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4 КУРАПАТЫ: ШТО ВЯДОМА НА СЁННЯ
13 «Асобыя карпусы», дзе трымалі
жывых мёртвых
пошта і водгукі
18 «Як стала яна плакаць, дык ёй з аўтамата вочарадзь
як запусцілі…» У палёт з «Нашай гісторыяй»… Віншуем!..
герой
20 З Замкавай гары ў капліцу на Росах. 10 пытанняў
і адказаў пра перапахаванне Кастуся Каліноўскага
і ягоных паплечнікаў
27 «Каго любiш? Люблю Беларусь». Ці добра вы знаёмыя
з Кастусём Каліноўскім? Тэст
30 «Гэта ж жывы нерв нашай нацыі. Чалавек аддаў жыццё
за Беларусь». Бурная дыскусія вакол месца перапахавання
Кастуся Каліноўскага

30

біяграфія
38 Астрыд Ліндгрэн: Будучыня
свету вырашаецца ў дзіцячым
пакоі
наша страва
48 Русь пячэ кнышы
памерлым. «Ой і чакалі ж
мы гэных Дзядоў!» Піша
доктар гісторыі
Алесь Белы

нашы далёкія
56 «Мужыкі галосяць,
а мы не». Чым шляхта
ад мужыкоў розніцца?
Расказвае пісьменніца Таццяна Барысік,
якая паспела пабачыць апошняе пакаленне нашай
шляхты на ўласныя вочы
вайна
64 «Гэта не ўлада, калі яна знішчае сваіх
людзей ні за што». Пра што партызаны пісалі
ў сваіх дзённіках
гісторыя штодзённасці
68 Лука Авечкін кідае піць. Суровыя будні,
суровыя магілёўцы XVI–XVII стагоддзя. Піша
Аляксей Бацюкоў
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наша гісторыя
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за кулісамі
84 П’яны бок
рэвалюцыі. 1917-ы
быў годам вялікіх
вінных пагромаў.
Апафеозам стаў
паўторны «штурм»
Зімняга палаца —
найбуйнейшага
віннага сховішча
Расіі. Піша
кандыдат
гістарычных
навук Станіслаў
Рудовіч

біяграфія
71 Малады
і свабодны.
Тры помнікі
Міхасю
Багуну. Пра лёс
паэта піша Ганна
Севярынец
першая сусветная
76 Золата расійскіх
генералаў закапанае недзе
за Гроднам. Звесткі
пра схаваныя скарбы
сабраў Андрэй Вашкевіч

коміксы
87 Апошні вампір.
Частка 8.
Ліст з таго свету

гумар
78 З чаго беларусы смяяліся
ў розныя эпохі
заходняя беларусь
80 «Гамер, стары мой
прыяцель, разганяў маю
нуду ў жудасных абставінах...»
Як беларусы атрымалі
Гамера і Міцкевіча на роднай
мове дзякуючы турме,
піша кандыдат гістарычных
навук Аляксандр Пашкевіч

94

94

91 Пластыляндыя.
З варагаў у грэкі.
Печанегі напалі!
што пішуць
94 Ваяры без галавы...
Калі б Сталін быў
разумны... Панна
каралевіч Казімір?..
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