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Recepcia Sienkiewiczovho románu Ohňom a mečom na Slovensku 

 

Jana BELÁNOVÁ 

 

 Poľský spisovateľ Henryk Sienkiewicz (1846 − 1916) patrí medzi najvýznamnejšie 

osobnosti svetovej literatúry. Jeho diela si našli svoje miesto aj v slovenskom literárnom 

prostredí a v 20. storočí sa Sienkiewicz dokonca stal jedným z najprekladanejších poľských 

spisovateľov. S autorovými prózami sa slovenskí čitatelia mohli zoznámiť už na prelome 19. 

a 20. storočia. Prvý preklad novely Janko Muzikant sa objavil ešte v roku 1887 na stránkach 

budapeštianskeho časopisu Vlasť a svet. Podobne ako v prípade ďalších prekladov (Starý 

sluha, Organista z Pojník) išlo o málo známych alebo anonymných prekladateľov (Káša, 

2005, s. 219 − 223). Sienkiewiczove rané texty boli súčasťou sérií tzv. zábavných a poučných 

kníh, ktoré vychádzali najmä v budapeštianskych vydavateľstvách. Postupne sa však preklady 

tohto autora objavili aj na stránkach takých národne orientovaných časopisov, ako Slovenské 

pohľady a Národné noviny. V Slovenských pohľadoch bola napríklad v roku 1901 uverejnená 

jedna z najkrajších noviel Henryka Sienkiewicza −   Janko muzikant (tamže, s. 219 − 223 ). 

Do roku 1918 vyšli knižne i novely: Za chlebom (1904), Víťaz Bartek (1912), Poďme za ním 

(1907) a Strážca majáku (1914).  

 Je teda zrejmé, že Henryk Sienkiewicz vstúpil na slovenskú literárnu scénu 

prostredníctvom sociálne a morálno-výchovne akcentovanej novelistiky, o čom píše aj Jozef 

Hvišč (1991, s. 56 − 59), podľa ktorého poľský autor u nás spočiatku pôsobil ako spisovateľ 

so silným nábojom sociálnej a národno-výchovnej angažovanosti. Sienkiewiczova historická 

próza sa ocitla v centre pozornosti až o niekoľko rokov neskôr.  

   

 Z prelomu 19. a 20. storočia pochádzajú i prvé zmienky a kritiky hodnotiace tvorbu 

poľského autora. Krátku recenziu neznámeho autora k novele Miškova smrť1 uverejnil v roku 

1902 časopis Hlas. Recenzia negatívne hodnotí najmä nesprávny prístup prekladateľa k textu 

originálu; až v jej závere autor stručne popisuje Sienkiewiczove spisovateľské kvality, keď 

odporúča "zaoberať sa ním vážnejšie, študovať jeho diela v origináli a oboznamovať nimi i 

naše obecenstvo" (Hvišč, 1991, s. 56 − 59).  

 K počiatočným záujmom o Sienkiewicza a jeho tvorbu sa zaraďuje i Hviezdoslavova 

zmienka v liste Romanovi Zawilińskému. Hviezdoslav vidí v poľskom klasikovi 

                                                 
1 Originálny názov novely znie Janko Muzykant. Táto novela vyšla pôvodne v roku 1879 v časopisoch Kurier 
Warszawski (č. 159) a Gazeta Lwowska (č. 159 − 160) (Hvišč, 1991, s. 55 − 59).  
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"slovanského génia". Svojmu priateľovi Zawilińskému píše: "Právom môžete byť hrdí naňho: 

je on génius, v akého zriedka vtelí sa celá myseľ i všetko duševné snaženie jedného národa. 

Daj Bože, aby ešte mnohými podobnými plodmi obohatil literatúru Vašu a prostredne i 

všeslaviansku, udivujúce svet veľkoleposťou svojich potrieb"(tamže, s. 130).  

