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Podniosłem wszystkie zmurszałe 

całuny, które leżały w trumnachj 

odsunąłem od siebie dumną pociechę, 

płynącą z poddania się, byleby tylko 

ustawicznie sobie powtarzać: 

,,Ach, to jednak tak nie było! 

Tysiąc radości rzucono na wieki 

w groby, a ty stoisz tu sam jeden 

i przeliczasz je!" Biedaku, biedaku! 

Nie przerzucaj wszystkich kart 

podartej księgi przeszłości. 

Czyż jeszcze za mało ci smutku? 

Jean Paul (Richter) 
Biographische Belustigungen unter der Gehirnschale einer Riesin. 

Eine Geistergeschichte. 
(Fragment, wybrany przez Mickiewicza na motto do IV części Dziadów) 



Stanisław Wyspiański, Głowa Ko nrada- Apollina 

Adolf Nowaczyński 

WYSPIANDER 
MOJE WSPOMNIENIA (fragmenty ) 

„C AFE SCHMIDT" 

W owych to czasach mała falanga młodzieży literackiej i artys tycznej , 
gotującej się do najścia, do wypadu z Krakowa na ... arenę, żyła, trzeba to 
wyznać, życiem dość rozwiązłym, sprośnym i wagabundziarskim. Czytało 
się i studiowało, owszem, nieproporcjonalnie dużo i wszystko, co p:::ipadło 
w ręce. ( ... ) Przy tym wszystkim atoli pozostawało jeszcze dużo miejsca na 
lunatyczne marnowanie nocy po obskurnych knajpiskach i bumsach, no i na 
stałe wysiadywanie cyganerii w jej pierwszym chronologicznie lokalu 
kawiarnianym, w protoplaście warszawskiej „Ziemiańskiej ",tj. u Schmidta. 
Była to nadrudawska „Cafr Tortoni" czy „Taverne du Pantheon", na 
zbiegu Plant i ul. Szewskiej, z małą oszkloną werandą . Kto tam nie bywał. 
( ... ) 

KLASZTOREK 

Do Wyspiandra na Poselską zachodziło się wtedy, gdy się powzięło 
stanowczą i nieodwołalną decyzję „zerwania z tym życiem bezmyślnym" , 

z rują, porubstwem, opilstwem, przy stosunkowo minimalnym obżarstwie 

( ... ). Tam około niego unosiła się całkiem inna atmosfera, jakby klasztorku, 
cela Fra Angelica czy Poverella z Asyżu, kwiatki, ptaszki, praca, upoj enia, 
ale czysto duchowe - egzaltacje artystyczne . Trzeba się było wkupić znów 
w łaski spornym „naręczem" kwiatów. ( ... ) I wtedy nastawał okres czystości 
obyczajowej i czystej sztuce poświęcony . Rozkochany w Grassecie, Wy
spiander rysował kwiaty godzinami z pedanterią japońską. W kwiaty mógł 
wpatrywać się godzinami. Oglądało się albumy i wydawnictwa. Przepojony 
czcią i miłością dla sztuki francuskiej , godzinami objaśniał , jak nazywają się 
rozmaite architektoniczne szczególiki w katedrach francuskich . Puvis de 
Chavannes'a wielbił wtedy jak Matejkę, któremu pozostał wierny. Chodziło 



się w one roki we trójkę z Parvim na długie, czasem dziko męczące spacery: 
Tyniec, Przegorzały, Skała Kmity, bliżej na Krzemionki( ... ). Godzinami na 
Skałce. Lektury rozmaitych dzieł przechodził najpierw ekstatycznie, by po 
jakimś czasie wpadać w dość bezwzględny krytycyzm i odsądzanie od 
wartości. Tak bywało z Matlakowskim, z Witkiewiczem i z Askenazym, 
w którym jakiś czas zaczytywał się wprost z furią. Mam wrażenie, że w tych 
latach nosił się z myślą, aby w Polsce odegrać taką rolę, jak William Morris 
w Anglii, aczkolwiek od czasu do czasu znowu marzył głośno o roli 
„polskiego Wagnera". A tu trzeba wiedz ieć, że niżej podpisany w owe czasy 
był zapalony wagnerzysta, tzn. grywał , względnie nękał fortep ian całymi 
Meistersingerami, Złotem Renu, W alkiriami, Tristanem itp. ( ... ) I to było też 
podkładem sympatii, jaką mnie jakiś czas darzył ten najczystszy i najbardziej 
strzelisty duch naszej generacji. Ja sobie, żłopiąc czarną, grywałem i persyf
lowałem Wagnera, a on przy tym chodził tam i z powrotem zamyślony , 

