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АГОНІЯ СУБ’ЄКТИВНОСТІ? 
Кілька міркувань щодо новелети 
Артура Шніцлера «Я»

Іван 
Іващенко

Das Subjekt gehört nicht zur Welt, 

sondern es ist eine Grenze der Welt

Wittgenstein «Tractatus logico-philosophicus»

Es ist eine Welt von Eigenschaften ohne Mann 

entstanden, von Erlebnissen ohne den, der sie erlebt

Musil «Der Mann ohne Eigenschaften»

Творчість австрійського письменника Артура 

Шніц лера (1862—1931) зажила світової слави за-

вдяки низці екранізацій його ключового твору 

«Traumnovelle» (Новела-сон, 1925), найвідомішою 

серед яких стала екранізація американського ре-

жисера Стенлі Кубрика «Eyes wide shut» (1999). На 

відміну від своїх сучасників Роберта Музиля та 

Франца Кафки, талант яких сягнув вершини у 

мас штабних прозових творах, майстерність Шніц-

лера найповніше втілена саме в малій прозовій 

формі: новелах і новелетах, поміж яких на особли-

ву увагу заслуговує новелета «Я» (Ich). Ця новелета 

цікава не лише тим, що в ній дотепно змальовано 

сум’яття, до якого може призвести спроба дошу-

катися остаточного пояснення буденності, яке 

уне можливлювало б будь-яке кривотлумачення 

життєвих станів справ, а й тим, що ця новелета ме-

тафорично увиразнює наріжні проблеми теорії су-

б’єктивності. Сама назва новелети — «Я» — імплі-

кує не лише граматичні конотації, а й цілий шар 

філософської проблематики, що тісно пов’язана 
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з цим субстантивованим займенником. Уже той факт, що Шніцлер вико-

ристовує займенник «я» як іменник, свідчить, як на мене, про те, що він 

умисно наважив головну метафору новелети прихованим теоретичним 

контекстом. Життєздатність такого припущення я спробую обґрунтувати 

завдяки розгляду деяких фундаментальних тверджень Геґелевої теорії 

суб’єктивності, крізь оптику яких, на мою думку, можна побачити прихо-

ваний контекст Шніцлерової новелети. 

Окреслімо спочатку структуру новелети. Умовно її можна поділити на 

три частини: (1) опис предметного світу героя; (2) фальсифікація предмет-

ності; (3) спроба самоопису. Перша частина увиразнює низку непроблема-

тичних очевидностей з життя головного героя — пана Губера, світ якого 

можна було б назвати нудним, сказати б, ґумовим, утім, Шніцлер не засу-

джує ні самого Губера, ні такий триб життя взагалі, а незворушно описує 

ієрархію предметностей, рамці якої збігаються з рамцями Губерового жит-

тя. Непроблематичний плин рутини такого життя утворює ніби замкнене 

коло, яке, здається, годі порушити. Втім, цю рутину, мов солом’яну хатку, 

починає розхитувати звичайна аномалія, яку Губер не в змозі пояснити, 

відштовхуючися від рутинного досвіду. Ця аномалія перевертає світ голов-

ного героя догори дриґом, спонукаючи його до стихійних міркувань про 

природу знання і мови. Предметність вже не постачає певності, а рутина, 

яка заважала помітити, що предметність не постачає певності взагалі, по-

ступово береться розколинами сумніву, змушуючи обернути за звичкою 

спрямований назовні погляд навспак. Проте Губерова спроба самоопису, 

позірно звільнена від предметності, зазнає поразки, адже він так і не знай-

шов альтернативи предметному описові, мимоволі застосовуючи його до 

опису себе, отже, уречевлюючи свідомість і перетворюючи її на один з 

артефактів предметного світу. 

Отже, у Шніцлеровій новелеті ми стикаємося з двома різновидами 

знання: предметним знанням і знанням про себе, сплутування яких при-

зводить до різних парадоксів. Один з цих парадоксів унаочнює Губерова 

спроба пояснити самосвідомість предметно. Розгляньмо докладніше ці різ-

новиди знання. 

