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Передмова
Коли йдеш вулицями міста і небайдужим допитливим
поглядом вдивляєшся в будівлі, в очі де-інде впадають
старовинні будинки, яким вже понад сто років, але вони
збереглися, незважаючи на революції, війни, окупацію,
перебудови, вандалізм.
А ще більше їх знищено, зруйновано і лише зі старих
поштових листівок та пожовтілих від часу фотографій можна
довідатися, яким було місто колись, у дореволюційні часи.
Та невблаганний час нищить і листівки, і фотознімки, а
не лише будинки та споруди. Метою нашого видання є
відтворення старих поштових листівок та фото, що
збереглися, на яких зображено наше місто початку ХХ
сторіччя.
Поштові листівки з видами Олександрії були
надруковані у Парижі в друкарні С.Случанського, яка
знаходилася на вул. Кардинала Лемуана, 53. Кожна з них
мала окремий номер (фото 1). Найвірогідніше, що видавалися
вони впродовж 1903-1913 років.
Важко припустити, що хтось з далекого Парижу
приїздив до Олександрії, щоб зробити фотознімки. З великою
долею вірогідності можна стверджувати, що фотографував
місцевий фотограф, який поштою надсилав скляні
фотоплатівки до Парижу. На той час в місті працювало два
фотоательє, найкращим з яких вважалося художнє ательє
Л.Смелянського, учасника і лауреата багатьох художніх
виставок, в тому числі за кордоном (фото 2). Не виключено,
що саме він був автором тих фотографій, які були
розтиражовані у вигляді поштових листівок. До нас дійшли
його фотографії, датовані 1889-90 роками.
Листівок та документів збереглося небагато. І стає їх все
менше.
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Ми використали матеріали міського краєзнавчого музею
ім. А.Ф.Худякової та з власних колекцій авторів.
Деякі фотознімки будинків повторюються, бо одні
знімалися з різних ракурсів, інші – у різні часи. Це дозволяє
простежити динаміку часу і порівняти те, що було колись, з
тим, що ми маємо сьогодні.
Кожна окрема фотографія – це документальне
відображення певного місця, будинку, вулиці. Та зібрані
разом вони створюють строкату панораму давньої
Олександрії.
Наша книга – це перший крок у пошуках та збереженні
фотодокументальних матеріалів про минуле нашого славного
міста.
Бажаємо успіхів тим, хто наважиться зробити наступні
кроки і висловлюємо щиру вдячність всім, хто нам допомагав
і підтримував, в першу чергу працівникам міського
краєзнавчого музею ім. А.Ф.Худякової.

