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Justificarea temei de cercetare
Delimitarea conceptului de traducere se numără, poate, printre cele mai
incitante zone de interes ale teoreticienilor și practicienilor traducerii. Filozofi,
esteticieni, lingviști, antropologi și traductologi precum Jacques Derrida,
Benedetto Croce, J.C. Catford, Roland Barthes, Friedrich Schleiermacher,
Henri Meschonnic, Antoine Berman, Georges Mounin, Paul Ricoeur, Umberto
Eco, George Steiner, Eugene Nida sau Peter Newmark (acestea reprezentând
doar câteva nume dintr-o enumerare infinit mai amplă) au efectuat de-a lungul
multor decenii numeroase cercetări menite să organizeze și să standardizeze
conceptele de bază vehiculate în traductologie, lingvistică și studiile socioculturale.
Pe de o parte, această teză de doctorat a fost elaborată în scopul de a
descoperi mecanismele cognitive angrenate în metodologia inventării limbilor
construite. Pe de altă parte, interesul științific manifestat față de această zonă
de cercetare, foarte puțin explorată până în prezent, a izvorât din dorința de a
demonstra că dimensiunea comunicativă reprezintă un aspect intrinsec,
definitoriu al traducerii, indiferent de limbile implicate în acest proces, chiar şi
atunci când locul uneia dintre cele două limbi ‚naturale’, este luat de o limbă
creată de către o singură persoană, construită, ale cărei principii de formare și
sisteme de funcționare sunt total diferite față de cele ale limbilor naturale. În
cercetarea noastră pornim de la premisa că la baza creării fiecărui cod lingvistic
se află o ideologie în jurul căreia gravitează conceptul de comunicare. În pofida
faptului că investigațiile anterioare asupra acestui subiect sunt întrucâtva
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restrânse, operațiunile de ordin logic aflate în spatele inventării unei limbi
construite sunt, indubitabil, fascinante.
Pe parcursul investigațiilor mele anterioare, am descoperit că numărul
filologilor, lingviștilor, romancierilor, scenariștilor și muzicienilor care au
manifestat interes faţă de

inventarea, studierea și dezvoltarea limbilor și

universurilor ficționale nu este deloc neglijabil. Enumerăm aici familia de limbi
elfice create de către ilustrul filolog, lingvist și romancier al genului literar
fantastic, J.R.R. Tolkien, nouvorba (novlimba) din romanul O mie nouă sute
optzeci și patru, de George Orwell, limba klingoniană din universul imaginar
Star Trek, limba mandaloriană (Mando’a) din filmul epic științifico-fantastic
Star Wars, reptomita (limba șerpilor) din romanul Harry Potter și Camera
Secretelor, de J. K. Rowling și lista ar putea continua.
Familia de limbi elfice și limba klingoniană au avut un asemenea
impact asupra împătimiților acestui gen literar încât, în prezent, există manuale
și reviste de specialitate, împreună cu o sumedenie de cursuri și glosare care să
faciliteze procesul de învățare a unei astfel de limbi. Mai mult decât atât, L.L.
Zamenhof a crezut cu tărie că esperanto, limba artificială pe care a construit-o
la sfârșitul secolului al XIX-lea, va deveni limba internațională care urma să
rezolve problema comunicării la nivel mondial. Și totuși, deși interesul pentru
aceste limbi a fost atât de mare încât a inspirat crearea unor noi curente literare
complementare (spre exemplu, curentele Neo-Quenya și Neo-Sindarin,
inventate de experții în lingvistica tolkieniană pentru a contribui la expansiunea
lexicală și standardizarea regulilor gramaticale ale celor două limbi elfice deja
existente) și în ciuda faptului că se tipăresc diverse reviste de lingvistică,
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manuale și cataloage care ne prezintă în mod constant traduceri din și în aceste
limbi, nu există nicăieri analize prin care să se monitorizeze atât dificultățile
întâlnite în procesul de traducere, cât și strategiile la care recurg traducătorii în
scopul depășirii acestor obstacole. Din toate aceste motive, am considerat că
stabilirea unor paradigme teoretice prin care să se poată corela studierea
limbilor construite cu domeniul traductologiei reprezintă un progres substanțial
pentru o mai bună descifrare a mecanismelor acestor limbi și în vederea
formulării unor principii mai generale ce guvernează traducerea ca act de
comunicare.
Totodată, aș dori să menționez că această lucrare nu a fost scrisă în
mod prescriptiv și nici nu sunt de părere că ar trebui interpretată astfel. În
realitate, nu militez pentru practicarea traducerii oricărui tip de text din și în
limbi construite. În schimb, scopul acestei lucrări a fost acela de a analiza
modul în care traducerea devine o posibilitate în cazul anumitor limbi
construite, care au fost dezvoltate de inventatorii lor suficient de mult încât să
devină operaționale. În plus, această lucrare ar putea fi considerată un argument
în apărarea funcționalității acestor limbi, deoarece testul cel mai dificil la care
poate fi supusă o limbă construită este acela de a demonstra că poate fi supusă
traducerii sau retroversiunii.