Буденне уявлення про знання полягає у необхідному приписуванні 

останньому певного предмета, якому воно з необхідністю має відповідати, 

якщо ж стосунку відповідності немає, тоді й саме знання улягає неминучій 

фальсифікації. З цього ж уявлення випливає необхідний висновок: будь-

яке знання обмежене предметністю, яка, отже, становить сутність знання, 

адже без неї воно неможливе. Наприклад, висловлювання «А бачить тут і 

зараз веселку» містить знаннєвий стосунок, адже обмежує знаннєву ак-

тивність суб’єкта висловлювання (А) певною предметністю («веселка»), і 

надає цьому висловлюванню щонайменше ситуативної («тут і зараз») 
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значущості. Висловлювання ж на кшталт «А читає роман “Лоліта” Марсе-

ля Пруста» не містить знаннєвого стосунку, адже не імплікує визначеної 

предметності. Як бачимо, в обох висловлюваннях джерело значущості міс-

тить саме предметність, а не знання про неї. До того ж ця предметність зо-

внішня щодо суб’єкта висловлювання, проте зумовлює його знання про 

неї. На тлі цього спостереження доречно позначити таку предметність як 

(1) зовнішню чи емпіричну. 

Утім, обидва висловлювання містять також внутрішній стосунок су-

б’єкта висловлювання до себе самого, який, зі свого боку, має два аспекти: 

непроблематичний, тобто імпліцитна тотожність суб’єкта висловлювання, 

без якої годі увідповіднити йому зовнішню предметність, отже, досягти 

зна чущості, і проблематичний, у рамцях якого запитують про знаннєвий 

статус такого стосунку, тобто про можливість самообґрунтування. Проб-

лематичність знаннєвого статусу суб’єкта полягає в його невисновуванос-

ті з емпіричної предметності, тобто у наведених вище прикладах ми не 

можемо поміняти місцями суб’єкта та емпіричну предметність, не втрача-

ючи заразом значущості знаннєвого стосунку, тобто такі висловлювання, 

певна річ, можливі, але вони позбавлені знаннєвого статусу та не підляга-

ють фальсифікації. Отже, знаннєвий самостосунок суб’єкта передбачає (2) 

внутрішню предметність, тобто зумовленість знання про суб’єкта самим 

суб’єктом, а не зовнішньою предметністю. 

Але, на перший погляд, у внутрішньому самостосунку суб’єкта наявна 

фундаментальна суперечність, а саме: у цьому самостосунку міститься 

визначена, тобто предметна, відмінність, тобто відмінність між суб’єктом 

як знанням та суб’єктом як предметом знання. Як наслідок, суб’єктивність 

трансцендентна щодо себе самої, а самообґрунтування неможливе. На яв-

ність такої відмінності у самостосунку наражає його на ще одну загрозу: 

приписування суб’єктивності зовнішньої предметності, тобто її уречевлен-

ня 1, адже, як було зазначено вище, суб’єктивність невисновувана з емпі-

ричної предметності. Як бачимо, суб’єктивність, яка імплікує предметність 

(зовнішню чи внутрішню), опиняється перед парадоксом, який призво-

дить або до її уречевлення, або до кола в обґрунтуванні, коли суб’єкт вод-

ночас є і знанням, і предметністю. Здається, що уникнути цього парадокса 

можна лише у тому разі, якщо суб’єктивність не імплікуватиме предмет-

ність. З такого стану справ випливає питання: чи можливо несуперечливо 

1 Про неможливість предметного розуміння суб’єктивності говорять представники 

Гайдельберзької школи теорії самосвідомості Дитер Генрих: «Його (суб’єкта. — І.І.) 

засаду не можна пояснити у настанові, котра спирається на предметне пізнання світу» 

[Henrich, 2007: S. 54—55] та опосередковано Ульрих Потаст: «Елементарну структуру 

свідомості слід описувати інакше, ніж через стосунки (durch Relationen)» [Pothast, 

1971: S. 50].
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розглядати суб’єктивність як безпредметне знання? Іншими словами, чи 

передбачає знання про себе якусь предметність, яку марно намагався зна-

йти герой Шніцлерової новелети?

Задля прояснення цього питання пропоную звернутися до засадових 

тверджень Геґелевої теорії самосвідомості, яку філософ виклав у «Фе но ме-

нології духу». Як відомо, розгортання Геґелевої арґументації у цій книжці 

має спіралеподібну форму, де кожен наступний елемент дедалі кон центро-

ва ніше удокладнює одне й те саме: самосвідомість. Утім, до арґументації 

«Феноменології» годі потрапити, не маючи «ключа», яким є «Вступ». Хто 

зрозуміє «Вступ», той зрозуміє всю «Феноменологію духу», ба більше сам її 

текст, від першого розділу «Чуттєва певність» 2 до восьмого «Абсолютне зна-

ння», можна уважати розгортанням і удокладненням арґументації «Вступу». 

