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ŚRODKI POETYCKIE 
 
Epitet – określenie poetyckie; uzupełnienie nazwy przedmiotu wskazujące na jego 
właściwości (w formie przymiotnika, rzeczownika lub imiesłowu, w sposób bezpośredni lub 
przenośny); podkreśla cechę pojęcia, wzmacnia plastykę przedstawienia, wnosi zabarwienie 
uczuciowe, wyraŜa stosunek autora do przedmiotu, słuŜy ozdobności stylu; zaliczany do tzw. 
tropów. 
 
Porównanie – figura polegająca na zestawieniu pojęć na podstawie jakiegoś ich 
podobieństwa przy uŜyciu łączących wyrazów: jak, jakby, podobnie, na kształt, równie jak, 
itp. 
 
Przenośnia – (metafora) zasadnicza dla języka poetyckiego figura (trop), która polega na 
tym, Ŝe zespół wyrazów zyskuje odmienne znaczenie od tego, jakie wynikałoby ze znaczeń 
poszczególnych wyrazów, jest nowym zestawieniem semantycznym, które nie da się 
odtworzyć przy uŜyciu innych wyrazów. 
 
Onomatopeja – (wyrazy dźwiękonaśladowcze) naśladowanie zjawisk pozajęzykowych (np. 
tętentu koni, szumu morza, bicia dzwonów) przez odpowiednią instrumentację głoskową 
i rytmizację wypowiedzenia. 
 
Apostrofa – figura retoryczna polegająca na zwróceniu się do przedmiotu, pojęcia 
abstrakcyjnego lub osoby zmarłej, nieobecnej, z którymi w rzeczywistości nie moŜna 
rozmawiać. 
 
Zdrobnienia -  formacje tworzone za pomocą odpowiednich formantów (przyrostków) 
o znaczeniu jakby pomniejszonym, osłabionym w stosunku do wartości semantycznej wyrazu 
podstawowego. W zaleŜności od kontekstu i sytuacji, a w mowie równieŜ od intonacji wyrazy 
te mają specjalną barwę uczuciową, zwykle wyraŜają czułość, ale mogą teŜ mieć sens 
ironiczny, wtedy nabierają odcienia pogardy, a nawet wstrętu i odrazy. 
 
Zgrubienia – formacje słowotwórcze, w których odpowiedni formant nadaje wyrazom 
znaczenie jakby powiększone, wzmocnione w stosunku do wartości semantycznej wyrazu 
podstawowego. Wyrazy takie w sposób wyczuwalny w kontekście zyskują specjalne 
zabarwienie uczuciowe, przewaŜnie ujemne, ale mogą takŜe wyraŜać hamowaną czułość, 
pobłaŜliwość. 
 
Pytanie retoryczne – zwrot retoryczny, który ma postać zdania pytajnego, nie wymagającego 
odpowiedzi i pełniącego w istocie funkcję oznajmującego, słuŜy oŜywieniu stylu. 
 
Anafora – figura polegająca na rozpoczynaniu sąsiednich zdań, członów lub wersów tym 
samym wyrazem lub układem wyrazów. 
 
Epifora – figura polegająca na tym, Ŝe kilka kolejnych zdań, członów, wersów lub strof 
kończy się tym samym wyrazem lub układem wyrazów. 
 
OŜywienie – animizacja; rodzaj przenośni przypisującej przedmiotom martwym lub 
pojęciem abstrakcyjnym właściwości istot Ŝywych. 
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Antyteza – figura polegająca na zestawieniu pojęć lub sądów sprzecznych, kontrastoowych 
dla wywołania silniejszego wraŜenia. 
 
Uosobienie – personifikacja; przenośnia ukazująca pojęcie abstrakcyjne, zjawisko itp. 
W postaci osoby. 
 
Inwersja – metateza, przestawnia, szyk przestawny; figura, która polega na zmianie 
naturalnego szyku w zdaniu i stanowi podstawową modyfikację w składni poetyckiej, słuŜąc 
uniezwykleniu stylu, czasem podkreśleniu wagi niektórych wyrazów, zmianie intonacji, 
rytmizacji retorycznej lub metrycznej, uzyskaniu współdźwięczności.   
 
Eufemizm – figura polegająca na osłabieniu drastyczności określenia przez omówienie.   
 
Hiperbola – przesadnia; figura stylistyczna polegająca na spotęgowaniu cech 
przypisywanych przedmiotom, wyolbrzymieniu, przesadzie. 
 
Inwokacja – wezwanie; odmiana apostrofy na początku utworu, zwłaszcza eposu, w której 
autor prosi muzy o natchnienie; formuła wstępna w starych tekstach. 
 
Metonimia – zamiennia; polega na uŜyciu zamiast nazwy właściwej innej nazwy 
skojarzonej, ale zawsze na podstawie obiektywnego związku między pojęciami, a nie tylko 
dowolnie odczutego, często odległego, jak przy metaforze, podobieństwa. 
 
Oksymoron – epitet sprzeczny; określenie poetyckie o znaczeniu pozornie sprzecznym 
z właściwościami przedmiotu, z jakim się je łączy, np. mroczne światło, wymowne milczenie. 
 
Peryfraza – omówienie; figura, która polega na zastąpieniu zwykłego określenia innym, 
szerszym, wielosłownym, często przenośnym; moŜe słuŜyć tylko do ozdobności stylu, 
unikania powtarzania tego samego wyrazu, osłabienia drastyczności określenia, miewa teŜ 
charakter aluzji, świadomej intencji pozostawienia domyślności czytelnika odpowiedniego 
podstawienia. 
 
Powtórzenie – polega na dwukrotnym lub wielokrotnym uŜyciu tego samego wyrazu lub 
zespołu wyrazów, wersów lub zwrotek w wierszu; słuŜy ozdobności stylu, rytmizacji, 
podkreśleniu znaczenia, spotęgowaniu emocjonalnemu wraŜenia. 
 
Retardacja – opóźnienie; celowe odsuwanie momentu wzbudzającego zaciekawienie, 
stopniowanie napięcia. 
 
Synekdocha – ogarnienie; rodzaj zamienni, w której pojęcie ogólniejsze zastępuje się 
bardziej szczegółowym lub przeciwnie – uŜywa się np. nazwy części zamiast całości (głowa 
zamiast człowiek, próg albo dach zamiast dom), gatunku w miejsce rodzaju (zwierzę 
czworonoŜne zamiast wół), liczby pojedynczej zamiast mnogiej, konkretu zamiast abstrakcji 
(młodzi zamiast młodość). 
 
Wyliczenie – odmiana nagromadzenia polegająca na tym, Ŝe w szeregu analogicznie 
zbudowanych zdań, a nawet przy uŜyciu tego samego zwrotu wymienia się coraz to nowe 
cechy przedmiotu albo przedstawia kolejne momenty akcji.  


