
Iwona Kasperska 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

Tabu j^zykowe i kulturowe w przekladzie powiesci 
El infierno prometido Elsy Drucaroff na j?zyk polski 

Transgresja jezykowa i kulturowa stanowi, w mojej opini i , zasadniczy problem traduk-
tologiczny, ujawniajacy sie ze szczegolnq. moca^ w przypadku tlumaczenia tekstow nazna-
czonych ideologic ktora zarowno w warstwie jezykowej, jak i kulturowej moze wywolac 
negatywne reakcje u odbiorcy docelowego. M o i m zamiarem nie jest udzielenie odpowiedzi 
na pytanie, jak zatem najlepiej tlumaczyc tego rodzaju teksty, lecz ukazanie na podstawie 
konkretnego przykladu kryteriow, wedlug ktorych m o i m zdaniem mozna, a czasami nale-
zy tworzyc tekst docelowy. Za przyklad poshizy m i powiesc argentyiiskiej pisarki Elsy D r u 
caroff El infierno prometido. Una prostituta de la Zwi Migdal (Buenos Aires, wyd. Editorial 
Sudamericana, 2006), w przektadzie wlasnym 1 . 

Powiesc Elsy Drucaroff osadzona jest w realiach Polski dwudziestolecia miedzywo-
jennego i Argentyny lat dwudziestych X X wieku. Przedstawia koleje losu szesnastoletniej 
polskiej Zydowki D iny Hamer, ktora zostaje zgwalcona przez Polaka. Corke pozbawio-
n<j szansy na „dobre" zamazpojscie rodzice wydaja^ za m^z za dose tajemniczego Herscha 
Grosfelda — przedsiebiorc^ z Buenos Aires, k tory okazuje si§ wlascicielem nowo otwar-
tego domu publicznego. Po przybyciu do stolicy Argentyny Dina dowiaduje sie, ze wraz 
z inna^ podstepnie sprowadzon^ z Polski dziewczyn^ bedzie pracowac jako prostytutka 
w burdelu swego meza. 

Inspiracj^ do stworzenia tej fikcji literackiej byl istniejacy w rzeczywistosci proceder 
handlu kobietami z Europy Wschodniej i zmuszania ich do prostytucji, rozwijajacy siq 
w obu Amerykach poczawszy od drugiej polowy X I X wieku. Zalegalizowana prostytu-
cja, istniejaca w Argentynie do 1927 roku, stosunek do niej spoieczeiistwa argentynskiego, 
udzial Zydow w przemycie kobiet i niewoleniu ich przez rzeczywiscie funkejonujaxa^ or-
ganizacje sutenerow o nazwie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy „Warszawa" (zmienionej 
potem na „Zwi Migdal") oraz hermetyczny swiat prostytutek i alfonsow to podstawowe 
tematy powiesci, do ktorych chcialabym si§ odniesc w niniejszej analizie. Kwestie poru-
szane przez autarky aktualizuj^ kontrowersje istniejace w Polsce wokol takich zjawisk jak 

1 Polska wersja powiesci ukazala sie nakladem wydawnictwa DodoEditor w marcu 2010 roku pt. 
Pieklo obiecane. Przyklady tlumaczen zacytowane w niniejszym artykule pochodz^ jednak z pierw-
szej wersji mojego przekladu, ktora odbiega od wersji opublikowanej. Zwi^zane jest to z faktem, iz 
Redakcja wydawnictwa wprowadzila do tekstu zmiany, ktore ŝ  dla mnie nie do zaakceptowania. 
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antysemityzm i antypolskosc, feminizm i zwiazana z n i m rola kobiety w spoleczeristwie, 
prostytucja i streczycielstwo, a takze religia. 

Piszac swoja^ powiesc, Elsa Drucaroff zabrala glos w sprawie, ktora^ uwazano za wsty-
dliwa; 

[...] pamietam tez atmosfere tajemnicy wokof tego tematu. Nie lubie tajemnic ani w rodzinie, 
ani w innych srodowiskach. Nie lubie poczucia solidarnosci, ktore w zalozeniu ma chronic, ale 
tez przyslania fakty. Sto razy bardziej wole prawde, bye moze bolesn^ i zawil§, ale sklaniajacg 
do refleksji, do spojrzenia w gl^b nas samych, do zrobienia czegos z powracaj^cym sekretem 
i ukrytym zlem, ktore w jakis sposob nas zniewala. Prawda pozwala odbudowac relacje, naprawic 
krzywdy. Jeszcze do niedawna w Argentynie historia o Zwi Migdal byla niejasnym i wstydliwym 
problemem2. 

