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РЕФЕРАТ  

Бойкачёва Дарья Александровна 

ПРИЁМ СНА В РАССКАЗАХ ЯНА ТУЖИНСКОГО И МАКСА 
ФРАЯ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

Объём дипломной работы: 61 страница, 62 использованных источника. 

Ключевые слова: СОН, СНОВИДЕНИЕ, ПРИЁМ СНОВИДЕНИЯ, 
ФОРМА СНА, РАССКАЗ, ЯН ТУЖИНСКИЙ, МАКС ФРАЙ, СЛОВАЦКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА, РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Объект исследования: рассказы Яна Тужинского и Макса Фрая. 

Цель дипломной работы: выделить и сравнить особенности 
использования приёма сновидений в рассказах Яна Тужинского и Макса Фрая.  

Методы исследования : психологический , мифологический , 
герменевтический, компаративный метод. 

Полученные результаты и их новизна. Исследовано развитие и 
становление творческой личности словацкого писателя Яна Тужинского и 
русского автора Макса Фрая. Определены особенности использования приёма 
сновидений и их функционирование в рассказах данных литераторов. 
Произведён компаративный анализ приёма сновидений, характерного для 
произведений представленных авторов. Актуальность исследования состоит в 
том, что творчество данных писателей до этого момента не было достаточно 
исследовано, а также никогда не сопоставлялось. Благодаря нашей работе, 
известные представители современной иностранной литературы будут внесены 
в белорусский научный, культурный и литературный контекст.  

Область применения: материалы и выводы данной работы могут быть 
использованы всеми заинтересованными лицами при изучении творчества 
вышепредставленных писателей, а также при исследовании приёма сновидения 
в литературе, в том числе при разработке лекций и семинаров на эти темы.  



РЭФЕРАТ 

Байкачова Дар'я Аляксандраўна 

ПРЫЁМ СНУ Ў АПАВЯДАННЯХ ЯНА ТУЖЫНСКАГА І 
МАКСА ФРАЯ: АГУЛЬНАЕ І АСАБЛІВАЕ 

Аб'ём дыпломнай працы: 61 старонка, 62 выкарыстаныя крыніцы. 

Ключавыя словы: СОН, ПРЫЁМ СНУ, ФОРМА СНУ, АПАВЯДАННЕ, 
ЯН ТУЖЫНСКІ, МАКС ФРАЙ, СЛАВАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА, БЕЛАРУСКАЯ 
ЛІТАРАТУРА. 

Аб'ект даследавання: апавяданні Яна Тужынскага і Макса Фрая. 
Мэта дыпломнай працы: вылучыць і параўнаць асаблівасці 

выкарыстання прыёму сноў у апавяданнях Яна Тужынскага і Макса Фрая. 

Метады даследавання: псіхалагічны, міфалагічны, герменеўтычны, 
кампаратыўны метад. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Даследавана развіццё і станаўленне 
творчай асобы славацкага пісьменніка Яна Тужынскага і рускага аўтара Макса 
Фрая. Вызначаны асаблівасці выкарыстання прыёму сну і іх функцыянаванне ў 
апавяданнях дадзеных літаратараў. Зроблены кампаратыўны аналіз прыёму сну, 
характэрнага для твораў пададзеных аўтараў. Актуальнасць даследавання 
складаецца ў тым, што творчасць Яна Тужынскага і Макса Фрая да гэтага 
моманту не была дастаткова даследавана і яшчэ ніколі не супастаўлялася. 
Дзякуючы нашай працы, вядомыя прадстаўнікі сучаснай замежнай літаратуры 
будуць унесены ў беларускі навуковы, культурны і літаратурны кантэкст. 

Вобласць прымянення: матэрыялы і высновы дадзенай працы могуць 
быць выкарыстаны ўсімі зацікаўленымі асобамі пры вывучэнні творчасці 
названых пісьменнікаў, а таксама пры даследаванні прыёму сну ў літаратуры, у 
тым ліку пры распрацоўцы лекцый і семінараў на гэтыя тэмы. 



SUMMARY 
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METHOD OF DREAMS IN THE STORIES OF JAN TUZHINSKY AND 
MAX FREI: GENERAL AND SPECIAL 

Thesis: 61 pages, 62 references used. 
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The object of the research: the stories of Jan Tuzhinsky and Max Frei. 

The purpose of the research: to distinguish and compare the features of the use 
of method of dreams in the stories of Jan Tuzhinsky and Max Frei. 

Methods used: psychological, mythological, hermeneutical, comparative 
method. 

Results and novelty. The development and becoming of the creative personality 
of the Slovak writer Jan Tuzhinsky and the Russian author Max Frei were 
investigated. Specific features of the use of the method of dreams and their 
functioning in the stories of these writers are determined. A comparative analysis of 
the method of dreams, characteristic of the works of the authors presented, was made. 
The relevance of the research is that the creativity of these writers up to this point has 
not been sufficiently investigated, nor has it ever been compared. Thanks to our work, 
well-known representatives of contemporary foreign literature will be included in the 
Belarusian scientific, cultural and literary context. 

Application field: the materials and conclusions of this work can be used by all 
stakeholders in the study of the creativity of the above writers, as well as in the study 
of dreams method in the literature, including the development of lectures and 
seminars on these topics.