Obiective
Pornind de la bagajul informațional acumulat de-a lungul anilor de
studiu în domeniul traductologiei și printr-o studiere minuțioasă a ideologiilor
aflate în spatele creării limbilor esperanto, Quenya și Sindarin, un prim obiectiv
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în demersul meu preponderent analitic a fost stabilirea conexiunilor de ordin
teoretic dintre traducere și studiul limbilor construite. Pe parcursul etapei de
colectare a datelor, am încercat să găsesc informații relevante despre studiul
limbilor construite, pe care plănuiam ulterior să le corelez cu anumite teorii din
domeniul traductologic. Am descoperit, pe această cale, că astfel de paradigme
și orientări care să poată ajuta traducătorii interesați de studierea și traducerea
limbilor ficționale nu fuseseră încă formulate. În consecință, această lucrare
are, printre altele, și scopul de a contribui la extinderea granițelor
interdisciplinare dintre traductologie și alte discipline. Lipsa de interes față de
traducerea limbilor construite poate fi explicată parțial și de faptul că
majoritatea lingviștilor ,tradiționali’ par a fi sceptici atunci când vine vorba de
analizarea limbilor construite. Cu toate acestea, teoreticieni precum Paul Grice,
John Searle și J. L. Austin stipulează că ceea ce distinge o limbă față de o
simplă succesiune de simboluri și sunete arbitrare este funcționalitatea ei ca
instrument de comunicare și faptul că posedă structuri gramaticale, fonetice și
lexicale. Așadar, urmând acest principiu de bază, analizarea traducerii limbilor
construite din perspectiva comunicării a devenit o misiune întru totul
realizabilă.
Una dintre preocupările majore ale lucrării mele a fost demonstrarea că
transpunerile din și în aceste limbi pot fi considerate acte de traducere în
adevăratul sens al cuvântului. Așadar am căutat să șterg orice urmă de îndoială
în acest sens prin delimitarea și detronarea conceptului de pseudo-traducere în
contextul limbilor construite, folosindu-mă în acest sens de o serie de
argumente enunțate de către Gideon Toury, unul dintre reprezentanții de seamă
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ai orientărilor culturale din traductologie. În plus, am încercat să demonstrez că
limbile construite și limbile imaginare „lipsite de sens”, cu o funcție strict
ludică, nu desemnează unul și același concept. În consecință, am realizat un
studiu comparativ în care am încercat să arăt diferențele dintre traducerile
limbilor construite și cele efectuate din și în limbi imaginare.
În plus, am dorit să operez o serie de disocieri terminologice între
noțiuni precum limbi naturale versus limbi construite, limbi auxiliare
internaționale versus limbi artistice ficționale etc., ceea ce a dus la o mai bună
sistematizare a acestor categorii de limbi. Nu în ultimul rând, analizele
traductologice pe care le-am realizat din perspectiva comunicării au necesitat o
trecere în revistă a particularităților și mecanismelor de funcționare ale acestor
limbi, ceea ce a reprezentat, pentru mine, un bun prilej pentru a adăuga și o
(absolut necesară) componentă lingvistică tuturor acestor investigații.
Metodologia cercetării
În ceea ce privește metodologia abordată, am recurs atât la metode
cantitative, dat fiind faptul că am supus analizei un corpus variat de texte, cât
și calitative, de natură documentară, materializate prin analizarea principiilor
de formare și a mecanismelor de funcționare a limbilor artificiale care au
constituit obiectul cercetării mele.
Dintre metodele de tratare și analiză a datelor, am făcut uz de
analiza comparativă (între textele sursă și cele țintă), de metoda de
explorare a limbajului (atât în ceea ce privește limba artificială, cât și
alfabetul acesteia) și analiza conținutului comunicării.
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În cea de-a doua parte din capitolul introductiv, în care am încercat să
demonstrez că traducerea din și în limbi construite ar trebui interpretată ca o
situație reală de comunicare, și nu doar un simplu exemplu de trascodaj, m-am
axat, în mare parte, pe modelul pragmatic interdisciplinar, dat fiind faptul că
am încercat să plasez într-o relație de interconectivitate lingvistica,
traductologia și studiul limbilor construite.
De asemenea, am apelat la metoda deductivă, implementată în cel deal doilea capitol în cadrul discursului argumentativ, în încercarea de a elimina
conceptul de pseudotraducere din discuțiile și analizele legate de limbile
construite. Aceeași metodă a fost folosită și în cadrul prezentării principalelor
diferențe dintre traducerea limbilor imaginare și cea a limbilor construite.
Consider că am fructificat și metoda inductivă, caracterul aplicativ al
cercetării mele prinzând formă printr-o varietate de investigații lingvistice și
traductologice,

