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Dramatický presah epiky – epický presah drámy 

 

Zuzana MATEJKOVÁ 

 

V čase, keď sa oficiálne zdôrazňoval a vyzdvihoval konzervativizmus slovenskej 

dediny, napísala B. S. Timrava jednu z najkritickejších poviedok našej literatúry, pranierujúc 

zaostalosť a zápecníctvo - Ťapákovcov.64 

Novela Ťapákovci bola napísaná v roku 1914. Literárni kritici ju často označujú aj za 

vrchol Timravinej tvorby, predovšetkým v línii próz zo   sedliackeho   prostredia (tie sú 

pomerne odlišné od línie tzv. "panských noviel"). 

"Timravino prozaické dielo, koncepčne i literárnym stvárnením nanajvýš originálne, je 

objektívnym obrazom pohybu spoločnosti za polstoročie, v ktorom tvorili autori druhej vlny 

slovenského literárneho realizmu. Zároveň je však aj subjektívnym vyznením osobných 

zámerov autorky, ktorá sa postupmi irónie   usilovala odhaliť konvenčné i neoficiálne stránky 

ľudských vzťahov. Jej realistické umenie spočíva v tom, že aj v malom a zdanlivo plochom 

výseku skutočnosti spoznala zákonitosti všeobecných premien života a vedela vyjadriť hĺbku 

ľudských osudov. Jej realizmus má vystihnutím nových životných pocitov blízko k tvorbe 

slovenskej moderny."65 

Timravina novela Ťapákovci sa stala prototextom pre napísanie scenára určeného na 

javiskovú realizáciu. V ďalšej časti tejto práce sa budeme zaoberať dramatizáciou Ondreja 

Šulaja z roku 1979, ktorá sa stala východiskom pre Petra Pavlaca. Ten  upravil Šulajov text 

pre potreby Štátneho divadla Košice. 

Predmetom výskumu našej práce je dramatizácia epického textu. Našou úlohou bude 

teda preskúmať rozdiely v jednotlivých motívoch,  ktoré sa udiali na osi prototext - metatext. 

Za prototext považujeme štyridsaťstranový originál B. Slančíkovej -  Timravy. Prvý fakt, 

ktorý je zrejmý a všeobecne známy je to, že novela Ťapákovci nebola určená pre javiskovú 

realizáciu. Preto autori pri prepise textu do dramatickej podoby museli vynaložiť značné   

úsilie, spočívajúce v pretransformovaní epickej predlohy (prototextu) do metatextu. Je 

zaujímavé, že výsledná  podoba  prepisu  -  dramatizačná  úprava - má štyridsaťdva  strán, čo 

je v podstate len o dve strany viac ako prototext. Budeme teda skúmať, ako sa pracovalo           

                                                 
64 Pišút, M. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava: Obzor 1984. s. 412. 
65 Rosenbaum a kol.: Encyklopédia slovenských spisovateľov 2. zv. (P-Ž). Bratislava: Obzor 1984.  
    s. 196. 
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s  jazykovým  materiálom,  ako  sa novela pretransformovala do replík a dialógov a čo sa stalo 

s funkciu rozprávača.  

V pôvodnom epickom texte  vystupuje postava rozprávača, pomocou ktorej nám 

autorka opisuje prostredie, vzťahy v ťapákovskej rodine a jednotlivé postavy. V divadelnej 

realizácii túto funkciu  preberajú ostatné inscenačné zložky. Postupne si ich ozrejmime, aby 

sme jednoduchšie pochopili ich rozdiely. 

Je nesporným faktom, že samotná dramatizácia (bez javiskovej realizácie) stráca 

pôvodné čaro originálu. To, čo Timrava obsiahla v štyridsiatich stranách, by nebolo 

hodnoverne podané a uveriteľné v štyridsaťdvastranovej dramatizácii bez zložky scénickej, 

hudobnej, výtvarnej a bez samotných hercov, ktorí zohrávajú základnú  úlohu. 

