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Rozliczymy Twój PIT 2012
krajowy i zagraniczny

Rozliczymy Twój PIT
krajowy i zagraniczny od 10 zł

Godziny otwarcia:

Poniedziałek- nieczynne  

 Wtorek - Czwartek - od 12.00 do 17.00 

 Środa – Piątek – od 9.00 do 17.00

 Sobota - od 8.00 do 12.00

Tarnów Opolski Osiedle Zakładowe 8

(pawilon)

! Twoje włosy też potrzebują eksperta !

Marzanna

Tym razem uzupełnimy 
wiedzę o błędach logiczno – 
językowych objaśniając kie-dy 
mamy do czynienia z tau-
tologiami, które – jak wspom-
niano w poprzednim artykule – 
mylone bywają z pleonazma-
mi.  Słowo tautologia także 
pochodzi z greki (Tautos – 
‘ten sam” i logos – ‘mowa’) i 
oprócz językoznawstwa spo-
tykamy je także w logice ma-
tematycznej.  W przypadku 
tautologii językoznawczych 
używa się określenia: tauto-
logie potoczne. Najprościej 
rzecz ujmując w zdaniu uży-
jemy tautologii wówczas, gdy  
wyjaśnienie jakiegoś pojęcia 
zawierać będzie to, co już 
zostało zawarte – z definicji – 
w określeniu podmiotu. W ję-
zyku potocznym zazwyczaj 
mówimy, że ktoś tłumaczy: 
„to samo przez to samo”. „Ten 
trójkąt jest figurą geometrycz-
ną, która ma trzy kąty” – zda-
nie to jest oczywistą, podwój-
ną tautologią, gdyż  w nazwie 

‘trójkąt’ zawiera się zarówno 
określenie ‘figura geometrycz-
na’ jak i ‘o trzech kątach’ (z 
definicji: trójkątem nazywamy 
figurę geometryczną płaską o 
trzech kątach).  Przykładami 
tautologii słowotwórczej są 
takie wyrażenia jak: źródło i 
geneza (np. hymnu narodowe-
go); i jeszcze w dodatku (np. 
jestem chory); poprawność i 
zgodność z normą (np. prze-
pisów branżowych). Tautologii 
używamy czasami świadomie 
(chciałoby się tautologicznie 
dodać „i z rozmysłem), stosu-
jąc ją w charakterze środka 
stylistycznego, dla podkreśle-
nia szczególnej wymowy uży-
tego wyrażenia i nadania mu 
mocy. Do języka potocznego 
weszła np. użyta w tytule 
„oczywista oczywistość”, „tyl-
ko i wyłącznie”, „koniec i kro-
pka”, „nul i zero”. Zauważmy 
przy tym, że najczęściej są to 
wyrażenia o wydźwięku kate-
gorycznym. 

Pleonazmy i tautolo-

gie powstają,  gdy zakresy 
znaczeniowe sąsiadujących ze 
sobą słów, wyrażeń lub 
zwrotów nakładają się na 
siebie, powodując redundancję 
(łac. redundantia –‘ nadmiar’) 
treści.  Z innym zjawiskiem ję-
zykowym mamy do czynienia, 
gdy obok siebie użyjemy 
wyrazów, których znaczenia 
wzajemnie się wykluczają. 
Powstaje wówczas oksymoron 
(gr. oksys – ‘ostry’ i moros – 
‘tępy’). Oksymoron, inaczej 
antylogia czy epitet sprzeczny, 
jest zabiegiem celowym uży-
wanym przez poetów. Szcze-
gólnie chętnie posługiwano się 
nim w poezji barokowej. Licz-
nych oksymoronów użył także 
Franciszek Karpiński w znanej 
„Pieśni o Narodzeniu Pańs-
kim”(„Bóg się rodzi, moc 
truchleje”, „ogień krzepnie, 
blask ciemnieje”, „ma granice 
nieskończony”). Użycie epite-
tu sprzecznego, który jest 
błędem językowym zdarza się 
rzadziej, niemniej istnieją 

wyrażenia, których niepopraw-
ność jest oczywista:  „cofnij 
się do przodu!”, „wejdź ze 
schodów”. Czasem używamy 
wyrażeń antylogicznych  by 
zaznaczyć swój ironiczny 
stosunek do jakiegoś zjawiska 
np. mówimy o filmach typu 
„zabili go i uciekł”  czy „z 
sześciostrzałowca strzelił 20 
razy”. Ciekawe jest, że  wiele 
oksymoronów weszło do 
języka codziennego na okreś-
lenie nowych zjawisk czy wy-
nalazków: suchy lód , ciepłe 
lody, wirtualna rzeczywistość, 
zimne ognie. 

Tworzenie oksymoro-
nów służy czasem do ukrycia 
lub „podkolorowania” faktów. 
Stąd wyrażenia takie jak 
„kreatywna księgowość” czy 
„fakt medialny”. Mam nadzie-
ję, że co oznaczają – wszyscy 
wiemy. Tymczasem wprost i 
bez przesady życzę powodze-
nia wszystkim, którzy toczą 
potyczki z błędami. Niech żyje 
czysty ojczysty! 
           Mądralina Słownikowa 

Oczywista oczywistość w gorącym lodzie
czyli o tautologii i oksymoronie


