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Zabiegi inżynierskie

Jadąc pod koniec marca do Warszawy pociągiem Intercity zobaczyłem, po wejściu do wagonu, wyłożone na siedzeniach egzem-

plarze Rzeczpospolitej. Nie przeglądałem tej gazety już od dawna, zajrzałem więc z ciekawością do podarowanego pasażerom numeru 

i zaraz na drugiej stronie zauważyłem tytuł, jaki mnie zainteresował. Była to rozmowa zatytułowana dość tajemniczo „Inżynierskie zabie-

gi na języku”1). Zaciekawił mnie nie tyle ten język, na którym ktoś dokonywał zabiegów, ale ich rodzaj określony jako inżynierski. Lektura 

dość krótkiego artykułu nie zaspokoiła jednak mojej ciekawości, jako że okazało się, że rozmowa dotyczyła różnego rodzaju żeńskich 

i męskich form słów w języku polskim. Zacny językoznawca stwierdził, między innymi: „Kobiety, które preferują formy „ministerka” czy 

„socjolożka”, przypisują temu złe motywacje. Wydaje im się, że forma „psycholożka” jest formą lepszą niż „psycholog”. Z punktu widze-

nia językoznawczego zaś forma „ta psycholog” bardziej świadczy o równouprawnieniu języka niż „psycholożka”.(…)

Na pytanie zaś dziennikarki: „Może trzeba nowe nazwy wprowadzać ustawowo, żeby ludzie się do nich przyzwyczaili?” odpo-

wiedział: „To, że wprowadzamy różne ustawy, że za wszelką cenę próbujemy język systematyzować, nie ma najmniejszego znacze-

nia. To tylko takie inżynierskie zabiegi na języku.”

I właśnie to ostatnie zdanie wywołało moje refleksje. Już od pięćdziesięciu lat jestem inżynierem, ale przyznaję się dobrowolnie, 

że żadnych zabiegów na języku ojczystym nie dokonywałem ani też nie wprowadzałem różnych ustaw. O ile się orientuję tworzeniem 

prawa w naszym kraju zajmuje się Sejm i Senat, czyli przedstawiciele Narodu, wraz ze współpracującymi znawcami prawa, prawni-

kami, adwokatami czy radcami prawnymi. Trochę te procesy kuleją, o czym świadczyć może nieustanne poprawianie, uzupełnianie 

czy nowelizowanie wydanych ustaw, w tym także Prawa energetycznego, ale liczba inżynierów przy tym zatrudnionych jest niewielka.

Jak więc rozumieć użyty termin „inżynierskie zabiegi”?

Znane są skojarzenia, jakie z inżynierami miał wielki językoznawca Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili (Stalin), który w czasie 

spotkania z literatami u Maksyma Gorkiego w październiku 1932 roku powiedział o pisarzach, że to „inżynierowie dusz ludzkich” 

(„inżyniery czełowieczeskich dusz”). Chyba nie takich inżynierów miał na myśli językoznawca z UJ.

Może trzeba szukać w etymologii słów inżynier, inżynieria. Pochodzą one od francuskich słów ingénieur oraz ingénierie, a te 

z kolei pochodzą od starofrancuskiego terminu engigneor, które kiedyś oznaczało konstruktora machin wojennych. Zupełnie inne jest 

pochodzenie słów angielskich engineering i engineer. Wprawdzie brzmienia mają podobne, nie pochodzą, jak można by domniemać, 

od słowa engine (maszyna), ale od słowa zaczerpniętego z łaciny, oznaczającego osobę wyszkoloną, czyli ingeniosus. Chyba trop to 

fałszywy i nie przybliży nas do znaczenia, jakie nadał „zabiegom inżynierskim” językoznawca. 

Szukając tego, co robią inżynierowie można znaleźć takie wyjaśnienie w słownikach. 

Otóż: inżynierowie rozwiązują problemy konieczne do rozwiązania, ale zwykle nie określone na początku zbyt jednoznacznie. 