dintre

care

menționez

identificarea

și

consemnarea

particularităților de formare și funcționare ale celor trei limbi construite supuse
investigației, împreună cu examinarea amănunțită a alfabetelor care le
corespund. Apoi, pe baza unui corpus de texte traduse atât din cât și în aceste
limbi ficționale, am oferit pentru fiecare text în parte propria mea traducere
documentară, interlinială, care a servit drept un instrument indispensabil în
analizarea structurii interne a limbii construite. Traducerile interliniale pe care
le-am realizat au fost precedate de întocmirea unor glosare de unități lexicale
pentru fiecare text în parte. Analizele s-au desfășurat prin compararea
traducerilor interliniale cu variantele oferite fie de autorii înșiși ai textelor
respective, fie traducători- specialiști

care stăpânesc pe deplin limba
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construită. Nu în ultimul rând, metoda observației a reprezentat un real
avantaj în sesizarea modalității în care traducătorii au reușit să depășească
dificultățile întâmpinate în procesul de traducere.

Structura tezei
Teza este alcătuită din patru capitole. Primul capitol, Postulate
teoretice asupra limbilor construite, reprezintă un studiu preponderent
exploratoriu, în care am încercat să stabilesc o serie de paradigme
interdisciplinare, menite să îi determine atât pe traductologi cât și pe lingviști
să își reconsidere opinia față de validitatea și viabilitatea studierii limbilor
construite. Au fost prezentate principalele motive care par să alimenteze
dorința inventatorilor de a crea limbi noi, printre care enumerăm: reconstruirea
versiunii originale a lingua universalis (conform accepțiunilor antropologice și
teologice), oferirea unui plus de credibilitate civilizațiilor fictive prezentate în
diverse opere literare, sau ușurarea procesului comunicativ dintre popoare ale
căror diferențe politice, sociale, economice și culturale necesită crearea unui
idiom neutru. În plus, am introdus unele clarificări foarte necesare în ceea ce
privește delimitarea corectă a conceptului de limbi construite, plasate într-o
relație de opoziție față de limbile naturale, oferind în același timp o clasificare
exhaustivă, care să poată cuprinde cu succes numeroasele tipuri de limbi
construite menționate în literatura de specialitate.
Capitolul introductiv include și o scurtă prezentare cronologică a
momentelor definitorii din istoria creării limbilor construite, la care am adaugat
o trecere în revistă a potențialelor, respectiv a limitelor creării unei limbi
13

,ideale’, menite să funcționeze la nivel internațional drept lingua franca. Pe
lângă toate acestea, capitolul introductiv explorează o chestiune aparent
paradoxală: deși create într-un mediu ,izolat și steril’, limbile construite
contribuie de fapt la o mai bună înțelegere a strânsei legături dintre limbă și
cultură. Conform rezultatelor