W swojej wypowiedzi Elsa Drucaroff odnosi sif do udzialu Zydow w handlu kobietami 
i faktu, ze byl i oni uwazani za wlascicieli najwifkszej sieci burdeli w Ameryce Poludniowej. 
Niektorzy badacze podkreslaja^ jednak, ze proceder ten mogl bye sztucznie naglasniany 
przez srodowiska antysemickie, aby zdyskredytowac Zydow. Tymczasem argentynska dia
spora okazala sif jedyna^ grupa^ etniczn^, ktora otwarcie wystapila przeciwko mafii zydow-
skich alfonsow, wykluczajac ich ze swej wspolnoty, zakazujac i m wstfpu do synagog, do 
teatru zydowskiego i odmawiajac pochowku na zydowskim cmentarzu 3. 

Znajac swiatopoglad Elsy Drucaroff i motywacje, ktore kierowaly nia^ przy wyborze 
tematu powiesci, oraz opierajac sif na przeprowadzonych z nia^ rozmowach i na naszej 
korespondencji, doszlam do wniosku, ze El infierno prometido to przemyslana, misterna 
konstrukeja. Zapoznawszy sif rowniez z szerszym kontekstem historycznym, odkrylam, ze 
jest to powiesc z (niejednaj tez§, ktorej nieodlaczna^ czescia^ ŝ  styl i forma. Chcac zachowac 
autentycznosc i integralnosc u tworu oraz holdujac zasadzie przekladu pragmatycznego, 
nie moglam pozwolic sobie na odstfpstwa od kontrowersyjnych tez lub sformulowari, la-
godzac ich w y m o w f w obawie o potencjaln^ reakejf polskiego czytelnika. Z drugiej strony, 
bedac uczestniczk^ kul tury docelowej i spodziewajac sif „zgrzytu" w recepeji szczegolnie 
jezyka utworu, dokonalam takich, a nie innych wyborow w wymiarze mikro . W obu przy-
padkach wymagalo to ode mnie transgresji na poziomie jezykowym lub kul turowym. 

Tabu j^zykowe 

Powszechne stalo juz sif uwazanie j f zyka polskiego za niedostateczny pod wzgledem 
slownictwa erotycznego. Dodalabym do tej grupy leksykalnej rowniez slownictwo zwiaza-
ne z tak zwanym polswiatkiem, bowiem stwarza ono nie mniej problemow, k to rym t luma-
cze tekstow hiszpahskojezycznych musza^ stawic czolo. W przypadku powiesci Elsy D r u 
caroff chodzi o argentynska^ odmianf j f zyka hiszpariskiego, w ktorej na okreslenie alfonsa 
uzywa sif calej serii rzeczownikow, co obrazuje tabela: 

2 Rozmowa Katarzyny Czerwonogory z Els^ Drucaroff [w:] E. Drucaroff, Pieklo obiecane, Krakow 
2010, s. 13. 

3 Por. I . Vincent, Ciala i dusze, tham. A. Rojkowska, Wroclaw 2005; M . Yarfitz, Caftens, Kurvehs, 
andStille Chuppahs: Jewish Sex Workers and Their Opponents in Buenos Aires, 1890-1930, http:// 
international.ucla.edu/media/files/MyarfitzSoConeWkshp.pdf, [7.09.2009]. 
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Tekst wyjsciowy ( T W ) Tekst docelowy (TD) 

cafiolo, rufian, macro, cafishio alfons, sutener, strfczyciel 

caften „kaftan" 

