
 367 

Kompozičné realizácie a percepčné limity naivného (S. Tále: Kniha 

o cintoríne) 

 

Milan KENDRA 

 

 Naivné vymedzujeme v intenciách makroteórie inkongruencie ako predpokladový 

princíp, na pozadí ktorého dochádza k vzniku, realizácii a pôsobeniu komických disproporcií 

prostredníctvom kompozičnej výstavby konkrétneho literárneho diela. Oddeľujeme 

architektoniku diela (tak, ako sa s ňou stretávame v prácach M. Bachtina a Z. Mathausera), 

teda rámcový hodnotiaci postoj, ktorý sa orientuje na všeobecné kategórie, akou je napr. 

komické, od konkrétneho realizačného princípu, kompozície, ktorá smeruje k zámernosti, 

obsahovej – poznávacej a estetickej intencionalite, redukovaniu významovej mnohosti, 

jednosmernosti a relatívnej ukončenosti konkrétneho literárneho diela (Mathauser, 1982, s. 

116 – 118). Architektonika ako potencionálna mnohoznačnosť bez špecifického formálno-

obsahového určenia umožňuje prestupovanie jednotlivých  modov v rámci kategórie 

komického – naivného, ironického, satirického, humorného, absurdného a groteskného. 

Kompozícia ako vnútorná výstavba literárneho diela predstavuje proces výberu z tejto 

zásobárne vzťahov a hodnôt, preto je zriedkavé, aby sa naivné ako modus kategórie 

komického realizoval v literárnych textoch izolovane. I napriek tomu si v tomto príspevku 

dovolíme abstrahovať od prejavov ostatných modov kategórie komického.  

 V. Borecký definuje naivné ako „[...] nevědomost komického. Subjekt vytváří komiku 

bezděčně, aniž by si toho byl vědom.“ (Borecký, 2000, s. 40) Považujeme za nevyhnutné 

podotknúť, že hoci naivné disponuje takými atribútmi ako bezprostrednosť, spontánnosť 

a samoúčelnosť, v literárnych textoch je naivné ako náhodná komika v prevažnej miere iba 

štylizované. Ide teda o výrazové prostriedky, ktoré ako prejavy komiky postavy, jazykovej 

a situačnej komiky nie sú náhodné, sú štylizované úmyselne, v priestore diela ako estetického 

komunikátu je ich komický potenciál kompozičnou výstavbou zámerne využívaný. 

Intencionalita naivného a jeho prejavov spočíva v tom, že vlastnosťami „[...]jednoduché 

a prosté přirozenosti[...]“ (Souriau, 1994, s. 583), zdanlivou bezproblémovosťou, svojou 

citlivosťou a spontánnosťou narúša iluzórnu homogénnosť usporiadania spoločenskej sféry, 

mechanickú konvenčnosť a uvážlivosť jej pravidiel a zásad a nachádza tak priestor pre 

komického deformácie v samom centre spoločenského bytia. Naivné deštruuje monolitný 

charakter konvencií akýchkoľvek prejavov sociálnej statiky, spochybňuje a dynamizuje status 
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sociálnej roly a problematizuje súbor všeobecne záväzných pravidiel a zásad, teda 

skúsenostný komplex, s ktorým sa my sami do určitej miery v praktickom živote 

stotožňujeme. Naivné kvalitami neočakávanosti a nepredvídateľnosti má bezprostredný vzťah 

k modelovaniu komických disproporcií prostredníctvom tzv. komického zvratu. Komické 

disproporcie sa vyznačujú minimálnou prediktabilitou, to znamená, že v záujme stupňovania 

komického účinku je možné anticipáciou, očakávaním na strane prijímateľa komickej sémy 

účelovo manipulovať. Komický rozpor možno charakterizovať ako proces „[...]narušenia 

zotrvačného kontextu a jeho nahradenie iným, neočakávaným, ba nepredstaviteľným:  

Dochádza potom k permanentnému narúšaniu prediktability, k opätovnému a opätovanému 

stroskotaniu predvídaného významového kontextu [...]“ (Karvaš, 1980, s. 77). Postup 

modelovania, intencionálneho tvarovania prediktability sémantických kontextov v rámci 

komických disproporcií musí teda zohľadňovať vzťah informačnej nasýtenosti – redundancie 

a informačného deficitu – entropie. Naivné sa pri modelovaní komických disproporcií 

uplatňuje napr. ako „[...]bezděčné ignorování žánrových hranic[...], [...]směšování slohových 

prostředků[...],  [...]fantazie nespoutaná literárními a logickými zřeteli[...]“ (Vlašín, 1984, s. 

