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1. Гістарыяграфія і крыніцы. Актуальнасць, мэта і задачы, структура 
курса. Месца ў сістэме агульных і спецыяльных курсаў. Праблема тэрміналогіі. 
Стан  і перспектывы даследаванняў грамадзянскіх канфліктаў у айчыннай навуцы.    

Пачатак гістарычнага вывучэння грамадзянскіх войнаў і канфліктаў. 
Абагульняючыя працы па гісторыі ВКЛ і Беларусі. Гісторыкі ВКЛ і вывучэнне 
грамадзянскіх войнаў і паўстанняў. Львоўскія школы. А. Прахаска. А.Лявіцкі. 
М.С. Грушэўскі. Б.Бучыньскі. Вывучэнне юбілейных дат. Даследчыкі 
дарэвалюцыйнай маскоўскай школы. Даследаванні міжваеннага перыяда. 
Савецкая беларуская, літоўская, украінская гістарыяграфіі. С.А. Шчарбакоў, А.П. 
Грыцкевіч. Спецыялізацыя унутрыпалітычных канфліктаў. Даследаванні 60 – 80-х 
гг. ХХ ст. Ленінградская школа. А.Ю. Дварнічэнка. Акадэмічная гістарыяграфія. 
Б.Н. Флоря. М.Е. Бычкова. Г.Л. Харашкевіч. Сучасная польская і расійская  
гістарыяграфія. А.І. Філюшкін. М.В. Дміртыеў, Я. Тэнговскі. Беларуская 
гістарыяграфія канца ХХ – пачатку ХХІ ст. П.А. Лойка, У.П. Емельянчык. 
Дысертацыйныя даследванні унутраных войнаў у Беларусі.  

 Крыніцы і іх класіфікацыя. Актавы матэрыял, апісанні, наратыўныя 
крыніцы. Найважнейшыя публікацыі. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. 
Архіўныя зборы. Расійскі дзяржаўны архіў старажытных актаў у Маскве. Галоўны 
архіў старажытных грамат у Варшаве. Дзяржаўны гістарычны архіў Літвы. Фонды 
Расійскай нацыянальнай бібліятэкі. 

2. Барацьба ўнутры роду Гедымінавічаў і дынастычны крызіс у ВКЛ у 
70-90-я гг. XIV ст. 
Усталяванне дынастыі вялікіх князёў літоўскіх і адносіны ўнутры роду Гедыміна. 
Дзяржава вялікага князя Гедыміна. Сістэма размеркавання ўдзелаў як аснова 
канфліктаў у дзяржаве. Пераварот Альгерда і Кейстута. Трансфармацыя сістэмы 
кіравання дзяржавай. Смерць вялікага князя Альгерда і дынастычны крызіс у 
дзяржаве. Палітыка Ягайлы і Кейстута па выцісканню бакавых галін 
Гедымінавічаў. Смерць Кейстута. Унія ў Крэве як спроба вырашэння 
ўнутрыпалітычнага супрацьстаяння. Найвышэйшы князь ці вялікі князь. 
Востраўскае пагадненне. Унутраная палітыка Вітаўта. Альгердавічы і 
Кейстутавічы ад супрацьстаяння да супрацоўніцтва. 
 3. Унутрыпалітычнная барацьба ў ВКЛ у 30-40-х гг. XV ст. Смерць 
вялікага князя Вітаўта і выбары новага манарха. Свідрыгайла і Ягайла. 
Супрацьстаянне Альгердавічаў і Луцкая вайна. Ашмянскі пераварот 1432 г. 
Ваеннае супрацьстаянне феадалаў Вялікага княства Літоўскага. Баявыя дзеянні. 
Удзельнікі. Мэты і задачы. Нявырашаныя пытанні ўнутранай палітыкі вялікіх 
князей. Нараджэнне новай арыстакратыі. Генеральная бітва ля Вількаміра. Новы 



вялікі князь – Жыгімонт Кейстутавіч і яго ўнутраная палітыка. Забойства вялікага 
князя Жыгімонта і выбары каралевіча Казіміра. Рэгіянальныя паўстанні і іх 
падаўленне. Асоба Міхаіла Жыгімонтавіча. Смерць Свідрыгайлы Альгердавіча. 
 4. Палітычная барацьба ў ВКЛ ва ўмовах персанальных уній: другая 
палова XV – першая палове XVІ ст. Дзяржавы каралевіча Казіміра і ўзыход на 
еўрапейскую арэну дынастыі Ягелонаў. Тры змовы супраць караля Казіміра. 
Адносіны манарха і феадалаў. Заканадаўчае афармленне абмежавання ўлады 
вялікага князя. Гаспадарчая рада і сойм. Вялікі князь Аляксандр і прывілей 1492 г. 
Адносіны да уній з Польшчай. Рэлігійнае пытанне як спроба раз’яднання 
грамадства. Мяцеж М. Глінскага і яго эскалацыя. Ліцвінска-маскоўская вайна. 
Барацьба за прызнанне манарха і каранацыя каралевіча Жыгімонта Аўгуста 
вялікім князем літоўскім. Згасанне роду Ягелонаў і актывізацыя магнатэрыі. 
Радзівілы і Астрожскія. 
 5. Рэлігійныя войны ці саслоўна-канфесійная барацьба ў гісторыі ВКЛ 
XVI – XVII ст. Што такое рэлігійныя войны і ці былі яны ў ВКЛ. Формы 
барацьбы супраць царкоўнай уніі. Каляндарныя войны. Царкоўная палітыка 
дзяржавы ў часы дынастыі Вазаў. Пагромы міжканфесійныя і міжрэлігійныя. 
Брацтвы. Патранат. Культ мясцовых пакутнікаў. Ісафат Кунцэвіч як вобраз 
барацьбіта за ідэю. Шматканфісійны парытэт 20-х гг. XVII ст. Казацкія рухі і 
гарадскія паўстанні. Казацка-сялянская вайна 1648–1652 гг. і яе вынікі. 
 6. Барацьба магнацкiх груповак ці грамадзянскія войны на тэрыторыі 
ВКЛ у сярэдзіне XVII – пачатку XVIII ст. Грамадзянскія войны. Барацьба 
магнацкiх груповак у ВКЛ у 1655–1668 гг. і ў канцы XVII – пачатку XVIII ст. 
Прычыны і наступствы. Знешнепалітычны фактар і слабасць дзяржаўнай улады. 
Суцэльны крызіс Рэчы Паспалітай. Формы барацьбы. Тактыка баявых дзеянняў. 
Наступствы для палітыкі, эканомікі і культуры Беларусі. 

7. Канфедэрацыі і паўстанні XVIII ст. Рокашы як права выступаць 
супраць вярхоўнай улады. Канфедэрацыя як сістэма мер накіраваных на захаванне 
шляхтай сваіх выключных правоў у дзяржаве. Барска-Даўспудская канфедэрацыя. 
Слуцка-Торуньская канфедэрацыя. Выбары караля. Караль Радзівіл Пане Каханку 
і Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Падзелы Рэчы Паспалітай і барацьба ў грамадстве. 
Паўстанне пад кіраўніцтвам Тадэуша Касцюшкі і скасаванне дзяржавы. 