1. Зворотня сторона листівки та поштова
марка Олександрійського земства
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2. Зворотня сторона
фотографій з ательє
Л.Смелянського та
М.Хайкова
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Твоєї вулиці ім`я
Коли б вулиця могла говорити, вона б розповіла про своє
минуле, про людей, що жили на ній, ходили на роботу, до школи,
про події, що відбувалися в різні часи, про іноземних ворогів, що
топтали нашу землю, про героїв, що її визволяли...
Вулиця мовчить. Та придивіться уважним, небайдужим,
допитливим поглядом до старих будівель, покрівель, ганків,
дверей, вікон, металевих навісів над вхідними дверима. Вони
можуть розповісти багато про минуле, давнє. Забуте...
Про це розповідають і назви вулиць, якщо їх безрозсудливо і
безпідставно не міняли на догоду владі.
Вже виросло кілька поколінь, що не знають і не
здогадуються, які назви мали наші вулиці в минулому. І ми повинні
бути вдячні Ф.М.Мержанову, який наприкінці свого життя написав
спогади про дореволюційну Олександрію і подарував їх нашому
краєзнавчому музею. Десятки дослідників уже скористалися ними,
і цей розділ у значній мірі базується на спогадах Ф.М.Мержанова.
Сучасна вул.Шевченка була до революції Центральною, а
вул. Пролетарська - Миколаївською. Вулиця 6-го Грудня до
революції мала назву Казначейської, а згодом отримала ім`я
Леніна. Пройдіться повільно цією вулицею, уважно придивіться до
будинків. Починаючи від колишнього театру, на ній збереглося ще
кілька дореволюційних будинків і, незважаючи на добудову та
ремонти, їх можна впізнати.
А центральна вулиця сучасної Олександрії до революції мала
назву Соборної, в радянські часи спочатку була Жовтневою, а
згодом отримала ім`я Леніна, що збереглося і по цей день.
Вулиця Калініна мала назву Ганнібалівська. На ній жив актор
Г.П.Юра та автор книги “Записки суфлера”
Левко
Білоцерківський.
Вулиця Свердлова мала назву Бульварна, бо вела вона до
бульвару, що був улюбленим місцем відпочинку олександрійців, і
знаходився там, де зараз сквер між будинком театру і вулицею
Шевченка. Якраз на розі вулиць Бульварної і Центральної з 1904
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року проживала родина Чижевських, та відомий вчений
Д.І.Чижевський у цьому будинку не народився, як свідчить
меморіальна дошка, бо на час переїзду йому виповнилося 10 років.
А неподалік зберігся двоповерховий будинок колишньої земської
управи.
Будинок земської управи та більшість шкіл міста споруджено
за проектами олександрійського інженера-архітектора Е.Крауза.
Він був талановитим архітектором, переможцем багатьох
губернських конкурсів. За його проектами на початку ХІХ сторіччя
в Херсоні та багатьох містах губернії споруджено багато шкіл та
інших приміщень громадського призначення. Вони витримали
випробування часом і збереглися до наших днів.
Вулиця Першотравнева мала назву Поштової. Прикрасою
вулиці був казковий будинок голови земської управи
С.Г.Піщевича. В нього неповторні, оригінальні вікна, стилізовані
під масті карт, а дах прикрашав ажурний шпиль. За народними
переказами, кошти на цей будинок С.Г.Піщевич виграв у карти. На
щастя, будинок зберігся до наших часів.
Зберігся на Першотравневій будинок №23 з невеличкою
баштою колишнього власника гастрономічного магазину
Штромберга. Впродовж багатьох років тут був онкологічний
диспансер. А на тому місці, де зараз сквер на розі пр.Леніна та
Першотравневої, був двоповерховий готель “Брістоль”. Деякі