wciągnięty w siebie, jakby nieobecny - to znów stawał, to rysował, to 
przerysowywał, to kalkulował. Ale czasam i Wagnera j uż miewałem do · ć 
i wówczas przechodziłem do Griega, wchodzącego w Pipidówce w modę 
( ... ), a czasami przechodziło się niepostrzeżenie i do operetek. I tu muszę 

wyznać szczerze, że później przy moim wybrzdąkiwaniu Mamselle N itouche 
i Czarodzieja znad Nilu na dole u Turla rankami, gdy gości nie było, 
ołówkiem spisywane były fragmenty i sceny z jednej bardzo pięknej, 

wstrząsającej i jeszcze przyszłość przed sobą mającej (kiedy Sztuka na scenę 
wróci) tragedii. 

VIVE LA BOHEME! 

[Gdy Nowaczyński po paroletniej nieobecnośc i wrócił do Krakowa 
w r. 1900] Wyspiander był, po Sędziach, Klątwie, Legionie napisanych, już 
estymą i mirem wielkiego poety otoczony, a jak zawsze skromny, kobieco 
delikatny, dobry, ciepły i serdeczny dla wszystkiego, co wątłe, chore, 
nieszczęśliwe, a nieufny i opancerzony wobec wszystkich, co zbyt zdrowi, 
mocni, muskularni. ( ... ) 

PREMIERA „HERNANIEGO" 

... Przed Weselem traktowało się dramaturgię Wyspiandra z respektem, 
ale z zastrzeżeniami, a nie bez sarkazmu, i to ogólnie, niech nikt dziś nie łże, 
że „już wtedy". Nieprawda. Stawiało się go za Tetmajerem, Rydlem, 
Żuławskim, gdzieś obok Rittnera, przy Micińskim. Wyszydzali go bez 
pardonu recenzenci Prokesz i Beaupre, nie chcieli o nim nawet słyszeć 
Tarnowski i ks. Badeni, wyklinał go świątobliwy, staropanieński Zdziecho
wski, a tylko spryciarze z „Czasu" (z tego samego „Czasu", który odrzucał 
mu dziesięć lat wstecz nadsyłane rapsody), od razu wcześniej wyczuli, 

wyniuchali w n im kogoś, kogo trzeba sobie zaskarbić, kogo n ie należy „mieć 
przeciwko" . Rzecz ściśle biorąc, dystan s właściwy wzięli do tego fenomenu 
dwaj ludzie o istotnym smaku literackim , tj. nieodżałowanej pamięci 

R. Starzewski i Ign. Rosner. Tuż przed Weselem kpiono, podczas prób lekki 
gdzieniegdzie sabotaż, i gdyby nie upór, dobra wola, energia Kotarbińs

kich ... kto wie, czyby i jak by do Wesela przyszło. Takiej premiery jak ta 
polskiego Hernaniego drugiej już się nie przeżyło, ani późnie j , ani nigdy. To 
był wstrząs psychiczn y, gromadzkie om amien ie i olśnienie, chwyt za gardło 
i p ierwsze dudnienie podziemne przed nadchodzącym kataklizmem wojen
nym z r. 1914. Sejsmograf niewoli drgnął. Przesiedzieliśmy przed teatrem, 
na P lantach, w kilku omal do rana. Ja napisałem do „Słowa Polskiego" długi 
felieton, cokolwiek obłąkańczy, po którym miało jeszcze przyjść kilka - ale 
nic poszły, bom na kilka dni po prostu stumaniał , zgłupiał, dostał jakiegoś 

porażenia mózgowego, paraliżu woli i myśli. N umery tego „ Słowa Pol
skiego', przypominam sobie dziś z dumą, były „ rozchwytane" . W yspian
der, do ktorego poczłapałem dopiero w kilka dni - wdzięczny i serdeczny, ale 
ja j u ż onieśmielony , niepewny sibie, obciążony poczuciem grzesznego 
żywota cygańskiego, przyziemnością, robaczywością, „żemanfiszyzmem", 

