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Úvod 
Ukazuje sa, že osvojovanie si jazyka je oveľa jednoduchšie ako jeho opísanie. Preto 

adekvátny je taký opis jazykového systému, ktorý je zlučiteľný s vysvetlením osvojovania si 
jazyka (Dolník, 2005, s. 39 – 41). Aby sme tieto skutočnosti mohli potvrdiť alebo vyvrátiť, 
potrebujeme mať na jednej strane zrealizovaný opis jazyka, na strane druhej poznať onto-
genézu reči. Vzhľadom na kompozitá však v slovenskej jazykovede nedisponujeme nateraz 
uspokojivým výskumom ani v jednej z týchto oblastí. V porovnaní s českou lingvistikou, 
kde za posledných 13 rokov vznikli štyri monografie (Bozděchová, 1995; Mitter, 2004, 
2006, 2008), máme jedinú štúdiu Prínos slovníka koreňových morfém slovenčiny 
k charakteristike kompozít (Sokolová – Ivanová – Vužňáková, 2005), ktorú možno vnímať 
ako zárodok systematického výskumu kompozít v slovenčine. Našou snahou je preto na-
značiť aspekty skúmania slovotvorne motivovaných slov vzniknutých kompozíciou so zre-
teľom na vývin reči, vývoj a opis jazyka.  

Predmet skúmania 
Predmetom nášho skúmania sú kompozitá, ktorých slovotvorný význam sa odchyľuje 

od lexikálneho, a ich lexikografický opis. Prostredníctvom týchto zložených slov možno 
ukázať ontogenézu reči a myslenia; dynamiku v jazyku (motiváciu a demotiváciu); syner-
gické pôsobenie jednotlivých oblastí jazyka (sémantika a gramatika) a princípov (asocia-
tívnosť a systematickosť), na ktorých sú založené jazyk a kognícia.  

Východiská 
1. Pri skúmaní vzťahu myslenia, jazyka a reči nemožno obísť teórie z oblasti kognitívnej 

psychológie, t. j. diela J. Piageta (1997) a L. N. Vygotského (1970, 2004). Opierame sa 
predovšetkým o dialektiku ontogenézy myslenia a reči. Neriešime otázku, či jazyk je vro-
dený alebo nie. Prikláňame sa skôr k názoru, podľa ktorého dochádza k interakcii vrode-
ných predpokladov a stimulácii sociokultúrnym prostredím, a snažíme sa ukázať princípy 
vývinu reči a myslenia dieťaťa.  

2. Podľa najnovších výskumov je jazyková kompetencia súčasťou kognitívnej kompe-
tencie človeka. Z toho vyplýva, že princípy rečového správania sú analogické s princípmi 
správania sa vôbec. Kognitívna lingvistika sa preto zameriava na odhalenie štruktúry 
a zobrazenie fungovania týchto poznávacích princípov. Zákonitosti kognitívneho systému, 
teda poznávacie schopnosti mozgu, poznávací proces a systém, sa pokúša opísať zborník 
Jazyk a kognícia (Dolník, op. cit.). Myšlienky vývine reči, a vzťahu jazyka a ľudskej mysle sú 
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pre nás východiskom pri analýze detskej reči, reči dospelých používateľov jazyka 
i lingvistickom opise jazyka so zreteľom na zložené slová v slovenčine. 

Na základe prípadových štúdií (Vužňáková, 2009b, 2009c) možno vymedziť základné 
princípy fungovania kognície a jazyka a diferenciácie pri osvojovaní si jazykových podsys-
témov (Vužňáková, 2009a):  

1. Hypergeneralizácia a asociatívnosť.  
2. Princíp analógie a transferu poznania. 
3. Systémovosť a pravidelnosť. 
Ak sa na jazyk pozrieme z pozície týchto princípov, základné rozdiely medzi rečou detí 

a rečou dospelých nevyplývajú len z toho, že dieťa nepozná jazyk, ale aj z princípov, na 
ktorých je založená naša kognícia. Ukazuje sa, že medzi deťmi a dospelými nie sú veľké 
rozdiely na úrovni gramatiky (gramatiku tu chápeme ako používanie pravidiel jazyka), kde 
sa dominantne využívajú princípy analógie, transferu a systémovosti. Kým na základe 
týchto princípov si dieťa osvojí pravidlá jazyka veľmi rýchlo, významy lexikálnych jednotiek 
sa nepredkladajú ako hotové a vyžadujú si dozrievanie myslenia a poznania (tvorenie aso-
ciácií na základe skúsenosti a opakovania, explicitnej pamäti; rozširovanie slovnej zásoby; 
vnímanie sveta cez kategórie priestoru a času; premena subjektívneho na intersubjektívne). 