7

автори публікацій у місцевій пресі вважають, що готель “Брістоль”
знаходився по вулиці Соборній, на розі сучасного пр.Леніна та
вулиці Свердлова. Так, там також був готель, але це був готель
Соломона. Досить придивитися до листівки, що збереглася у
фондах краєзнавчого музею та уважно перечитати спогади
Ф.М.Мержанова, щоб у цьому переконатися. Власне готель
Ф.П.Бондарєва “Брістоль” займав верхній, другий поверх, а на
першому були кондитерська Шенгофа, ковбасний магазин Додатка,
гастрономи Стрімовського та Бердичевського, а також ювелірний
магазин Гольдфарба. За радянських часів тут розміщувалася школа
№1. В ній навчався видатний вчений в галузі ракетно-космічної
техніки, заступник Головного конструктора КБ “Південне”, членкореспондент Академії наук України, Герой Соціалістичної Праці,
лауреат Ленінської та Державної премій СРСР Микола Федорович
Герасюта.
Зразу після звільнення Олександрії від фашистських
загарбників у цьому будинку розмістився військовий госпіталь, де
лікувався після поранення Василь Биков, згодом відомий
білоруський письменник, лауреат Ленінської премії. На цій вулиці
збереглася з дореволюційних часів пожежна частина, на вежі якої
встановлено старовинний годинник, що колись прикрашав міську
аптеку, яку було знесено у повоєнні роки. А Поштовою вулиця
називалася тому, що на ній у кварталі між сучасними вулицями
Горького та Калініна з південної сторони була двоповерхова
пошта.
Нинішня Червоноармійська мала назву Абазинська, а вулиця
Лібкнехта – Крюківська, вулиця Горького була Василівською, а
Кременчуцька – Ісаківською. Всі ці назви видно на плані міста
1872 року.
Сучасна вулиця Семашка мала назву Ярмаркова, бо вела до
площі, де відбувалися ярмарки. Зараз на цьому місці центральний
ринок, а куток цей мав назву Озерки, Озера, бо було тут кілька
невеликих озер, які після дощів переповнювалися водою, а влітку,
під час спеки перетворювалися у болото.
Вулиця Енгельса мала назву Молдаванської, бо першими
поселенцями на ній були молдавани. Сучасна вулиця Тельмана у
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дореволюційні часи називалася Лісною. Тут був розташований
склад лісоматеріалів, до якого їздили з усієї округи.
Сучасна вулиця Діброви свою назву одержала на честь
активного учасника громадянської та Великої Вітчизняної війни
Іллі Даниловича Діброви, який загинув 14 жовтня 1944 року у
Словаччині. До революції вона мала назву Інгульська, а згодом,
після громадянської війни, стала Перекопською.
Інколи перейменування вулиць міста мало курйозний
характер. Так, нинішня вулиця Санітарна в давні часи мала
офіційну назву Грязна. Хто бував на цій вулиці, на власні очі
переконався, що стара назва була небезпідставною.
Сучасна молодь і не здогадується, що вулиця Луначарського
мала назву Тюремна. На ній містилася Олександрійська в`язниця.
А вулиця ім. 20-річчя Жовтня носила назву Березівська, бо
паралельно протікає річка Березівка, що неподалік впадає в
Інгулець.
Старі назви несли в собі характерну особливість тієї чи іншої
вулиці, підкреслювали її несхожість з іншими. Про що говорить
сучасна назва вулиці – Партизанська? А раніше вона мала назву
Порохова, бо на ній знаходився пороховий склад місцевої
військової частини.
Вулиці міста не мовчать. Вони промовляють до нас своїми
будинками, палісадниками, покрівлями, і, звичайно, назвами. Треба
вміти прислухатися до них, вчити їх мову. І тоді багато цікавого
вони повідають нам.
Бувають міста великі, маленькі. Можна уявити місто без
старовинних будинків, без трамваїв, музеїв, парків. Є міста, у
яких немає річок. Та ніколи не може бути міста без вулиць,
пам’ятників минулим подіям. Без пам`яті.

9

3. План Олександрії ІІ половини ХІХ століття
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4. Зараз в цьому будинку по вул. Шевченка, 71
знаходиться Палац школярів та молоді ім. Шакало.
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5. Казначейство

6. Нині тут знаходиться міське відділення
Промінвестбанку
12

7. Панорама міста початку ХХ століття
13

8. Зараз – це проспект Леніна

А це - вулиця Діброви
14

9. Таким був Олександрійський театр
15

10. У 1911 році в місті виходила газета «Александрийский
театральный листок». Це була єдина на всю Росію театральна
газета у невеличкому провінційному місті.
16

11. Такими вітальними
картками
олександрійські глядачі
висловлювали вдячність
акторам.

12. Такий вигляд театр мав при звільненні
міста від фашистів
17

13. Зараз це проспект Леніна та вулиця Діброви
(ще один ракурс)
18

14. Нині це вулиця 6-го Грудня №6

15. І знову проспект Леніна
19

16. Вул. Соборна
20

17. На місці сучасної пл. Кірова видно церкву.

18. Панорама Олександрії з пожежної вежі.
21

.