sowizdrza ls twem - przepychaniem taczki nie w górę po syzyfowemu, 
a prosto przed się, i to w zygzakach . D o dawnej zażyłoś c i z podkpiwabkami 
al pari i sans fa~on, do odnoszenia s ię jak „szlachcic na zagrodzie, równy 
wojewodzie" , nie czułem się już uprawniony od momentu, kiedy wśród 
niewielu pierwszy spostrzegłem, że to nie ... jeden z wielu, jeden z kilku, ale 
j e d e n J e d y n y. 

Od premiery W esela ciągłość reminiscencji się rwie. ( .. . ) Za wielki już 
wytworzył się wonczas dystans duchowy między debiutującym dopiero 
dramatopisarzem , essayistą, satyrykiem, facecjonistą, „skotopastuchem", 
tj. między mną a natchnionym, za cały naród cierpiącym, myślącym, 
przewiduj ącym a jasnowidzącym przyszłość pomazańcem wieszczej poezji. 
Tu trzeba jednak przyznać, że był czas, kiedy stało s i ę al pari, kiedy to 

w zaraniu twórczości wspólnie planowało się np. wieczór ku uczczeniu 
pamięci Matejki, składający się z trzech ożywionych udramatyzowanych 
o brazów, a W yspiander, rozdzielając tematy, Rydlowi dawał „Unię lubel-
ką" (spełnione po dz iesięciu latach), sobie rezerwował „Batorego pod 

Pskowem", a mnie, wówczas jeszcze par inter pares , powierzał zakończenie 
wieczoru „Rzeczpospol i tą babińską" (spełnione po dzies ięciu latach) . 
W tedy to, p rzez długi okres swej najbujniejszej i najzdrowszej ideowo 
i formalnie twórczości, skromny, „cichy i pokornego serca", z czasem stał się 
o pancerzony w swej starobiblijnej prophetic isolation, niedostępny, apodyk
tyczny i, bardzo podobnie zresztą jak i Żeremiasz, przy każdym zakusie 
„obcego" czy „przechodnia" wejścia w swe tereny uczuciowe i myślowe, 
wprost nawet dla najbliższych oschle despotyczny, w z łośliwych ripostach 
drapieżny, sępi . ( ... ) 



FI NA LE 

Cóż tedy jeszcze na ostatku wygrzebać, co by winno być uratowane 
przed uronieniem w mroku zapomnienia? Są, jeszcze są, i to może nie tylko 
imponderabilia. Bo np„ co bardzo ważne - to Wyspiańskiego podniosłe 
pojęcie o dostojeństwie, o misji każdego artysty i pisarza, ten kategoryczny 
imperatyw duchowego kapłaństwa, wyższości cechu pisarskiego nad wszys
tkimi profesjami i ten mus wieności samemu sobie, stale podnoszony, 
niemimikryzowania się ni z otoczeniem, ni z epoką, nieakomodowania do 
rzeczywistości, niepoddawania ni komu, ni czemu. ( .. . ) 

Prac o wito ś ć? Nie, to już nie była pracowitość Leonarda da Vinci, to 
była gorączkowa, obsesjonalna furia pracy, żeby przypadkiem nie odejść ze 
świata nie odrysowawszy tego a tego, nie skomponowawszy tamtego, nie 
skorygowawszy u współczesnych pojęcia czy poglądu na to czy na tamto . („. ) 
To w ar zysk ość.(. .. ) Nie chodził na koturnach i nie opierał się na urnach. 
Prostota grandseigneura a joie de vivre artysty („ .) 

Po 1 i tyk a. Tak, tej nie cierpiał, nie znosił z najgłębszego serca, imo ex 
pectore . Nie tylko gardził nią pasywnie, ale aktywnie jej nienawidził, brzydził 
się nią jako czymś brudzącym i plugawiącym sumienie i ręce, paczącym 
i dewastującym dusze. („.) Irytowało go już nawet, gdy cyganeria trawiła 
czas na czytanie artykułów wstępnych w gazetach i zatruwała się tym fuzlem. 

