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Jaros aw JAGIE A 

[rec.] Julie Hay, Analiza Transakcyjna dla trenerów,  

Grupa Doradczo-Szkoleniowa TRANSMISJA, 

Kraków 2010 

Analiza transakcyjna (AT), jak twierdz  niektó-

rzy, swój najlepszy okres ma ju  za sob . Czy jest to 

jednak s d prawdziwy? Czy okre lone teorie nauko-

we, koncepcje pomocy psychologicznej b d  kierun-

ki psychoterapeutyczne powinny by  oceniane po-

dobnie jak np. trendy w modzie odzie owej lub style 

muzyki popularnej? Zreszt  i w takich wypadkach, 

po krótszym lub d u szym okresie nieobecno ci, za-

pomniane rzekomo upodobania i gusty wracaj  po-

nownie do obiegu. Prze ywaj  niejako swoj  drug  

m odo . W przypadku analizy transakcyjnej, kon-

cepcji powsta ej wszak ju  przed przesz o pi dzie-

si ciu laty, jest chyba podobnie. Wiele o tym wiad-

czy. Wystarczy prze ledzi  literatur  przedmiotu, aby zauwa y  ci gle pojawia-

j ce si  nowe ksi ki z tego zakresu, lub przejrze  kolejne roczniki niektórych 

czasopism, jak np. angielskoj zycznego „Transactional Analysis Journal”, czy 

niemieckoj zycznego „Zeitschrift für Transaktionsanalyse”, b d  policzy  od-

dzia y Mi dzynarodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (ITAA), które 

powstaj  nie tylko w wymiarze kontynentalnym, np. Europejskie Towarzystwo 

Analizy Transakcyjnej (EATA), czy Towarzystwo Analizy Transakcyjnej dla 

Regionu Zachodniego Pacyfiku (WPATA), ale równie  w tak odleg ych i egzotycz-

nych krajach, jak: Singapur (STAA), Republika Po udniowej Afryki (SATAA), Pe-

ru (APAT, APDEH), Nowa Zelandia (ATAT), Wenezuela (AVAT), czy Iran 

(MTAA). Spo eczno  analizy transakcyjnej, która w sposób teoretyczny lub 

praktyczny zajmuje si  AT, liczy w obecnej chwili ponad 10 tys. osób – tak 



102 Jaros aw JAGIE A 

twierdzi Claude Steiner, jeden z uczniów Erica Berne, twórcy tej koncepcji. 

Warto wiedzie , e w Polsce istnieje afiliowane przez EATA Polskie Towarzy-

stwo Integratywnej Analizy Transakcyjnej z siedzib  w Krakowie. Pragnie ono 

czy  w sobie zarówno dzia ania wyros e na gruncie naukowej teorii organiza-

cji i zarz dzania, jak równie  psychoterapii, coachingu i edukacji. Wspomniany 

przez nas kierunek rozwija si  bowiem nie tylko w obszarze samej psychotera-

pii, z jakiej wyros a AT, ale równie  dziedzinie szkole  i doradztwa w odniesie-

niu do systemów organizacyjnych i osób indywidualnych, a tak e pedagogiki. 

Warto te  prze ledzi  liczne strony internetowe i ich zawarto , aby przekona  

si , e analiza transakcyjna ma si  dobrze, a poni sza anegdota ma prze o enie 

tak e na jej sytuacj . Mark Twain po przeczytaniu swojego nekrologu w jednej  

z gazet: „The report of my death was an exaggeration”, co si  t umaczy: „Pog o-

ska o mojej niedawnej mierci by a przesadzona”.  

Autorka anonsowanej tu ksi ki pisze o tym tak: „Po raz pierwszy zetkn am 

si  z AT w latach siedemdziesi tych, gdy podej cie to by o jeszcze nowo ci , 

cho  jako metoda szkoleniowa wyda o si  wychodzi  z mody. W przeciwie -

stwie do wielu moich kolegów nie odst pi am od tej koncepcji, gdy zacz y po-

jawia  si  nowe idee. Wprost przeciwnie, zaintrygowa  mnie sposób, w jaki po-

j cia wynikaj ce z AT dope niaj  inne metody szkoleniowe, oraz w szczególno-

ci atwo , z jak  uczestnicy programów szkoleniowych mog  rozwi za  swoje 

problemy po zapoznaniu si  w bardzo nawet pobie ny sposób z podstawowymi 

modelami AT”. Do wiadczenie Julie Hay w prowadzeniu tego rodzaju szkole  

zaowocowa o powstaniem obszernego, bo przecie  licz cego sobie niemal 360 

stron, opracowania, którego celem by o, jej zdaniem: „przekazanie czytelnikom 

informacji oraz wskazówek, jak w kompetentny sposób wykorzysta  teori   

i techniki AT w pracy trenera oraz jak wspiera  ludzi w pracy nad w asnym po-

tencja em i samorozwojem”. Mo e si  to odbywa  poprzez: zwi kszenie samo-

wiadomo ci, lepsze zrozumienie w asnych spraw, okre lenie mo liwo ci 

wprowadzenia zmian oraz zastosowanie praktycznych strategii samorozwoju. 

Uwa ny czytelnik tych s ów atwo zauwa y kontekst, w jakim analiza transak-

cyjna mo e okaza  si  szczególnie przydatna, a jest nim w oczywisty sposób – 

coaching.  

