Mo¿na je wyszukiwaæ, odnosiæ siê do nich etc. Taka
forma dyskusji prowokuje do namys³u.
Wymienione trzy formy komunikacji ju¿ w najbli¿szej
przysz³oci ulegn¹ zmianom. Przyczyn¹ s¹ nowe rodzaje
dostêpu do sieci. Komunikacja mobilna promowaæ bêdzie
formy ¿ywsze, bardziej bezporednie. Tak¿e sam ekran wypierany bêdzie w okresie dziesiêciu, dwudziestu lat przez
bezporednie po³¹czenie z mózgiem. Spaceruj¹c parkiem
uczestniczyæ bêdziemy mogli w wa¿nych debatach spo³ecznych, problemem numer jeden stanie siê ich w³aciwa strukturalizacja. Do tego czasu forum pozostanie jednak miejs-

cem daj¹cym szansê na dyskusje z d³u¿szym namys³em
oraz ³atwym wyszukiwaniem podobnych postawionych ju¿
przez innych kwestii.
2. WARUNKI TECHNICZNE
Do przesy³ania wiadomoci tekstowych wystarczaj¹ tysi¹c razy mniejsze moce kana³u komunikacyjnego ni¿ do
przesy³ania dwiêku, a milion razy mniejsze ni¿ do przesy³ania ruchomych obrazów. Wynika st¹d, ¿e hardware oraz
³¹cze internetowe zezwalaj¹ce na ogl¹danie filmów z internetu obs³u¿y forum o wieluset jednoczesnych u¿ytkownikach. Stosuj¹c standardowe oprogramowanie mo¿na wiêc
wrêcz na biurowym pececie postawiæ forum, które konkurowaæ bêdzie z profesjonalnymi serwisami internetowymi.
Oczywicie s¹ to warunki minimalne, które prawdziwego
administratora nigdy nie zaspokoj¹. Forum evot.org u¿ywa
serwera z jednym procesorem P IV oraz ³¹czem 3 Mbit/s
i o dziwo stoi nawet na tzw. dynamicznym IP. Praktycznie
ka¿dy rednio zaawansowany u¿ytkownik internetu mo¿e wiêc
podj¹æ próbê utworzenia w³asnego forum u¿ywaj¹c przy tym
bezp³atnego standardowego oprogramowania, które powinien w ci¹gu kilku dni opanowaæ do poziomu zwyk³ego administratora. Forum evot.org pos³uguje siê oprogramowaniem PHPBB dopasowanym o w³asny bardziej pogodny
wygl¹d tzw. style. Nietrywialne, wymagaj¹ce wiedzy i pracy
pozostaje natomiast samo prowadzenie merytoryczne forum,
ochrona przed nadu¿yciami, przed próbami w³amañ, etc.
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3. FORUM evot.org
Forum evot.org stworzone zosta³o w 2003 roku. Jego
g³ówny dzia³ powiêcony jest schizofrenii. Forum ma
(w 2009 r.) nieco ponad 2 tysi¹ce zarejestrowanych u¿ytkowników, z których tylko kilkuset jest aktywnych. Po³owa,
oko³o tysi¹ca to martwe dusze pozosta³e po fa³szywych
próbach rejestracji. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e forum czyta wielokrotnie wiêcej osób bez rejestracji. Z 38 milionów mieszkañców Polski, 1% osób dotkniêtych schizofreni¹ to 380 tysiêcy. Jeli co 20 z nich pos³uguje siê komputerem (odjêlimy
w tym miejscu ludzi starszych, dzieci, etc), wtedy otrzymujemy jako potencja³ osób zainteresowanych forum rzêdu
kilkunastu tysiêcy. Liczba u¿ytkowników forum evot.org
nie osi¹ga tego pu³apu miêdzy innymi tak¿e z powodu s³abej dostêpnoci i szybkoci serwera oraz d³u¿szych przerw
w jego pracy. W sumie potencja³ u¿ytkowników nie zosta³
wykorzystany.
Na forum pojawi³o siê od 2003 roku 40 tysiêcy postów
(ok. 17 dziennie) pisanych w prawie czterech tysi¹cach
tematów  tzw. w¹tków. Forum evot.org podzielone jest
obecnie na 14 dzia³ów. Niektóre z nich widoczne s¹ tylko
dla wybranych u¿ytkowników
Forum jest finansowane prywatnie przed administratora.
Zale¿noæ zarówno finansowa, jak i techniczna od firm lub
instytucji sugerowa³aby zale¿noæ merytoryczn¹. Szczególnie w gronie osób dotkniêtych chorob¹ schizofrenii nie mo¿emy sobie na takie podejrzenie pozwoliæ. Domena evot.org
nie zwiera tak¿e ¿adnych reklam.