Opowiedzieć chciałbym multum et multa, z lamusa wspomnień wyda
wać najdziwniejsze zabawki, cudactwa, rupiecie, ewokować mityczne czasy, 
do których rzadko kto może i chce jeszcze wracać myślami, a które jednak 
w naszym pojęciu miały coś z wielkich przedświtów i przedwiośni, miały 
dynamit światoburczy rewolucyjnych dążeń i wierzeń. Że zaś On był istotnie 
Jedynym z moich współczesnych, do którego z łatami już za życia rósł 
dystans współżyjących, Jedynym, w którym już za życia odczuwało się patos 
pomazańca, natchnionego wśród genialnych lub utalentowanych, Jedynym, 
któremu cierpienie fizyczne i katorga niedoli ukuły z krótkiego życia 

przepiękny rapsod bohaterski - przeto wszystko, co jemu współczesne, 
można już potraktować jako spłowiały szeroki gobelin, na którego :tle stoi 
biała herma Nieśmiertelnego. (.„) 

Stanisław Wyspiański 

Duchy pra-gwiazd 
osuwające się w sfery 
materii (fragment) 



Stanisław Baliński 

AFISZ „WESELA" Z ROKU 1900 

Ostatnia zwrotka pieśni w oczach się rozwiewa, 
Jak dym na horyzoncie w polu. I przepadła . 
I cicho. - Słychać tylko trzask suchego drzewa) 
Szurn deszczu na ulicy i szelest wahadła. 
W ogromnym lustrze) które zwyczajem paryskim 
Wisi w każdym mieszkaniu nad kominkiem niskim) 
Odbzj"a się złośliwie zmurszałość tapety, 
Na której ktoś rozwiesił pocztówki. Niestety. 
Jeden tylko obrazek wyobraża z gustem 
Jakieś sprzed lat czterdziestu paryskie plenery: 
Bulwary. Rząd stolików na rogu Opery. 
I woalka nad lekko wystającym biustem. 

Kilka zielonych kresek, jakaś plama ryża 
I fiołkowe kontury ... Masz serce Paryża. 

Fin de siecle - poprzez Paryż - połączył świat razem. 
Tańczyło się kadryla i tonkinoizę. 
Tańczyło się w Warszawie) w Krakowie i Wilnie, 
W każdy motyw paryski wsłuchując się pilnie, 

Kiedy nagle ktoś przerwał wesołość niepewną 
Jednym ruchem gwałtownym (niby pociągnięciem 
Sznura, co nagle zrywa kurtynę powiewną) 
I dramatycznym słowem zmącił, jak zaklęciem, 
Pozorną ciszę. I magią tajemną 
Przypomniał przerażonym, że jeszcze jest ciemno. 

Patrz cie! Rok dziewięćsetny. Już żyrandol gorze 
Nad przepełnioną salą) w K rakowie ) teatru. 
Błyszczy czerwień f oteli i złocone loże) 
I słychać podniecony gwar amfite atru. 
Znany kry ty}? niedbale zasiadł w rzędzie pierwszym: 
„ Wyspiański! Co za nuda! Trzy godz iny wierszy!" 

Powoli światła gasną. Scena się otwiera. 
I z aczyna się wielka) tragiczna premiera. 

Widzę chatę weselną) groźną) roztańczoną_, 

Rozpolitykowaną i niedopełnioną. 
Widzę stół porzucony w żałobnych świec bieli 
I czarne oko sadu, co wgląda do chaty. 
I widzę, jak nadciąga długi szal Racheli, 
Zaplątany w jabłonie, słomę, mrok i kwiaty. 
I to wszystko wytwarza taki dreszcz wśród gości, 
Że dają się omotać godziną wielkości 
I przechodzą, jak widma, w roztańczonym szurnie 
Z czarnej kulisy marzeń na estradę sumień. 

I widzę ten korowód na swojskim weselu, 
Między nocą a świtem, w półmrokach niebieskich, 
Widzę oczami ojca i przyjaciół wielu, 
Kotarbińskich, Czajkowskich, Feldmanów, W alewskich, 
Którzy byli tej nocy na zamarłej sali 
I potem cale życie już o tym gadali. 

Pisując życiorysy, wielu wśród mieszczańskich 
Kryt:yków - o poecie mówi, że jest blady, 
Ale naprawdę blady z tej wielkiej gromady 
Był Baudelaire, może Poe, z Polaków - Wyspiański. 