154) Naivné zároveň umožňuje pracovať s nonsensom v zmysle „[...]čistých, infantilných 

nezmyslů[...]“ (Borecký, 2000, s. 34), nadobúda charakter infantilného, simplexného 

uvažovania. S. Rakús vo vzťahu k detskému svetu hovorí o deformácii v zmysle logickej 

inverzie: „Detský svet osciluje medzi vnímavosťou k múzickej bohatosti, mnohorakosti, 

voľnosti a náchylnosťou k prvoplánovej simplifikácii.“ (Rakús, 1993, s. 13) Podľa S. Rakúsa  

tento simplifikačný proces, „[...]uvoľňujúci pri konfrontácii mnohoznačného s jednoznačným 

“čosi iné“, sa[...]dá potom uplatniť ako osobitý spôsob a zdroj funkčnej kreatívnej aktivity, 

spätej s tou ontologickou črtou umeleckej fikcie, ktorá podnecuje k okľuke a nepriamosti, 

k nevyhnutnosti vypovedať niečo čímsi iným.“ (ibid., s. 15 – 16) Nazdávame sa, že práve 

štylizovaná konfrontácia  schematického a naivného z aspektu mentálne retardovaného 

subjektu tvorí východiskový interpretačný kľúč k próze S. Tále Kniha o cintoríne (L.C.A. 

Publishers Group, 2005).  

 Z hľadiska modelovania komických, špecificky naivných disproporcií považujeme za 

najdôležitejší vzťah postavy ako centrálneho kompozičného postupu prózy Kniha o cintoríne 

ku konkrétnym sujetovým realizáciám. Práve vzájomná interakcia postavy (charakteru) 

a sujetu s prihliadnutím na funkciu anticipácie viedla Z. Mathausera v práci Literatúra 

a anticipácia (Bratislava, Tatran, 1982) k prepojeniu osi charakteru (postavy) s osou sujetu 

v synkretických kategóriách sujeto-charakteru a charaktero-sujetu (Mathauser, 1982, s. 78) 

Fungovanie anticipácie na osi charakteru v próze Kniha o cintoríne vyplýva z apriórnej 
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schematickosti (schémovosti) štylizovaného autorstva. S. Tále, mentálne retardovaný, 

štylizovaný autorský subjekt, neprekonal egocentrickú fázu vývoja osobnosti, ktorá poskytuje 

priestor pre opakované uisťovanie sa o identite vzniknutého Ja. V. Borecký poukazuje aj na 

ďalšie súvislosti z perspektívy kognitívnej psychológie. Na Piagetovu  egocentrickú etapu 

egovývoja nadviazal L. Kohlberg koncepciou viacerých štádií morálneho vývoja, pričom prvé 

dve korešpondujú s Piagetovou etapou egocentrizmu. Ide o tzv. prekonvenčné štádium, 

v ktorom jedinec reaguje na dobré a správne príp. zlé a nesprávne v kategóriách sankcií 

a trestov. V konvenčnom štádiu je za dobré a hodnotné považované také správanie, ktoré je 

očakávané širšou sociálnou skupinou (rodinou, národom). V tomto štádiu sa podľa L. 

Kohlberga ukazuje nielen konformita so skupinou, ale i nekritická lojalita k skupine 

(Borecký, 2000, s. 152 – 154).  