3. Uvedené skutočnosti súvisia priamo s fungovaním mozgu. Preto do úvahy musíme 
vziať aj výsledky výskumov z neurológie a neurolingvistiky (Kulišťák, 2003; Buzan, 2007) 
o funkciách a využívaní jednotlivých mozgových hemisfér (ľavá mozgová hemisféra: slová, 
logika, čísla, postupnosti, linearita, analýza, zoznamy; pravá mozgová hemisféra: rytmus, 
priestorové vnímanie, dimenzie, predstavivosť, denné snenie, farby, celostné vnímanie); 
o dôležitosti komplexného zapájania štruktúr mozgu; o schopnostiach mozgovej kôry, 
ktoré sú výsledkom návykov a nie stavby mozgu, ako sa doteraz predpokladalo. Vzhľadom 
na tieto javy možno prostredníctvom kompozít naznačiť dialektický vzťah fungovania jazy-
ka a mozgových štruktúr, t. j. spôsob používania jazyka dokáže povedať mnoho o rozvoji 
myslenia a nervovej sústavy a naopak, stimulovaním reči možno stimulovať využívanie 
mozgu (Vužňáková, 2008). 

4. V úvode sme naznačili, že opis jazyka by mal korešpondovať s jeho osvojovaním si. 
Doteraz sa pri objasňovaní fungovania detskej reči intaktnej populácie poznatky redukova-
li na zvukovú stránku jazyka, teda súviseli predovšetkým s logopedickou starostlivosťou 
a prevenciou (Sovák, 1984; Lechta, 1988, 1990). V poslednom období (90. roky 20. storo-
čia) sa situácia na Slovensku mení a sleduje sa detská reč z rôznych aspektov (Štúdie 
o detskej reči, 2008). O výskum ontogenézy detskej reči sme sa pokúsili prostredníctvom 
prípadových štúdií, týkajúcich sa morfologickej a slovotvornej (lexikálnej) stránky detskej 
reči (Vužňáková, 2009b, 2009c). Na základe týchto štúdií možno konštatovať:  

a) V rámci ontogenézy reči sa slovotvorná motivácia objavuje po gramatike a semazio-
lógia predchádza onomaziologickému tvoreniu slov. Neskôr však oba procesy prebiehajú 
simultánne. 

b) Gramatika (flexívnosť a jej pravidlá) a slovotvorba (spôsob a pravidlá tvorenia slov) 
fungujú vzhľadom na vývin reči a kognitívne štruktúry analogicky. 
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c) Pravidlá gramatiky a slovotvornej motivácie sa v detskej reči prenášajú veľmi pravi-
delne. 

d) Používanie slovotvorne motivovaných slov v detskej reči a tvorba okazionalizmov sú 
znakom dosiahnutého stupňa vývinu reči a myslenia. 

5. Pri opise kompozít nadväzujeme na lingvistickú teóriu o slovotvornej motivácii, 
ktorú zaviedol do slovenskej jazykovedy J. Furdík (1993, 2004, 2005). Slovotvornú motivá-
ciu teda chápeme ako zdôvodnenie jazykového vyjadrenia pomenovaného javu. Motivo-
vané je také pomenovanie, pri ktorom existuje synchrónne platná, jazykovým povedomím 
overiteľná odpoveď na otázku „Prečo sa niečo volá tak, ako sa volá?“. Zároveň sa pokúša-
me ukázať opodstatnenosť myšlienky J. Furdíka (2002) o ternárnosti onomaziologickej 
štruktúry slovotvorne motivovaného slova. 