Jego oczy od innych były o ton bladsze, 
Kiedy stał za kulisą w krakowskim teatrze 
I przy dźwiękach widmowej muzyki bez rnocy 
Kazał snuć się tańczącym dookoła nocy, 
Zamykając w tym kręgu księżycowej doli 
Ku większej chwale ludzkiej - historię niewoli. 
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W KAWIARNI 

W jeden wczesnowiosenny wieczór, gdy latarnie miejskie gasły, a wi
cher wyjąc niósł przed sobą tłumy szeleszczących zwiędłych liści kasztanów 
po pustych alejach Plant - w zacisznym kątku „Paonu" zeszła się gromadka 
artystów. Stasinek siadł przy pianinie i grał jakąś piosenkę dyktowaną przez 
Kaspra. Zwabieni melodią po chwili przychodzili inni - „Paon" się zapełnił. 

W„Paonie" mnożyły się portretowe szkice, głównie Wyspiańskiego, 
Mehoffera i innych. Na dwóch drugich ścianach gabinetu wisiały dwa duże 
kartony. Na jednym Wyspiański naszkicował Najady wśród pól, na drugim 
chciał coś skomponować Stanisławski z „aktem", ale tu gdzie kończył się 
krajobraz, a zaczynało się ciało człowieka - profesor utknął - było to ponad 
jego siły. Nad drzwiami wisiał uśmiechnięty Turliński (rysunek Wyspiań
skiego), z latarką zamykający kawiarnię uroczystym: feieramt. Ponieważ 
jaskrawość płomyka gazowego lampy rozprasza wyrazistość barwy portretu 
- Wyspiański wbił „pluskiewkę" o miedzianej główce w latarkę. Odbite 
w główce pluskiewki światło lampy naśladowało łudząco światełko latarni. 
(„ .) 

(Marceli Nałęcz-Dobrowolski) 

Kochał nade wszystko Maeterlincka. 
I tak siedzieliśmy jednego popołudnia w tym osławionym lokalu Turlińskiego, 
o którym takie potworne dziwy opowiadano, a którego stałym gościem był śp. 
Jan Stanisławski, Mehoffer, Włodzimierz Tetmajer, Jacek Malczewski, 
redaktor „Czasu" Starzewski, Wyspiański i tylu, tylu innych, którzy są dziś 
dumą i chwalą Polski. W owym lokalu, w którym się pono niesłychane orgie 
odbywały, a dokąd w przejeździe często zaglądał i śp. Piotr Chmielowski, 
i Jabłonowski, i Antoni Lange, i Kasprowicz i Sygietyński. Otóż owego 
popołudnia - a byliśmy we dwójkę - zadeklarował Wyspiański wiersz 
Maeterlincka z „Serres chaudes": „Les paons nonchalants, !es paons tout 
blancs ... " - Wiesz co- powiedział nagle - a może by nazwać lokal Tur lińskiego 
„Białym Pawiem" ? 
- Cudowna myśl - rzekłem. 

(Stanisław Przybyszewski) Stanisław Wyspiański, Hermes wiedzie do Hadesu duchy boha1erów 



Stanisław Wyspiański, Wesele, reżyseria scenografia, kostiumy Jerzy G rzegorzewski. 
Stary Teatr, Kraków r977 (Foto Zbigniew Łagocki) 

ROZMOWA 

Ewa Bułhak: O ile pamiętam, od początku Pana dyrekcji w Studio w planach 
repertuarowych teatru pojawiało się przedstawienie, które nazywał Pan 
„ Wyspiański- Sceny". Później był inny projekt. „ Wesele - Widma". Na 
Małej Scenie, w malarni, w jej podłodze miała być otwarta tzw. „klapa" 
- czyli otwór znajdujący się kilkanaście pięter nad przestrzenią Dużej 
Sceny. To stamtąd, z dołu, dobiegać miały dźwięki muzyki, tańca, światło. 
Na górze zgromadzeni byliby inteligenci. 
Do obecnego przedstawienia doszedł Pan jednak zaskakującą drogą. Od 
„Poddasza" z „Kramu z piosenkami" Schillera, od „Peleryny", którą 
chciał Pan słyszeć w wykonaniu Igora Śmiałowskiego. To miała być ta 
tytułowa bohema, z piosenkami wg tekstów Schillera, Wyspiańskiego, 

Witkacego. Portret artystów od początku wieku. Jak dokonał się zwrot 
w stronę Wyspiańskiego, w dodatku w stronę „Wyzwolenia"? 

