
СПОЎНІЛЯСЯ 35 ГОД НЯВУКОВЯЙ I ПЕДЯГЯГІЧНЯЙ ДЗЕЙНЯСЦІ 
ПРЯФЕСЯРЯ ВЛЯДЗІМІРЯ НІКЯЛЯЕВ1ЧЯ ПЕРЦЯВЯ 

ШЧЫРАЕ ПРЫВІТЯННЕ ЮБІЛЯРУ! 
• • • ЛЮБІМЫ ПРАФЕСАР 

He хапае сдоў, жаб вмразіць усю сар-
дзчную ўдзачнасць паважанаму юбіляру, _ 
прафбсару Владзіміру Нікалаевічу Перца- j 
ву, за ЯГО самаадданую, шчырую педа-! 
гагічную ^раіботу, накіравані'ю на выха-
ванне 3 студэнта/ў поўнацэнных еоведкіх 
гісторыкаў. 

Мы, студэнты, любім і паважаем 
сваіго прафесара—ігатага выдатнага ву-
чонага, майстра пеіагагічнага працэсаі. 
Іекцыі Владаіміра Нікалаевіча змястоу-
іыя, баіг&ты вялікай колькасцю харак-

О 

тэт)ньгх прывладаіу з старонак з гісторыі 
чалавеіугва. 

У ' ізень 35-гадоівага юбілея мы ад 
пічырага сэрца жадаем Вам, дарагі Вла-
дзімір Нівалаевіч, ІШПЧЭ ДО?ТІХ І даўтіх 
год жыцця і плённай работы на карысць 
лрацвя'гання лерадашой совецкай яавук.і, 
на карысць нашай любіман радзімы. 

А. А. БІНДЗЮК 
Л. Ф. КАГАН 

М. Т. ДАЛМАЦЕНЯ. 
Студзнты II курса гістфака. 

АХАПЛЯЮЧЫЯ ЛЕКЦЫІ 
Вы знаходаівдся на лекдыі Владзімірэ 

Нікалаевііча. Чарговая тэма — «Арабы». 
Студинты стараюцца не прапусціць нівад-
нага слова выкладчыва. Прафесар маляу-
ніча раюкаввае пра ўэнІЕненне і рост 
палітычнай магутнасщ арабау, ускрывае 
прыічыны, якія прывялі да аб'еднання 
гэ і« народ і ўанікненне іедаміа. 1->перад 
слухачамі наўстае жывое мвд'лае, поўнае 
щвашых гістафычных фактаў. 

* 

Адзяагааючы юбілей Владаіміра Ніка-
лаевіча Перцава, хочавда сказацьаб тьш 
вялікім уплыве, яжі ён аказвае сваёіі 
педагагічнай раіботай на наю, сгудантау. 
Бохны студэнт. уходзячы 3 лекдаіі т*в. 
Перцава, адчувае, што ён атрымаў нешта 

цэннае, што ён абаігаціў еваю памяць 
запасам новых ведаў. Умением нрыішднес-
'U матэрыял Владзімір Ніталаеівіч змот 
ігрывіць сваім вучням дюбоў да вывучэн-
ня гісторыі сярэдніх вякоў. Дзякуючы 
гэтаму, кнагія студэнты зараз старанна 
займаюцца самастойна навукова-даеледчай 
работай. У аорозненне ад старых, дарэво-
люцыйных .«жрацоў навукі», якіяі з неда-
вер'ем адносіліся да студэнцкай масы, 
Владаімір Нікалаевіч Перцаў з'яуляецца 
лепшым таварышомі оваіх выхаванцаіў. 
I зуісім зразумела тая любоіў і навага, 
якой, мы, студэнты, акружылі на.жага 
выкладчыіса. ' 

ФУНСОН, 
Студэнт II курса Истфака. 

На здымку: доктор Атарыч'ных лавук, 
прафесар Владзімер Нікюлаевіч Перцаў, 
які 35 !год чэсяа і самаадданна служыць 
на блага працвітання нерадавой совецкай 
навукі. За сваю доўгалетнюю работу ён 
выхаваў сотні совецкіх гістарыкаў-
марксастаў. 

ВЫДАТНЫ ВУЧОНЫ I ПЕДАГОГ 
іВладтір ШкйЛАеівіч Перцаў іпачаў 

сваю нлкдо'пворную навушвую работу . з 
1904 ігода, адшу пасля сканчэння іас 
гкторыха-філаілаігічнага фа®ультэта Ма-
скоўсваіга ўніверсітэга. Ужо ва ўніівсірсі-
тэце здодьнасці маладога студанта быяі 
здзвачаяы і яму быяа дана перанальная 
стыпендыія, апачаожу ім«ні Граноўокага, 
затым імені С. Салаўёва. 

