
Ś  RODKI STYLISTYCZNE  

ALEGORIA - wyraz nim będący ma oprócz znaczenia podstawowego jedno znaczenie
 metaforyczne, na ogół dość łatwe do rozszyfrowania

ALUZJA - sformułowanie, które nie jest istotne samo w sobie, ale ma za zadanie przywołać
       konkretne skojarzenie

ANAFORA - zdania (lub wersy) zaczynające się od tych samych wyrazów i na ogół
           podobnie zbudowane

ANAKOLUT - struktura, w której poszczególne elementy składowe nie są ze sobą zestrojone
zgodnie z normami poprawnościowymi, ale są wprowadzone celowo (w
przeciwnym wypadku jest to błąd językowy), np. 

„O, ulico, ulico!...
Miast, nad którymi krzyż,
Szyby twoje skrzą się i świecą -
Jak   ź  renice kota   ł  owi  ą  c mysz.  ” (Norwid „Stolica”)

ANIMIZACJA - przypisywanie przedmiotom cech istot żywych

ANTROPOMORFIZACJA - przypisywanie przedmiotom lub zjawiskom cechy ludzkiej,
lecz tylko jednej w celu wyostrzenia jej znaczenia (reszta cech
danej rzeczy lub zjawiska pozostaje bez zmian)

ANTYTEZA - wypowiedź złożona z elementów znaczeniowo przeciwstawnych,
charakteryzująca się na ogół silnym zabarwieniem emocjonalnym

APOSTROFA - bezpośredni zwrot do adresata (najczęściej stosowana w retoryce)

ARCHAIZM - słowo stosowane w dawniejszych epokach, obecnie już nie używane i
 uważane za przestarzałe (często zastąpione przez inne wyrazy)

AUGUMENTIVA – zgrubienie

BARBARYZMY - elementy pochodzące z innego systemu językowego (jeśli pojawiają się
       często nazywamy je makaronizmami), charakterystyczne dla języka
       XVIII szlachty

DEMINUTIVA – zdrobnienie

ELIPSA - zdanie eliptyczne to takie, w którym brak określonego elementu (najczęściej
    orzeczenia), który był spodziewany ze względu na całość wypowiedzi i którego
    można się domyślić, np. 

„Błysk salwy posypany pod wóz.
Huk potoczony drogą.
Kłąb huku”

EPIFORA - powtarzanie na końcu zdań lub wersów tego samego wyrazu (lub wyrazów)

EPITET - określenie, które ma wpływ na znaczenie wyrazu, do którego się odnosi (poszerza
 je lub zacieśnia), najczęściej jest to przymiotnik określający rzeczownik, wyróżniamy
epitety stałe (czyli określenia zawsze odnoszące się do danego zjawiska, np.
„szybkonogi Achilles”) oraz epitety metaforyczne (wyraz chwilowo traci swe
znaczenie na rzecz innego)



EUFEMIZM - odmiana peryfrazy - cel to złagodzenie znaczenia, np. kłamstwo - mijanie
  się z prawdą

GWARA - regionalna odmiana języka charakteryzująca bohatera lub środowisko

HIPERBOLA - (in. przesadnia) polega na powiększaniu zjawisk, ich potęgowaniu; może
 służyć nadaniu uroczystego tonu lub nastroju grozy, czy groteski itp. (zaostrza
 zabarwienie emocjonalne)

INWERSJA - zmiana obowiązującego szyku zdania (tzw. szyk przestawny), stosowana po
 to, aby wydobyć nowe, ukryte dotąd znaczenie z użytej konstrukcji

IRONIA - zjawisko podwójności znaczenia; sformułowania służą intencji przeciwnej, niż
wynikało by to z treści dosłownej; istotą ironii jest sprzeczność między tym, co
mówimy, a intonacją nadaną wypowiedzi; wyróżniamy ironię werbalną (wymaga
ironisty, który świadomie stosuje odpowiednią technikę mówienia), ironię sytuacyjną
(kiedy rezultat czyiś poczynań postrzegamy jako ironiczny) oraz ironię jawną (kiedy
od razu i dla wszystkich zabiegi ironisty stają się czytelne); najmniej wyszukaną
formą ironii jest sarkazm

METAFORA - (in. przenośnia) - zespół słów, w których znaczenie jednych jest przeniesione
 na pozostałe

METONIMIA - rodzaj metafory, w którym desygnaty nazw pozostają ze sobą w realnym
   związku (wtedy zastępuje się jeden przez drugi) np. wypić kielich do dna
   (zamiast wino), sala gwizdała (zamiast ludzie obecni w sali gwizdali)

NEOLOGIZM - wyraz nowo utworzony, uwzględniający normy budowy wyrazów
 obowiązujące w danym języku; powstaje z konieczności nazwania nowego
 zjawiska lub (w dziele artystycznym) służy celom estetycznym, np.
 „Dusiołek” B. Leśmiana

OKSYMORON - odmiana metafory lub epitetu - zestawione ze sobą wyrazy mają
   przeciwstawne znaczenie wykluczające się nawzajem np. „gromobicie ciszy”

PARAFRAZA - między aluzją a cytatem - przekształcenie stylu i motywów określonego
     utworu w celu nadania mu nowego kontekstu

PARALELIZM - szczególny przypadek powtórzenia, gdy systematycznie powtarza się
       określona struktura wersyfikacyjna

PARODIA - naśladowanie karykaturalne - próba dotarcia do zasad, na jakich działa styl

PASTISZ - forma stylizacji - cel to imitowanie właściwości stylistycznych danego dzieła

PERSONIFIKACJA - przypisywanie przedmiotom cech ludzkich

PERYFRAZA - zastąpienie wyrazu szeregiem innych o takim samym znaczeniu

PORÓWNANIE - zestawienie dwóch zjawisk, z których jedno służy określeniu drugiego

POWTÓRZENIE - wielokrotne powracanie określonego elementu

PROZAIZMY - wyrażenia spoza języka poetyckiego



PYTANIE RETORYCZNE - pytanie pozorne, nie wymagające odpowiedzi, ponieważ jest
 ona oczywista (silny ton emocjonalny), często stosowany w retoryce

STYLIZACJA - kształtowanie przez pisarza języka swojego utworu na wzór określonego
   dzieła lub gatunku

SYNEKDOCHA - rodzaj metafory, w której część zastępuje całość (lub całość – część);
     wyrażeniu przypisuje się albo szersze albo węższe znaczenie, a między
     poszczególnymi elementami zachodzi realny związek np.

„Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej
Do Ciebie, Panie, bije ten głos
Skarga to straszna, jęk to ostatni,
Od takich modłów bieleje włos.” (Kornel Ujejski „Chorał”)

SYMBOL - wyraz nim będący oprócz dosłownego znaczenia ma wiele (być może
 nieskończenie wiele) znaczeń, których odkrywanie możliwe jest tylko dzięki zdobytej
 wiedzy (im więcej się wie, tym więcej znaczeń można odkryć); rozszyfrowanie
 wszystkich znaczeń jest najczęściej niemożliwe

TROPY - in. przekształcenia semantyczne ® użycie danego wyrazu stanowi aktualizację jego
 znaczenia (tzn. jego sens zależy od kontekstu, w jakim został użyty), np. metafory,
 porównania, epitety etc.

ZDANIE PARENETYCZNE - wtrącone  w nawias

ŻARGON - gwara miejska