Z našej analýzy vyplýva, že Šulaj dramaturgicky i dramatizačne pretvára motivickú     

i stavebnú štruktúru diela, čím sa uplatňuje  jeho vlastný autorský idiolekt. Pôvodný text nie 

je písaný ako humorná poviedka, no môže nás  zaskočiť fakt, že  dramaturg   pri prepise 

akcentoval kategóriu komického. Šulaj sa však výrazne pridŕža dobovej tematiky a koloritu 

prostredia vychádzajúceho a načrtnutého v pôvodnom Timravinom diele. Keďže oba texty 

majú okolo štyridsať strán, môžeme konštatovať, že k redukcii faktúry príbehu nedošlo. Ba 

naopak, dramatizácia je doplnená o niekoľko motívov a výstupov. Tieto zásahy do pôvodného 

textu (uvedieme ich neskôr v enumerácii motívov, ktoré boli k dielu pridané) nenarúšajú 

centrálny tematický pôdorys ani fabulačnú líniu tohto dramatického diela. Ak by sme 

uvažovali nad mnohostranovým románom,   určite  by   došlo   k   vypusteniu    niekoľkých   

motívov,   či   postáv a k samotnému zredukovanie pôvodného diela. V našom prípade            

k redukcii nedošlo. Interpretačný priestor, ktorý je poskytnutý postavám našej hry, je oveľa 

širší  ako  v  texte  pôvodnom.  Ponúka  sa  viac  možností a príležitostí  plasticky a v 

zvnútornenej psychologickej hĺbke naplniť  viacrozmerné  osudy jednotlivých postáv.      

Samotný  príbeh  v  jeho javiskovej realizácii komponuje dramaturg a súčasne i tvorca 

novej verzie tohto textu do dvoch častí. Prvá časť (prvé dejstvo) sa končí, keď Iľa oznamuje 

Anči Zmiji, že chce odísť do služby k pani rechtorke. Anča následne budí Paľa, aby zasiahol, 

no ten si nerobí ťažkú hlavu z Ilinho rozhodnutia. Druhé dejstvo sa končí obrazom, v ktorom 

privezú zraneného Paľa, všetci by ho pochovali za živa, no on hrdo tvrdí, že počká do 

budúceho roku, kým nebude čerstvá slama na posteľ. Obe časti sú v podstate vyvážené.         

V prvej nám dramaturg predostiera prostredie a charakteristiky postáv, aby sa divák detailne 

zoznámil s Ťapákovcami. Postavy sa pred divákmi kryštalizujú prostredníctvom svojho 

konania, no k zmenám charakteru jednotlivých postáv   nedochádza. Sú teda vopred dané,       

v priebehu deja sa nevyvíjajú (až na Paľa, Ilinho muža, ktorý sa nakoniec podvolí ženinmu 
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želaniu). O prvej časti môžeme povedať, že ide o deskriptívny, či opisný rámec, ktorý 

objasňuje vzájomné relácie medzi postavami. V druhej časti sa dej zhusťuje a naberá na  

hutnosti. Dramatizátor to dosahuje tým, že postavy umiestnil aj do iného priestoru, ako je 

ťapákovská izba, čo v prvom dejstve  pôsobilo neraz staticky.      

V  nasledujúcej  časti  práce  sa   budeme   usilovať   dokázať   vplyv   rozsahu  

a  žánrovej formy originálu na metódu dramatizácie. V našom prípade budeme hovoriť             

o epike stredného rozsahu. Timrava pre napísanie Ťapákovcov zvolila žáner novely. Pre 

dramatizáciu je priam ideálnou predlohou, lebo sa vyznačuje: 

- pútavým príbehom s výrazným zakončením, 

- obmedzeným časom deja, 

- ústredným dejovým motívom, 

- dramaticky zovretou konštrukciou, 

- a niekedy aj pointou. 

Nie náhodou sa pokladá novela za epický žáner dráme najbližší. Pri dramatizácii diela bude 

potrebná selekcia, rekompozícia i jazykové operácie. Pri transformácii novely, teda stredného 

epického žánru, možno vo väčšej miere zachovať jej hodnoty, keďže originál možno preniesť 

kompletnejšie ako dielo veľkej epickej formy. Kým tie sa prenosu do divadla (drámy) 

vzpierajú a väčšie možnosti transformácie im poskytuje film a televízia, je novela vhodnou 

predlohou pre všetky druhy dramatického umenia, no najmä divadelného.66 

Ako sme spomenuli, novela je priam ideálnou predlohou pre prácu dramatizátora. Ten 