20. Будинок Піщевича.
22

21. Колишній будинок Штромберга (вул. Першотравнева, 23)
зараз тут знаходиться ПП “Здоров´я”
23

22. Жіноча гімназія існувала ще у ХІХ столітті
Над фасадом цього будинку нестаріючий латинський вислів:
Scientia potestas est (Знання – сила)
24

23. Цей будинок зруйновано вже в повоєнний час.
Зараз на цьому місті буд. №61 по пр. Леніна.

24. Дивись сторінку 33
25

25. Синагога

26. На місці колишнього готелю “Бристоль” зараз сквер на
розі пр. Леніна та вул. Першотравневої
26

Будинок аптеки з годинником.
Фото 1952 року

27. Будинок купця
І.Я.Соболєва (на розі
сучасних вул. Діброви та пр.
Леніна). До війни це був
чудовий Палац піонерів. У
грудні 1943 зруйнований
окупантами. Дивом уцілів
годинник. Його було
установлено на приміщенні
аптеки, на місці якої нині
знаходиться будинок
зв´язку. Через деякий час
після знесення аптеки
годинник народними
умільцями встановлено на
пожежній вежі.
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28. Ця будівля на розі Першотравневої та Калініна,
на щастя, збереглася.

29. Вул. Свердлова, 28. Зараз тут знаходиться міське управління
освіти. До революції – будинок лікаря Вишневецького.
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30. Вул. Свердлова, 25. Флюорографічна станція.
Колишня школа І.Л.Волотковського

31. Нині на цьому місці знаходиться школа №6
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(“Изв. Алекс. Уездн.
Земства, 1910 №32)

32. В цьому будинку проживала родина І.К.Чижевського. Тут
пройшло дитинство видатного вченого-славіста, історика,
філософа Д.І.Чижевського (1894-1977). Зараз тут розташована
центральна районна бібліотека. Вул. Шевченка, 66.

Меморіальна дошка Д.І.Чижевському на будинку
райбібліотеки
30

33. Будинок редакції газети “Вільне Слово”
(колишня друкарня Райхельсона)

34. Такі звіти друкувалися тут на початку ХХ століття.
31

35. Артезіанський колодязь.
Вода і до революції,
як бачимо, була не
безкоштовною…

32

36. Вул. Шевченка №85. Нинішній військомат.
До революції – школа А.В.Бачинського.
33

37. Такий варіант гербу міста
відтворювався на поштових марках
Олександрійського земства
38. Водонапірна башта на
території міської лікарні
39. Інколи
фотографії
слугували замість
посвідчення особи:
“Александрийское
уездное
полицейское
управление
удостоверяет, что
изображенный на
этой карточке есть
действительно
дворянин
Владимир
Алексеевич Царн.
Августа 12 дня
1905 г“
34

40. Олександрійські
бульвари…

41. Печатка міської
управи
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42. За сто років
рекламні
оголошення майже
не змінилися…
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43. Такі
навіси над
ганком
прикрашали
фасади багатьох
олександрійських
будинків…Вони
як свідоцтво про
рік народження
будинку