Wziavszy pod uwage relacje ilosciow^, mozna stwierdzic, ze jezyk docelowy nie jest 
tak bogaty jak jezyk wyjsciowy, ale dysponuje wystarczajaca^ liczba^ leksemow pozwala-
jacych uniknac niezamierzonych przez autorkf powtorzeri. Chcialabym jednak zwrocic 
uwagf na ostatni przyklad: caften — „kaftan". W j fzyku polskim oczywiscie nie okresla 
sie alfonsa mianem „kaftana", ale decyzja o tym, aby nadac istniejacemu w j fzyku docelo-
w y m leksemowi „kaftan" takie wlasnie kontekstowe znaczenie, zostala podjeta swiadomie. 
Wedlug dostepnego m i zrodla 4 okreslenie to stosowali buenosaireiiscy policjanci wobec 
zydowskich sutenerow aresztowanych w latach dziewif cdziesiatych X I X wieku, nawiazujac 
do dlugich zydowskich chalatow. Chalat jako ubior stanowil zatem element rozpoznawczy, 
ktory w kulturze docelowej rowniez nie jest obey. Ta swego rodzaju transgresja jezykowa 
umozliwia, m o i m zdaniem, poznanie pewnego elementu kul tury wyjsciowej, a t y m samym 
wzbogacenie odbioru. Nawiasem mowiac, niedawno odkrylam inne zrodla wskazujace 
zgola odmienn^ etymologif, wywodzac leksem caften od tureckiego kaften, oznaczajacego 
alfonsa lub mezczyzne; posiadajacego wiele zon 5 . 

W drugiej serii leksemow chcialabym przedstawic zroznicowanie semantyczne i for-
malne leksyki odnoszacej sie do prostytutki. 

Tekst wyjsciowy ( T W ) Tekst docelowy (TD) 

puta, ramera kurwa, dziwka 

kurve kurwe, lampucera, kurwa, dziwka 

prostituta prostytutka 

estas polacas te Polki 

pupila pupilka 

Zanim przejdf do analizy przykladow, muszf nadmienic, ze w m o i m osobistym odczu-
ciu hiszpahski leksem puta uzywany z duza^ czestotliwosci^ w powiesci Elsy Drucaroff jest 
w mniejszym stopniu wulgarny niz jego slownikowy odpowiednik „kurwa" w j f zyku pol 
skim. Dlatego w zaleznosci od kontekstu dobieralam polskie rozwiazania tak, aby czytelnik 
nie odniost wrazenia przesadnej wulgarnosci, szczegolnie tarn, gdzie nie ma jej w TW. 
Nadmieniam, ze wulgarnosc slowna i wulgarnosc zachowan zostala, w m o i m mniemaniu, 
wystarczajaco wyeksponowana w tekscie. Zdaje sobie sprawf z zastosowanej tutaj autocen-
zury, lecz z drugiej strony muszf podkreslic, ze bralam pod uwagf akceptowalnosc tego 
wulgaryzmu w danym kontekscie. Kiedy zatem chodzilo o inwektywy o wysokim stopniu 
wulgarnosci, o peine pogardy zniewagi i wykrzykniki , wybieralam ekwiwalent „kurwa". 
Kiedy zas w m o i m odczuciu stopieh akceptowalnosci wulgaryzmu „kurwa" byl zdecydo-
wanie nizszy, kierujac sif moz l iwym „zgrzytem" w recepeji polskiego czytelnika, propono-
walam rozwiazanie „dziwka". 

4 M . Yarfitz, op. cit, s. 4. 
5 Strona brazylijskiego dziennikarza Sergia Leo, http://verbeat.org/blogs/sergioleo/2008/03/, 
[8.03.2010]. 
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Przyklad relacji mi fdzy leksemami „kurwa" i „dziwka" doskonale obrazuje problem 
potencjalnego odbioru translatu w kulturze docelowej, k to rym zajmowali sif manipulisci. 
Gideon Toury, opisujac normy rzadzace strategic tlumaczenia, podkresla, iz w wymiarze 
mikro nieuniknione zmiany lub czfsciowe modyfikacje w stosunku do T W 6 . 

W drugim przykladzie widac stosowany przez autorkf wtret w jidysz kurve, k tory 
w k i l ku przypadkach wprowadzilam do T D , poslugujac sif transliteracja 7. Zabieg ten mia l 
na celu odtworzenie elementu podkreslajacego, ze bohaterowie Drucaroff bfdacy Zydami 
rozmawiaja^ ze sobâ  w jidysz. Podobne rozwiazanie zastosowalam rowniez w charaktery-
stycznych dla narracji monologach posrednich. 