nestojí pred dilemou, či sa ponoriť do psychológie postáv alebo   zdôrazniť   objektívne   

stránky   príbehu   (historické   pozadie,   politický  

a spoločenský život) akoby bolo potrebné v prípade pretvorenia románovej predlohy. Je 

pochopiteľné, že štyridsať stranový text (originál B. Slančíkova - Timrava, Ťapákovci) 

poskytuje priestor na zobrazenie oboch spomenutých línií. Dramaturg O. Šulaj ponúka vo 

svojej štyridsaťdva stranovej dramatizácií tak ponor do psychológie postáv, ako aj vykreslenie 

objektívnej stránky príbehu. Umožňuje to rozsahom neveľký prototext. V skutočnosti ide        

o jednoduchý príbeh so stručnou zápletkou (vzdorovitá Iľa bojuje o kvalitnejší život). 

Môžeme badať motívy vybočenia z hlavnej línie, ako napríklad Miškova láska ku Kate; kúpa 

oviec; svadba, na ktorú sa chystajú Jano Fuzák so ženou Marou, no tie dej výrazne 

neovplyvnia. Motívy prítomné v origináli sa môžu v plnom rozsahu premietnuť do scénickej 

podoby. Nakoľko opisy postáv prostredia, psychické ponory do zmýšľania konajúcich osôb v 

                                                 
66 Tamže. s. 94. 
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našom epickom diele prezentuje rozprávač, v dramatickom diele jeho funkciu  preberajú 

kostýmy, stavba scény, gestika, mimika a tón hlasu hercov. Tým sa zužuje priestor, lebo 

pásmo rozprávača preberajú ostatné zložky. 

V jednotlivých detailoch sa vyskytli nepatrné zmeny. Selekcia, teda výber, nastal         

v   rozhodnutí   sa   dramatizátora,  či   bude  pôvodné  dielo   "kopírovať" a pretransformuje 

ho do dialogickej podoby alebo k tomu pridá aj vlastnú optiku a osobitý výklad. Po prečítaní 

oboch textov - pôvodného originálu a dramatizácie - sme  našli niekoľko odlišností.                

V nasledujúcich riadkoch si ich pre prehľadnosť  vymenujeme. Uvedieme tie motívy, ktorými 

sa pôvodný text (B. Slančíková - Timrava, Ťapákovci) líši od dramatizácie Ondreja Šulaja.  

Prvá zmena nastáva hneď v úvode, keď Timrava umiestnila ťapákovských chlapov  na  

dvor.  V   dramatizácii   sú   na   začiatku  predstavenia  všetci v izbe a niektorí sa počas 

celého predstavenia z nej nepohnú. Rovnako nás môže zaskočiť  fakt, že autorka vykreslila  

Anču  Zmiju  ako ženu s krásnou tvárou a driekom. Nohy má skrútené, čo ju robí zatrpknutou, 

lebo si uvedomuje, že nikdy nebude ľúbenou. Tým je zdôraznený obrovský kontrast. V prvom 

pláne ide o kontrast fyzický - polovica tela krásna, druhá mrzká, a za druhoplánový kontrast 

môžeme považovať krásnu tvár oproti mrzutým a uštipačným slovám, ktoré Anča vraví. V 

inscenácii nemáme vôbec pocit, že by bola Anča krásna. Režisér žiaden kontrast, či protiklad 

v jej postave nezachoval. Zmija je škaredá (umocnené sivými škvrnami, ktoré má 

namaľované na tvári) a protivná, i keď je pravdou, že dramatizátor v spolupráci s režisérom 

ukázali aj Ančinu citlivú stránku, no tá skoro vždy hraničí so sebaľútosťou.  

         Ďalšie zmeny sú nasledovné:  

a) Na lavičke pri peci sedela Anča, oškrabovala zemiaky na polievku. 

    (V predstavení Anča celý čas sedí v kočíku, odíde z neho až v druhom dejstve  

    a okrem vyšívania nič nerobí.) 

    Iľa chce udať ťapákovských chlapov žandárom, keď neopravia studňu. 