Ksi ka zawiera 12 obszernych rozdzia ów, które obok tre ci merytorycz-

nych zawieraj  warte wykorzystania wiczenia praktyczne oraz materia  ró-

d owy i uwagi skierowane do trenerów po to, aby zwi kszy  skuteczno  ich 

pracy. Poszczególne rozdzia y dotycz  roli i znaczenia zawierania kontraktu  

w procesie uczenia si , czy roli postaw (nazywanych w AT pozycjami ycio-

wymi – life position). Analizowane s  ró norodne style (interpersonalny, pracy, 

my lenia, przywództwa). Dowiedzie  si  te  mo na wielu interesuj cych rzeczy 

na temat wprowadzania kreatywnych zmian w procesie pracy, a tak e regu  pra-

cy z innymi i pracy w grupach. W publikacji zamieszczono przyk ady opraco-

wanych przez autork  kwestionariuszy, które mog  okaza  si  przydatne w cza-
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sie szkole  i treningów. Ca o  zamyka wykaz publikacji Erica Berne’a oraz li-

sta osób, które otrzyma y nagrod  jego imienia (Eric Berne Memorial Scientific 

Award). Zainteresowany czytelnik dowiedzie  si  te  mo e o procedurze zdo-

bywania certyfikacji z omawianej dziedziny i o istnieniu wielu towarzystw zaj-

muj cych si  interesuj c  nas problematyk . Mowa jest równie  o warto ci „su-

per-wizji”. U ywanie takiej formy autorka uzasadnia w nast puj cy sposób: 

„My lnik w s owie «super-wizja» zosta  wprowadzony, by odró ni  superwizj  

praktykowan  przez menad erów liniowych od tego rodzaju superwizji, która 

stosowana jest jako forma pomocy dla profesjonalnych trenerów w ich osobi-

stym rozwoju”. W jakim stopniu nasi rodzimi „menad erowie liniowi” korzysta-

j  z tego rodzaju super-wizji, pozostawiam do oceny znaj cych problematyk  

czytelników.  

Przywilejem recenzenta jest dzielenie si  ró nego rodzaju w tpliwo ciami  

i dostrzeganie mniej lub bardziej istotnych mankamentów, niedostatków czy 

pomy ek. Nie zapominajmy przy tym, e ka dy z autorów ma prawo do w a-

snych rozwi za , pomys ów i uj . I tak bardzo udana jest metafora porówny-

wania fal radiowych z istot  transakcji. Wiele ona wyja nia i mo e okaza  si  

bardzo u yteczna w czasie treningów czy szkole . Ju  jednak wprowadzenie ka-

tegorii wewn trznych stanów Ja, cho  pewnie równie  u yteczne treningowo, 

budzi  mo e niejakie w tpliwo ci. Czy jest konieczne? Czy nie zaciemnia to ja-

snego i czytelnego dot d przes ania samego Berne’a? Temat by by godny semi-

narium czy dyskursu naukowego. Pami taj c o znanej maksymie Johanna  

W. von Goethego, i : „Nie ma czego  takiego jak wewn trz lub na zewn trz, bo 

to, co jest wewn trz, jest te  na zewn trz” i proponuj c w asny model Piramidy 

Mocy, warto by o wspomnie  w tym miejscu, cho by tylko jednym s owem,  

o innym „bli niaczym” modelu, jakim jest Trójk t Zwyci zcy zaproponowany 

przez Acey Choy. Obwinianie Berna o seksizm, a nawet szowinizm, czy zmiana 

nazw niektórych gier tylko dlatego, e jak pisze autorka: „obecnie nie mog  by  

stosowane ze wzgl du na powszechnie obowi zuj c  poprawno  polityczn ”, 

pozostawiam bez komentarza. Skoro „nie mog ”, to znaczy, e nie wolno i kto  

na to nie pozwala, a na to rady ju  nie ma… A tak na marginesie, pos dzanie 

Berne’a, autora ksi ki Seks i kochanie i – co by nie powiedzie  – yda, o sek-

sizm czy szowinizm, to doprawdy przejaw i wymys  (aby nie powiedzie  g upo-

ta) naszych czasów. Z drobnostek dodam jeszcze, e na schemacie 4.1. (tzw. 

schemat Venna) poszczególne kó ka ilustruj ce stany Ja powinny styka  si  jed-

nak ze sob , bowiem ich osobno  sugerowa  mo e np. klinicznie rozumian  

dezintegracj  osobowo ci. W wykazie pyta  super-wizji modelu C5P5A5 zabra-

k o jednego z pyta  o poziom psychologiczny (s. 314). Nie wiem te , czy sen-

sowne jest kierowanie si  regu  nazwy w asnej i stosowanie w ca ej ksi ce du-

ych liter w odniesieniu do nazwy interesuj cej nas koncepcji? Nie piszemy 

przecie  za ka dym razem „Psychoanaliza”, czy „Behawioryzm”, za wyj tkiem 
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oczywi cie sytuacji, gdy s owa te pojawiaj  si  na pocz tku zdania. Du e uzna-

nie nale y si  natomiast t umaczce ksi ki, Ewelinie Wójcik, za wysi ek, jaki 

w o y a w tak staranne opracowanie tekstu. Jak trudne jest to zadanie w przy-

padku wielu poj  i terminów z zakresu AT, mo e przekona  si  tylko ten, kto 

zetkn  si  z oryginalnymi tekstami i podj  prób  ich translacji. Tak e na po-

chwa  zas uguje konsultantka naukowa tomu, Magdalena S kowska, która od 

lat wielu jest niestrudzon  propagatork  analizy transakcyjnej w naszym kraju. 

Ksi k  warto zatem poleci  wszystkim trenerom i coucherom, szczególnie tym, 

dla których b dzie to pierwszy kontakt z analiz  transakcyjn . 