Ва унівррсітэіце вывначщся і асноўны 
нап'рамак яго навушвык інтарэсаў. Вла-
дзіміра Нвкалаевіча асаблііва прыцягвалі 
пытанні гісторыі ідэалоігіі. У 1904 годве 
ў журнале «Еыіганйі філасофіі і псіхало-
гіі» з'явілася яіго нершая зяачйая работа 
«Тэорыя эвалнщьи і філасофія гістсрыі 
Гердзера», аа ей у гэтым наяіра.мку еле-
давалі работы, прыісвечанын ўмственным 
(ідаалагічныім) плыням у Германіі ў 
XVIII в., філасофіі гктоірыі Л. М. Талсто-
га і г. д. У гетых райотаіх ёЯ выіяў.тяіе 
тоакасць анадіза ў ацэнцы прагрэсіўнага 
значэншя буіржуавнага шрасвеціцельста ў 
неірыіяд яго ібараіцьібы' з сярэднявявовым 
рэлтйныаг оветавихгладам і выдачяае ве-
яанне гіістоірыі філасофіі і літа,рагуі»і. 

Але 'Владзшр Ншшіевіч не замыкаец-

ца ў 'гэтых іцраблеміаіх. Ён зайиаещца з 
вялікім поснехам йалітылнай і ваанаміч-
най гісторыяй. Црычыім, харатрна мво" 
гаграниасць яго нашіукоівых даісдедванняў. 
3 шд яго няра вык'одзшц. раіботы па гі-
стоірыі йювага часу («Готащоллеряы», 
«Эканамічінае раяваццё Адгліі ў XIX ст.», 
«Рэформы ў Прусіі» і г. д.) і на гісторыі 
сярадніх вякоў, ірад аржулаў у ншзе 
для чыітанвя па гістаірыі ношаіга часу і 
другіх выданнях, прыісвечанш гадоўным 
'м іам (Пбрыяду рэфармацыі і па гісторыі 
дрэўнага міра. Гэта — саіііраўднр знато® 
Поідшнна-усеіагульінай гісЛфш, ' вучоны 
вьйтай гістарьЕчшай культуры. 

Патрзбіна асоібі^ адзначыць вьіключ-
ную дэбрасуаглвннаоць Владзімііра Нікалае-
БІча ў аіаёй навуживай прадукцыі. Нааат 
наівувова-папуляірныя ра6(га наяісаны і« 
на аонове крБггычнага падшода да нер-
шакрышц. 

Бялкай ооцыялістшнай рэв»-
люцыі нрафесар Перцаў pasaai в той ча-
сткай старай інтэііагенцыі, якая стала 
чэсш на старану савеіцкай ула(рі, аддае 
для совеіцкай нашухі і для выхаваняя но-
вьп маладых кадраў усе «вае веды і ка-

лы. Яшчэ да рзвойГ'Юцыі Вшадзіміір Ніка-
лаевіч чытаў лекцыі для раі^чых Зама-
скваіючча. У 1918 годзе ён быў запр»-
шан праіфэслрам у Смдленсжі ўйішерсітэт, 
а 3 зііоіманту a i ^ a H i a a H H i Беларускаіга 
дзярвкаўнага ўніверсітэта беззмейна піра-
цуе ў ім да гэтага часу. Заіш Владзшр 
Нікалаевіч узначальвае кафвдріу іісторыіі 
сярэдніх івята)ў іВДУ. 

Я(го адточаныя оіа форме і лек-
цыі карыстаювда нааіулярнаоцю і заслу-
жаяай любоўю сіярод студэнцтаа. Увага, 
якую ён удзяляе выіхаванлю маладых на-
йукювых кадаў, прыіцяігвае да яго асяі-
равггаўтгкгрорвшіў. 

У 1935 'годэе пімфесаіру Перцаву як 
буйндану вучонаму б ы т ігрысяоена еу-
чюная ступень доіктара гістарычныіх на-
вук. 

Хочицца выразіць улэўненасць, пгго 
плодатворяая леяагагічная і навукіоваія 
дзейнаоць ВліадвімЗіра Нікалашіча буцзе 
нрадаўжавда ялічэ мйогія годы і слу-
жы!ць ігрымадам маладему наівуковаму 
іпаікалеінню. 

Л. ШНЕЕРСОН, 
нам. рэктара ўніверсітзта па вучэб-
най частцы. 

К І Р А Ў Н І Ц Т В А і Д А П А М О Г А 
Вывучаючы ўоеагульную гісадрыю я 

' вельмі многа атрыміаў ад прафесара Пер-
цава, слухаючы яго лекцыі і ашрымоўва'-
ючы ўказашяі d парады па цікашчымпы-
іташям. Куірс Яіго ліекіцый—тэта стройная 
сістэіма гістарычных падзіеій. Ён нрьшіў 
нам, етудэніам, любау да чъггаемага 
прадаіет. 