cercetării noastre, inventatorii întâmpină

frecvent dificultăți în ceea ce privește stabilirea principiilor de formare și a
mecanismelor de funcționare ale sistemelor lingvistice construite, dacă această
etapă nu a fost precedată de inventarea unui context socio-cultural ficțional
bine definit.
Dat fiind că unul dintre obiectivele principale ale acestei teze a fost
acela de a demonstra că (unele) limbi construite pot fi clasificate drept limbi
funcționale și că, la rândul lor, traducerile efectuate din și în aceste limbi pot fi
interpretate ca situații de comunicare autentice, valoarea comunicativă a
limbilor construite a reprezentat un real interes în cercetarea de față. Astfel, am
descoperit că, în timp ce limbile auxiliare internaționale sunt de obicei create
astfel încât să faciliteze transmiterea de informații (fapt care duce la
simplificarea procesului de comunicare), majoritatea limbilor ficționale
artistice sunt folosite drept instrumente de împiedicare a comunicării și de
codificare a sensurilor, fapt care le oferă vorbitorilor ficționali un plus de
‚realism exotic’.
Nu în ultimul rând, am încercat să adaptez clasificarea elaborată de
către Katharina Reiss (2000) a funcțiilor limbajului și a tipurilor de text
corespunzătoare, încercând să demonstrez că această clasificare ar putea fi
aplicată și în analiza limbilor construite deoarece, și aici, funcția textului sursă
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ar trebui să fie similară cu cea a textului țintă. Au fost oferite exemple de texte
scrise în limbi construite pentru fiecare funcție prezentată.
Scopul celui de-al doilea capitol, Particularitățile traducerii din și în
limbi construite, este acela de a clarifica o serie de detalii legate de traducerile
efectuate din și în limbi construite. Dat fiind faptul că, până în prezent, această
activitate a fost fie considerată imposibilă, fie interpretată în mod eronat, am
încercat să aduc dovezi care să vină în sprijinul afirmației că, de cele mai multe
ori, traducerile limbilor construite urmează aceleași principii ca și cele
efectuate din și în limbi naturale. Dat fiind că procedeele de traducere a
limbilor construite sunt în mare parte încă necunoscute, există opinii conform
cărora aceste operațiuni nu pot fi considerate traduceri propriu-zise, ci mai
degrabă pseudo-traduceri. Cu toate acestea, principalele caracteristici ale
pseudo-traducerilor ne demonstrează că

traducerea limbilor construite nu

reprezintă o formă falsă de traducere. Știm, spre exemplu, că nu se pot stabilite
corespondențe între textele percepute greșit în cultura țintă drept traduceri (aşa
cum este cazul pseudo-traducerilor) și textele originale care se presupune că ar
fi fost traduse. Or, acest lucru nu este valabil în cazul textelor traduse din limbi
construite. În plus, traducătorii care operează în aceste limbi nu se confruntă cu
teama vreunui tip de cenzură ce ar putea fi exercitat împotriva lor. Pentru a
putea dovedi validitatea acestor contra-argumente, am efectuat un scurt studiu
asupra diferențelor dintre The Book of Mormon, de Joseph Smith Jr. și
traducerea în limba esperanto, de către însuşi L.L. Zamenhof, a bine-cunoscutei
povești The Little Mermaid.
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În ciuda unor opinii care susţin această idee, limbile construite și
limbile imaginare „lipsite de sens” nu fac referire la același concept. Drept
urmare, am considerat că este necesar să efectuez un studiu comparativ asupra
diferențelor majore dintre traducerile limbilor construite și cele efectuate din și
în limbi imaginare. Folosindu-mă de clasificarea limbilor imaginare „lipsite de
sens” prezentată de către Étienne Souriau în Sur l'Esthétique des Mots et des
Langages Forgés (consultată în Robu, 2008), am argumentat că, spre deosebire
de limbile construite, aceste construcții lingvistice se datorează, în cea mai
mare măsură, unor curiozități estetice sau ludice. În acest sens, am trasat o
paralelă între definițiile, ideologiile și taxonomiile acestor două categorii de
construcții lingvistice.
În plus, am încercat să demonstrez că există anumite strategii care pot
fi utilizate cu succes în traducerea limbilor construite. Strategiile de traducere
sunt instrumente conceptuale care, implementate corespunzător, pot simplifica
într-o foarte mare măsură activitatea traducătorului. Dintr-o varietate de motive
de ordin sintactic, semantic sau pragmatic, este posibil ca traducătorul să nu fie
întotdeauna mulțumit de traducerea cuvânt-cu-cuvânt a unui text în limba țintă.
În astfel de cazuri, se dorește găsirea unui corespondent mai puțin evident, prin
implementarea unor soluții alternative de traducere. Bazându-mă pe
clasificarea metodelor de traducere ale lui Jean-Paul Vinay și Jean Darbelnet
(1958/1995) și prin adăugarea câtorva strategii de traducere din clasificarea lui
Andrew Chesterman (1997), am compilat o listă de strategii care pot fi folosite
cu succes în procesul de traducere din și în limbi construite. Toate strategiile au
fost ilustrate prin exemple concrete găsite în poemul Somernokto, scris în limba
16

