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Абвяшчэнне незалежнасщ Беларуи i працэсы нацыянальнага 
адраджэння пачатку 90-х гг. актывiзавалi культурна-асветную i 
навуковую дзейнасць беларускiх навукоуцау-грамадазнауцау. 
Беларускiя даследчыкi атрымалi магчымасць вывучаць пытаннi 
гiсторыi дзяржавы i права з канцэптуальна шшых, чым у перыяд 
СССР, пазщый. Асаблiва гэта датычылася такiх складаных 
пытанняу, яшя па iдэалагiчных i палiтычных прычынах замоуч-
валiся цi свядома скажал^я, а менавiта станауленне i развщцё бе-
ларускага народа. Нават, калi навукоуцы мелi працы, якiя вяртаи 
у навукова-культурны зварот спадчыну, схаваную у архiуных i 
бiблiятэчных с п е ц с х о в ^ ч а х , надрукаваць iх не было шякай 
магчымасцi. Прыкладам асвятлення гiсторыi, права, культуры 
Беларум з пункту гледжання штарэсау уласнага народа, а не са-
вецкай татал^арнай сiстэмы, з'яуляецца навуковая дзейнасць 
I. А. Юхо, як адным з першых псторыкау права пачау друкавацца 
у ташм перыядычным выданнi замежжа, як «Полацак». 

У розных еУрапейскiх краiнах, АустралН, Канадзе, ЗША у па-
сляваенны час заснавалiся даволi моцныя беларусшя культурна-
нацыянальныя асяродкi з грамадска-культурнымi цэнтрамi, адзiн 
з якiх быу заснаваны у 1968 г. («Полацак» у Клiулендзе (ЗША)). 
Звычайна пабудова грамадскага цэнтра пачыналася з царквы, якая 
у эмiграцыi з'яулялася падмуркам падтрымання духоУнасцi i на-
цыянальнага адзшства беларусау на чужыне. Супольнымi нама-
ганнямi быу куплены кавалак зямлi, пабудавана прасторная светлая 
зала па праекце З. Гарадзщкага, абсталяваная сучаснай тэхнiкай. 
На ахвяраваныя цэнтрам i царквой Жыровiцкай Божай Мащ сродкi 
набыта выдавецкае абсталяванне, i у 1991 г. пачата выданне часопiса 
«Полацак», якi паставiу за мэту асвятляць мшулую i сучасную бе-
ларускую гiсторыю, умацоуваць сувязi беларускай эмiграцыi з 
Бацькаушчынай. На старонках часотса загучалi галасы навукоуцау, 
праУдзiва расказваючых аб жыццi, культуры i навуковай дзейнасцi 
у Беларуь I у першым жа нумары была змешчана праца I. А. Юхо 
«Полацкае старажытнае права». Далей, у нумарах 6 i 7 за 1991 г. у 
раздзеле «Наша псторыя» надрукаваны артыкул «Унп Княства 
ЛiтоУскага». У 1992 г. у № 6-10 друкуецца «Каротш нарыс гiсторыi 
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дзяржавы i права Беларусь». I. А. Юхо з'яуляуся ганаровым сябрам 
рэдкалеги ад самага пачатку выдання гэтага часошса. 

I. А. Юхо годна прычышуся да грамадскай i навукова-асветнщ-
кай дзейнасцi на карысць нашай Бацькаушчыны, да адраджэння, 
захавання i памнажэння нацыянальнай спадчыны. З 1985 г. быу 
дзейным сябрам культурна-асветнага клуба «Спадчына», самае 
першае пасяджэнне якога пачалося з яго прамовы аб вытоках бе-
ларускай дзяржаунасщ. Менав^а I. А. Юхо распрацавау Статут 
грамадскай арганiзацыi «Згуртаванне беларусау свету "Бацькау-
шчына"». Ён неаднаразова з'яуляуся Удзельнiкам з'ездау беларусау 
свету i сесiй Мiжнароднага кангрэса беларусiстау. 

Спадчына, якую пакшуу прафесар I. А. Юхо, спрыяла i спрыяе 
выхаванню гiстарычнай свядомасщ у новых пакаленнях як на 
Бацькаушчыне, так i у нашчадкау эмiгрантау. 

ЗАДАЧИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ НАУКИ 

В УСЛОВИЯХ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ 
РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

В. И. Павлов 
Академия МВД Республики Беларусь 

Современную отечественную историко-правовую науку с пара-
дигмальной точки зрения следует отнести к классическому или 
позитивистско-фактологическому направлению (экономическая, 
политическая, социальная история и др.). Особенность классики в 
правовой истории заключается в рассмотрении основного объекта 
историко-правовой науки - юридических текстов (кодексов, при-
вилеев, грамот и т. д.) в качестве самодостаточных и определяю-
щих (ведущих) фрагментов правовой реальности. При этом рекон-
струкция правовой реальности происходит, как правило, 
изолированно от иных слоев реальности. Нормативность при таком 
подходе рассматривается в качестве эссенциальной, субстанциаль-
но задающей структуры, которая формирует все юридическое поле. 

На протяжении более чем двух столетий классическая установ-
ка в историко-правовых исследованиях являлась господствующей. 
Однако в XX в. она была существенно подвергнута критике неклас-
сическим направлением в истории (история ментальностей, микро-
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