Kolejna^ propozycja^ tlumaczenia, ktora^ umiescilam w zestawie polskich ekwiwalentow, 
jest leksem „lampucera" 8 zastosowany w T D wlasciwie tylko jeden raz w odniesieniu do 
„emerytowanej" prostytutki w nastfpujacym fragmencie: 

Con esa cara de kurve vieja, de alte majesheife, vieja bruja.. . 9 

7. geba starej lampucery, alte machszejfe, starej wiedzmy... 

Przedostatni przyklad ilustruje niezmiernie ciekawe dla Polakow zjawisko. W Argen-
tynie lat dwudziestych leksem polaca oznaczal zydowsk^ prostytutkf, a polaco odnosil sif 
do alfonsa1 0. Albert Londres, francuski dziennikarz opisujacy handel kobietami w Argen-
tynie, uzyl w swojej ksiazce Le chemin de Buenos Aires okreslenia „krolestwo Polakow", 
wskazujq.c na dzielnicf prostytutek i sutenerow". W powiesci El infierno prometido leksem 
polaca pojawia sif kilkakrotnie, ale tylko w jednym przypadku nie mialam watpliwosci, ze 
chodzi o znaczenie „prostytutka", a nie o narodowosc. Nie oznacza to jednak, ze uzylam 
tego ekwiwalentu w T D . Odpowiednik slownikowy okazal sif wystarczajacy, gdyz kontekst 
ewidentnie wskazywal na tak zwane kobiety lekkich obyczajow. 

Ostatni przyklad obrazuje kolejny przypadek wl^czenia do specyficznego zargonu po l -
swiatka leksemu „pupilka", k tory juz wystfpuje w polszczyznie, ale posiada inne znaczenie. 

Prostytucja jako tabu jqzykowo-kulturowe 

Jeden ze stalych klientow domu publicznego, sadystyczny sfdzia Leandro Tolosa, 
w swojej przemowie skierowanej do czlonkow Towarzystwa Wzajemnej Pomocy „Warsza-
wa" po ucieczce D iny Hamer z burdelu, w nastfpujacy sposob wyjasnil zasady funkcjono-
vvania prostytucji: 

6 G. Toury, Los estudios descriptivos de traduction y mas alia. Metodologia de la investigation en 
estudios de traduction, tlum. z ang. R. Rabadan & R. Merino, Madryt 2004, s. 98. 

7 W tym miejscu pragne zlozyc gor^ce podziekowania pani prof. Ewie Geller z Uniwersytetu War-
szawskiego za dokonanie transliteracji wszystkich pojawiaj^cych sie w powiesci wtr^ceri w jidysz. 

8 Internetowy slownik miejskiego slangu podaje nastepuj^c^, zdecydowanie slangow^ (!) definicj^ 
leksemu „lampucera": 'pudernica, postarzala laseczka, ktora mysli, ze jeszcze sie podoba facetom, 
w celu zatuszowania swojego wieku uzywa bardzo ostrego makijazu'; http://www.miejski.pl/slowo-
Lampucera, [8.03.2010]. 

9 E. Drucaroff, El infierno prometido, Buenos Aires 2006, s. 96. 

1 0 M. Shalom, Prologo, [w:] La Polaca, www; M. Yarfitz, op. cit., s. 5. 