 Za prvý rozsiahlejší hodnotiaci komentár Sienkiewiczovho diela sa pokladá doslov 

Svetozára Hurbana Vajanského, ktorý sa objavil v prvom knižnom vydaní dvojnovely Hania 

− Starý sluha (Martin, 1903). Už v jeho úvode je Sienkiewicz prezentovaný ako "veliký 

talent, plastický tvorca, príjemný štylista a pútavý rozprávkar" (Vajanský, 1903, s. 226 − 

228). Sláva je však relatívny pojem, na čo upozorňuje i Vajanský, keď cituje názory poľských 

kritikov Aleksandra Brücknera a Piotra Chmielowského. V tejto recenzii nájdeme i zmienku o 

Sienkiewiczovej Trilógii. Vajanský vo svojom príspevku píše: "Hlavné jeho dielo, ktorým sa 

stal slávnym, je trilógia románová: Ogniem i mieczem, Potop a Pan Wołodyjowski; je to obraz 

rozpadávajúcej sa Pospolitej. Časti trilógie sú nerovnej ceny, prvá je najlepšia, dve 

pokračovania toho samého historického deja nesú slabosti všetkým takýmto pokračovaniam 

spoločné" (tamže, s. 226 − 228) . Je zaujímavé, že za najlepšiu považoval Vajanský práve 

prvú časť Trilógie, zatiaľ čo všetky nasledujúce kritiky vyzdvihovali román Potopa, o ktorom 

písali ako o umelecky najhodnotnejšom diele poľskej beletrie.  

 V centre nasledujúcich literárno-kritických príspevkov stál Sienkiewiczov román Quo 

vadis?2. Prvé slovenské vydanie tohto románu sa objavilo v roku 1911 v preklade Pavla 

Halašu. V tom istom roku, ale v Budapešti, vyšiel zásluhou prekladateľa Petra Bellu − Horala 

aj román Križiaci (Káša, 2005, s. 219 − 223). V tom čase chýbal už len preklad svetoznámej 

Sienkiewiczovej Trilógie. Prvá svetová vojna však na istý čas pretrhla prácu prekladateľov a 

nové knižné preklady sa tak začali objavovať až začiatkom tridsiatych rokov, keď sa traja 

mladí profesori (Andrej Germuška, Mikuláš Stano a Ján Hollý) pustili do prekladania 

Trilógie, aby v rokoch 1930 − 1931 vydali román Ohňom a mečom (2 zväzky), Potopa  (3 

zväzky) a Pán Wołodyjowski (1931, 2 zväzky). Záujem o Sienkiewiczovu tvorbu neklesol ani 

po roku 1945, o čom svedčí množstvo ďalších prekladov jeho najvýznamnejších diel.  

  

 Prvé slovenské vydanie románu Ohňom a mečom vyšlo teda v roku 1930 v 

Turčianskom Sv. Martine v preklade už spomínaných profesorov Mikuláša Stana, Andreja 

                                                 
2 V roku 1911 vzniklo hneď niekoľko recenzií, glos, poznámok a informácií o Sienkiewiczovi, spojených 
prevažne s faktom slovenského vydania Quo vadis? (Hvišč, 1991, s. 56 − 59).  
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Germušku a Jána Hollého. Autorom úvodného slova k tomuto vydaniu je Mikuláš Stano. Jeho 

predslov prináša, žiaľ, len základné encyklopedické údaje o živote a diele Henryka 

Sienkiewicza; M. Stano venuje pozornosť najmä autorovým historickým románom, a to 

Trilógii, románu Quo vadis? a Križiakom, pričom stručne informuje aj o Sienkiewiczových 

spoločenských románoch: Bez dogmy a Rodina Polanieckych. V tom období už svetoznámy 

spisovateľ je v predslove spájaný s takými prívlastkami ako "geniálny spisovateľ" a 

"významný muž".  

 Vydanie prvej časti Trilógie nevyvolalo v radoch slovenských kritikov taký záujem, 

ako tomu bolo v prípade románu Quo vadis?. S prvou štúdiou, v ktorej nájdeme i zmienku o 

románe Ohňom a mečom, sa stretávame až v roku 1956. V tom čase vychádza v Bratislave v 

poradí druhé vydanie Potopy. V doslove k tomuto románu slavista Rudo Brtáň (1956, s.  389 

