Poetic terms – słownictwo przydatne przy analizie poezji

Term - termin
Simile - porównanie

Definition - definicja
Compares two things often using ‘like’ or ‘as’

porównuje dwie rzeczy często używając słow ‘podobny do’ lub ‘jak’
Enjambment -

A line where the sentence continues into the next line

przerzutnia

wers, w którym zdanie kończy się w następnym wersie

Personification –

Presenting things as if they were human

personifikacja
(uosobienie)
Stanza - strofa

przedstawianie rzeczy jako postaci ludzkich
A more sophisticated word for a verse in a poem

bardziej wyrafinowane słowo na zwrotkę w wierszu
Onomatopoeia –

Use of words that echo their meaning in sound

użycie słów imitujących ich znaczenie za pomocą dźwięków mowy
onomatopeja
(dźwiękonaśladownictwo)
Rhyme - rym

The use of words with matching sounds

użycie słów o podobnym układzie brzmieniowym
Structure - struktura

How the poem is organised and appears on the page

w jaki sposób wiersz jest uporządkowany i przedstawiony na stronie

Imagery - obrazowanie

Use of word pictures and description to evoke ideas and feelings

użycie obrazów słownych i opisów w celu wywołania wrażeń i uczuć
Alliteration - aliteracja

Repetition of connected words beginning with the same letter

powtórzenie jednakowych głosek na początku wyrazów sąsiadujacych ze
sobą w tekście
Rhythm - rytm

The pace or beat of the poem

tempo lub accent metryczny w wierszu
Metaphor – metafora

When a word or phrase represents or stands for something else

(przenośnia)
Theme - temat

kiedy słowo lub wyrażenie zmienia znaczenie
What the poem is about – its meaning, comment or point

o czym jest wiersz – jego znaczenie, przesłanie i idea utworu
Tone - ton

Atmosphere or mood created by the poem

atmosfera lub nastrój wywołany przez utwór
Symbolism - symbolizm

Compares two things directly

porównuje dwie rzeczy bezpośrednio ze sobą
Assonance - asonans

Repetition of similar or identical vowel sounds in words which follow
each other

powtórzenie podobnych lub identycznych samoglosek w następujących
po sobie słowach
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