Takéto anticipačné usporiadanie charakteru postavy / štylizovaného autora má 

z hľadiska modelovania naivných disproporcií svoje opodstatnenie – simplexný, infantilný 

spôsob koexistencie  a sebaidentifikácie s morálkou väčšiny umožňuje markantne poukázať 

na deficit v oblasti medziľudských vzťahov a rozkladný charakter spoločenských projektov 

a systémov - RSDr. Gunár Karol, tajomník miestneho výboru Komunistickej strany, 

nadobúda v Samkovej hierarchii vzťahov prioritné postavenie, má prednosť pred členmi 

vlastnej rodiny, pretože umožnil Samkovi zložiť pioniersky sľub). Anticipačné usporiadanie 

charakteru sa negatívne odzrkadľuje práve na osi sujetu, ktorá je predimenzovanou 

anticipačnosťou charakteru bezprostredne negatívne zasiahnutá - Tonko Szedílek a Darinka 

Gunárová patria k Samkovým spolužiakom a najlepším kamarátom. Samko Tále informuje 

vysokého funkcionára, tajomníka Komunistickej strany v Komárne, RSDr. K. Gunára, 

Darinkinho otca, o dôverných a ľahko zneužiteľných skutočnostiach, dokonca aj z prostredia 

vlastnej rodiny. Na otázku, či Samko prezradí tajomstvo, ktoré spája Tonka a Darinku aj 

napriek ich vyslovenému zákazu, odpovedali respondenti, ktorí sa ešte nestretli s prózou 

analyzovanou v tomto príspevku nasledovne:  

- áno 15 ( 55,5%) 

- nie 12 ( 44,5%) 

V sujetovej línii, ktorá má patriť v analyzovanej próze k najdramatickejším, predstavuje 

takéto vysoké percento prediktability zánik akokoľvek štylizovanej tenzie umeleckej 

výpovede. Pôsobí ako predčasný antiklimax a následná lektúra je len potvrdením sujetového 

rozuzlenia anticipovaného osou postavy.  

Rovnako nevhodne pri modelovaní napätia na osi sujetu  pôsobí anticipačnosť 

štylizovaného autora (S. Tále) z hľadiska použitého repetičného princípu. V rámci autorských 
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vstupov S. Tále viacnásobne naznačí čitateľovi, že napíše, ako starý Gusto Rúhe začaroval 

Erika Raka, ale ani raz svoje predsavzatie nenaplní. Tesne pred ukončením písanie si na sľub 

opäť spomenie. Reakcia respondentov na dotazníkovú otázku, či sa čitateľ nakoniec dozvie, 

akým spôsobom bol Erik Rak začarovaný, je vyhodnotená takto:  

- áno  8 ( 30 %) 

- nie 19 ( 70 %) 

Vysoké percento prediktability opäť len potvrdzuje, že príliš jednoznačne anticipačne 

štylizovaná podoba autorstva pôsobí kontraproduktívne na osi sujetu, pričom snaha 

vystupňovať tenziu je zmarená odhalením autorského kódu na osi charakteru.  

Silno anticipovaná os charakteru pôsobí rozporuplne aj pri modelovaní intelektuálneho 

univerza štylizovaného autorského subjektu. Na základe dotazníka sme zistili, že 89% 

respondentov považuje za primerané, aby štylizovaný autorský subjekt na intelektuálnej 

úrovni absolventa ZŠ vedel, že mestá ako Bratislava, Hurbanovo a Detva sa nachádzajú 

niekde na území Slovenska. Na druhej strane, hoci len 3,7 % opýtaných naznačilo, že vie, kto 

je Koloman Kertész Bagala, až 74% respondentov dotazníka si myslí, že S. Tále by mal 

vedieť, kto Koloman Kertész Bagala je, ak je v Komárne známy ako maďarský národný 

buditeľ, poslanec za SMK alebo primátor mesta Komárno. Akonáhle sa respondenti 

dozvedeli, že Koloman Kertész Bagala je vydavateľ a pravidelne organizuje literárne súťaže, 

63 % respondentov považuje za pravdepodobné, že S. Tále zosobňujúci perspektívu debility 

sa o tom určite dozvedel len náhodou. Z prieskumu teda vyplynulo, že kým všeobecné 

geografické informácie môžu tvoriť súčasť intelektuálne výbavy S. Táleho, znalosť 

špecifických informácií z oblasti literárneho života by mala byť naturelu tejto postavy 

vzdialená príp. motivovaná iba pričinením náhody.  

