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РЭФЕРАТ 

Бераставога Глеба Андрэевіча 

 

Тэма. Прывілей 1447 года ў архіўных практыках Вялікага Княства 

Літоўскага. 

Ключавыя словы. ВЯЛІКАЕ КНЯСТВА ЛІТОЎСКАЕ, 

АГУЛЬНАЗЕМСКІЯ ПРЫВІЛЕІ, КАЗІМІР ЯГЕЛОНЧЫК, ПРЫВІЛЕЙ 1447 

ГОДА, КАНЦЫЛЯРЫЯ, ГАСПАДАРСКІ СКАРБ, АРХІВЫ. 

Актуальнасць. На 2018 г. прыпадае юбілей атрымання незалежнасці 

Літвой і Беларуссю. Абвясціўшы суверэнітэт, краіны пазіцыянавалі гэты акт як 

аднаўленне незалежнасці. Прывілей 1447 г. абгрунтоўваў дзяржаўныя прэтэнзіі 

Вялікага Княства Літоўскага часамі Вітаўта, стаўшы актам, дзе закладвалася 

традыцыя апеліраваць да мінулага ў палітычных мэтах. У актах незалежнасці 

традыцыя працягвалася праз маніфестацыю сувязі дзвюх дзяржаў з часамі ВКЛ. 

Адпаведна, юбілей незалежнасці дае нагоду ацаніць гэтую практыку. 

Мэта дыпломнай работы. Высвятленне працэсу захоўвання прывілея 

1447 г. у архіўных сховішчах ВКЛ другой паловы XV – першай паловы XVII 

стст. і яго выкарыстанне як архіўнага дакумента ў гэты перыяд. Аб’ект – 

прывілей 1447 года. Прадмет – звесткі аб стварэнні, функцыянаванні прывілея 

і практыках архіўнага захоўвання дакументаў у ВКЛ, што дазваляюць 

высветліць асаблівасці выкарыстання акта як дакумента дзяржаўных 

архівасховішчаў ВКЛ. Метадалагічнай падставай з’яўляецца тое, што работа 

зыходзіць з выкарыстання гісторыка-генетычнага, гісторыка-тыпалагічнага, 

гісторыка-сістэмнага і параўнальна-гістарычнага прынцыпаў. Метады. У 

даследаванні выкарыстаныя агульнагістарычныя метады (гісторыка-генетычны, 

гісторыка-параўнаўчы, гісторыка-тыпалагічны метады) і метады спецыяльных 

гістарычных дысцыплінаў (пераважна дыпламатыкі і тэксталогіі). 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Пасля надання 

прывілея 1447 г. грамадства ВКЛ мела магчымасць атрымаць інфармацыю 

прывілея. Цягам далейшага часу прывілей трапіў у гаспадарскі скарб, што 

рабіла яго недаступным для падданых. Найбольш уплывовыя члены грамадства 

захоўвалі магчымасць атрымаць копію акта, што стала адносна пашырана ў 

сярэдзіне XVI ст. 

Аўтар пацвярджае, што прыведзены матэрыял аб’ектыўна адлюстроўвае 

стан прадмета, запазычаныя з літаратурных крыніцаў палажэнні 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

Структура і аб’ём работы. Работа складаецца з уводзінаў, 3 глаў, 

заключэння, бібліяграфічнага спіса, дадаткаў. Аб’ём работы – 71 старонка; 

бібліяграфічных спісаў – 17 (168 найменняў), рэферата на беларускай, рускай, 

англійскай мовах – 3, дадаткаў – 32 старонкі.  
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РЕФЕРАТ 

Берестового Глеба Андреевича 

 

Тема. Привилей 1447 года в архивных практиках Великого Княжества 

Литовского. 

Ключевые слова. ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ, 

ОБЩЕЗЕМСКИЕ ПРИВИЛЕИ, КАЗИМИР ЯГЕЛЛОНЧИК, ПРИВИЛЕЙ 1447 

ГОДА, КАНЦЕЛЯРИЯ, ГОСПОДАРСКИЙ СКАРБ, АРХИВЫ. 

Актуальность. На 2018 г. приходится юбилей обретения независимости 

Литвы и Беларуси. Провозгласив суверенитет, страны позиционировали этот 

акт как восстановление независимости. Привилей 1447 г. обосновывал 

государственные претензии ВКЛ временами Витовта, став актом, 

закладывавшим традицию апеллировать к прошлому в политических целях. В 

актах независимости традиция продолжалась через манифестацию связи 

государств с временами ВКЛ. Соответственно, юбилей независимости даёт 

повод оценить эту практику. 

Цель дипломной работы. Выяснение процесса хранения привилея 1447 

г. в архивных хранилищах ВКЛ второй половины XV – первой половины XVII 

вв. и его использования как архивного документа в этот период. Объект – 

привилей 1447 года. Предмет – сведения о создании, функционировании 

привилея и организации практик архивного хранения в ВКЛ, позволяющие 

выяснить особенности использования акта как документа государственных 

архивохранилищ ВКЛ. Методологической основой является то, что работа 

исходит из использования историко-генетического, историко-типологического, 

историко-системного и сравнительно-исторического принципов. Методы. В 

исследовании использованы общеисторические методы (историко-

генетический, историко-сравнительный, историко-типологический) и методы 

специальных исторических дисциплин (в основном дипломатики и 

текстологии). 

Основные положения, выносимые на защиту. После пожалования 

привилея 1447 г. общество ВКЛ имело возможность получить информацию 

акта. В дальнейшем акт попал в господарский скарб, что делало его 

недоступным для подданных. Наиболее влиятельные члены общества 

сохраняли возможность получить копию акта, что стало относительно 

распространено в середине XVI в. 

Автор работы подтверждает, что приведенный материал объективно 

отражает состояние исследуемого предмета, заимствованные из литературных 

источников положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 3 глав, 

заключения, библиографического списка, приложений. Объем работы – 71 
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страница; библиографических списков – 17 (168 наименований), реферата на 

русском, белорусском, английском языках – 3, приложений – 32 страницы.  