Цю теорію можна розглядати крізь оптику її ключових тверджень, які 

Геґель, на мою думку, сформулював у 10-му та 13-му абзацах, до того ж у 

межах цих чотирьох абзаців ця теорія систематично розроблена. Ось ці 

твердження:

(1) «Dieses unterscheidet nämlich etwas von sich, worauf es sich zugleich 

bezieht; oder wie dies ausgedrückt wird: es ist etwas für dasselbe; und die bes-

tim mte Seite dieses Beziehens oder des Seins von etwas für ein Bewußtsein ist 

das Wissen». 

(2) «Denn das Bewußtsein ist einerseits Bewußtsein des Gegenstandes, an-

derseits Bewußtsein seiner selbst; Bewußtsein dessen, was ihm das Wahre ist, und 

Bewußtsein seines Wissens davon» 3,  4. 

Завважу заздалегідь, що перше твердження увиразнює свідомість як зов-

нішню предметність, яку було описано вище. У другому твердженні йде-

ться радше про інтеріоризацію першого, а не про його спростування чи 

заперечення, адже обидва твердження описують свідомість. Спробую 

обґрунтувати такі припущення. 

Обидва твердження містять описи, Геґелевою мовою визначення, 

свідомості як знаннєвого стосунку. Розглянемо спочатку перше тверджен-

ня. Ми бачимо, отже, що свідомість постає у вигляді відрізняння чогось 

від себе, тобто відрізнене перебуває за межами свідомості, інакше його 

2 Геґелів термін (sinnliche) Gewißheit тут і далі я перекладатиму як (чуттєва) певність, 

щоб уникнути недоречних конотацій, які імплікують слова «вірогідність», «достовір-

ність», які радше увиразнюють значення іншого німецького слова: Glaubwürdigkeit. 

Певність, за Геґелем, є знаннєвим стосунком і аж ніяк не стосунком віри.
3 Цитати «Вступу» я наводжу в ориґіналі, мій повний переклад якого опубліковано у Фі-

лософській думці (2010, № 3, с. 96—110).
4 Система цитування «Вступу» у цій саттті така: арабськими цифрами 1 і 2 позначені 

найважливіші твердження, а 11… та 21… позначені твердження, які, на мою думку, удо-

кладнюють головні твердження.
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було б годі відрізнити, щонайменше такий стан справ містить це твер-

дження. Водночас відрізнене пов’язане зі свідомістю через її стосунок до 

нього, са ме відрізняння вже утворило цей стосунок, визначений, тобто 

предметний, бік якого Геґель називає знанням. Як бачимо, у цьому випадку 

знання постає вторинним щодо предметності, адже первинна дія свідо-

мості — відрізняння — ще не містить знання, бо ще не є предметним сто-

сунком. Наприклад, те, що хтось бачить веселку, ще не значить, що він 

знає, що це таке, він лише відрізняє веселку від її тла: неба. Отже, відріз-

няння не містить знання про відрізнене, воно-бо ще не є предметом, його 

містить ли ше предметний стосунок, тобто приписування відрізненому пев-

них загальних властивостей (веселці: кольоровість, протяжність, форма 

тощо). Вже тут можна побачити, що свідомість, хоча й первинно щось від-

різняє від себе, утім інтеріоризує його, упредметнюючи відрізнене, заразом 

перетворюючи його на знання 5,  6. 

Отже, структура свідомості як предметного стосунку є такою: (1) зо-

внішня щодо свідомості предметність, відрізнена свідомістю від себе са-

мої, і (2) визначений, предметний стосунок свідомості до цієї предмет-

ності, іншими словами, знаннєвий стосунок. Отож у першому твердженні 

знання узалежнене від предметності, яка є джерелом його фальсифікації, 

саме тому Геґель називає це твердження абстрактним визначенням знан-

ня, інакше кажучи, ми маємо справу з описом предметної свідомості. Втім, 

фальсифікації знання має передувати інша знаннєва процедура — вери-

фікація. На тлі сказаного вище не важко зрозуміти, що істина знання 

предметної свідомості перебуває за її межами, тобто за межами предметно-

го стосунку, — у трансцендентному предметі, який, все-таки, належить до 

структури предметної свідомості, адже постає через відрізняння, саме то-

му Геґель продовжує перше твердження так:

(11) «das auf das Wissen Bezogene wird ebenso von ihm unterschieden und 

ge setzt als seiend auch außer dieser Beziehung; die Seite dieses Ansich heißt 

Wahrheit». 