1 1 Cyt. za M. Yarfitz, op. cit., s. 5. 
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[...] wszyscy rodzimy sie i umieramy w jakims miejscu, wszyscy, dzieki Bogu, mamy swoje 
miejsce na tej ziemi i misje do spelnienia. Powinnismy to uszanowac. Moje miejsce to praca 
sf dziego, a moja misja, to obrona argentynskiej ojczyzny przed anarchistami i synarchistami. 
Wasze miejsce, to to, ktore zajmujecie, a wasze zadanie to zarzadzanie spoleczn^ kloakq, ohydn$, 
ale potrzebn^, nie b^dzmy hipokrytami. Wy na swoim miejscu i ja na swoim. Miejsca rozne, 
przeciwstawne nawet, ale jedni rnajâ  swojâ  misje w Porzadku Boskim, a drudzy w Porzadku 
Pahstwowym. [...] Te niezbedne spoleczne kloaki, ktorymi zarz^dzacie i nazywacie „pupil-
kami", tez majâ  swoje miejsce i misje i nie nalezy pozwolic, zeby je zlekcewazyly. Kazdy dom 
potrzebuje ustepu, a ustep pochlania odchody, nie protestuj^c. Jego misja nie jest szlachetna, 
ale jest niezbedna... I ustf p nie ucieka i nie udaje, ze nie jest ustf pem. A w naszym Buenos 
Aires, do ktorego fala cudzoziemcow przyniosla o wiele wiecej mfzczyzn niz kobiet, ustepy s$ 
bardziej potrzebne niz gdzie indziej. I to paristwo reguluje ich funkcjonowanie. Cale zastepy 
surowych lekarzy systematycznie kontroluj^, czy wszystkie ustepy s§ czyste i nie zarazaja po-
waznymi chorobami mezczyzn, ktorzy ich uzywaj4. Szanowani radni reguluje warunki pracy 
w miejscach, gdzie ustfpy umieszczone — dbaja o moralnosc, nie pozwalaj^, aby tego typu 
miejsca byry wystawione na widok uczciwych ludzi i zbyt blisko szanowanych domow. I po-
wtarzam: jesli lekarze wykonuj^ swojâ  prace, jesli radni wykonuja^ swoj^, a wy naturalnie swoj^, 
to dlaczego D i . . . dlaczego ta diabelska kobieta ma sie wymigac od swej naturalnej funkcji? 

W powyzszym wywodzie, niepozbawionym wszakze logiki , sedzia i czlonek Ligi Pa-
triotycznej stawia w jednym szeregu trzy kwestie o kontrowersyjnym (z roznych powo-
dow) charakterze: religia, podstawy istnienia Panstwa i spoieczeiistwa oraz miejsce kobiet 
w strukturze spolecznej. Streszczajac te wizje funkcjonowania spoieczeiistwa argentyn-
skiego, bo o n i m jest mowa w tym passusie, mozna powiedziec, ze naturaln^ misja^ kobiety 
jest sluzenie za ustfp, w k torym laduja^ wszelkie brudy i odchody zycia spoieczeiistwa rz§-
dzonego przez mfzczyzn, a porzadek 6w zostal usankcjonowany przez Boga. Ten szokuj^-
cy melanz ideologiczny i dyskursywny pelni oczywiscie istotna^ role w powiesci Drucaroff", 
gdyz nomen omen tlumaczy, dlaczego wladze Argentyny zalegalizowaly prostytucjf. 

Pozwolf sobie przytoczyc jeszcze jeden, dosadny pod wzglf dem j f zykowym i ideolo-
gicznym, fragment powiesci: 

Niech pan sobie wyobrazi, ze ta kurwa bedzie wykonywala swoj zawod i nie bedzie zadnego 
mezczyzny, ktory by j ^ kontrolowal. Bedzie pracowala na wlasny rachunek — niech pan sobie 
wyobrazi, jakie to stanowi niebezpieczenstwo i ile zta moze wyrz^dzic. [...] Zlo, przyjacielu! 
Zlo! Nie ma co do tego w^tpliwosci! Chyba ze chodzi o zlo konieczne, ale wowczas i tak jest 
to zlo. Co wiecej, jest sama... Nie moge zaniechac mojej misji, ale zapewniam pana, ze od razu 
postawitbym w pogotowiu policje i kazal )zt zatrzymac i przekazac sobie. Juz wiem, co robic 
z takimi kurwami, wiem, czego im trzeba...[...] Pejcz i knebel, zeby nie meczyly swoim wrza-
skiem. Odwraca pan tak^ tylem, ustawia dupf wysoko i rznie pejczem po golym ciele az do 
krwi. Wie pan jak szybko sif uspokajaj^? A jesli chce pan sobie ulzyc, smialo. To nie grzech, 
przyjacielu, juz swiety Tomasz i swiety Augustyn mowili, ze kazdy palac potrzebuje kloaki, 
zeby sif nie zasmierdnac. 