Jerzy Grzegorzewski: Był pewien krąg tematów, obsesji. I jest. Teraz do 
obsesji Widm doszła obsesja Masek. 

E.B. W wywiadzie* poprzedzającym premierę pańskiego głośnego krakow
skiego „Wesela", w 1977 roku, mówi Pan, że będzie to przedstawienie „o 
inteligentach, czy raczej o stawaniu się pewnej świadomości". 
Mówi Pan także o kliszach pamięci związanych z „ Weselem" i o ich 
wywoływaniu jedynie w pewnych rozbłyskach akcji. To nasuwa myśl, że 
obecne przedstawienie jest jakimś dalszym, bardziej radykalnym krokiem 

* „Rozpacz i bezsilność „Wesela" -z Jerzym Grzegorzewskim rozmawia Elżbieta Morawiec. 
Życie Literackie 1977 nr 25 



na drodze, która zaczęła się - może już w pańskim pierwszym „Weselu", 
które reżyserował Pan w Łodzi,jako młody człowiek, na scenie Teatru im. 
Jaracza. W „La Boheme" „it''esele", jego fragme nty , wracają j akby 
z bardzo daleka, lub są zupełnie przestrojone. 
Ale wracając do inteligentów i świadomości: mówz Pan w tamty m 
wywiadzie - „wyjątkowo silnie odcz uwam w „ Weselu" moment rozpaczy 
bezsilności. ( .. . ) W II I akcie pozostaje tylko zamknięte kolo i sznur. 
Samobójstwo, przekładając rzecz na kategorie życiowe." 
Ów moment został wówczas żywo odczut)i, zobaczono w nim wypowiedź 

pokoleniową. Ale to było w 1977. Kontekst politycz ny - choć nie był on 
jedynym głębokim kontekstem przedstawienia - był oczywi ty. 
Obecnie wraca Pan do owych i·nteligentów, czy jak Pan chce - artystów, by 
zobaczyć ich w perspektywie „ Wyzwolenia". To jasne. Ale co z rozpaczą? 

J.G. Rozpacz jest przywilejem artystów. 

E.B. Z wcześniejszego zamysłu „La Boheme" zostało jedno - kawiarnia; 
miała być przywołana magicznym gestem, zapaleniem kądzieli i tekstem 

Guślarza. 

W przedstawieniu „Dziady - Improwizacje" pojawiła się grupa gości za 
oknem z „ Wesela", Gospodyni, iV' ernyhora. 
„Dziady" otwiera Pan kluczem „ Wesela". Postaci Wyspiańskiego przy
wołuje zaklęciem z „Dziadów". 
Jest tak, jakby oba te utwory były przede wszystkim częścią zbiorowej 
pamięci, zbiorowym kodem świadomości. 
Pan działa na jego obrzeżach, przywołując (por. wywiad z Elżbietą 

Morawiec) to, co nazywa Pan „nie wyrażoną, ukrytą treścią", utajoną 
sferą emocjonalną, pulsującą pod powierzchnią". To bardzo proustowskie. 
Ale czy owa ukryta treść, pamięć nieświadoma, może być także pamięcią 
zbiorową? 

Nostalgiczny ton, powrót do przeszłości, do pewnych utworów, postaci, 
melodii - pojawia się często w Pana przedstawieniach. Ale przecież jest to 
także powrót do własnej młodości, do postaci z przedstawień sprzed la t, do 

osobistego, szczególnego przeżycia . W dodatku, zawsze się Pan utożsamia 
z którymś z bohaterów, jest Pan właściwie aktorem. Wybór bohaterów, 
z którymi się Pan utożsamia nieraz mnie niepokoi. Z kim utożsamia się 
Pan w „La Boheme"? 

J.G. Ze Stanisławem Radwanem. 
Stani sław \X1yspiański, Zarodki światła rozsiewające się samoczy1111ie z plaszcza Boga 
(fragment witraża Bóg twórca) 
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