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КУПРИЯНОВА 

Анастасия Александровна 

 

ФИГУРЫМЫСЛИ В АНОНИМНОЙ РИМСКОЙ «РИТОРИКЕ 

ДЛЯ ГЕРЕННИЯ» (86-82 ГГ. ДО Н.Э.) И ИХ СООТВЕТСТВИЯ ИЛИ 

АНАЛОГИ В СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ 

РЕФЕРАТ 

Объем магистерской работы: 130 стр., в том числе приложения с. 76–

130. Количество таблиц:6. Количество приложений: 3. Количество 

использованных источников: 37. 

Ключевые слова: АНТИЧНАЯ РИТОРИКА, «РИТОРИКА ДЛЯ 

ГЕРЕННИЯ», РИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, ФИГУРЫ РЕЧИ, ФИГУРЫ 

МЫСЛИ, ТРОПЫ, ОБРАЗНЫЙ СИНТАКСИС, СОВРЕМЕННЫЕ 

РЕФЛЕКСЫ АНТИЧНЫХ ТЕРМИНОВ РИТОРИКИ. 

Объект  изучения:  концепция и понятийно-терминологическая 

система «фигур мысли» в анонимном римском сочинении I в. до н.э. 

«Риторика для Геренния»; предмет изучения: семантика и внутренняя форма 

терминологических обозначений фигур мысли в исследуемой риторике в 

сопоставлении, с одной стороны,  с древнегреческими соответствиями или 

аналогами, а с другой, – с  терминологическими параллелями в русском 

языке.  

Цель: охарактеризовать место системы «фигур мысли» в составе 

категорий античной риторики; определить денотативную отнесенность  и 

внутреннюю форму терминов, называющих«фигурымысли»; выявить, 

существует ли взаимосвязь между «фигурами мысли» и понятиями 

современного гуманитарного знания.  

Актуальность магистерской диссертации заключается в 

необходимости анализа «фигур мысли» как явления, находящегося на стыке 

риторики, стилистики, логики и теории коммуникации.  

Методы исследования: анализ словарных дефиниций;анализ 

внутренней формы древнегреческих, латинских и русских риторических  

терминов;    компонентный анализ семантики терминов. 

Теоретическое и практическое значение исследования: материалы и 

результаты  исследования могут быть использованы при разработке лекций и 

практических занятий по курсам истории языкознания, семантики, 

стилистики, поэтики, риторики, логики. Проведенное исследование 

терминологии «Риторики для Геренния» создает основу для  создания 

перевода памятника на белорусский язык. 

Новизна магистерской диссертации: впервые  охарактеризовано место 

понятийно-терминологической подсистемы «фигур мысли» в системе 

категорий «Риторики  для Геренния»; выявлены отличия между римскими 

риторическими терминами и их русскими рефлексами в денотативной  

отнесенности терминов. 



КУПРЫЯНАВА 

Анастасія Аляксандраўна 

 

ФІГУРЫ ДУМКІ Ў АНАНІМНАЙ РЫМСКАЙ «РЫТОРЫЦЫ 

ДЛЯ ГЕРЭНІЯ» (86-82 ГГ. ДА Н.Э.) І ІХ АДПАВЕДНАСЦІ АБО 

АНАЛАГІ Ў СУЧАСНЫМ ГУМАНІТАРНЫМ ВЕДАННІ 

РЭФЕРАТ 

Аб'ем магістарскай працы: 130 стар., у тым ліку дадаткі з 76 па 130. 

Колькасць табліц: 6. Колькасць дадаткаў: 3. Колькасць выкарыстаных 

крыніц: 37. 

Ключавыя словы: АНТЫЧНАЯ РЫТОРЫКА, «РЫТОРЫКА ДЛЯ 

ГЕРЭНIЯ», РЫТАРЫЧНЫЯ ФIГУРЫ, ФIГУРЫГАВОРКI, ФIГУРЫДУМКI, 

ТРОПЫ, ВОБРАЗНЫ СIНТАКСIС, СУЧАСНЫЯ РЭФЛЕКСЫ АНТЫЧНЫХ 

ТЭРМIНАЎ РЫТОРЫКI. 

Аб'ектвывучэння: канцэпцыя і панятыйна-тэрміналагічнаясістэма 

«фігурдумкі» ў ананімнымрымскімсачыненні I ст. да н. э. «Рыторыка для 

Герэнія»; прадметвывучэння: семантыка і ўнутраная форма 

тэрміналагічныхпазначэнняўфігурдумкі ў даследуемайлацінскайрыторыцы ў 

супастаўленні, з аднаго боку, 

састаражытнагрэцкіміадпаведнасціабоаналагамі, а з другога, – з 

тэрміналагічныміпаралелямі ў рускаймове. 

