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Jaros aw JAGIE A 

Emotikony transakcyjne 

Min o ju  przesz o trzydzie ci lat od moment, gdy 19 wrze nia 1982 roku 

(dok adnie o godzinie 11.44) profesor Scott Fahlman z Carnegie Mellon Univer-

sity po raz pierwszy u y  emotikona. Niemniej jednak sam pomys  wyra ania 

uczu  przy pomocy znaków typograficznych si ga ko ca XIX wieku za spraw  

satyrycznego czasopisma PUCK.  

Poj cie emotikon (skrót od Emo Tick On Key), nazywanego te  u mieszkiem 

lub bu k , oznacza symbolicznie przedstawiony nastrój przy pomocy znaków 

tekstowych na forach internetowych, komunikatorach typu Skype czy Gadu-

Gadu lub w przypadku wysy ania SMS-ów. Najcz ciej jest to wizerunek ludz-

kiej twarzy obrócony jednak o 90o w kierunku przeciwnym do wskazówek zega-

ra. Pierwotnie emotikony wyra a y g ównie emocje, np. 

:-)  rado   

:-(  smutek 

Obecnie cz sto rozszerza si  t  skrótow  form  komunikacji poprzez wpro-

wadzanie emotikonów graficznych oraz poszerzenie znaków emocji o ró norod-

ne inne znaczenia, np.  

dotycz ce przedmiotów: 

c[_] kubek 

-@- pier cionek 

~=== wieca 

*<|<|<|= choinka 

>[ ]  telewizor 

-------|-- miecz 

zachowa : 

o^y opowiadam co  weso ego 



142 Jaros aw JAGIE A 

[](-.-)[] s ucham muzyki 

kwiatów: 

@-->-->-- ró a 

D—‘—‘ tulipan 

*>--/--- go dzik 

postaci: 

B-|  Batman 

o-|  Cyklop 

O:-) Anio ek 

};-)  Diabe ek 

zwierz t: 

-------,----- mrówka 

_(0v0)_ sowa 

a tak e: marek samochodów, znaków zodiaku czy chorób. Nie b dziemy tu 

mno y  zbyt licznych przyk adów, których zakres móg by si gn  wielotomo-

wego dzie a. 

Bez w tpienia emotikony s  nie tylko wyrazem wspó czesnych form komu-

nikacji, ale tak e stanowi  dowód ludzkiej pomys owo ci, kreatywno ci, a tak e 

niew tpliwego poczucia humoru. Pokusili my si  zatem o prób  znalezienia po-

dobnych znaków dla niektórych poj  transakcyjnych. Ich pe ne znaczenie mo -

na odnale  w jednym z opracowa  leksykonowych (Jagie a, 2012). Oto niektó-

re nasze propozycje z wykorzystaniem wy cznie znaków zawartych w edytorze 

tekstowym Microsoft Office Word 2007: 

O OO kontaminacja Doros ego przez Rodzica  

OO O kontaminacja Doros ego przez Dziecko 

O| OO zablokowany Rodzic 

OO| O zablokowane Dziecko 

O | O | O zablokowany Doros y 

O O O osobowo  zdezintegrowana  

P  rola Prze ladowcy w Trójk cie Dramatycznym wg Stephena Kar-

pmana  

 R rola Ratownika w Trójk cie Dramatycznym wg Stephena Karpmana  

 O rola Ofiary w Trójk cie Dramatycznym wg Stephena Karpmana  

OO zadowolony z siebie Rodzic 

O O aktywny stan Doros ego  

OO  smutne (skrzywdzone) Dziecko 
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OO wy czony stan Rodzica 

O O wy czony stan Doros ego 

OO  wy czony stan Dziecka 

R  

     R transakcja równoleg a symetryczna np. typu Rodzic – Rodzic 

R  Dz transakcja równoleg a komplementarna np. Rodzic – Dziecko 

   transakcja krzy owa (konfliktowa) np. Dziecko – Rodzic i Doros y 

– Doros y 

J – T+ Ja nie jestem OK – Ty jeste  OK 

J – T- Ja nie jestem OK – Ty nie jeste  OK  

J+ T– Ja jestem OK – Ty nie jeste  OK 

J+ T+  Ja jestem OK – Ty jeste  OK  

albo: 

Ja -> OK– Ty -> OK+ Ja nie jestem OK – Ty jeste  OK 

Ja -> OK– Ty -> OK– Ja nie jestem OK – Ty nie jeste  OK  

Ja -> OK+ Ty-> OK– Ja jestem OK – Ty nie jeste  OK 

Ja -> OK+ Ty -> OK+ Ja jestem OK – Ty jeste  OK  

B| Przegrywaj cy, tzw. „ aba”  

< :-! Wygrywaj cy, tzw. „Ksi ” lub „Ksi niczka” 

<:-!B| Niewygrywaj cy – osoba posiadaj ca tzw. banalny skrypt, tj. b d -

ca nie do ko ca Przegrywaj c  ani tym bardziej Wygrywaj c . 

