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РЕФЕРАТ 

Ключевые слова: РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК, РАЗГОВОР-

НАЯ РЕЧЬ, ЕКАТЕРИНА II, КОМЕДИЯ, ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ТЕКСТ 

Объект исследования – разговорные языковые средства в комедиях и 

частной переписке Екатерины II. 

Предмет исследования – семантические, стилистические и формальные 

особенности разговорных средств. 

Цель исследования – выявить стилистический потенциал лексических и 

грамматических ресурсов разговорной речи в художественных и обиходно-

бытовых текстах второй половины XVIII в. на материале драматических со-

чинений и эпистолярного наследия Екатерины II. 

Методология исследования: направленная выборка языкового материа-

ла, аналитическое описание, стилистический анализ текста, количественные 

методы. 

Научная новизна полученных результатов: В данной работе разго-

ворная речь рассматривается не только в непосредственной связи с процес-

сом формирования русского литературного языка второй половины XVIII ве-

ка, но и на определенном временном отрезке на примере литературного 

наследия Екатерины II. 

Результаты исследования: В процессе исследования было определено 

место понятия «разговорная речь» в процессе развития русского литератур-

ного языка XVIII в. Проведён анализ использования разговорных средств в 

драматических произведениях и эпистолярном наследии Екатерины II. Сде-

ланы выводы о том, с какой целью Екатериной II употреблялись те или иные 

разговорные средства и какие из них чаще употребляемы. 

Область применения: результаты исследования могут быть использо-

ваны для дальнейшего, более углубленного исследования русского языка 

XVIII в.; языковые примеры можно использовать на занятиях по русской 

лексикологии, истории русского литературного языка. 

  



РЭФЕРАТ 

Структура работы. Дыпломная работа складаецца з уводзінаў, 3 глаў, 

заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры і дадаткаў. 

Аб’ём работы – 47 старонак, а таксама 26 старонак дадатку. 

Ключавыя словы: РУСКАЯ ЛІТАРАТУРНАЯ МОВА, ГУТАРКОВАЯ 

МОВА, КАЦЯРЫНА II, КАМЕДЫЯ, ЭПІСТАЛЯРНЫ ТЭКСТ, XVIII СТА-

ГОДДЗЕ. 

Аб’ект даследавання – руская гутарковая мова другой паловы XVIII 

стагоддзя ў аспекце функцыянавання літаратурна-пісьмовай мовы таго часу. 

Прадмет даследавання – семантычныя, стылістычныя і фармальныя 

асаблівасці гутарковых сродкаў. 

Мэта даследавання – выявіць стылістычны патэнцыял лексічных і гра-

матычных рэсурсаў гутарковай мовы ў мастацкіх і штодзённа-бытавых тэкс-

тах другой паловы XVIII стагоддзя на матэрыяле драматычных твораў і 

эпісталярнай спадчыны Кацярыны II. 

Метадалогія даследавання: накіраваная выбарка моўнага матэрыялу, 

аналітычнае апісанне, стылістычны аналіз тэксту, колькасныя метады. 

Навуковая навізна атрыманых вынікаў: у дадзенай працы гутарко-

вая мова разглядаецца не толькі ў непасрэднай сувязі з працэсам фарміраван-

ня рускай літаратурнай мовы XVIII стагоддзя, але і як неад’емная характары-

стыка твораў Кацярыны II. 

Вынікі даследавання: вызначана месца паняцця “гутарковая мова” ў 

працэссе развіцця рускай літаратурнай мовы XVIII стагоддзя; праведзены 

аналіз выкарыстання гутарковых сродкаў у драматычных творах і эпіста-

лярнай спадчыне Кацярыны II; зроблены вывады аб тым, з якой мэтай выка-

рыстоўваліся тыя ці іншыя гутарковыя сродкі і якія часцей за ўсё выкарысто-

ўваліся з пэўнай камунікатыўнай мэтай. 

Галіна прымянення: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны 

для далейшага, больш паглыбленага даследавання рускай мовы XVIII ст.; 

моўныя прыклады можна выкарыстоўваць на занятках па рускай лексікалогіі, 

гісторыі рускай літаратурная мовы. 

  



ABSTRACT 

Thesis: 47 pages, 26 pages of appendix. 

Key words: RUSSIAN LITERARY LANGUAGE, COLLOQUIAL 

SPEECH, CATHERINE II, COMEDY, EPISTOLARITY. 

The object of the research is colloquial linguistic means in the comedies and 

private correspondence of Catherine II. 

The subject of the research is semantic, stylistic and formal features of col-

loquial means. 

The purpose of the research is to reveal stylistic potential of the lexical and 

grammatical colloquial means in common texts of the 18th century on the material 

of comedies and private correspondence of Catherine II. 

Methods of the research: directional selection of language material, analyti-

cal description, stylistic analysis of the text, quantitative methods. 

Scientific novelty of the results: in this work colloquial speech is considered 

not just in direct connection with the development of the Russian literary language 

of the second half of the 18th century, but as an essential feature of Catherine’s 

works. 

The results of the study: during the research, the content of the concept of 

colloquial speech in relation to the Russian literary language of the second half of 

the 18th century is specified; analysis of the use of colloquial means in Catherine’s 

plays and letters is realized; conclusions about the purpose for which Catherine II 

used certain colloquial means and which of them are more frequently used are 

drawn. 

Application area: the results of the study can be used for further, more in-

depth study of the Russian language of the 18th century; language examples can be 

used in classes on Russian lexicology, the history of Russian literary language. 

 

 