37

Олександрія
Подаємо в перекладі з російської за газетою
«Одесский вестник», № 42 за 1856 р.
Олександрія, повітове місто Херсонської губернії,
засноване в 1806 році із поселення відомства державного
майна Усівки; коли ж засноване село, я не міг точно
дізнатися. До 1842 року місто було дуже невелике, але з того
часу почало розростатися далі на південь, і на сьогодні
складається з трьох частин; власне міста і двох передмість, на
заході - Інгулецького, а на півночі - Березівки. Власне місто
лежить на лівому березі Інгульця, а передмістя його - на
правому, і з’єднуються з містом двома мостами,
побудованими один на Єлисаветградській, а другий на
Кременчуцькій дорозі. На півночі від міста впадає в Інгулець,
з правого його боку, невеличка річка Березівка, від котрої і
передмістя, розміщене біля неї, носить таку ж назву. У 1847
році Олександрія нагороджена гербом, а наступного вона
дуже постраждала від пожежі, яка знищила майже півміста.
До 1850 року олександрійські жителі користувалися однією
дерев’яною церквою на честь св. Миколая, а в 1850 - му році
закінчено будівництво камінної трьохпрестольної, обнесеної
в 1853 році кам’яною огорожею. Головний, або середній
престол цієї церкви на честь Першої Пречистої пр.
Богородиці, північний - Володимира Рівноапостольного, а
південний - Олександра Невського. Обслуга її складається з
одного протоієрея, двох священиків, двох дияконів, двох
дячків і двох пономарів.
Величина самого міста незначна, версти півтори в
довжину, не більше; але з передмістями воно займає значний
простір. Жителів у ньому, безпосередньо християн 3590 душ,
а саме: чоловіків 1847, жінок 1743 душі; із цього числа:
духовних чоловічої статі 22, жіночої 19; військових чол. 242,
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жін. 42; статських чол. 132, жін. 82; різночинців чол. 153, жін.
282; купців чол. 22, жін. 16; міщан чол. 1241, жін. 1245; дворових людей чол. 35 і жін. 57. Із загального числа жителів
розкольників чол. 54 і жін. 45 душ. До народонаселення
Олександрії зараховуються також і сусідні села і хутори, а
саме: село Мартоіванівка, володіння поміщиків Гороновичевих, знаходиться від міста за чотири версти, у ній дворів 29;
село Слон - Камінь, поміщиків Звенигородського і Харченка,
за 4 версти від міста, дворів 12; село Березівка, поміщика
Агеєва, за 5 верст, дворів 8; село Смирновка, штабс - капітана
Пиваровича, за 5 верст; село Озера, за 2 версти, поміщиків
Сіверса і Звенигородського, дворів 16; с. Пилипівка, поміщика Звенигородського, за 2 версти, дворів 17; с. Трапезонт Сторожова, поміщиків Стройникових, за 2 версти, дворів 4; с.
Новопетрівка, тих же Стройникових, за 2 версти, дворів 2; с.
Вербова Лоза, сотника Дмитра Паскіна - Порецького, дворів
5; і с. Урочище, поміщиків Черникових, за 4 версти від міста.
Всі ці села, через свою недалеку відстань, складають ніби
єдине ціле з містом, особливо село Вербова Лоза, котре
з’єднується з Інгулецьким передмістям і подібне більше на
передмістя міста, ніж на окреме поселення.
Міські будівлі всі зведені виключно з очерету, плоту і
дерева, а тому вони не настільки міцні і мало захищені від
частих тут сильних північних вітрів. Із кращих будівель в
Олександрії будинок поміщика Леонтьєва, приміщення у два
поверхи, на Базарній, єдиній у місті площі, напроти церкви, і
будинок дворянського зібрання, зведений із паленої цегли.
Всіх будівель у Олександрії більше 700, у тім числі три готелі
і десять заїжджих дворів; крім того, тут є два салотопні
заводи; два, що виготовляють крупчатку, один цегляний і 27
вітряних млинів, із котрих більшість розміщена у південному
міському полі.
За 7 верст від Олександрії, на південь, знаходиться с.
Звенигородка, що належить поміщикам Звенигородському і
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Мордовському; між цим село і містом, за одну версту від
останнього, лежить хутір того ж поміщика Звенигородського
- Червоне село. Село Звенигородка має церкву на честь
Воздвиження чесного хреста і відзначається тим для
Олександрії, що у ньому найкращий ярмарок, котрим
користуються олександрійці. Безпосередньо у місті три
ярмарки: Сирний, буває у перші три дні масляної,
Петропавлівський - 29 - го червня і Миколаївськирй - 6 - го
грудня; всі вони засновані у 1835 році. Оборот на них дуже
незначний. Березневий же ярмарок, що проходить у
Звенигородці, в день 40 - а мучеників, славиться як привозом
товарів, так і кількістю придбаної на ньому худоби.
Крім сіл, про які вже говорив, по сусідству із
Олександрією розміщені с. Войнівка, за 3 версти від міста, з
церквою на честь першомученика архидиякона Стефана,
належить полковнику Канівальському, і с. Березівка, з
церквою на честь св. обручника Йосипа, - поміщика
Бржеського; близькість сіл і селищ забезпечує навіть
надлишок продовольства міста. Нині ж, у зв’язку з
військовими подіями і неурожаями, в Олександрії все досить
дорого; хоч не більше, як рік тому, тут було все надзвичайно
дешеве і доступне небагатим людям.
Олександрія лежить у низині, оточеній з усіх боків
значними пагорбами. Грунт землі у самому місті піщаний і, як
видно, не зовсім придатний для садівництва, тому що хоч у
місті і передмістях його багато садів, але вони складаються
майже з одних вишневих дерев; береги ж річки Інгульця
зарослі виключно однією вербою. Клімат тут помірний і майже
на 4 градуси нижчий Херсонського. Вода в Олександрії, по
мілководдю Інгульця, добувається із колодязів, котрі можна
зустріти на кожній вулиці; але колодязі не зовсім
задовольняють потреби жителів, тому що вода в них мутна і не
зовсім приємна на смак. Відстань Олександрії від Одеси 384
версти, Херсону 295, С. - Петербурга 1503.
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44. Свято-Покровський храм.