    (V   metatexte   sa   žandári   vôbec   nespomínajú,   zdôrazňuje   sa   iba   Ilina 

     rozčúlenosť. ) 

b) Paľo  ide  ku  Veľkom  -  tam  si  majú  rozdeliť  ovce,  ktoré  priviedli - cestou  

      prechádza  okolo susedovho dvora, no svoju  ženu  si  ani  nevšimne. (O tom, 

      že by Paľo odišiel ku Veľkom sa v dramatizácii vôbec nehovorí.) 

c) Iľa oznamuje  mužovi,  že sa k nemu nevráti a pôjde  bývať do svojej komory 

      na  rodičovský  pozemok.  (V  metatexte  Iľa  neuvažuje  nad  tým,  že   pôjde 

      bývať inam. Paľo pri druhej návšteve hneď  sľúbi, že si postavia nový dom  a 

      spoločne odchádzajú zo scény.) 
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     Vymenovali   sme   detaily,  ktorými   sa  pôvodný  text  líši  od  dramatizácie.  

V nasledujúcich riadkoch nás však bude zaujímať aké motívy boli pridané,  ako dramatizátor  

spestril, dotvoril či domyslel prototext. Ozrejmime si ďalšiu vlastnosť, ktorá je  popri selekcii 

pre vznik dramatizácie potrebná. Máme na mysli  rekompozíciu (znovuusporiadanie). 

Ondrej Šulaj zachováva klasický Timravin príbeh, dokázali sme to pri enumerácii 

jednotlivých motívov. Ak sa však na ne pozrieme detailnejšie, zistíme, že k malým zmenám 

predsa len došlo. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na tie motívy, ktoré boli                       

k pôvodnému textu pridané, zároveň sa budeme usilovať ozrejmiť funkciu rozprávača 

prítomného v prototexte.  

V   klasickej    dráme    rozprávač    nevystupuje.   Táto   postava,   ako   jedna  

z diferenčných znakov epiky a drámy je pre drámu atypická. Pozorne sme prečítali oba texty 

(Timravin originál, Šulajova dramatizácia). Zistili sme, že rozprávačské pasáže z prototextu 

sú pretransponované do replík jednotlivých hercov. Prostredníctvom rozprávača dochádza ku 

kondenzácii deja. Vďaka nemu sa dá na malej ploche vyjadriť  množstvo udalostí. Nakoľko     

v našom prípade ide o novelu, nemôžeme hovoriť o presýtenosti deja udalosťami, no funkcia 

rozprávača je i tu dôležitá. Prostredníctvom neho sa dozvedáme o vzhľade    jednotlivých    

postáv,   opise   prostredia,   či   konkrétnych    udalostí.  

V   divadelnom   umení   na   to   všetko   slúži   možnosť   vizuálneho    kontaktu  

a prehovory hercov, v dôsledku čoho Šulaj neuplatňuje rozprávačský subjekt.  Nepotrebuje 

udalosti vtesnať do menšej plochy, ale práve naopak. Ako ideálny príklad je záver novely, kde 

rozprávač v tridsiatichpiatich riadkoch uzavrie celý príbeh.  V dramatizácii sú na to  potrebné 

dva obrazy primeranej dĺžky. Dramatický  dej  oboch  textov  sa  až  do  tejto  chvíle  

v  podstate  kryje.  

V tomto momente nastúpila tvorivá fantázia dramatizátora a ten doplnil pôvodný text 

o nasledovné: Za úplne nové pokladáme motívy v obraze 14. ,16. ,17. Máme na  mysli  šíriaci  

sa  zápach,  ktorý  nevie  nikto  identifikovať; Paľovo zranenie a komentár Ťapákovcov nad 

prácou doktora. V podstate ide o rozšírenie pôvodného materiálu epickej predlohy. Ostáva 

otázne, či zvolené doplnky boli použité funkčne a či boli vôbec potrebné.  Podľa O. 

Panovovej sa nové prvky z hľadiska originálu môžu pociťovať ako nefunkčné, príp. 

redundantné, ak základnú myšlienku originálu nepodporia.67 Nechajme teda predošlú 

polemiku otvorenú a povedzme, že pridané motívy mali podporiť komickosť a vyvolať u 

diváka smiech. 