Мэта: ахарактарызавацьмесцасістэмы «фігурдумкі» ў 

складзекатэгорыйантычнайрыторыцы; 

вызначыцьдэнататыўнуюсуаднесеннасць і ўнутраную форму тэрмінаў, 

якіяабазначаюць «фігурыдумкі»; выявіць, цііснуеўзаемасувязьпаміж 

«фігурамідумкі» і паняццямісучасныхгуманітарныхведаў.  

Актуальнасцьмагістарскайдысертацыі – ў 

неабходнасцібольшпадрабязнагааналізу «фігурдумкі» як з'явы, якая 

знаходзіццанастыкурыторыкі, стылістыкі, логікі і тэорыікамунікацыі.  

Метадыдаследавання: аналізслоўнікавыхдэфініцый; аналізунутранай 

формы старажытнагрэцкіх, лацінскіх і рускіхрытарычныхтэрмінаў; 

кампанентныаналізсемантыкітэрмінаў. 

Тэарэтычнае і практычнаезначэннедаследавання: матэрыялы і 

вынікідаследаваннямогуцьбыцьвыкарыстаныпрыраспрацоўцылекцый і 

практычныхзаняткаў па курсах гісторыімовазнаўства, семантыкі, стылістыкі, 

паэтыкі, рыторыкі, логікі. Праведзенаедаследаваннетэрміналогіі «Рыторыкі 

для Герэнія» ствараеаснову для стварэнняперакладупомніка на 

беларускуюмову. 

Навізнамагістарскайдысертацыі: упершынюахарактарызаванамесца 

понятийно-тэрміналагічнайпадсістэмы «фігурдумкі» ў сістэмекатэгорый 

«Рыторыкі для Герэнія»; 

выяўленыадрозненніпаміжрымскімірытарычнымітэрмінамі і 

іхрускімірэфлексамі ў дэнататыўнайсуаднесенасцітэрмінаў. 
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THE DOCTRINE OF FIGURES OF THOUGHT IN ANONYMOUS 

ROMAN «RHETORIC: FOR HERENNIUS» (86-82 BC) IN THE MODERN 

HUMANITIES 

ABSTRACT 

The volume of master's work: 130pр.,annexes: 76-130. Number of tables: 6. 

Number of annexes: 3. Number of sources: 37. 

Keywords: ANCIENT RHETORIC, «RHETORIC: FOR HERENNIUS», 

RHETORICAL FIGURES, FIGURESOF SPEECH,FIGURES OF THOUGHT, 

TROPES, FIGURATIVESYNTAX, MODERN REFLEXES OF THE ANCIENT 

RHETORICAL TERMS.. 

Оbject of study: the concept and the conceptual and terminological system 

«figures of thought» in anonymous Roman treatise I BC «Rhetoric: for 

Herennius»; subject of study: semantics and the internal form of terminological 

designations of figures of thought in the studied Latin rhetoric in comparison, on 

the one hand, with the ancient Greek counterparts or analogues, and on the other, 

with terminological parallels in the Russian language. 

The purpose of the master thesis: to characterize the location of the system 

of «figures of thought» in the in the composition of the categories of ancient 

rhetoric; to determine the denotative and internal attribution in the form of terms  

that represent «figures of thought» in Latin rhetoric; to identify whether there is a 

relationship between «figures of thought» and the concepts of modern 

humanitarian knowledge. 

The topicality of themaster's thesis is in the necessity for more detailed 

analysis of «figures of thought» as a phenomenon at the joint of rhetoric, stylistics, 

logic, and theory of communication. 

Research methods: analysis of dictionary definitions; analysis of the inner 

form of the ancient Greek, Latin, Russian rhetorical terms; component analysis of 

the semantics of terms. 

Theoretical and practical value of the research: the materials and research 

results can be used in the elaborationof lectures and practical courses on the history 

of linguistics, semantics, stylistics, poetics, rhetoric, logic. A study of the 

terminology of «Rhetoric: for Herennius» creates the basis for the transfer of the 

monument to the Belarusian language. 

The novelty of the thesis: the place of the conceptual and terminological 

subsystem «figures of thought» in the category system «Rhetoric: for Herennius» 

is characterized for the first time; some indicated differences differences between 

Roman rhetorical terms and their Russian reflexes in denotative relatedness of 

terms. 