Споруджено 1896 року. Зруйнований 1936 року.
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45. Свято-Успенський собор.
Збудований 1848 року. Зруйнований 1935 року.

46. Свято-Миколаївська церква. Вперше збудована 1759 р.
Після пожежі 1797 р. у 1799 р. відбудована. Зруйнована 1934 року
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Старе місто очима молодих
Студентів художньо-технічного факультету Олександрійської філії Кіровоградського
інституту регіонального управління та економіки під час роботи на пленері завжди
приваблюють неповторні старовинні будівлі міста.
Відтворюємо деякі студентські роботи та малюнок викладача
Наталії Жеребіло.

Автор: Ярошенко Володимир
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Автор: Віряскіна Світлана
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Автори:
1 Жеребіло Наталія
2 Попандапуло Юрко
3 Савостіна Юлія

1

3
2
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Автор: Віряскіна Світлана
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Автор: Сазонова Олена
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Автор: Свєшникова Вікторія
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Старовинні будинки, які ще збереглися, були свідками
різноманітних подій – радісних, трагічних і героїчних. Але
вони не мовчазні, безголосі свідки. Вони промовляють до нас,
інколи волають про допомогу. Мало зупинитися біля них на
хвилинку і оглянути байдужим поглядом. Їх треба відчути і
почути, тоді є надія, що ми відчуємо плин часу. Який ніколи
не зупиняється ні на мить. Ми відчуємо ходу історії і свою
причетність до неї.
Будинки розмовляють. Треба вчитися розуміти їх мову.
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Кохан Анатолій Ілліч
народився 14 лютого 1937 року.
Лікар, кандидат медичних наук. З
1963 року живе і працює в Олександрії.
Автор краєзнавчих книг, у тому числі
путівника по Олександрії, та наукових
праць з історії медицини. З 1963 року в
обласних і місцевих газетах постійно
друкує краєзнавчі матеріали.
Член
обласного літературного об`єднання
«Степ»,
Національної
спілки
журналістів України.

Сурженко Леонід Іванович
народився 3 квітня 1952 р.
В Олександрії проживає з 1967
року. Краєзнавець, колекціонер, зібрав
власний музей старожитностей. Працює
в санітарно-екологічній інспекції міста.
Часто виступає в місцевій пресі.
Про себе він сказав так:
"Я все життя працював і навчався,
навчався і працював".

50

А.Кохан,
Л.Сурженко

Стара
Олександрія
в листівках і фотографіях
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