Як бачимо, предметна свідомість уречевлює свій предмет, не помі-

чаючи, що його містить предметний стосунок, і аж ніяк не відрізнене. 

5 Як зауважує відомий дослідник Геґеля Вернер Маркс: «Щоправда, рух феноменоло-

гії показуватиме, що способи знання, які приписують предметові цей характер існу-

вання (йдеться про незалежне від свідомості існування предмета. — І.І.), — помил-

кові, і те, що «предмет» аж ніяк не є речовим і чужим для думки, натомість належить 

думці і рухомий нею, а отже, якраз є неречовим» [Marx, 2006: S. 83].
6 Ще наприкінці першого абзацу «Вступу» Геґель метафорично натякає на те, що істина 

знання полягає не у предметності, а у самому знаннєвому стосунку, коли говорить, що 

не заломлення променя (предмет), а сам промінь (стосунок) увиразнює істину знан-

ня. Але додає дуже важливу річ: без предметності стосунку немає, коли говорить, що 

виокремлення променя вказало б лише на порожнечу.



118 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2011, № 1 

Іван ІВАЩЕНКО

Внаслідок цього виникає уявлення про об’єктивність/предметність як 

зовнішній щодо суб’єктивності стан справ, верифікація якого, втім, здат-

на фальси фікувати знання предметної свідомості. Парадокс цього твер-

дження по лягає в тому, що відрізнене, завдяки якому відбувається вери-

фікація предметного знання, дається взнаки у предметному стосунку ли-

ше почасти, натомість сутність (у собі) цього відрізненого перебуває поза 

цим стосунком. Цей парадокс легко призводить до релятивізму, адже зна-

ння узалежнене від предметності, до субстанціювання якої спонукає 

сама предметна свідомість. Назвемо цей парадокс парадоксом предмет-

ної свідомості  7. 

Чи можна розв’язати цей парадокс у рамцях першого твердження? 

Можна, але це твердження потребує суттєвої трансформації, яка, все-та-

ки, не змінює його змістово. Цю трансформацію Геґель, на мою думку, по-

чинає з поняття масштабу знання, чи, говорячи сучаснішою мовою, з ве-

рифікації, тобто процедури, завдяки якій знання досягає певності. На тлі 

описаного парадокса предметної свідомості, здається, що годі запитува-

ти про знаннєвий статус сутності предметності (у собі), яка трансцендент-

на знанню, отже, верифікація приречена бути неповною, а рівень її пов-

ноти залежить від зовнішньої предметності. Авжеж, такий висновок на-

прошується під час попереднього наближення до першого твердження, що 

збирає увагу виключно на процедурі відрізняння свідомістю чогось від 

себе. Отже, парадокс постає внаслідок того, що предметність ототожню-

ють із відрізненим. Але знання полягає не у відрізнянні (веселка—небо), 

а у стосунку до відрізненого, на чому й наголошує Геґель, коли додає: «wo-

rauf es sich zugleich bezieht», причому цей стосунок виникає одночасно 
(zugleich) з відрізнянням. Як бачимо, вторинність знання щодо предмет-

ності, про яку йшлося вище, виявилася позірною. Як наслідок, чистого 

відрізняння, яке не імплікувало б стосунку до відрізненого, немає. Отже, 

відрізняння вже містить знання, але темпоральність верифікації унемож-

ливлює схоплення цього фундаментального нюансу водночас (zugleich) 

із самим відрізнянням 8. Саме звідси виникає потреба у дедукції, яка, з од-

ного боку, має виявити вбудованість предметності у знання, а отже, і зна-

ння у предметність, тобто скасувати трансцендентність предмета та 

інтеріори зувати знання предметної свідомості, з іншого ж боку, дедук-

ція має обґрунтувати несуперечливий статус самосвідомості як принци-

пу знання, тобто самосвідомість як безпредметне знання. Друге завдання і 

7 Якраз із цим парадоксом зіткнувся Губер.
8 Якби відрізняння не передбачало одночасного знаннєвого стосунку до відрізненого, то 

ми не помітили би зв’язку між веселкою і небом,чи між блискавкою і громом, адже у 

такому разі всі спостережувані явища сприймалися б окремо.
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водночас результат дедукції Геґель увиразнив у другому твердженні, про 

що нижче. 