W związku z tym inżynierowie muszą oceniać wiele możliwości pod kątem ich przydatności, bezpieczeństwa i ekonomii, i dopiero 

na tej podstawie wybierać rozwiązania najlepiej spełniające założone wymagania wyjściowe. Stworzenie odpowiedniego modelu 

matematycznego czy fizycznego jest zwykle niezbędnym narzędziem inżyniera, pozwalającym analizować i testować potencjalne 

rozwiązania. Znalezione rozwiązania nie zawsze są optymalne, mimo stosowania różnych matematycznych algorytmów optymaliza-

cji, inżynier zadowala się zwykle rozwiązaniami wystarczającymi.

Stwierdzenia powyższe pozwalają zdefiniować słowa „inżynierskie zabiegi”, ale ich związek z ustawami o języku dalej pozostaje 

bardzo odległy i chyba pozostaje zaprzestać poszukiwań i odwołać się do samego, cytowanego już profesora językoznawstwa, który 

dość często wypowiada się w prasie, cytując za wypowiedzią z listopada 2009 roku:

„Często mam wrażenie, że media tworzą specyficzny język, oparty na błędnych zasadach gramatycznych, który potem wchodzi 

do powszechnego użycia. Np. słowo “urlop tacierzyński”... - „Tacierzyński“ jest niezbyt udanym nawiązaniem do przymiotnika ma-

cierzyński. Zgodnie z zasadami powinien być urlop ojcowski motywowany słowotwórczo słowem ojcostwo (nie ma przecież słowa 

tacierzyństwo). To nie musi jednak być postrzegane jako błąd językowy, ale jako wynik pewnej gry językowej. W ogóle, orzekanie 

o błędach z językoznawczego punktu widzenia nie jest sprawą oczywistą. Jeżeli ktoś mówi poszłem (a nie poszedłem), to wypowia-

da się też gramatycznie, ale w ramach gramatyki, która dopuszcza formę poszłem - odmiennej od tej, która dopuszcza tylko formę 

poszedłem. Gramatyk nie ma narzędzi, by wartościować te odmienne gramatyki, ale kultura takie wartościowanie przeprowadza. 

To właśnie z punktu widzenia normy kulturowej lepsza jest gramatyka dopuszczająca formę poszedłem.”

Ponieważ jednak na początku XXI wieku toczy się globalna wojna nie tylko z ociepleniem klimatu (sorry, ze zmianami klimatycz-

nymi, bo przecież może występować także oziębienie), ale i z zastanymi normami kulturowymi, można się spodziewać, że stwier-

dzenia językoznawcy z UJ okażą się prorocze i relatywizm powszechny dotyczyć będzie także gramatyki. W celu porozumienia się 

wówczas trzeba będzie najpierw uzgadniać, jakiej gramatyki w rozmowie będzie się używać.

Pocieszająca może okazać się nadzieja, że nie zniknie wtedy zawód inżyniera, który wykorzystuje wyobraźnię i doświadczenie, 

umiejętność oceny i rozumowanie i stosuje świadomie własną wiedzę do projektowania, tworzenia, eksploatacji i usprawnienia uży-

tecznych maszyn oraz procesów. Choć z pewnością powtarzane będą żarty związane z obiegowymi opiniami na temat charakteru 

inżyniera i specyficznego sposobu patrzenia przez przedstawicieli tej profesji na świat, jak choćby taki: „Dla optymisty szklanka wy-

pełniona do połowy wodą, jest w połowie pełna – dla pesymisty jest w połowie pusta. Dla inżyniera ta sama szklanka jest dwukrotnie 

większa niż być powinna.”

Tomasz E. Kołakowski

1) Rzeczpospolita, 21 marca 2013, „Inżynierskie zabiegi na języku” Rozmowa Agnieszki Kalinowskiej z Ireneuszem Bobrowskim, językoznawcą UJ.