Ontogenéza reči a kompozitá (vzťah kognitívnych a slovotvorných štruktúr) 
Dieťa veľmi rýchlo začne disponovať implicitnými slovotvornými pravidlami, ktoré sa 

vytvárajú:  
1. na základe komunikačnej interakcie dieťaťa s dospelým; 
2. na základe univerzálnejších princípov (analógia, transfer, systémovosť), zakotve-

ných v kognitívnej báze dieťaťa; 
3. na základe interakcie genetickej vybavenosti a empirických údajov recipovaných 

dieťaťom z komunikačného prostredia. 
V slovenčine je najproduktívnejším slovotvorným postupom derivácia. Preto možno 

predpokladať, že vplyvom komunikačného prostredia dochádza u detí k hypergeneralizácii 
daného slovotvorného postupu. Prípadová štúdia o slovotvornej (lexikálnej) stránke det-
skej reči (Vužňáková, 2009c) túto skutočnosť potvrdzuje. Zatiaľ sa ukazuje, že štvorročné 
dieťa spontánne nepoužíva a netvorí zložené slová, a teda v tomto zmysle vývin detskej 
reči korešponduje so stavom jazyka. Samozrejme, tieto tvrdenia je potrebné skúmať na 
širšej vzorke detí rôznych vekových kategórií a konfrontovať daný jav v jazykoch, ako je 
nemčina, v ktorých má kompozícia univerzálnejšie postavenie.  

Naznačili sme, že v detskej reči sa spontánne tvoria okazionalizmy dominantne pro-
stredníctvom derivácie, čo sa dá vysvetliť vplyvom komunikačného prostredia a tendencie 
našej kognície zovšeobecňovať pravidlá jazyka. Ak dospelí hovoriaci majú vytvoriť príleži-
tostné slovo, vyberajú si prevažne kompozíciu. Táto skutočnosť súvisí s tým, že onomazio-
logická štruktúra je pri zložených slovách vyjadrená explicitnejšie (Vužňáková, 2006), no 
zároveň si tvorba kompozít vyžaduje vnímanie a tvorenie súvislostí a vzťahov medzi javmi, 
čo sa spája s asociatívnym myslením, ktoré je potrebné vybudovať. Možno teda predpo-
kladať, že používanie kompozít je možné považovať u slovensky hovoriacich detí za znak 
ontogenézy myslenia, poznania a reči.  

Konkrétne myslenie dieťaťa sa uplatňuje aj pri vysvetľovaní významu kompozít (Vužňá-
ková, 2008). V prípade zložených slov, ktorých lexikálny význam sa odchyľuje z rôznych 
príčin (pozri o tom ďalej) od slovotvorného, deti predškolského a mladšieho školského 
veku dávajú prednosť slovotvornému významu (valibuk je „ten, kto váľa buky“). Naopak, 
dospelí používatelia jazyka vysvetľujú dané kompozitá na základe preneseného, lexikálne-
ho významu (valibuk „silák“). No ak dospelý používateľ jazyka kompozične vzniknutú lexi-
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kálnu jednotku nepozná, opiera sa tiež o slovotvornú štruktúru motivovaného slova. Uve-
dený jav sme overovali prostredníctvom dotazníka na vzorke poslucháčov Pedagogickej 
fakulty. Ako príklad vyberáme lexikálnu jednotku „ľavoboček“, ktorá bola respondentom 
najmenej známa. 

ľavoboček  „nachádzajúci sa na ľavom boku“ 
„niekto, kto má ľavý bok“ 
„ťahá ho pri chôdzi doľava“ 
„niečo, čo sa nosí na ľavom boku“ 
„zdrobnenina od ľavý bok“ 
„loptička, ktorá sa nosí na ľavom boku“ 
„ten, kto bočí do ľavej strany“ 
„to, čo je otočené na ľavý bok“ 
„ten, kto má nejakú bokovku“ 
„zákruta vľavo“ 

Dospelý hovoriaci teda preferuje systémovosť, štruktúrnosť pred asociatívnosťou, hoci 
princíp asociatívnosti sa do istej miery uplatňuje pri konštruovaní onomaziologického 
spoja. Túto skutočnosť možno objasniť tým, že slovotvorba má pri málo frekventovaných 
slovách komunikačnú funkciu, teda pomáha odkrývať slovotvorný význam slova, i tým, že 
asociatívnosť, ktorá súvisí s vytváraním sémantickej štruktúry lexikálnej jednotky, sa spája 
so skúsenosťou.  