esperanto de către Kálmán Kalocsay și tradus în limba engleză de A.Z.
Foreman.
Cel de-al treilea capitol, Limbile internaționale auxiliare și
traducerile acestora: esperanto, analizează crearea, funcționalitatea și
traducerea limbii esperanto, cea mai cunoscută și larg răspândită limbă
internațională auxiliară. Am început prin prezentarea contextului de segregare
etno-lingvistică în care s-a născut L.L. Zamenhof, creatorul acestei limbi,
arătând că acest context i-a influențat în mod negativ copilăria și i-a alimentat
dorința de a pune capăt diferențelor politice, sociale și economice prin crearea
unei limbi internaționale menite să unifice popoarele lumii într-o singură
comunitate lingvistică.
Biografia lui Zamenhof include anumite aspecte atât personale, cât și
politice din copilăria și adolescența sa care au fost decisive în procesul de
creare a limbii esperanto. În plus, am trecut în revistă opiniile ideologice ale
lui Zamenhof cu privire la deținerea drepturilor legale ale unei limbi, încercând
să explic și modul în care acesta a reușit să creeze cu succes cea mai cunoscută
limbă internațională auxiliară.
În plus, am prezentat principalele etape de dezvoltare și principiile de
operare ale limbii esperanto, cum ar fi adoptarea structurilor gramaticale
împrumutate din limba engleză (care erau mult mai ușor de înțeles decât cele
grecești și latine), utilizarea unui sistem de afixare (inspirat de procesul de
formare al cuvintelor în rusă) sau traducerile prin care Zamenhof a testat toate
schimbările majore pe care le-a adus structurii limbii. Am arătat și care sunt
mecanismele de funcționare ale limbii, prezentând cele șaisprezece reguli care
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(încă) guvernează gramatica fundamentală a limbii esperanto („Fundamenta
Gramatiko”).
Cel de-al treilea capitol se încheie cu un studiu de caz efectuat asupra
traducerii în limba esperanto a celebrului roman Jane Eyre, de Charlotte
Brontë, traducere care îi aparține lui Hindrik Jan Bulthuis. Prima etapă în
realizarea acestui studiu a fost elaborarea unei traduceri documentare,
interliniale (conform tipologiei lui Christiane Nord, așa cum este descrisă în
Translating as a Purposeful Activity - 1997). Această traducere a fost posibilă
datorită unui glosar englez-esperanto, care poate fi consultat în cea de-a treia
anexă a acestei teze. Etapa următoare a constat în compararea traducerii mele
interlineale cu versiunea lui Bulthuis, pentru care am oferit și o retroversiune,
pentru a facilita înțelegerea tuturor segmentelor. Ultimul pas a fost acela de ami prezenta comentariile personale cu privire la modul în care traducătorul a
înțeles și a reformulat textul sursă, ținând cont de strategiile de traducere
folosite de către Bulthuis.
Cel de-al patrulea capitol, Limbile ficționale artistice și traducerile
acestora: Limbile elfice din Pământul-de-mijloc, debutează cu o scurtă
biografie a ilustrului filolog britanic, John Ronald Reuel Tolkien. Printre multe
alte realizări, acesta este responsabil și de inventarea unei familii de limbi
ficționale artistice, perfect armonioase din punct de vedere estetic și
concludente, din punct de vedere structural. Pe lângă anumite aspecte din
copilăria și adolescența lui Tolkien care i-au insuflat pasiunea pentru crearea de
noi sisteme lingvistice, acest capitol include și o serie de influențe personale și
surse de inspirație literare și religioase, împreună cu unele influențe mitologice
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și istorice, precum și consecințele participării lui Tolkien la Primul Război
Mondial.
În plus, am încercat să delimitez contextul istoric și geografic ficțional
în care Tolkien și-a plasat familia de limbi elfice. Cunoscut sub termenul
colectiv de „legendariu”, acest concept denumește întregul său univers
construit, care se extinde dincolo de geografia Pământului-de-mijloc,
cuprinzând toate analele ficționale și descrierile miturilor și legendelor sale.
Următoarea etapă a fost prezentarea propriei versiuni de geneză a lui Tolkien,
care se întinde de la stadiul incipient numit „Ainulindalë” („Muzica
Ainuirilor”), la evenimentele care au avut loc în timpul celei de-a Patra Ere,
după evenimentele din „Stăpânul Inelelor”. Apoi, au fost prezentate
principalele locații și rase din Pământul-de-mijloc, care au influențat
evenimentele descrise în „Hobbitul”, „Stăpânul Inelelor” și „Silmarillion”.
Pe lângă dezvoltarea familiei de limbi elfice, J.R.R. Tolkien a creat și o
serie de alfabete ficționale, care vin în completarea verosimilităţii limbilor sale
artistice. Majoritatea alfabetelor create de Tolkien pot fi asociate cu rasa
Elfilor, dintre care Tengwar, Sarati și Cirth sunt cele mai bine dezvoltate. Din
multitudinea de limbi create de Tolkien de-a lungul timpului, precum Khuzdul,
Limbajul Negru din Mordor, Taliska, Sōval Phāre sau Adûnaic, am ales să
studiez două dintre cele mai complexe limbi elfice, și anume Quenya și
Sindarin, axându-mă asupra influențelor și noțiunilor lingvistice, principiilor de
operare și a mecanismelor de funcționare ale acestor limbi.
Cel de-al patrulea capitol se încheie cu două studii de caz, dintre care
primul a fost efectuat pe auto-traducerea lui J.R.R. Tolkien a poemului
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„Namárië”, scris în limba Quenya. Cel de-al doilea a fost realizat pe autotraducerea imnului intitulat „A Elbereth Gilthoniel”, scris în limba Sindarin.
Am început cu traducerile mele documentare interlineale, ale căror elaborare a
fost posibilă datorită glosarelor de elemente lexicale ce pot fi consultate în cea
de-a patra și cea de-a cincea anexă a acestei teze. Traducerile mele interliniale
au fost comparate cu versiunile lui Tolkien, fiind urmate de prezentarea
comentariilor mele personale despre modul în care autorul-traducător a
reformulat textul sursă, acordând o atenție deosebită strategiilor de traducere
folosite.

