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БАЦЬКІ І ДЗЕЦІ
4 Іх бацькі былі знакавымі
беларускімі дзеячамі. А як
склалася жыццё дзяцей?
Звесткі сабраў Антон Рудак
9 «Мама была камсамолка,
а тата зэк. Я чытала
перапіску спецслужбаў
і разумела, што нас увогуле
не павінна было быць» —
расказвае ўнучка Антона
Луцкевіча
пошта

4

войны
25 «Прыходзь да нас, суседзе дарагі». 100 гадоў таму
пачалася польска-савецкая вайна, якая ў выніку разарве
Беларусь напалам. Піша кандыдат гістарычных навук
Аляксандр Пашкевіч
бестселер
32 Барыс Беразоўскі: майстар блефу
вайсковая гісторыя
35 Сяргей Вайцяхоўскі, генерал без Айчыны. Беларус, які
ратаваў Калчака і стаў чэшскім нацыянальным героем

9

12 «Клумаў быў такі чалавек, што закахацца можна»...
«Толя Бутэвіч назваў наш курс “3-м беларускім”»...
«Мой прадзед Макар ездзіў на заробкі ў Амерыку»
ды іншыя лісты і водгукі
біяграфія
14 «Жыццё, Юра, гэта мокрая палуба». Чаму Андропаў
не ўратаваў СССР
бнр
20 Майсей Гутман: яўрэй, што стаяў ля вытокаў БНР
і УНР. Як склалася ягонае жыццё, раскапалі кандыдат
гістарычных навук Уладзімір Ляхоўскі і ўкраінская
даследчыца Вольга Ямкова

біяграфіі
40 Бацькі і дзеці па-французску: як выхоўваліся дзеці вялікіх
прэзідэнтаў і як склалася іх
жыццё
гаспадары
44 Войцех Пуслоўскі — першы
капіталіст Беларусі

44

Спонсар рубрыкі «Гаспадары»
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48

82
66
48

наша страва

малая радзіма

48 Уладар вадаёмаў
і кароль стала. «Шчупак —
жывучая, брат, юха!»
стоп-фэйк

71 «Уся магістраль Масква – Мінск каштуе менш
за Рагвалодаў камень». Як беларусы страцілі адну
з нацыянальных святыняў і як яе можна аднавіць,
піша Віктар Лютынскі з Оршы
жывая гісторыя

54 «Распятыя дзеці»:
як фота сямейнай
трагедыі выкарысталі для
распальвання варожасці

гісторыя штодзённасці
56 Хованкі, лованкі, карла і пікар: дзіцячыя гульні 1970-х.
Піша Святлана Курс
мастацтва
62 Загадка партрэта Януша Радзівіла. Рэстаўратары
Нацыянальнага мастацкага музея адкрылі пад пазнейшымі
слаямі сапраўднае аблічча князя Януша — вы здзівіцеся
народы беларусі
66 Нашчадкі прусаў:
дзівосная
гісторыя
выжывання
балцкага
анклава каля
Ліды. Расказвае
кандыдат
гістарычных
навук Юрый
Унуковіч

66

74 «Ехалі, маліліся, не верылі ў тое, што бачылі». Успаміны пра
вайну і сваю маладосць нам даслала 83-гадовая Яўгенія
Кулевіч, былая настаўніца са Смаргонскага раёна
загадкі
78 Палтэргейст у Барысаве ў 1988-м: містычныя падзеі, якім
дагэтуль няма фізічнага тлумачэння. Пра падзеі 30-гадовай
даўніны засталіся сведчанні міліцыі, а мы сабралі ўспаміны
відавочцаў і ўдзельнікаў
артэфакты
82 Як мяняліся паштоўкі да 8 Сакавіка цягам стагоддзя
простыя рэчы
86 Сувенір остарбайтара
коміксы

92

88 Апошні вампір.
Частка 2
92 Францыск. Сон
94 Наша пластыляндыя. Прыгоды ў ледавіковым перыядзе
што пішуць
96 Невядомае фота паўстанца,
смаленскія мядзведзі, гарохавая
каўбаса...