Kompozitá, ktorých lexikálny význam sa odchyľuje od slovotvorného 
Uviedli sme, že používanie kompozít nie je totožné v rečovom prejave dospelého 

a dieťaťa. Špecifickou skupinou zložených slov sú kompozitá, ktorých lexikálny 
a slovotvorný význam sa od seba vzďaľujú. Na týchto kompozitách možno ukázať syner-
gické pôsobenie sémantickej a gramatickej stránky jazyka, princípov našej kognície 
i funkcií pravej a ľavej mozgovej hemisféry. 

Napätie medzi lexikálnym a slovotvorným významom kompozít vzniká na základe via-
cerých faktorov: 

1. Kompozitum vzniklo na základe nepriameho pomenovania – metafora, metonymia – 
jedného z motivantov (stonožka, holomráz, krvismilný); 

2 Kompozitum vzniklo na základe nepriameho pomenovania ako celku, t. j. defrazeolo-
gizáciou (sedmoslivkár, pätolizač, chlebodarca); 

3. Časom došlo k preneseniu významu kompozita ako celku (valibuk); 
4. Časom sa prehodnotila pragmatická hodnota jedného zo základov slova (piadimužík, 

letokruh, plnoletý); 
5. Kompozitum vzniklo na základe príznaku, ktorý nekorešponduje so skutočným sta-

vom veci – falošná motivácia (veľryba); 
6. Kompozitum vzniklo na základe príznaku, ktorý sa dnes nevníma ako dominantný 

(kolobežka, časopis) alebo rozhodujúci (sedmospáč); 
7. Pomenovanie vniklo len na základe príznakov – exocentrické kompozitá (vrtichvost, 

krivonos), pričom onomaziologická báza je mimo pomenovania; 
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8. Do slovotvorného významu sa premieta opačná vlastnosť ako do lexikálneho výz-
namu (krátkozraký „taký, ktorý má krátky zrak“ X „kto nejasne vidí vzdialené predmety“); 

9. Kompozitum vzniklo kalkovaním (mikroskop X drobnohľad).  

Príznaková môže byť: 
1. prvá časť kompozita (ľahkonohý, zlatobyľ, holomráz); 
2. druhá časť kompozita (žalobaba, zloduch); 
3. lexikálna jednotka ako celok (krkolomný, mrakodrap) (porov Sokolová – Ivanová – 

Vužňáková, 2005). 
Pri daných kompozitách ako lexikálnych jednotkách sa uplatňujú tri zložky: 
1. denotačná situácia, 
2. vzťah k fundujúcim slovám, 
3. pragmaticko-konotatívna zložka.  
Napriek tomu nemožno tvorenie kompozít stotožňovať s tvorením frazém (porov. Fur-

dík, 1994). Konotácia tu totiž nie je priamo súčasťou slovotvornej motivácie. Môže byť 
prítomná pred vznikom kompozita (defrazeologizácia) alebo sa pridáva v priebehu použí-
vania lexikálnej jednotky v komunikácii, teda až časom sa prehodnocuje pôvodná séman-
tická štruktúra (motivačný, resp. slovotvorný význam) slova. 

Pri tvorbe, používaní a dešifrovaní významu daných pomenovaní sa zúčastňujú aktívne 
dve oblasti jazyka, a to sémantika a gramatika (používanie slovotvorných pravidiel – slovo-
tvorných postupov a kategórií). Problémy, ktoré súvisia s odkrývaním lexikálneho významu 
(naznačili sme ich vyššie), vyplývajú z nasledujúcich okolností: 

1) Derivatológia sa kríži s frazeológiou. V tomto prípade kompozitá nevznikajú priamo 
na základe denotačnej situácie. Motivantom je frazeologická jednotka a slovotvorný výz-
nam ponúka odpoveď len po hranicu frazémy, ktorá je nositeľom konotačnej zložky. Na 
otázku „Prečo sa vetroplach volá vetroplach“ odpovedá „lebo slovotvorne motivované 
slovo vzniklo z frazémy a jej prvkov „ten, kto plaší vietor“. 