Chodzi tu o przemowf tego samego bohatera — sf dziego Tolosy — w odniesieniu do 
kobiety, ktora^ autorytatywnie uznal za prostytutkf, gdyz w specyficzny sposob zula chleb, 
a na dodatek miala zeza. Tabu obecne w tym cytacie dotyczy wulgarnego j f zyka, sankcjo-
nowania przemocy wobec kobiet traktowanych przedmiotowo oraz odwolania sif w t y m 
kontekscie do opin i i doktorow Kosciola, ktorzy w kulturze docelowej ( i nie tylko) ucho-
dzâ  za autorytety. Niewielu wyznawcow religii chrzescijaiiskiej w ogole wie, ze Tomasz 
z A k w i n u i swif ty Augustyn wypowiadali sif na temat prostytucji i , co gorsza, uznawali ten 
proceder za potrzebny. Autorka powiesci odwoluje sif do dziela Summa theologica Toma-
sza z A k w i n u i umieszcza jego zasadniczy dla rozwazanej kwestii fragment jako epigraf do 
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rozdzialu zatytulowanego Akcja bezposrednia: „ D o m y publiczne dla miasta tym, czym 
kloaka dla palacu. Usuncie kloakf z palacu, a ten zmieni sif w cuchnacy kanal". Potf pienie 
prostytucji, wskazanie osob odpowiedzialnych za jej legalizacjf w Argentynie i dobitne 
podkreslenie wp lywu religii oraz prawicowej ideologii na dyskryminowanie kobiet, to po-
wody, dla ktorych nie bylo w przekladzie miejsca na ocenzurowanie tekstu i t ym samym 
jego redukcjf z obawy o wrazliwosc czytelnika kul tury docelowej. 

Antysemityzm i antypolskosc jako tabu kulturowe 

Glowna bohaterka powiesci, nieposiadajaca wielkiego doswiadczenia zyciowego szes-
nastoletnia dziewczyna, dokonuje porownan m i f dzy Polska^ i Argentyny, postrzegajac rze-
czywistosc tych tak roznych krajow w sposob jednowymiarowy. Uproszczony obraz Polski 
jako kraju zimna, biedy, glodu, zacofania oraz pogromow Zydow (widziany z perspektywy 
Kaszylowa — sztetla, z ktorego pochodzi Dina) zostal skontrastowany ze sloneczna^ nowo-
czesna^ zasobna^ i tolerancyjn^ Argentyny (ktorej stolicf Buenos Aires — dynamicznie roz-
wijajaxa^ sif w poczatkach X X wieku — bohaterka obserwuje przez okna samochodu, jadac 
z por tu do burdelu). Takie czarno-biale odbieranie swiata ma na celu pokazanie skrajnej 
naiwnosci Diny, ktora za wszelka^ cenf chce widziec w Argentynie swoja^ ziemif obieca-
n^, pragnac diametralnej odmiany swego losu. To infantylne i bezkrytyczne wyobrazenie 
bohaterki o swiecie moze bye przeslonif te przez uprzedzenia wobec Zydow albo uznanie 
antypolskosci D iny za wykladn i f pogladow autorki, ktora nie ukrywa swoich zydowskich 
korzeni. Niezaleznie od negatywnych reakeji mogaxych pojawic sif ze strony polskiego 
czytelnika, na przyklad na stwierdzenie, ze to Polacy sâ  odpowiedzialni za biedf, w jakiej 
wegetuja^ Zydzi, staralam sif skrupulatnie oddac emocje bohaterki oraz krytyczny stosunek 
jej przyjaciela anarchisty do Polakow i polskiego rzadu. Podsumowujax, i m bardziej draz-
liwa i kontrowersyjna kwestia lub ideologia, t y m dokladniej i z wielka^ pieczolowitoscia^ 
odtworzylam wyrazone w oryginale opinie. 

Konkluzja 

Bozena Tokarz twierdzi, ze „przeklad w sluzbie tabu jest zlym przekladem, poniewaz 
nie oddaje sensu oryginalu" i ze sens moze bye odtworzony na drodze dokonywania ma-
kro- i mikrowyborow, co nieodzownie zwiazane jest z etyka^ zawodow^ tlumacza 1 2 . 

Nie pozostaje m i nic innego, jak tylko podpisac sif pod tymi stwierdzeniami i podkre-
slic, ze praca t lumaczki zweryfikowala moje podejscie do przekladu, utwierdzajac mnie 
jeszcze bardziej w przekonaniu, ze etyka w t y m zawodzie oznacza odpowiedzialnosc wo
bec odbiorcow. 

B. Tokarz, Tabu i autocenzura w przekladzie, [w:] Tabu w przekladzie, red. P. Fast, N . Strzelecka, 
Katowice-Czestochowa 2007, s. 8. 
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