− 403) hodnotí, i keď len stručne, aj prvú časť Trilógie. O Sienkiewiczovi píše ako o veľkom 

poľskom vlastencovi, ktorý chcel obrazmi z minulosti "občerstvovať a povzbudzovať poľské 

duše a srdcia". Autor doslovu neobišiel ani problém deformácie historickej látky. Za jednu z 

príčin údajného "prekrucovania" historických faktov označil fakt, že pri písaní prvej časti 

Trilógie Sienkiewicza výrazne ovplyvnilo hneď niekoľko tendenčných historických 

prameňov, t.j. prameňov, ktoré na jednej vyzdvihovali poľskú šľachtu, zatiaľ čo kozácku 

stranu vykresľovali v tých najtemnejších farbách. Tento problém však Brtáň ďalej nerozvádza 

a svoju pozornosť venuje výlučne analýze románu Potopa.  

 Oveľa podrobnejšiu štúdiu analyzujúcu nielen román Ohňom a mečom, ale vlastne 

celý trojdielny románový cyklus, ponúkla čitateľom Halina Ivaničková v roku 1967, kedy 

vyšlo druhé slovenské vydanie románu Ohňom a mečom (opäť v dvoch zväzkoch). Autorom 

prekladu bol Matej Andráš. Okrem samotného textu románu a spomínanej štúdie H. 

Ivaničkovej pod názvom Takmer storočný spor o Trilógiu čiže paradoxy románu Henryka 

Sienkiewicza obsahuje toto vydanie aj veľmi užitočné vysvetlivky, ktoré oboznamujú čitateľa 

nielen s rôznymi historickými osobnosťami vystupujúcimi v románe, ale aj s rozličnými 

poľsko-ukrajinskými historickými reáliami, potrebnými pre bližšie pochopenie historického 

vývoja v Poľsku.  

 Štúdiu H. Ivaničkovej možno rozdeliť do troch častí. Jej prvé riadky opisujú 

defetistické nálady v Poľsku v druhej polovici 19. storočia, kedy krajina ako samostatný štát 

už niekoľko rokov nejestvovala3. V takejto spoločenskej situácii začína vychádzať 

                                                 
3 V rokoch 1772, 1792 a 1795 dochádza k deleniu Poľska. Územie Poľska bolo rozdelené medzi tri mocnosti − 
Rusko, Prusko a Rakúsko, v súvislosti s čím nezávislý poľský štát prestáva existovať. Znovu obnovený bol až v 
roku 1918. 
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Sienkiewiczova Trilógia, ktorou chcel autor poukázať na niekdajšiu veľkosť poľského 

národa, čo malo prispieť k "zoceleniu sŕdc" osudom ťažko skúšaných Poliakov. Je zvláštnym 

paradoxom, že na apologetické ciele si Sienkiewicz vybral kritické 17. storočie − obdobie 

vnútorného rozkladu poľského štátu. Ale ako píše H. Ivaničková (1967, s. 448), "Sienkiewicz 

sa s ľahkosťou vedel povzniesť nad tieto ťažkosti, keď existujúce síce, ale v tom čase už 

zriedkavé príklady hrdinskej obetavosti pre blaho národa povýšil na všeobecnú črtu".  

 Čo je dôležité, v ďalšej časti štúdie autorka neopomenula ani búrlivú diskusiu, ktorá sa 

rozpútala po vydaní románu Ohňom a mečom. V jej centre stál už spomenutý problém 

deformácie historickej látky, a teda námietka, podľa ktorej Sienkiewicz dokonale "prekrútil" 

zmysel poľsko-kozáckych vojen, vedených v 17. storočí.  

 Najvýraznejší odklon od histórie môžeme sledovať najmä v prípade dvoch 

historických postáv − Jeremiho Wiśniowieckeho a Bohdana Chmeľnického. Týmto postavám 

sa v krátkosti venuje i Halina Ivaničková. Pozitívnou stránkou štúdie je  fakt, že autorka pri 

hodnotení románu Ohňom a mečom pracuje s komentármi takých spisovateľov a kritikov, ako 

Tarnowski, Żeromski, Prus, Szajnocha, Świętochowski, Chmielowski, Wyka, Brzozowski a 

i., pričom cituje tak pozitívne, ako aj negatívne ohlasy hodnotiace Sienkiewiczov román. 