2) Vnútorná štruktúra slovotvorne motivovaných slov je ternárna (porov. Furdík, 
2002). Ak používateľ jazyka nepozná jeden prvok z danej štruktúry (onomaziologická báza 
– onomaziologický spoj – onomaziologický príznak), nedokáže zrekonštruovať adekvátny 
slovotvorný ani lexikálny význam kompozita.  

a) Lexikálny význam môže byť lokalizovaný v onomaziologickom spoji: 
ľavoboček – ľavý + bok „ten, kto pochádza z ľavého boka (z nemanželského vzťahu)“  
letokruh – leto + kruh „kruh, ktorý vyrastie do ďalšieho leta (za rok)“  
ohňostroj – nie je „stroj na výrobu ohňa“, ale „to, čo je výsledkom vystrelenia ohňa 

strojom“  
kratochvíľa – nie je „krátka chvíľa“ ale „chvíľa, ktorá sa kráti nejakou činnosťou“ 

b) Lexikálny význam je závislý od poznania onomaziologickej bázy, ktorou sa vyjadruje 
predmet pomenovania veľmi všeobecne (ten, kto; to, čo a pod.). Špecifickým prípadom sú 
exocentrické kompozitá, ktorých báza je mimo pomenovania: 
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tlčhuba „ten, kto (osoba) tlčie hubou“  
krivonos „to, čo (vták) má krivý nos“ 
žltohlav „to, čo (rastlina) má žltú hlavu“ 
žltoočka „to, čo (živočích) má žlté očká“. 

Slovotvorná štruktúra motivovaného slova a lexikálny význam sa tu môžu vzájomne 
ovplyvňovať a dopĺňať: 

Lexikálny význam: 
• pomáha vyjadriť vzťah medzi onomaziologickou bázou a príznakom, teda pomáha 

zrekonštruovať slovotvorný význam slova; 
• môže zastierať slovotvorný význam (demotivácia – sedmospáč, holohumnica). 
Slovotvorná štruktúra: 
• pomáha odkrývať lexikálny význam slova; 
• môže navádzať na falošnú motiváciu (žalospev „spev, ktorým sa žalujem/spev so žia-

ľom“). 

c) Lexikálny význam jedného z motivantov, ktorými sa vyjadruje onomaziologický prí-
znak, môže byť nositeľom pragmaticko-konotačnej zložky alebo mať polysémický charak-
ter. Tieto javy môžu zakrývať štruktúrnosť a denotačnosť a vedú k slovotvornej demotivácii:  

holohumnica „holé (nepokryté) humno“; 
holomráz „holý (čistý – bez snehu) mráz“.  

3) Pri kompozitách, ktorých lexikálny význam sa odchyľuje od slovotvorného, dochádza 
k súčinnosti dvoch odlišných oblastí jazyka – sémantiky a gramatiky, ktoré fungujú 
a vyvíjajú sa na základe rozdielnych princípov (Vužňáková, 2009a).  

 
SÉMANTIKA GRAMATIKA 

individuálnosť významov všeobecnosť pravidiel 
situačnosť a subjektívnosť systémovosť a transfer 

otvorenosť vzhľadom na kontext konečný počet pravidiel 
prototyp významu typ pravidla 

individuálnosť osvojovania si významov slov rovnaké chyby, vývin v rovnakých etapách 
odriekavanie znakov – slov je jednoduché, 

ťažie je pochopiť, čo znamenajú 
pravidlá nie je potrebné chápať, aby sme ich 

mohli používať 
explicitná pamäť 

komplikovanejšie a dlhodobejšie vytváranie 
pamäťových stôp 

implicitná pamäť 
jednoduchší spôsob osvojovania –  

automatickosť – na aktivizáciu neurónov stačí 
pozorovanie činnosti 

funkcia pravej mozgovej hemisféry –  
asociatívnosť, predstavivosť 

funkcia ľavej mozgovej hemisféry –  
logika, linearita 

 
Medzi gramatikou a sémantikou môže dochádzať k symetrii alebo asymetrii (o vzťahu 

symetrie a asymetrie v jazyku pozri bližšie J. Sabol, 2004). Pri symetrii z formy (slovotvor-
nej štruktúry) môžeme vyčítať obsah, pretože ten je determinovaný formou. Pri asymetrii 
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vznikajú rôzne stupne abstrakcie, dochádza k napätiu medzi formou a obsahom slovo-
tvorne motivovaného slova. Táto tenzia je znakom dynamiky a vývoja jazyka (prechod od 
symetrie k asymetrii, od motivácie k demotivácii, od slovotvornej motivácie k sémantickej 
motivácii), vývinu myslenia (od linearity, systematickosti, logiky a pravidelnosti 
k asociatívnosti a obraznosti) i rečového správania sa (od derivácie ku kompozícii, od 
kompozície k demotivácii, od pravidiel k sémantike). Tieto premeny alebo prechody však 
chápeme ako obojsmerné. Teda aj asymetriu môže nahradiť symetria. Lexikálna jednotka 
s rôznym stupňom slovotvornej demotivácie sa môže stať východiskom pre pravidelnú 
slovotvornú motiváciu (porov Furdík, 1993, 2004), napr. pätolizač → pätolizačstvo, jasno-
videc → jasnovidka, jasnovidectvo. 