                                                 
67 Tamže. s. 25.  
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  Aby sme to zhrnuli pre rekompozíciu v kratších epických žánroch je dôležitý tvorivý 

prínos dramatizátora, chápaný v zmysle znovuusporiadania jednotlivých motívov, prípadne 

ich domyslenia. Súčasťou rekompozície je aj transformácia rozprávačského pásma do 

dialógov. "Dramatizátor by sa mal vyhnúť prenášaniu nezmenených jazykových prvkov 

originálu do dramatického textu (kreolizácii). Mechanickým prenášaním dialógov alebo 

rozprávačových pasáži do replík, kde dramatizátor iba označí postavu, ktorej príslušný text 

patrí, vzniká charakterizačne málo funkčných, preverbalizovaných dialógov."68 V Šulajovom 

texte však takéto "verné kópie" prototextu nachádzame. Ako dôkaz ich uvedieme niekoľko: 

-  "A ty sa nestar, ty čuš! Ja tebe nevravím, ale týmto somárom tu!"69 

    (Ilina priama reč  citovaná z originálu)    

     V dramatizácii ide o takúto repliku  (odhliadnuc od zastaralej lexiky):   

   "A ty sa nestaraj, buď ticho! Veď ja to nehovorím tebe, ale týmto somárom."70 

-  "Čože, Iľka, tesno vám je - stavať budete? " 

   "Pravdaže  budeme.  Ja chcem! Veď pozri Janko, čo nás je, a  ešte  ani nie sme 

     všetci v chyži. Podusíme sa tu ešte!"71 

     (Janova návšteva u Ťapákov a jeho rozhovor s Iľou.)   

     FUZÁK: "Dobrý deň. Čože, Iľka, je vám tesno? Budete stavať?" 

     I ĽA:       "Samozrejme, že budeme. Ja chcem! Veď pozri Janko, čo nás tu je a 

                      to ešte nie sme všetci. Podusíme sa tu." 72 

Dramatizátor   do   svojho   metatextu   pridal  aj  pasáže  priamo  okopírované   

z originálu. Slúžia ako autorské poznámky, niektoré oddelil úvodzovkami, akoby chcel 

hercom ponúknuť vernú atmosféru pôvodného diela:  

Myšlienka originálu by mala byť určujúcim činiteľom pri výstavbe dramatizácie, t.j :  

-   pri stanovení hierarchie jednotlivých motívov a ich zoradení,  

-  pri  rozhodovaní  o  tom, ktoré  partie originálu sa v dramatizácií rozšíria, ktoré  

zhustia, ktoré nahradia a akou formou sa budú prezentovať - dialóg,   rozprávač.73 

Tvorbu textu dramatizácie možno síce zaradiť skôr do jazykových operácií, ale jej koncepciu 

do značnej miery určuje rozhodnutie o rekompozícií.74   

                                                 
68 Panovová, O.: Cesty detskej literatúry na javisko. Bratislava: Mladé letá 1989. s . 89. 
69 Slančíková - Timrava B.: Ťapákovci a iné poviedky. Bratislava: Mladé letá 1960. s. 159. 
70 Timrava - Šulaj: Ťapákovci. Pre potreby ŠD Košice upravil P. Pavlac. Dramatizácia  2004. s. 4, prvý  
      obraz. 
71 Slančíková - Timrava B: Ťapákovci a iné poviedky. Bratislava: Mladé letá 1960. s. 162. 
72 Timarava - Šulaj: Ťapákovci. Pre potreby ŠD Košice upravil P. Pavlac. Dramatizácia  2004. s. 5, prvý  
      obraz. 
73 Spracované podľa O. Panovovej: Cesty detskej literatúry na javisko. Bratislava: Mladé letá 1989.  
      s . 91. 
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Popri selekcii a rekompozícii sú pre tvorbu dramatizátora dôležité i jazykové operácie. 

Tie determinujú: 

-  výrazové prostriedky originálu, 

-  špecifiká "cieľového jazyka", teda dramatického textu, 

-  situačný kontext, 

- celkový   komunikačný   kontext   a  tiež  vzťah k sluchovej a vizuálnej recepcii 

dramatického textu. 

