КАМУ ЎСМХАЮЦЦА КОСК  ДУЖК?
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Канцавая Г.М.
Школьнае жыццё заўсёды багатае на сюрпрызы i нечаканасцi. Таму не было нiчога
дзiўнага ў надзвычай ажыўленым абмеркаваннi студэнтамi нейкiх цiкавых падзей, сведкамi
якiх яны сталi падчас педагагiчнай практыкi. Дзiўным быў сэнс гэтых падзей  па словах
студэнтаў, у школьнiкаў з’явiлася адметнае таямнiчае пiсьмо, пабудаванае з косак, дужак,
кропак i iншых знакаў пунктуацыi. Гэтай шыфраванай мовай яны ўпрыгожвалi лiсты адзiн
да другога, на ёй пiсалi запiскi i г.д. Сапраўды, з’ява незвычайная. Такое адбываецца не
кожны дзень i можа моцна зацiкавiць настаўнiка, асаблiва настаўнiка славеснасцi.
Паспрабаваўшы разабрацца, у чым тут справа, гляджу на гэтыя «таямнiчыя
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пiсьмёны», адразу пазнаю iх i ўсё разумею. Гэта ж эматыконы  графiчныя сродкi
выражэння эмоцый у камп’ютэрных тэлекамунiкацыях, адзiн з цiкавых феноменаў сучаснай
сеткавай культуры.
Камунiкацыi з дапамогай камп’ютэрных сетак, пазбаўленыя многiх кампанентаў
непасрэдных мiжасабовых зносiн (асаблiва на раннiх этапах развiцця тэлекамунiкацый, калi
было немагчыма перадаваць акустычную i графiчную iнфармацыю), абмежаваныя
тэхнiчнымi магчымасцямi канкрэтных камунiкацыйных сiстэм, павiнны былi выпрацаваць
асаблiвыя кампенсатарныя сродкi для таго, каб заставацца паўнацэннымi зносiнамi памiж
людзьмi.
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Адной з праблем пры зносiнах з дапамогай электроннай пошты з’яўляецца
неабходнасць максiмальна трапна i коратка данесцi да адрасата эмоцыi, што ўкладваюцца ў
лiст. З гэтай мэтай былi прыдуманы сiмвалы для абазначэння эмацыянальнага стану
чалавека i прыдання выказванням экспрэсiўнай афарбоўкi, якiя так i называюцца 
«эматыконы» (emoticon), альбо «ўсмешкi» (smiley). На жаль, аўтар гэтай цудоўнай iдэi
дагэтуль застаецца невядомым.
Эматыконы ствараюцца з дапамогай клавiятурнага набору розных знакаў пунктуацыi
i чытаюцца пры мысленным павароце тэксту на 90 градусаў па гадзiннiкавай стрэлцы.
Класiчная i самая простая «ўсмешка» створана двукроп’ем, дэфiсам i правай круглай
дужкай. Каб «убачыць» яе, неабходна павярнуць тэкст на вугал, роўны /2, альбо нахiлiць
галаву:
:-)
Адразу перад намi з’яўляецца забаўны твар з усмешкай, якi можа азначаць добры,
жартаўлiвы настрой аўтара альбо тое, што да тэксту, якi папярэднiчае дадзенай выяве,
нельга адносiцца сур’ёзна. Напрыклад: Вiншую з выхадам Вашай кнiгi, спадзяюся хутка
ўбачыць збор твораў :-).
Калi ў гэтым эматыконе замянiць правую круглую дужку на левую, можна атрымаць
выяву зусiм iншага выразу твару:
:-(
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Гэты эматыкон перадае настрой смутку, разладжаныя пачуццi. Напрыклад: На жаль,
мы не здолелi сустрэцца, магчыма спаткаемсяпазней :-(
Ён жа можа выражаць настрой незадаволенасцi. Напрыклад: Нагадваю Вам, што
крайнi тэрмiн здачы рэфератаў  заўтра ў 15.00 :-(
Калi аўтар у жартоўнае пасланне жадае ўставiць важную заўвагу альбо звярнуць
увагу на сур’ёзнасць адносiн да «фантастычнай iдэi», ён можа выкарыстаць эматыкон, якi
выражае эмацыянальную аддаленасць, iндыферэнтнасць:
:-I
Да найбольш распаўсюджаных эматыконаў можна аднесцi:
Усмешка з падморгваннем

:-/

Скептычнае выражэнне

:-()

Крайняе здзiўленне

:*

Пацалунак
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;-)

:->

Выражэнне сарказму

:-

Мужчына

>-

Жанчына
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Нельга абысцi ўвагай i суперусмешкi, якiя складаюцца з вялiкай колькасцi розных
знакаў пунктуацыi. Напрыклад: @%V)X (чалавек, якi глядзеў на экран усю ноч, павярнуў
нос у другi бок i надзеў гальштук).
Iснуюць многiя дзесяткi эматыконаў. Знаёмства з iмi з’яўляецца не толькi
неабходнай умовай для эфектыўных сеткавых зносiн, але можа аказацца вельмi карысным i
ў iншых галiнай чалавечай дзейнасцi.
Сёння, калi зносiны праз нтэрнет уключаюць i прамую маўленчую сувязь, i
вiдэаканферэнцыi, ды i сама электронная пошта дазваляе абменьвацца не толькi тэкставымi
паведамленнямi, але i мультымедыйнымi файламi, эматыконы больш не з’яўляюцца
неабходным iнструментам для выражэння эмацыянальнага стану.
Аднак яны не толькi захавалiся, але i паспяхова развiваюцца, нават не толькi ў самой
Сетцы. Эматыконы шырока ўжываюцца ў папяровых камп’ютэрных выданнях i
традыцыйным лiставаннi людзей, што маюць непасрэднае дачыненне да iнфармацыйных
тэхналогiй. Яны ўжо сустракаюцца ў папулярнай лiтаратуры, якая не мае адносiн да
камп’ютэрнай тэматыкi.
Зусiм зразумела, што калi-небудзь яны павiнны былi з’явiцца i ў школьным жыццi.
Вiдавочна, што гэтыя займальныя сiмвалiчныя адлюстраваннi чалавечых твараў змогуць
пры выпадку многае распавесцi педагогу, якi iх разумее.