~*<:-) Iluzja wi tego Miko aja 

   

 

   Diament Dramatyczny (ang. The Script Drama Diamond) wg  

G. Bernesa 

 

 
 

albo: Gra 

 

 

 Obserwator gry 

   cel gry  
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 albo  ~ 

   g ask 

|@ pu apka barana 

A  Agens 

R Respondent 

(:-)3 Big Mama (ang. Big Mama) 

(:-)] Big Tata (ang. Big Daddy) 

[$] bank danych 

[ ] albo: ~ 

 [ ] bank g asków (strouków) 

+ OK bycie w porz dku  

– OK bycie nie w porz dku 

O  cukierek 

}:-(  demon 

/  \ 

\_/   Pentagon, Diagnostyczny Pi ciobok (ang. The Diagnostics Penta-

gon) wg P. Clarkson 

< |   Dobra Wró ka 

< |  Matka – Wied ma 

[*] drzwi do terapii (ang. doors to therapy) wg P. Ware  

  elektroda 

   

/(&)\ 

  | |  g ód (potrzeba transakcyjna) 

o  gor cy kartofel (ang. hot potato) 

~~~   gumka, tasiemka gumowa, odci gacz, emocje-gumki (ang. rubber-

band) 

 

  albo:   guzik, przycisk, d wignia (ang. button) 

¿    haczyk, wabik, przyn ta (ang. gimmick)  

 OK  zagroda OK (OK corral) 

R D Dz  

     hipoteza sta o ci (ang. constancy hypothesis) 
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 kolczatki, kolczaste, Zimne Kolce (ang. The Cold Pricklies) 

 puszki, puszyste, Ciep e Futrzaki (ang. Warm Fuzzies) 

( ) 

    ( ) 

        ( ) a cuch symbiotyczny (ang. symbiotic chain) wg Q.L. Holdemana  

 parada rodzinna (ang. family parade) 

 Marsjanin (ang. The Martian) 

 skrypt 

 skrypt muzyczny 

 sterowniki skryptu  

 skrypt wygrywaj cy 

 skrypt przegrywaj cy  

!     Dz 

    terapeutyczna d wignia (ang. therapeutic leverage) wg H.S. Boyda 

 uczucia autentyczne 

 uczucia zast pcze  

 uskrzydlenie (ang. flow) 

Nie zapominajmy, e operowanie symbolami ma oczywi cie swoje ograni-

czenia, które chyba najbardziej trafnie uj  Dan Brown, stwierdzaj c: „Opowie-

dzie  komu , co symbol «oznacza», to tak jak opowiedzie , jakie uczucie po-

winna wzbudza  w nim piosenka…”. Prezentowane emotikony mog  spe ni  

jeszcze jedn  wa n  funkcj , o której trzeba tu wspomnie .  

W badaniach jako ciowych mog  sta  si  systemem kodowania transkrypcji 

danych w czasie obserwacji uczestnicz cych, swobodnego wywiadu, analizy tre-

ci, wytworów czy dokumentów. Odpowiada to transkrypcji technik  Jeffersona. 

Prezentowane rezultaty bada  w oparciu o wspomniany paradygmat gromadze-

nia wiedzy dostarczaj  szereg tego typu przyk adów. Niech za ilustracj  pos u  

niektóre ze znaków wykorzystywane w badaniach biograficznej to samo ci na-

uczycieli Rozalii Ligus. Autorka wykorzysta a w tym celu narracyjny wywiad 

biograficzny F. Schützego, pos uguj c si  dla przyk adu takimi oto symbolami 

(Ligus, 2009, s. 239): 

(…) chwila namys u narratora, nie d u sza ni  2 sek. 

(.5.) nag a zatrzymanie wypowiedzi narratora (liczba 5 oznacza d ugo  

przerwy w  sekundach 

[???] nierozpoznawalny d wi k na ta mie magnetofonowej 
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(?) wyra na niepewno  narratora 

~ ~ zmian tonu g osu 

>> dramatyzm nadany s owom 

…. chwila zastanowienia 

 miech krótki 

 miech d u szy, itd.  

Jeszcze inny rodzaj symboli transkrypcji stosowa  S awomir Krzycha a  

w swoim systemie gromadzenia wiedzy o dzia aniu nauczycieli (Krzycha a, 

2010, s. 18): 

((komentarz badacza)) 

|_  wypowiedzi nak adaj ce si   

-  wypowied  urwana 

„wypowied  ciszonym g osem” 

wypowiedziane g o no  

@ze miechem@ 

@2@  2 sekundowy wybuch miechu 

(.)  mikroprzerwa 

1 sekundowa przerwa, itd.  

Naszych czytelników zach camy do przesy ania na adres redakcji w asnych, 

ciekawych pomys ów na emotikony. Dla autora najciekawszych rozwi za  cze-

ka nagroda: leksykon S ownik analizy transakcyjnej. yczymy dobrej zabawy! 
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