Z nášho dotazníka rezultujú aj nasledujúce zistenia: 0 % respondentov v čase 

administrovania dotazníka stotožnilo pseudonym S. Tále s menom D. Kapitáňovej, a hoci 

viac ako 81% respondentov nesleduje diskusiu o stave súčasnej slovenskej literatúry, 63% 

opýtaných sa pri výbere / kúpe / čítaní knihy zaujíma o vydavateľské údaje (návrh obálky, 

ilustrácie, sadzba, korektúry, tlač, väzba, vydavateľ). Je teda pravdepodobné, že väčšina 

respondentov by odhalila stratégiu výraznej autorskej štylizácie už pred prvým kontaktom 

s literárnym textom. Po dodatočnom prečítaní priloženého Životospisu S. Táleho 67% 

respondentov bez problémov odhaľuje autorskú stratégiu – štylizovaný princíp debility, 

schematizmus, naivitu, primitívnosť, jednoduchosť. 33 % zotrváva na úrovni konvenčnej 

interpretácie priamočiareho vzťahu autora k literárnemu textu. Aj napriek identifikovanej 

autorskej stratégii, 60% respondentov neočakáva resp. neželá si problematizovanie výpovede 
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– tematicky má literárny text zohľadňovať obsahový komprimát názvu, nevníma zámernú 

manipuláciu čitateľského vedomia o autorovi a jeho dispozíciách. 40 % respondentov si 

uvedomuje výpovednú hodnotu názvu knihy, ktorý v rámci estetického komunikátu nemôže 

byť komprimátom témy literárneho textu. Následne si respondenti prečítali Prvú knihu 

o cintoríne, pričom zo samotného úryvku je zjavné, že deskriptívny model prózy je 

vyčerpaný. Paradoxne, 63 % respondentov uprednostňuje explicitnú motivovanosť literárneho 

textu motívom cintorína a len 37 % očakáva presah mimo topos cintorína, sekundárne 

konotatívne významy, ktoré  cintorín ako priestor aktivizuje.  

Z nášho výskumu vyplýva, že prílišná anticipačná exponovanosť na osi postavy / 

charakteru spôsobila opakované kolízie pri snahách zdramatizovať os sujetu resp. 

anticipačnosť postavy / charakteru zapríčinila prílišnú prediktabilitu motívov na osi sujetu. 

Výsledkom kompozičnej realizácie naivného v próze Kniha o cintoríne je existencia sujeto-

charakteru , takého modelu anticipačnej stratégie, v ktorom je predimenzovane anticipovaná 

os charakteru, do ktorej len veľmi sporadicky vstupuje os sujetu a nie je schopná spätne 

anticipačne pôsobiť na os charakteru.  

Na úrovni jazykovej komiky sme v rámci dotazníkového prieskumu zaznamenali 

vysoké percento integrácie naivne komponovanej komickej informácie. Všímali sme si 

deformácie na úrovni pravopisnej podoby odbornej lexiky a cudzích slov a schopnosť 

respondentov dešifrovať a rekonštruovať pôvodné významy cudzích slov. Úroveň spätnej 

interpretácie významov dosiahla 87,5 %.  Zároveň sme sa zamerali aj na čitateľsky 

najpopulárnejšie stratégie modelovania lexiky naivným komickým modom. Ako najmenej 

komické boli percipované pravopisne deformované odvodeniny (3,7 %), komickejší efekt 

zaznamenali zložené slová, ktoré si aj napriek slovotvornej deformácii zachovali  pôvodný 

význam príp. nadobudli ďalšiu, komicky motivovanú sému (7,4 %), najmarkantnejší komický 

efekt vyvolali pravopisne deformované slová, ktoré popri naivnej deformácii nadobudli aj 

groteskný význam telesnosti (85 %) resp. aktivizovali nový, neočakávaný lexikálny kontext.  

 Literárnokritické postrehy recenzentov v periodikách si na úrovni kompozície všímajú 

okrem základných konštánt deformačne modelovanej postavy aj výskyt refrénu či návratných 

motívov, čo je zdôvodnené snahou  zvyšovať napätie a rytmizovať text (Ferko, 2000, s. 13). 

Nazdávame sa, že ide iba o jeden z logických dôsledkov preexponovanej anticipácie na osi 

postavy / charakteru. D. Kršáková identifikuje prózy Kniha o cintoríne ako formálne 

neusporiadanú a nedokonalú sebavýpoveď v medziach štylizovanej literárnej mystifikácie. 