4. ROZMOWA Z EKRANEM
Internet jawi siê nam jako ekran komputerowy, piszemy
na nim zdania, a on odpowiada nam, jakby by³ istot¹ rozumn¹. Jednak panuj¹ca w pomieszczeniu cisza sprawia
wra¿enie, ¿e nikt nie ogl¹da, ani nie s³ucha tego, co piszemy. W rzeczywistoci jednak setki, tysi¹ce lub nawet miliony innych osób czyta nasze zdanie. To z³udzenie niepods³uchiwanej przez nikogo osobistej, intymnej wrêcz
interakcji z ekranem podkrela dodatkowo zwyczaj anonimowoci. Internauci pos³uguj¹ siê jako swoj¹ identyfikacj¹
tzw. nickami.
Opisana wy¿ej sytuacja sk³ania do wypróbowywania
najró¿niejszych form interakcji. Mo¿emy np. zechcieæ rzuciæ jakie pogardliwe s³owo i sprawdziæ, jak ekran na nie
odpowie. Z zaskoczeniem stwierdzimy wtedy, ¿e odezw¹
siê ¿ywi ludzie lub nie odezwie siê nikt, tak jakby Internet
niczego nie us³ysza³. Jak ³atwo siê domyleæ takie mylne
wra¿enia powstaj¹ najczêciej w uczuciach m³odocianych
internautów i wywo³uj¹ lawiny obelg, bzdurnych wypowiedzi, echa przedrzeniania, które to zjawisko jest plag¹
forów internetowych.
Aby mu zapobiegaæ interakcjê poprzez forum wzbogaca
siê tak, aby jej uczestnik otrzymywa³ silniejsze potwierdzenie faktu, ¿e komunikuje siê z ¿ywymi ludmi, a nie z ekranem. Jednym z elementów realizuj¹cych to zadanie s¹ avatary, tj. obrazki pojawiaj¹ce siê obok postów na forum
i symbolizuj¹ce ich autorów. Mog¹ to byæ obrazki z za³¹czonego zbioru lub rzeczywiste fotografie autorów postów. Na
forum evot.org ok. 180 u¿ytkowników stosuje avatary. Inne
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elementy to emotikony. W sumie s¹ to formy nierozbudowane i dopiero ich uzupe³nienie o elementy dwiêkowe da³oby
szansê prawid³owego odbioru emocjonalnego tej nowej
komunikacji. Przyk³ady przytruwania forów politycznych
pokazuj¹, ¿e rozwój jest tu konieczny  bez niego fora znajduj¹ siê ju¿ obecnie na koñcu lepej uliczki.
5. EKSHIBICJONIZM BLOGOWANIA
Opisana powy¿ej sztuczna anonimowoæ niweczy barierê w komunikowaniu spraw osobistych, a czêsto wrêcz
intymnych. Internauci, choæ posiadaj¹ wyostrzony zmys³ na
nadu¿ywania swoich danych osobowych, pisz¹ o sprawach
osobistych chêtniej ni¿ mia³oby to miejsce w jakiejkolwiek
innej rozmowie bezporedniej. Ogrom sieci zdaje siê zapewniaæ jeszcze wiêksze mo¿liwoci ni¿ spiesz¹cy siê t³um
w centrum miasta w stosunku do stoj¹cej nago osoby.
Problemem staje siê, ¿eby kto w ogóle zechcia³ zauwa¿yæ,
zrozumieæ, odpowiedzieæ, odczuæ czyje uczucia. Szczególny problem ekshibicjonizmu pojawia siê wród osób
z dowiadczeniem schizofrenii. Mechanizmy obronne nadwyrê¿one chorob¹ czêsto przestaj¹ dzia³aæ prawid³owo
i chroniæ przed nadmiernym ujawnianiem uczuæ. Osoby
dotkniête schizofreni¹ czêsto pisz¹, a potem bardzo siê
tego wstydz¹, mog¹ wrêcz tak¿e wstydziæ siê zniszczenia
swoich postów. Powsta³a sytuacja wymaga specjalnych
dzia³añ ze strony administracji forum. Forum evot.org:
(1) dba o szczególnie ¿yczliw¹ atmosferê, w której ewentualny uszczerbek na godnoci u¿ytkowników bêdzie minimalny. (2) daje mo¿liwoæ ³atwego poprawiania lub kasowania w³asnych postów (3) chroni pewien obszar forum
dostêpny (widoczny) tylko dla zaufanych u¿ytkowników.