З огляду на наведені вище міркування можна стверджувати, що як зна-

ння, так і предметність є станами свідомості, стосунок між якими зумов-

лено самою свідомістю, іншими словами, відмінність між предметом та 

знанням є внутрішньою, а не зовнішньою. Тому зіставлення знання та 

предмета відбуватиметься у рамцях свідомості, станами якої вони є, а це 

вже значить, що сутність (у собі) предметності міститься у свідомості. Це 

зіставлення, Геґелевою мовою увідповіднення, є подвійним: з одного боку, 

зіставлення поняття (знання) з предметом (сутністю/у собі), з іншого боку, 

зіставлення предмета (поняття/знання як предмет) з поняттям (у собі/ 

сутність предмета). Перша частина зіставлення увиразнює те, що предмет-

ність містить джерело значущості знання, але лише остільки, оскільки вона 

є упредметненням знання (поняття) в акті відрізняння, про що йдеться у 

другій частині, де Геґель поняття розташовує на місці предмета, — саме це 

і є тією трансформацією першого твердження, про яку було згадано вище, 

причому Геґель ототожнює обидві частини цього зіставлення, що під-

тверджує моє припущення про те, що трансформація першого твердження 

не є змістовою. Що дозволяє йому це зробити? Поняття як сутність пред-

мета засвідчує те, що лише стосунок свідомості до відрізненого конститу-

ює предметність предмета, натомість поняття як предмет увиразнює те, 

що знання є сутністю предметності, тобто у собі предмета — поняття, а не 

відрізнене. Як наслідок, верифікація знання — це саморух знання, під час 

якого свідомість випробовує свою предметність, а фальсифікація знання — 

це увідповіднення поняття як предмета поняттю як сутності предмета. 

Висновок цієї арґументації Геґель увиразнює наприкінці дванадця то-

го абзацу:

(12) «diese beiden Momente, Begriff und Gegenstand, für ein anderes und an 
sich selbst Sein, in das Wissen, das wir untersuchen, selbst fallen». 

Як бачимо, відмінність між поняттям і предметом міститься в абсо-

лютному знанні, тобто у самосвідомості. Здається, що у разі збереження 

цієї відмінності, знання не зможе досягнути певності, оскільки буде зму-

шене повсякчас виходити за свої межі, тобто обмежуватися предметом. 

Якщо це так, то чи можна уважати самосвідомість принципом верифікації? 

Вище було показано, що сутністю предмета є поняття, а не відрізнене, що 

взагалі уможливлює стосунок предмета до поняття, оскільки ж верифіка-

ція темпоральна, то складається враження, — яке, втім, має усунути дедук-

ція, — що предмет є сутністю (буття у собі самому), а поняття — знанням 

про сутність (буття для іншого). Абсолютне знання на цьому тлі полягає у 

розпредметненні предмета, іншими словами, у постійному проясненні по-

няттєвої структури предмета, тобто того, що поняття і предмет однопо-
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чаткові  9. Саме тому поняття і предмет вже є не відмінністю, а внутрішніми 

моментами абсолютного знання. Отже, з огляду на це самосвідомість є умо-

вою можливості стосунку між предметом і знанням, але водночас і самим 

стосунком, тобто «відрізнянням невідрізненого» (ein Unterscheiden des Unun-

terschiedenen) [Hegel, 1988: S. 117], як Геґель розвине свою думку пізніше. 

Як наслідок, з трансформації першого твердження випливає друге твер-

дження, в якому Геґель увиразнює те, що таке самосвідомість. Розглянемо 

це твердження. 