 Okrem spomínanej diskusie, autorka doslovu informuje aj o ďalších dvoch častiach 

Trilógie − o románoch Potopa a Pán Wołodyjowski. V záverečnej časti príspevku venuje 

pozornosť i umeleckým vlastnostiam Sienkiewiczovho historického románového cyklu a jeho 

poetike, o ktorej píše ako o "poetike rozprávky zapriahnutej do služby vlasteneckých citov" 

(tamže, s. 459). Práve v emocionálnych a mravných hodnotách, vypožičaných od takých 

umeleckých foriem, akými sú rozprávka a hrdinský epos, spočíva podľa H. Ivaničkovej 

tajomstvo príťažlivosti Trilógie, čo autorka doslovu i dokazuje v momente, keď aplikuje 

základné atribúty rozprávky na celý románový cyklus. Hľadajúc odpoveď na otázku úspechu 

Trilógie medzi čitateľmi na celom svete, autorka štúdie nezabudla vyzdvihnúť ani znamenitý 

štýl a jazyk Sienkiewiczových diel, bezchybnú kompozíciu románov či nevšednú 

vynaliezavosť v oblasti románovej zápletky (tamže, s. 456).  

 Na základe uvedeného možno skonštatovať, že v prípade H. Ivaničkovej ide o jeden z 

najlepšie spracovaných doslovov osvetľujúcich základné otázky a paradoxy týkajúce sa 

románu Ohňom a mečom.  

 

                                                                                                                                                         
 



741 
 

 Nateraz posledné slovenské vydanie románu Ohňom a mečom (opäť v dvoch 

zväzkoch) v preklade Mateja Andráša vyšlo vo vydavateľstve Tatran v roku 1988. Na rozdiel 

od predchádzajúceho vydania z roku 1967 toto vydanie neobsahuje doslov. Autor prekladu 

však čitateľom opäť ponúka vcelku rozsiahle vysvetlivky približujúce poľsko-ukrajinské 

historické reálie. V prvom zväzku nechýba ani stručná informácia o Sienkiewiczovej záľube v 

histórii, rovnako je tu stručne opísané aj historické pozadie príbehu. Druhý zväzok románu 

prináša iba základné informácie o ďalších dvoch častiach Sienkiewiczovej Trilógie.  

 

 V slovenskom literárnom prostredí sa teda objavili len tri vydania románu Ohňom a 

mečom (ide o spomínané vydania z rokov 1930, 1967, 1988). Možno povedať, že väčšej 

pozornosti sa u nás tešil najznámejší Sienkiewiczov historický román Quo vadis?. V 

porovnaní s románom Ohňom a mečom  vyšlo na Slovensku len do roku 1976 až  sedem 

vydaní tohto románu, a to v rokoch 1911, 1920 − 1921, 1942, 1948, 1966, 1970 a 1971, 

pričom prvé úryvky z románu Quo vadis? boli publikované už začiatkom 20. storočia 

(Fircáková, 1973, s. 79 − 80; Gerbocová, 1995, s. 21 − 22).   

 Zdá sa, že čitateľsky úspešnejšie než román Ohňom a mečom  boli aj nasledujúce dve 

časti Trilógie. Prvý úryvok z románu Potopa pod názvom Obrana Čenstochovej vychádza 

knižne v roku 1930; celý román (v troch zväzkoch) vyšiel o rok neskôr − v roku 1931. Po 

roku 1945 sa objavili ešte ďalšie tri vydania tohto románu (v rokoch 1956, 1969 a 1986). Čo 

sa týka tretej časti Trilógie, na Slovensku boli publikované štyri vydania románu Pán 

Wołodyjowski, a to v rokoch 1931, 1968, 1983 a 1987. 

 

 Románu Ohňom a mečom venovalo svoju pozornosť aj niekoľko slovenských 

literárnych vedcov. Na tomto mieste je však potrebné poznamenať, že samostatných štúdií, 

ktoré by sa podrobnejšie venovali spomínanému románu, nie je veľa. Najviac informačných 

zdrojov tvoria rôzne doslovy a úvody publikované v slovenských vydaniach 

Sienkiewiczových diel. Autorom takéhoto doslovu je popri Brtáňovi a Ivaničkovej i 

významný slovenský polonista a literárny historik Jozef Hvišč4. Ten vo svojej práci informuje 

o podnetoch, ktoré priviedli Sienkiewicza k napísaniu prvej časti Trilógie. Podobne ako H. 