Zaufani u¿ytkownicy to tacy, którzy rzeczywicie maj¹
w³asne dowiadczenie schizofrenii i pisz¹ w nieagresywny
sposób. Na forum evot.org jest ich obecnie ok. 200.
6. IDENTYFIKACJA W SIECI, ANONIMOWOÆ
Jakkolwiek opisana powy¿ej anonimowoæ otwiera przed
forum powiêconemu schizofrenii du¿e mo¿liwoci, zupe³nie odwrotnie ma siê sytuacja z forami politycznymi. Niepodpisane imieniem i nazwiskiem wypowiedzi polityczne
w sferze publicznej maj¹ dewastuj¹cy wrêcz wp³yw na
komunikacjê. Jest przecie¿ decyduj¹ce dla oddzia³ywania
informacji czy podana anonimowo dotyczy ona osobistych
k³opotów, czy publicznych ocen politycznych. Nie na darmo
fora polityczne onetu s¹ nazywane pogardliwie ciekiem.
Wyj¹tkowo ³atwo jest przecie¿ z pobudek ideologicznych
celowo wywróciæ ka¿d¹ rzeczow¹ wymianê zdañ. Bez
pe³nej identyfikacji takie fora ju¿ dzi znalaz³y siê w lepej
uliczce rozwoju, choæ potencjalnie mia³yby przecie¿ olbrzymie opiniotwórcze znaczenie polityczne.
7. OCHRONA PRZED NADU¯YCIAMI,
W£AMANIAMI I TROLLAMI
Nadu¿yciami forów s¹ w³amania i tzw. trolle. W³amania
na niezabezpieczone serwery sieciowe stosuje siê na masow¹ skalê, aby po przejêciu nad nimi kontroli pos³u¿yæ siê
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ich zasobami do potajemnego rozsy³ania spamu, do nastêpnych w³amañ lub do ataków tzw. DoS. Te ostatnie polegaj¹
na zarzuceniu atakowanego serwera tak du¿¹ iloci¹ (najczêciej bezsensownych) zapytañ, ¿e serwer nie nad¹¿y nawet z prost¹ odpowiedzi¹: odmawiam us³ugi i nie bêdzie
tym bardziej w stanie odpowiedzieæ prawid³owym u¿ytkownikom. Aby ród³a ataku nie uda³o siê ³atwo znaleæ
i wy³¹czyæ DoS stosuje siê w formie tzw. distributed DoS
(DDoS) z tysiêcy komputerów jednoczenie. W³anie do takich celów intruzi w³amuj¹ siê standardowo do komputerów,
gdziekolwiek im siê to uda. Serwer evot.org prze¿y³ dwa w³amania, po których zainstalowano specjalne oprogramowanie
ochronne. Zarówno to oprogramowanie, jak i sam serwer
wymagaj¹ sta³ej opieki i bie¿¹cej kontroli nad próbami w³amañ, których serwer dowiadcza kilka do kilkunastu co noc.
Osobnym problemem s¹ trolle, tj. osoby udaj¹ce prawdziwych u¿ytkowników, które staraj¹ siê swoimi postami
podwa¿yæ zaufanie, sprowadziæ dyskusjê na lepy tor, wywo³aæ napiêcia i wzajemn¹ niechêæ wród u¿ytkowników,
etc. Czêæ trolli jest ³atwo rozpoznawalnych, jednak bardziej
inteligentni potrafi¹ ukrywaæ swoje zamiary przez miesi¹ce.
Potencja³ destrukcji, z jak¹ spotyka siê tak popularne
forum, jak evot.org, pochodzi z samej otwartoci na wiat,
z jego miliardowymi mieszkañcami. Aby u³atwiæ obronê
przed nadu¿yciami, domena evot.org wyklucza z dostêpu
kilkaset ca³ych sieci, z których pochodzi najwiêcej ataków.
S¹ to g³ównie sieci dalekowschodnie, rosyjskie a tak¿e niektóre po³udniowoamerykañskie.
8. JAK POWSTAJE SPO£ECZNOÆ?
Integruj¹c swoje rodowiska portale spo³ecznociowe
werbalizuj¹ swoje treci tworz¹c swoje spo³ecznoci daj¹ce
czasami wrêcz namiastkê rodziny. Prawid³owo ukszta³towana rodzina zawiera natomiast olbrzymi potencja³ wp³ywu
psychoterapeutycznego na jej cz³onków. Nic wiêc dziwnego,
¿e warte zastanowienia s¹ mo¿liwoci wp³ywu psychoterapeutycznego, jakie otwiera dla swoich cz³onków forum internetowe, które tematyzuje uczucia i postawy. Aby korzystaæ z potencja³u grupy psychoterapeutycznej forum musi
jednak osi¹gn¹æ poziom swojego rodzaju rodziny. Jej cz³onkowie musz¹ zdobyæ pewien podstawowy pu³ap wzajemnego zaufania. Nie przeszkadza on, podobnie jak to mam miejsce w rodzinie, we wzajemnych k³ótniach, w zwalczaniu siê,
itp. Aby osi¹gn¹æ tê barierê, evot.org k³adzie swoj¹ szczególn¹ troskê na pomoc i opiekê nad nowymi u¿ytkownikami.