Individuálny   štýl   originálu  (idiolekt)   sa   ako  determinanta  uplatňuje  viacej 

v lexikálnej rovine dramatizácie, menej v rovine syntaktickej.75   

V súčasnej dobe sa hodnotí Timravina štruktúra a výstavba vety ako archaická, 

zastaralá. Používa vetné konštrukcie a slovosled, ktoré bolo potrebné pre dramatizáciu textu 

pozmeniť, príp. úplne zmeniť čí odstrániť. Šulaj sa teda  odklonil od  originálu a uplatnil 

vlastný autorský idiolekt. Vynecháva zložené konštrukcie a inverzný slovosled. Usiluje 

modifikovaný text posunúť do novej, modernejšej roviny. Dôkazom je i odstránenie 

archaizmov, ktoré sú v prototexte vo veľkej miere zastúpené. Tým sa realizovali zmeny aj       

v rovine lexikálnej. Už   sme   dokázali,   že  Šulaj   verne   kopíruje   niektoré  pasáže              

z originálu (uplatnené v jednotlivých replikách postáv, príp. v autorských poznámkach), no 

zastaralé výrazy odstraňuje. Ako príklad uvedieme niekoľko prípadov: 

- V   pôvodnom    texte   Paľo   odchádza  na  "Ardieľ",  kúpiť  ovce.   Ardieľ,   je  

v slovníku, v závere knihy vysvetlený ako Sedmohradsko.76  V dramatizácii však tento pojem 

Šulaj úplne vynecháva a spomína len pojem mesto. 

 - Ďalej vymenujeme niektoré archizmy a historizmy, ktoré sa vyskytli v origináli          

a ktoré bolo potrebné vysvetliť v slovníku na konci knihy. O. Šulaj ich úplne odstránil             

a zamenil za nové, modernejšie výrazy: "strečkuje" - búri sa; "lajhári" - darebáci; "líčnejšia" - 

krajšia; "fiškál" - advokát77 a i. 

Takýchto príkladov by sme našli oveľa viac. Je chvályhodné, že dramatizátor si dal námahu 

odstrániť z pôvodného textu  archaizmy, zastarané slová či zložité vetné konštrukcie, keď 

inak - dovolíme si tvrdiť - pri transformácii originálu do metatextu veľké úsilie nevynaložil.  

V   závere    kapitoly   spomenieme  okrajovo   aj   ďalšiu  vlastnosť  súvisiacu  

s transformáciou  originálu do metatextu, určeného pre javiskovú realizáciu, aby bola naša 

analýza kompletná. Máme na mysli substitúciu, v dôsledku ktorej dochádza k rozličným 

                                                                                                                                                         
74 Tamže. s. 91. 
75 Tamže. s. 91. 
76 Slančíková - Timrava B.: Ťapákovci a iné poviedky. Bratislava: Mladé letá 1960. s. 248.  
77 Tamže. s. 91. 
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typom posunov. Z nich má kľúčový význam druhový posun, nahradenie jednej formy inou. 

Ako sme už niekoľkokrát spomenuli, Šulaj sa snažil posunúť daný text do komediálneho 

žánru, čo sa vymyká Timravinmu zámeru v prototexte. Tá napísala kritickú poviedku, no je 

pravdou, že konanie jej postáv môže implicitne vyvolávať smiech. Podchytiť komickú stránku 

a následne ju znázorniť bolo dramatizátorovým úsilím, ktorý ju chcel uplatniť v prvom pláne 

deja. 

"Novela sa pokladá za epický žáner dráme najbližší. Rovnako ako pri iných väčších 

epických plochách je potrebná a nevyhnutná selekcia, rekompozícia a jazykové operácie. 

Rozdiel je v tom, že pri transformácii novely možno vo väčšej miere zachovať jej hodnoty, 

keďže originál možno preniesť kompletnejšie ako dielo veľkej epickej formy."78   

 

 

Použitá literatúra: 

Panovová, O.: Cesty detskej literatúry na javisko. Bratislava: Mladé letá 1989. s . 94. 

Pišút, M. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava: Obzor 1984. s. 412. 

Rosenbaum a kol.: Encyklopédia slovenských spisovateľov 2. zv. (P-Ž). Bratislava: Obzor 

1984.  

Slančíková Timrava, B.: Ťapákovci a iné poviedky. Bratislava: Mladé letá 1960. s. 248. 

Timrava - Šulaj: Ťapákovci. Pre potreby ŠD Košice upravil P. Pavlac. Dramatizácia  2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Panovová, O.: Cesty detskej literatúry na javisko. Bratislava: Mladé letá 1989. s . 94. 
 
 
 


