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4
тэма
4 ДОКТАР КЛУМАЎ. СЭРЦА НА ДАЛОНІ
пошта і водгукі
10 Ніякіх лапцей,
затое падцяжкі…
Кубкі з Касцюшкам…
Вёска Мацылёўшчына…
Багдановіч не быў
з татараў…
Быць самастойным
гаспадаром
з непрывычкі цяжка…
вайна пасля вайны
12 Армія Краёва
ў Беларусі: значныя
аперацыі, вядомыя
камандзіры, вострыя
пытанні
20 Героі ці бандыты? Чаму свядомыя беларусы
не падтрымлівалі Армію Краёву, піша кандыдат
гістарычных навук Аляксандр Пашкевіч
24 «Умела і тактоўна». У жніўні 1943-га савецкая
партызанская брыгада Маркава расстраляла амаль
сто партызан Арміі Краёвай з атрада Кміціца
бнр
28 Раман Скірмунт: страчаны шанс БНР. Піша доктар
гістарычных навук Алесь Смалянчук

28

28

32 Раман Скірмунт: загадкавы сфінкс беларускай палітыкі.
Не быў жанаты,
жыў з сялянкай,
быў прынцыпова
дэмакратычным…
гісторыя спецслужбаў
36 Аперацыя «Бумеранг».
Як савецкі КГБ 20 гадоў
вадзіў за нос украінскія
эмігранцкія цэнтры
таямніцы
41 «Хрэн табе ў вочы!»: дык хто ж напісаў «Пінскую шляхту»?
Адказ шукае выкладчык Палескага ўніверсітэта, кандыдат
фізіка-матэматычных навук з Пінска Аляксандр Ільін

64
72
88

80
46 «Гоман»: газета 1906 года, якой ніколі не існавала

ссср

простыя рэчы
48 «Яго дабро і яго ярмо лёгкія». Пра сямейную рэліквію
расказвае Святлана Курс
стоп-фэйк
50 Подзвіг панфілаўцаў: як нарадзілася легенда.
5 з 28 панфілаўцаў, узнагароджаных
пасмяротна, выявіліся жывымі
наша страва
54 Беларускі пітны мёд: старадаўні
і слаўны. Піша доктар гісторыі
Алесь Белы

72 Як беларусы адбудоўвалі
Ташкент: шашлыкі, сквар
і бойкі да смерці
жывая гісторыя
75 «А ў калгасе добра
жыць: адзін робіць,
сем ляжыць». Гісторыю
сваёй сям’і запісаў
педагог з Магілёва
Міхась Булавацкі
турыстычныя кірункі  

вялікае княства літоўскае
60 Полацк крымінальны
XVII стагоддзя. Піша кандыдат
гістарычных навук Дзяніс Лісейчыкаў
рэч паспалітая
64 Забавы «за караля Саса». Як адзначала зімовыя святы
эліта Рэчы Паспалітай
гаспадары
68 Ён першым
увёў 8-гадзінны
працоўны дзень.
Антоній Стульгінскі —
дырэктар, які зрабіў
славутай Добрушскую
папяровую фабрыку

80 Майстры нагамёту.
Харваты, якія 900 гадоў
пражылі без уласнай дзяржавы,
здабылі незалежнасць
у крывавых муках,
але цяпер
знайшлі
мірны спосаб
самасцвярджэння ў футболе
коміксы
88 Апошні вампір
92 Іконы на экспарт
94 Францыск. Дыверсія
96 Пластыляндыя.
Зляпіце з пластыліну
разам з дзецьмі