Concluzii
Elaborarea acestei teze de doctorat a dus la apariția mai multor
constatări și recomandări pertinente pentru viitorii teoreticienii și practicieni ai
traducerii care ar putea manifesta interes față de traducerea comunicativă și
analizarea limbilor construite. Având în vedere faptul că, până în prezent, nici
un cercetător din sfera traducerilor nu s-a arătat preocupat de abordarea
metodologică riguroasă a analizei traducerilor realizate din și în limbi
construite, această lucrare este menită să vină în completarea acestui gol
axiomatic interdisciplinar și să funcționeze ca un punct de plecare pentru
viitoarele generații de traducători și teoreticieni interesați de traducerea
limbilor construite.
Cu toate acestea, viitorii traductologi și/sau traducători ar trebui să fie
pe deplin conștienți de faptul că este, mai întâi, necesară o bună familiarizare
cu limbile supuse investigației, astfel încât să poată fi înțelese principiile de
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formare și mecanismele de funcționare ale acestora. În plus, procesul de
elaborare a glosarelor de unități lexicale și morfologice, traducerea interlineală,
segmentarea textelor sursă și țintă în unități de traducere și analiza
traductologică propriu-zisă, realizată din perspectiva comunicării, este un
proces meticulos și de lungă durată.
In ciuda acestor dificultăți, sperăm ca teza de față să reprezinte un
argument convingător în favoarea traductibilității limbilor construite și a
valențelor comunicative ale acestora, ca și a punților de legătură existente între
traductologie și studierea limbilor construite Astfel, textele scrise în limbi
construite pot fi traduse într-o manieră comunicativă, urmând aceleași linii ca
şi limbile "naturale", cu condiția ca traducătorul care efectuează o astfel de
operaţie să fi efectuat în prealabil cercetări amănunțite în această direcție.
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