вялікае княства літоўскае
4 ХТО З ВЯЛІКІХ КНЯЗЁЎ БЫЎ САМЫ-САМЫ?
адкуль наш род
7 Літвіны ці русіны? Кім былі продкі беларусаў? На ўсе пытанні
адказвае кандыдат гістарычных навук Вячаслаў Насевіч
біяграфія
10 Сорак гадоў барацьбы — дваццаць два месяцы ўлады:
лёс вялікага князя Свідрыгайлы. Пра малавядомыя
факты з жыцця аднаго з самых загадкавых
кіраўнікоў ВКЛ піша кандыдат гістарычных навук
Сяргей Палехаў
14 Мінай Шмыроў: «Я не змог
зберагчы дзяцей, і гэтая думка
мяне страшна мучыць»
спецслужбы
19 Псіхалогія суперагента: як адна
з самых паспяховых аперацый КГБ
закончылася найбольшым
правалам
палітыка
26 Як немцы з яўрэямі
аб’ядноўвалі славян. Унікальная
практыка стварэння кааліцый
існавала, калі Заходняя
Беларусь уваходзіла ў склад
Польшчы і розныя народы разам
процістаялі паланізацыі

рэч паспалітая
30 Апошнi план паратунку Рэчы
Паспалiтай: чаму ўсё пайшло не так.
Панятоўскi стаў каралём на расiйскiх
штыхах, але меў план. Ён зрабiў
стаўку на Тызенгаўза…
нашы далёкія
34 Адзін дзень з жыцця мінскага
юрыста ў 1600 годзе аднавіла
Вольга Бабкова
38 Як хавалі памерлых у Вялікім Княстве Літоўскім
«Прыгледзьцеся да камянёў у сваёй мясцовасцi — можа
быць, гэта не проста валун, а помнiк на забытай магiле?»
Піша кандыдат гiстарычных навук Дзянiс Лiсейчыкаў
вайсковая слава
44 Эксперымент гетмана
Астрожскага. Кандыдат
гiстарычных навук Алесь
Казакоў аналiзуе бiтву
пад Оршай
біяграфія
48 «Memento mori»: жыццё
і смерць Данілы Скварнюка.
Шчымлівы лёс селяніна,
пацыфіста, вегетарыянца
з-пад Гродна — артыкул
доктара гістарычных навук
Сяргея Токця

рэч паспалітая
54 Як перамагчы
на выбарах караля.
Як склалася і як
функцыянавала гэтая
нязвыклая для тагачаснай
Еўропы мадэль?
ссср
60 Як аршанскія юнакі
вызвалялі Эрнста
Тэльмана. Група аршанскай моладзі ў 1930-я гады,
кіруючыся найлепшымі намерамі, стварыла патаемную
арганізацыю. Што з гэтага атрымалася, піша гісторык
Зміцер Дрозд
народы беларусі
64 Стараверы і злябы. Як беларусы прымалі бежанцаў
і як стараверы сталі ў нас сваімі Пра жыццё стараабрадцаў
піша доктар соцыялінгвістыкі Уладзіслаў Іваноў
пра-свет
68 Чаму курды паставілі на саюз з Захадам і Ізраілем.
Усходазнавец, доктар палітычных навук Сяргей Богдан
расказвае, калі Курдыстан з’явіцца на карце свету
турыстычныя кірункі
74 Мужчыны для вайны, жанчыны для працы. Кандыдат
гiстарычных навук Варвара Кухарэнка адкрывае сапраўднае
аблiчча Чарнагорыі: супярэчлiвай i самабытнай, з дзiкай
i адначасова натхняльнай гiсторыяй

наша страва
78 Зацірка і рэстаран «Стэла». Што ўвайшло ў канон беларускай
кухні, а што магло ўвайсці? Піша аўтар кніг «Наша страва»
і «Літвінская кухня» Алесь Белы
кухонныя гісторыі
82 Міхля Сінаеўна і яе кухня. Рыба-фіш, гусіныя шыйкі
і смажаны парсючок: беларускія і яўрэйскія традыцыі
спляліся ў яе рэцэптах
простыя рэчы
84 Культавыя рэчы
першага кіраўніка
аэрапорта Мінск-2
малая радзіма
86 Як шляхціц Эйсмант
прыкінуўся маскоўцам ды
іншыя гісторыі з гісторыі
Жабера — замка,
які штурмавалі два каралі
гаспадарка
89 Як будаваліся і як гарэлі панскія цукраварні. Кандыдат
гістарычных навук Андрэй Кіштымаў піша пра тое, як цукар
прыйшоў на нашы землі.
Спонсар рубрыкі «Гаспадарка» — кампанія «І-Экс-Пі Кэпітал»
анекдоты
92 З чаго смяялася чалавецтва. Ва ўсе часы чалавека весялiлi
парадоксы i кур’ёзы
комікс
94 Падводны рыцар, або Выпадак на вайне