Ivaničková aj Hvišč vyzdvihuje Sienkiewiczov umelecký talent a rovnako reaguje i na 

výhrady recenzentov, ktorí poľskému autorovi vyčítali okrem svojvoľného pretvárania 

                                                 
4 Konkrétne ide o doslov k románu Potopa, Bratislava: Tatran, 1969.  
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historických faktov najmä podceňovanie sociálnej problematiky, útlaku ukrajinského národa z 

poľskej strany a z neho vyplývajúce nespravodlivé hodnotenie poľsko-ukrajinských vojen 

(Hvišč, 1969, s. 351). Ako uvádza J. Hvišč, všetkých kritikov uviedol na správnu mieru až 

poľský profesor Juliusz Krzyżanowski, podľa ktorého historický román nemôže podať verný 

obraz minulosti, pretože "je produktom umenia, a nie vedy − správa sa zákonitosťami, ktoré 

sú vede cudzie" (tamže, s. 352).  

 Prekladateľ a literárny historik Ján Sedlák sa v doslove k románu Pán Wołodyjowski 

(1968) venuje všetkým trom častiam Sienkiewiczovej Trilógie. Okrem opozície umeleckej a 

historickej pravdy autor doslovu podrobne rozoberá i umeleckú štruktúru tohto románového 

cyklu. Ani on neobišiel otázku deformácie historických obrazov zo 17. storočia, keď spomína 

takých kritikov ako Brzozowski či Górka. Hneď na to však vyzdvihuje umelecké hodnoty 

románu, pričom si na pomoc privoláva citát známeho poľského spisovateľa Bolesłava Prusa, 

podľa ktorého je duša románu Ohňom a mečom síce "zmrzačená, lebo je nepravdivá, ale 

forma je taká pekná, že my literáti by sme sa mali od neho učiť spisovateľskému umeniu" 

(Sedlák, 1968, s. 498).  V záverečnej časti sa autor doslovu venuje samotným postavám 

Trilógie, čo možno pokladať za jeden z najväčších prínosov jeho doslovu.  

 V roku 1986 píše J. Sedlák doslov k románu Potopa. V porovnaní so spomínaným 

doslovom z roku 1968 však tento príspevok neprináša nijaké nové informácie; v podstate je 

len stručným zhrnutím toho, čo už bolo na tému Sienkiewicza a jeho Trilógie povedané. 

 

 Na záver spomeňme aspoň niektoré publikácie určené študentom slavistiky a 

polonistiky, ktoré sa venujú životu a tvorbe Henryka Sienkiewicza a v ktorých môžeme nájsť 

i zmienku o prvej časti jeho slávnej Trilógie.  

 Základné informácie o Sienkiewiczovej tvorbe ponúkajú Dejiny svetovej literatúry 2 v 

podkapitole venovanej poľskej literatúre. Autor tejto podkapitoly (Pavol Wincer) sa sústredil 

najmä na Sienkiewiczovu historickú prózu, nájdeme tu však aj stručnú informáciu o jeho 

románoch so súčasnou tematikou.  

 Jednou z najznámejších publikácií sú Dejiny poľskej literatúry, ktoré vyšli v roku 1987 

v preklade Jána Sedláka. Kniha pozostáva z deviatich kapitol. Tvorbe Henryka Sienkiewicza 

je venovaná podkapitola s názvom Tvorba Henryka Sienkiewicza. Sienkiewicz je tu 

opisovaný ako tretí najvýznamnejší románopisec epochy realizmu (popri B. Prusovi a E. 

Orzeszkovej) a zároveň ako najslávnejší poľský autor tohto obdobia v Európe (Weiss, 1987, s. 

260). Čo sa týka tvorby H. Sienkiewicza, autor podkapitoly (Tomasz Weiss) oboznamuje 

čitateľa so všetkými zložkami autorovej umeleckej realizácie, a teda s jeho ranými 
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poviedkami a novelami (Humoresky z Worszyłłovej kapsy, Uhľokresby, Za chlebem, Hania, 

Starý sluha), ako aj historickými (Trilógia, Quo vadis?, Križiaci) a spoločenskými románmi 

(Bez dogmy, Rodina Połanieckich).  