Під час першого ж наближення впадає в око те, що Геґель розріз няє 

предметну свідомість, про яку йшлося у першому твердженні, і свідомість 

себе самої, тобто самосвідомість. Отже, до першого твердження, що об-

межене стосунком між поняттям та предметом, додано також щось таке, 

що таким стосунком не обмежене, — самосвідомість. Це, щонайменше, 

випливає з трансформованого опису свідомості, якого не було у першому 

твердженні. Отож самосвідомість — це свідомість свідомості предмета або, 

як формулює це Геґель у другій частині твердження, свідомість знання 

про сутність предметної свідомості, тобто про її непредметне (поняттєве) 

походження. Якщо предметна свідомість дається взнаки через відрізня-

ння, то самосвідомість — через розпредметнення упредметненої свідомо-

сті відрізненого:

(21) «Es wird hiermit dem Bewußtsein, daß dasjenige, was ihm vorher das an 
sich war, nicht an sich ist oder daß es nur FÜR ES an sich war». 

Як бачимо, самосвідомість не має предмета, адже знання як стан сві-

домості не є предметом. Самосвідомість як абсолютне знання є безпредмет-

ним знанням, тобто таким знанням, яке, по-перше, не передбачає зовніш-

ньої/емпіричної предметності і, по-друге, увиразнює відсутність змістової 

відмінності між самосвідомістю як знанням та як предметом знання. Інакше 

кажучи, самосвідомість є стосуванням (das Beziehen), яке розгортається під 

час розпредметнення предметної свідомості, коли (а) виявлено те, що по-

няття і предмет є внутрішніми станами свідомості, і (б) те, що сутність пред-

мета тотожна сутності поняття (для свідомості у собі предмета). А втім, може 

зайти непевність, що самосвідомість все-таки має предмет, але не зовніш-

ній, а внутрішній: розпредметнений предмет, тобто поняття як предмет. 

Щоб уникнути такого кривотлумачення, Геґель додає важливе зауваження:

9 Схожих висновків доходить Конрад Крамер, автор однієї з найґрунтовніших інтер-

претацій «Вступу»: «У цій покладальній (setzenden) функції свідомість є насправді “в 

ана літичний спосіб” відмінністю між собою як цією покладальною функцією і тим, що 

вона у цій покладальній функції покладає як незалежне від цієї функції» [Cramer, 1978: 

S. 377]. «Аналітичний спосіб» відмінності між свідомістю  і покладеним у наведеній 

думці Крамера увиразнює те, що поняття і предмет є внутрішніми (аналітичними) ста-

нами свідомості.
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(22) «Allein wie vorhin gezeigt worden, ändert sich ihm dabei der erste 

Gegenstand; er hört auf, das Ansich zu sein, und wird ihm zu einem solchen, der 

nur für es das Ansich ist; somit aber ist dann dies: das Für-es-Sein dieses Ansich, 

das Wahre, das heißt aber, dies ist das Wesen oder sein Gegenstand». 

Це зауваження увиразнює те, що самосвідомість є безпредметною, тоб-

то є таким самодосвідом свідомості, який звільняє свідомість від її уречевле-

ного предмета та обертає предметність до поняття. Як наслідок, самосвідо-

мість не імплікує предметності, вона-бо полягає у досвіді свідомості як 

стосунку, а не у досвіді предметності. Отож самосвідомість як стосування 

передбачає, з одного боку, розпредметнення упредметненої свідомості від-

різненого, а з іншого боку, безпредметний самодосвід. Ці нюанси Геґель фік-

сує в одному з найпринциповіших описів самосвідомості на початку чет-

вертого розділу «Істина певності себе самого»: «Ich ist der Inhalt der Beziehung 

und das Beziehen selbst» (Я є змістом стосунку і самим стосуванням) [Hegel, 

1988: S. 120]. Рух самосвідомості як стосування, під час якого предметна 

свідомість обертається до самосвідомості, Геґель називає Aufheben. 

Отже, підбиваючи підсумки цієї спроби пов’язання літературного твору з 

філософським контекстом, зауважу, що літературний твір, певна річ, не по-

требує якихось додаткових філософських обґрунтувань, проте така спроба, 

мені здається, може увиразнити те, що, врешті-решт, література, як і філосо-

фія, намагається уприсутнити те, що не підлягає предметній фіксації, зали-

шаючися прихованим доти, доки його не запитають. Утім, запитувач має бути 

готовим до вступного спостереження Шніцлера з новелети «Я»: «Аж до цього 

дня він був цілком нормальною людиною» [Schnitzler, 2008: S. 310]. 
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