Pripúšťa, že ostentatívny východiskový explicitný primitivizmus podstatne obmedzuje 

prechod k druhoplánovým priestorom (Kršáková, 2000, s. 71 – 73). Paradoxne, Z. Belková 
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interpretuje monotónnosť kompozičného stvárnenia ako premyslené dodržiavanie pôvodnej 

autorskej koncepcie (Belková, 2000, s. 8). Domnievame sa, že výrazne limitovaný sujetový 

plán textu, kompozičná lineárnosť, stereotypnosť a proklamovaná bezproblémovosť sú 

pravdepodobnými dôsledkami deštrukcie anticipačných kvalít sujetu a prílišnej dominancie 

zafixovanej anticipačnosti na osi postavy.  
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Dotazník k výskumu o kompozičných realizáciách a percepčných limitoch naivného (S. Tále: 

Kniha o cintoríne) 

Počet respondentov: 27 

 

1. Priraďte autora k dielu:  

S. Tále     Idiot 

F. M. Dostojevskij   Kniha o cintoríne 

D. Kapitáňová    Kapitánova dcéra 

A. S. Puškin    Posledný kôň Pompejí 

P. Vilikovský    Zločin a trest 

Balla     Outsideria 

  

Samko Tále/ D. Kapitáňová - Kniha o cintoríne 0 0 % 

Samko Tále - Kniha o cintoríne   2     7,4 % 

D. Kapitáňová - Kniha o cintoríne   5 18,5 % 

F. M. Dostojevskij  - Zločin a trest   22  81,5 % 

           - Idiot    7 26 % 

A. S. Puškin - Kapitánova dcéra   5  18,5 % 

P. Vilikovský - Posledný kôň Pompejí  6  22,2 % 

Balla - Outsideria     3  11 % 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Zaujímate sa pri výbere / kúpe / čítaní knihy o vydavateľské údaje (návrh obálky, ilustrácie, 

sadzba, korektúry, tlač, väzba, vydavateľ)? 

- Áno 17 (63%) 

- Nie 10 ( 37 %) 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Sledujete a zapájate sa do diskusií o dielach súčasnej slovenskej literatúry? 

- Áno 5 ( 18%) 

- Nie 22 ( 81,5%) 

_______________________________________________________________________ 
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4. Prečítajte si priložený životopis S. Táleho: 

Životospis. 
Ja som napísal svoj Životospis, lebo mi to bolo povedané, aby som ho napísal, lebo to je 
povinné, aby každý spisovateľ mal svoj Životospis. Normálni ľudia ho nemusia mať, lebo 
to je povinné len pre spisovateľov a ja som teraz už veľmi spisovateľ, ohľadom toho, že 
som spisovateľ. Všetci ma obdivujú a vážia si ma. Lebo som spisovateľ. (S. Tále – Kniha 
o cintoríne, L.C.A. Publishers Group 2005) 
 
Ako by ste charakterizovali autorský štýl? Čo možno usudzovať o autorových 

intelektuálnych vlastnostiach? 

67% respondentov bez problémov odhaľuje autorskú stratégiu – štylizovaný princíp 

debility, schematizmus, naivitu, primitívnosť, jednoduchosť. 

33 %  reakcií tematizuje konvenčné interpretácie priamočiareho vzťahu autora 

k literárnemu textu. 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Spisovateľ S. Tále (pseudonym D. Kapitáňovej) a zároveň fiktívna literárna postava je 

štylizovaný ako mentálne retardovaný jedinec. Stručne napíšte čo bude tvoriť obsah 

(tému) jeho Knihy o cintoríne. 

 
Aj napriek identifikovanej autorskej stratégii, 60% respondentov neočakáva resp. neželá si 

problematizovanie výpovede – tematicky má literárny text zohľadňovať obsahový komprimát 

názvu, nevníma zámernú manipuláciu čitateľského vedomia o autorovi a jeho dispozíciách 

40 % respondentov si uvedomuje pozíciu názvu, ktorý v rámci estetického komunikátu 

nemôže byť komprimátom literárneho textu. 