Problémy zachytávania kompozít v slovotvornom slovníku 
V súvislosti s tým, čo sme tu naznačili, sa objavujú otázky, ako zachytávať dané kompo-

zitá v slovotvornom slovníku. Problémom je predovšetkým rekonštrukcia slovotvorného 
významu, ktorá sa spája:  

s potrebou komparovať slovotvorný a lexikálny význam kompozít vo výkladových slov-
níkoch;  

s dilemou, či považovať typy sedmospáč, holohumnica, starožitný, medokýš ešte za 
motivované, keďže neexistuje synchrónne jazykovým povedomím bežných používateľov 
jazyka overiteľná odpoveď na otázku „Prečo sa niečo volá tak, ako sa volá?“; a čo považo-
vať za kritérium určujúce hranicu medzi motiváciou a demotiváciou daných kompozít; 

so vznikom slovotvorných parafráz, ktoré môžu vzhľadom na uvedené skutočnosti pô-
sobiť umelo a vykonštruovane, napr. časopis „to, čím sa píše o niečom pravidelne vzhľa-
dom na čas“; rovnomerný „taký, ktorý meria rovnako v jednotlivých etapách“.  

Záver 
Kompozitá, ktorých lexikálny význam sa odchyľuje od slovotvorného, sú okrajovým ja-

vom v jazyku z viacerých aspektov (štylistická príznakovosť, frekvencia výskytu, konotatív-
nosť, asymetrickosť obsahu a formy). Napriek tomu sú prostriedkom na demonštrovanie 
viacerých semiotických procesov v jazyku (semaziologického i onomaziologického); vývinu 
reči i vývoja jazyka (jeho dynamiky); vzťahu jazyka a skutočnosti a opodstatnenia koncep-
cie ternárnosti onomaziologickej štruktúry slovotvorne motivovaného slova. 

Na materiáli kompozít sme chceli ukázať, že fungovanie kompozít v detskej reči a v reči 
dospelých sa líši; že používanie daných kompozít je znakom dosiahnutého stupňa a vývinu 
myslenia a že semaziologické a onomaziologické procesy v jazyku sa vzájomne ovplyvňujú. 
Oba semiotické procesy prebiehajú vzhľadom na detskú reč a kognitívne pochody od isté-
ho stupňa vývinu simultánne, preto sa nazdávame, že dané kompozitá môžu byť pro-
striedkom stimulovania detskej reči a uvedomovania si fungovania jazyka. Analyzované 
kompozitá sú z tohto dôvodu súčasťou elektronickej časti učebnice Dieťa a slovotvorba 
(Liptáková – Vužňáková, 2009) – http://das.unipo.sk a budú integrované do lexikografickej 
práce Malý slovotvorný slovník slovenčiny (Vužňáková, 2009c). 
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Compounds in child speech, language system and the lexicographical work 
It appears that the acquisition of a language is much easier than its description. Therefo-

re language description is a system that should be compatible with the explanation of 
language acquisition (Dolník 2005, p. 39 – 41). This opinion can be confirmed or refuted 
by means of the description of the language on the one hand, and by knowing the speech 
ontogenesis on the other hand. From the point of view of the compound words, we do 
not have a satisfactory research in either of these areas of the Slovak linguistics at the 
moment. In comparison with the Czech linguistics, where four monographs have been 
published in the last 15 years (Bozděchová, 1997; Mitter 2003, 2006, 2008), we have a 
single study The contribution of the Dictionary of root morphemes to the characterisa-
tions of compounds (Sokolová – Ivanová – Vužňáková, 2005), which can be seen as a base 
of systematic research of compounds in Slovak. Therefore our aim is to indicate the research 
aspects of the compounds with regards to the speech and language development and 
description.  
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