 V prípade románu Ohňom a mečom T. Weiss neopomenul otázku "historického 

falšovania" a podobne ako jeho starší predchodcovia, ani on nezabudol vyzdvihnúť osobitý 

umelecký talent Henryka Sienkiewicza. 

 Veľkým prínosom je i kniha Jána Sedláka s názvom Osobnosti a diela vo svetovom 

realistickom románe, v ktorej autor predstavil vrcholné postavy a diela vybraných 

spisovateľov devätnásteho a dvadsiateho storočia. Jedna z kapitol informuje aj o živote a diele 

Henryka Sienkiewicza. Čo je pre nás dôležité, najviac pozornosti venoval J. Sedlák analýze 

autorovej Trilógie, Križiakov a románu Quo vadis?. Rovnako ako mnohí literárni vedci pred 

ním, aj on píše o obrovskej popularite a kritikách namierených voči Sienkiewiczovmu dielu, 

jedným dychom však zároveň správne dodáva, že čitateľov dnes už "nerušia Sienkiewiczove 

historické anachronizmy", ale práve naopak "vždy ich vzrušujú nesmrteľné postavy a 

autorove umelecké majstrovstvo" (Sedlák, 1975, s. 224).  

 Nemenej zaujímavá je pre nás aj publikácia Jozefa Hvišča Slovensko-poľské literárne 

vzťahy (1815 − 1918), ktorá informuje tak o tvorbe Henryka Sienkiewicza, ako aj o prvých 

prekladoch jeho diel do slovenčiny.  

 Medzi najnovšie publikácie venované študentom slavistiky a polonistiky patrí 

vysokoškolská učebnica Jozefa Hvišča Poľská literatúra. Vývin a texty. Táto publikácia sa 

skladá z deviatich kapitol. Prvých osem kapitol prináša chronologický prehľad poľskej 

literatúry, a to od čias stredoveku až po medzivojnové obdobie. Okrem literárnohistorických 

faktov môžeme v každej kapitole nájsť aj ukážky z tvorby jednotlivých autorov, ktoré sú 

publikované v origináli. V poslednej kapitole hodnotí Jozef Hvišč miesto poľskej literatúry v 

slovenskom literárnom kontexte.  

 Meno Henryka Sienkiewicza sa skloňuje v kapitole venovanej poľskému pozitivizmu. 

Jozef Hvišč tu píše o najznámejších dielach autora, rovnako informuje aj o ostrej kritike, s 

ktorou sa stretla prvá časť Sienkiewiczovej Trilógie. Textová časť prináša úryvky z autorovej 

novelistiky (Szkice węglem, Za chlebem) i z historickej prózy (Ogniem i mieczem, Potop, Quo 

vadis?, Krzyżacy), rovnako tu nájdeme aj úryvok z dobrodružného románu W pustyni i w 

puszczy.  

 O Sienkiewiczovi píše Jozef Hvišč aj v deviatej kapitole, v časti venovanej prekladom 

poľskej literatúry do slovenčiny. Autor Trilógie je tu opísaný ako jeden z veľkých stimulov 
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prekladateľskej tvorby, nakoľko historická próza bola na Slovensku vždy veľmi populárna 

(Hvišč, 2001, s. 345). 

  

 V našom príspevku sme sa snažili načrtnúť recepciu tvorby Henryka Sienkiewicza na 

Slovensku. Zo všetkých prekladov, ktoré u nás vyšli, sme sa zamerali najmä na autorov 

román Ohňom a mečom. Kým v susednom Poľsku ide o jedno z najpopulárnejších diel, medzi 

slovenskými čitateľmi je tento román (podobne ako Sienkiewiczove krátke prózy) menej 

známy. Tým sa podľa nás vytvára šanca pre slovenských literárnych vedcov, aby aj oni 

prispeli svojimi postrehmi a názormi k prezentácii Sienkiewiczovej tvorby na Slovensku, 

keďže záujem o literatúru našich severných susedov má u nás bohatú a dávnu tradíciu.   
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