___________________________________________________________________________ 
 
6. Kniha o cintoríne obsahuje 2 knihy o cintoríne.  

Prvá kniha o cintoríne nasleduje: 
V Komárne je cintorín. Je veľmi pekný. Je veľký a priestranný. Je v ňom veľa hrobov. 
Hroby sú veľmi pekné. Sú poukladané v uličkách. Aj inde. Sú tam pomníky aj kríže. Sú 
s menami. Na cintorín chodia ľudia. Niektorí chodia doobeda a iní poobede. Niektorí majú 
hrabličky. A iné... Už nemám čo by som o cintoríne napísal. Je to veľmi pekné. Samko 
Tále. Spisovateľ. Komárno. (S. Tále – Kniha o cintoríne, L.C.A. Publishers Group 2005) 
 

Druhá kniha o cintoríne má 163 strán. Ako tento priestor vyplní Samko Tále? Akú funkciu 

bude spĺňať predstava cintorína? 
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 Deskriptívy model prózy je vyčerpaný. Paradoxne, 63 % respondentov očakáva 

explicitnú motivovanosť literárneho textu motívom cintorína, 37 % očakáva presah mimo 

topos cintorína, sekundárnu motivovanosť cintorínom.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

7. Samko Tále vie, že Detva, Hurbanovo a Bratislava sú mestá, ktoré sa nachádzajú niekde na 

Slovensku. Myslíte si, že je primerané, aby 10-12 ročný žiak vedel, že tieto mestá existujú? 

- áno  24  ( 89 %) 

- nie 3 ( 11%) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Viete, kto je Koloman Kertész Bagala? 

- nie 10 ( 37%)      

- áno  17 ( 63 %) avšak len 1 správna odpoveď pri výbere 

z ponúknutých možností: 

 

a) maďarský národný buditeľ 

b) vodič kamióna 

c) primátor mesta Komárno 

d) vydavateľ 

e) poslanec za SMK 

f) známy publicista a literárny kritik 

__________________________________________________________________________ 

 

 

9. Je primerané, že Samko Tále vie presne, kto je Koloman Kertész Bagala? 

- áno  20 ( 74 %)         

- nie 7 ( 26% )   

___________________________________________________________________________ 

 

10. Koloman Kertész Bagala je vydavateľ, pravidelne organizuje literárne súťaže. Samko Tále 

zosobňuje perspektívu debility. O tom, kto je Koloman Kertész Bagala sa S. Tále dozvedel:  

a. vlastným čítaním pôvodných diel slovenskej literatúry 2 ( 7,4 %) 
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b. z médií (televízia, rozhlas, časopisy)    8 ( 29,6%) 

c. náhodou       17 ( 63%) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Pri písaní knihy Samko Tále síce 5-krát naznačí čitateľovi, že napíše, ako starý Gusto 

Rúhe začaroval Erika Raka, ale ani raz svoje predsavzatie nenaplní. Tesne pred ukončením 

písanie si na sľub opäť spomenie. Dozvie sa čitateľ ako bol Erik Rak začarovaný? 

- áno  8 ( 30 %) 

- nie 19 ( 70 %) 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Tonko Szedílek a Darinka Gunárová patria k Samkovým spolužiakom a najlepším 

kamarátom. Samko Tále informuje vysokého funkcionára, tajomníka Komunistickej strany 

v Komárne, RSDr. K. Gunára, Darinkinho otca, o dôverných a ľahko zneužiteľných 

skutočnostiach, dokonca aj z prostredia vlastnej rodiny. Myslíte si, že Samko prezradí 

tajomstvo o Tonkovi a Darinke aj napriek vyslovenému zákazu? 

- áno 15 ( 55,5%) 

- nie 12 ( 44,5%) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Ktorý z nasledujúcich výrazov vám pripadá najviac komický? 

A / životospis 2 ( 7,4%) B/ debilnina 1 (3, 8%) C/ štamprdlík 23 ( 85%) 

 

Žiadny 1 ( 3,8%) 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Upravte nasledujúce slová do spisovného tvaru. 

a. kurvizána ................................................ 26 ( 96%) 

b. elypsia, elyptický záchvat......................... 23 ( 85%) 

c. indžinier.................................................... 26 ( 96%) 

d. inicilka...................................................... 22 ( 81,5%) 

e. zblázninec................................................. 20 ( 74%) 
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f. exlibricionisti............................................ 25 ( 92,5%) 

 

___________________________________________________________________________ 
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