To ich uczucia s¹ najczêciej najbardziej ¿ywe i daj¹ najlepszy punkt krystalizacji dyskusji. Forum musi dbaæ o to,
¿eby jego u¿ytkownicy nie zostali poni¿eni, ¿eby dyskusja
nie przebiega³a w sposób poni¿aj¹cy czyje wartoci.
Fascynuj¹cy temat otwiera siê z prób odpowiedzi na pytanie na ile wymienione warunki mo¿na osi¹gn¹æ samym
oprogramowaniem. Korzystn¹ by³aby sytuacja, w której do
osi¹gniêcia masy krytycznej dobrej dyskusji wystarcza
prawid³owo z³o¿ona mieszanka z oprogramowania i ludzkiej socjologii. Praktycznie jednak pomoc moderatora okazuje siê niezbywalna.
Forowicze evot.org spotykali siê na zjazdach u¿ytkowników w wybranym miecie Polski. Nawi¹zuj¹ siê te¿ znajomoci i przyjani. Do najwartociowszych nale¿y opieka
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niektórych u¿ytkowników nad innymi. Forum evot.org, choæ
tworzy pewn¹ spo³ecznoæ podjê³o niewiele dzia³añ na zewn¹trz. Z niewielkim odzewem spotka³ siê wród forowiczów wspólny list w sprawie refundacji leków.
9. JAK MODEROWANE JEST FORUM?
Forum evot.org oddzia³uje na swoich u¿ytkowników
promuj¹c swoje wartoci. Nale¿¹ do nich: (1) obrona godnoci ludzi dotkniêtych schizofreni¹, (2) promowanie rzetelnej wiedzy, (3) wzajemna pomoc wewn¹trz swojego rodowiska. Jednak staramy siê, ¿eby te wartoci nie by³y zbyt
w¹sko zrozumiane, np. jako li tylko namowa do leczenia.
Aby unikaæ propagowania wartoci, które odró¿nia siê
od ich promowania cynizmem wobec w³asnych uczuæ
uczestników forum jest moderowane ze szczególn¹ trosk¹
w nastêpuj¹cych kwestiach:
1. Obowi¹zuje brak cenzury. Wyj¹tkiem s¹ posty komercyjne. Posty, które naruszaj¹ czyj¹ godnoæ nie s¹ usuwane,
lecz przesuwane do specjalnego w¹tku pt. niechciane
posty. W tym w¹tku zapalczywy u¿ytkownik mo¿e je
kontynuowaæ, jego wypowiedzi s¹ widoczne dla zainteresowanych. Jednoczenie jednak g³ówny nurt dyskusji
prowadzony jest bez obci¹¿eñ dalej.
2. G³ówn¹ zasad¹ moderowania dyskusji jest rozdzia³ funkcji formalnych od merytorycznych. Moderator wypowiada siê merytorycznie jako zwyk³y u¿ytkownik i nigdy nie
nadu¿ywa swojej pozycji formalnej w kwestiach merytorycznych. Zadania formalne natomiast ograniczaj¹ siê do
dba³oci o w³aciwy tytu³ tematu, prawid³owy dzia³ prowadzonego w¹tku, o to, ¿eby posty siê powtarza³y, etc.
Jego kryterium ingerencji jest, aby jak najwiêksza liczba
u¿ytkowników mog³a spokojnie korzystaæ z forum. Moderator nie ma kompetencji merytorycznych, nigdy nie
mo¿e pozwoliæ sobie na stwierdzenia typu: my forum
niemile widzimy takie-a-takie przekonania. Moderator
nie mo¿e ingerowaæ w sam¹ treæ postu, jeli spe³nia
on formalne kryteria: tj. dotyczy tematu, nie jest celowo
obraliwy, ma prawid³owy tytu³, etc. Brak opisanego
rozdzia³u funkcji formalnych od merytorycznych oraz
brak zrozumienia takiej potrzeby jest fiaskiem wielu innych forów, które zamykaj¹ siê do propagowania swoich treci i na tym ja³owiej¹. Spo³ecznoæ, która nie zda
egzaminu otwartoci zamyka siê i kar³owacieje, a spo³ecznoæ internetowa po prostu rozpada siê.
3. Moderator stara siê byæ ma³o widoczny, a gdy jest to
mo¿liwe pertraktuje z autorem postów t³umacz¹c im potrzebê i prosz¹c o autokorektê.
W ci¹gu dzia³ania forum evot.org tylko dwóch u¿ytkowników zosta³o zbanowanych (czyli odebrano im prawo dostêpu). Przypuszczamy jednak, ¿e pod tymi dwoma u¿ytkownikami kry³a siê jedna osoba. We wszystkich innych
konfliktowych sytuacjach uda³o siê pertraktacj¹ osi¹gn¹æ
porozumienie. Czterech u¿ytkowników prosi³o o wymazanie ich cz³onkostwa oraz wszystkich postów, jednak po
nied³ugim czasie zmieni³o decyzjê i prosi³o o odszukanie
swoich postów z archiwum. Dwoje zrezygnowa³o ca³kowicie. Oczywicie nie mamy statystyki u¿ytkowników, których
opucili nas sami nie podaj¹c powodów i takie sytuacje s¹
najsmutniejsze.
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10. TEMATY FORUM
Forum podzielne jest obecnie na trzynacie dzia³ów.
Wiele z nich posiada poddzia³y. Struktur¹ t¹ staramy siê
pomóc w ³atwym odnalezieniu poszukiwanej informacji.
W dzia³ach kto pomo¿e oraz rodzina i otoczenie
nowi u¿ytkownicy pytaj¹cy i prosz¹cy o radê znajduj¹ odpowiedzi na poziomie wiedzy rodowiska, któr¹ na temat
choroby forum zawiera. G³ówn¹ pomoc¹ jest oczywicie
sama wiadomoæ, ¿e kto inny znajduj¹cy siê w podobnej
sytuacji tak¿e podejmuje podobne wyzwania. Cz³owiek
mniej osamotniony ³atwiej sobie z nimi wtedy radzi.
Ciekawym dzia³em jest wra¿liwoæ i twórczoæ zawieraj¹cy wiersze i urywki prozy. W leki, terapie wymieniane
s¹ informacje na temat dzia³ania niektórych leków. Nie wiemy, kto z u¿ytkowników jest osob¹ dotkniêt¹ chorob¹, a kto
jest zainteresowany tematem schizofrenii bardziej profesjonalnie. Dzia³ wiedza o schizofrenii nie nad¹¿a niestety za
standardem wiedzy medycznej. W¹tki osobiste to miejsce
na bardziej ukryt¹ przed wiatem rozmowê w ograniczonym
gronie. Istnieje mo¿liwoæ otworzenie swoje prywatnego
miejsca i zaproszenia do niego wybranych osób. To tu liczylimy na rodzaj psychoterapii grupowej, jakkolwiek nie spe³niamy oczywicie wymagañ, jakie stawia siê terapii prowadzonej przez zawodowych terapeutów. Dum¹ forum jest
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istnienie dzia³u, w którym pisaæ mog¹ osoby bez rejestracji.
Miejsce to rezerwujemy dla tych, którzy szukaj¹ kontaktu,
jednak obawiaj¹ siê rejestracji. Prowadzenie takiego dzia³u
jest trudne ze wzglêdu na mo¿liwe nadu¿ycia od automatycznie umieszczanych reklam poczynaj¹c. Dzia³ o tym
forum to koniecznoæ dla przyzwoicie prowadzonego forum. To tam zapytaæ mo¿na w sprawie k³opotów technicznych, skomentowaæ regulamin, lub przyjrzeæ siê publicznie
prowadzonej rozmowie moderatorów.
11. CO NAM SIÊ NIE UDA£O ?
Forum evot.org jest prowadzone przez jedn¹ osobê wraz
z czterema moderatorami. To zbyt ma³y potencja³, aby zarejestrowaæ stowarzyszenie, osi¹gn¹æ wsparcie finansowe,
zatrudniæ etatowego psychologa. Najbardziej brakuje nam
tego ostatniego. Z powodu k³opotów technicznych forum
mia³o d³u¿sze przerwy w dzia³aniu. Tu tak¿e administrator
nie chcia³ wypuciæ swojego serwera z rêki, bo tak ocenia³ ryzyko w³amañ. Serwer dedykowany by³by niepomiernie dro¿szy. Buduj¹c na filozofii small is beautifull forum
nie oferuje ani czatu, ani ¿adnego kompendium wiedzy na
temat schizofrenii, ani innych funkcjonalnoci, które standardowo posiadaj¹ wiêksze portale.