йтадзімф Нівалаевіч узйачальвае ва 
ўніве.рсітэце кафедру оярэдаяй гішфыі. 
Не вьшаідковым з'яуллецца той факт, щто 
ў навукова-даетедчым гургку большы 
Ліів оту^энтаў іграіцуе наід тэмші па гіс-
торыі сярэдніх вякоў. Огудэйт I I I курса 
тав. 0«кал щрацуе над вывучэетем палі-
тыіш Кольбера.̂  Пращуе суір'ёзна, окары-
стоўівае літаіратуру на фіранцрскай мове. 
^ хуткіім часе иа пасяджэшні гургка ёя 
зройіць даійлад. У раібіоце студавта Вл»-
цзімір Нікалашіч аказвае сістэмаггычнуго 
данамогу. Настойліва рых/гуюць сшае та* 
мы па сярэ'Дйявякоў®! тт. Фукоон, Дор-
скі і др. 

Кожвы 3 'нас, вывучаючы асобнш ны-
ганні сярэдаяй гістоірыі на занятвах яа-
вуковага гурпжа, аібо йа сеімшарсіЕІх за-
няіжах, заўсёды, ве гледзячы йа заня-
тасць прафесаіра, іапчрымае ад яло патпрб-
'ную параду. 

Мы шчыра ўдзячйы Вдэдзііііру Ійка-
лаевічу за яго ўвашівасць і ад^анасць 
да еваёй скравы. 

ЗЛЬЯШОЎ — 
Студэнт IV курса, стараста навунова-двс-
педчага гуртка гістфака. 

Юбілейны вечар 
29 лістапада ў актавым заіе Мішжа-

га педінстытута аябыяося аіб'еднанае па' 
сяджэнне вучоныя совета Беяарускага 
Дзяржаўнага ўнтеірсітэта і пеяшстытуа, 
прысвечанае 35-гадовай навувовай і пе-
дагагічяа-грамадскай дзейнасці доіктара гі-
сгарычных навук прафесара Владзіміра 
Ніісалаевіча Пe^^цaвa. 

3 дакладамі аб выдатнай навуклвай ра-
боце нрафе«ара Перцава ў галіне сгара-
жьггнзй, сярэдняй, і новай гісторыі вы-
ступілі дацэнты Шнеерсон і Ліўшыц; аб 
недагагічнай раб^ад Владзіміра Нікалае-
віча даклад зрабіў тав. Хануцін. 

3 гарачай, прачуленай адказяай црамо-
вай выступіў к^бада іВладаімір Нікалаевіч 
Перцаў. 

— Мне 62 годы, — стазаў ён.—^Чыас 
больш я жыву тым болей чытаю і думаю. 
Пеірада мною раокрываюцца ўсё новыя і 
беэканечньш гарызонты для навуковай 
дзейнасці. Совецвая навука заўсёды мо* 
лада. 

Няхай жыве соів^ая навука і саны 
лвшны і найглыбейшы вучоны свету, 
таварыш Сталін! 

35 ГОД НА НАВУКОВЫМ ПАСТУ 
Сення грамадскасць універеітэта чэ-

ствуе доктара гісгарычньк навув прафе-
сара Владзімфа Шкалаеівіча Перцава ў 
сувяізі 3 35тоддзем яго навувова-даолед-
чай дзейнааці і ЙО-іготязя яго работы ў 
вышэйшых навучалъных устанюівах. 

Владзімір Нікалаешіч з'яўляедца ўоеба-
коівьйі в^^оньгм; яго раіботы як па дрзў-
•няй, сярэдцяй, так і новай гісггюірыі — 
каштоўнеіппы ўклад у гктарычіную ваву 
ку, Ён яўляе сабою прыіюдад глы&окага 
вучошіга-даследчыіка ў галіые гістйірыі і 
выаатнага педагога. 

Прафесараім Перцавым апублікавана ка-
ля 45 навуікювыіх работ, не лічачы многа-
ЯІ1КІХ афтыкулаў у Вялікай Совецкай 
Знцыклжедыа і ў Энцы^клапедычным ола-
вафы «Гранат». Алрача таіч), ім напісаяа 
эвыш ста рэцанвій і 15 абізорных арты-
кулаў па пеірыіядычна-гістаірычнай лііара-
туры. Влад;{шр Нікалаевіч црьшаў ак-
тыўны ўдзел у рэдагаванні цэлага шара-
гу' .гістарыічішіх журналаў і зборнікаў. У 
бяпучым г<>дзе нраф. Перцавым нанісаны 
тры навуковыія іработы да гістоірьгі XVIII 
века, якія ўвойдуць ва «Всемирную исто-
рию», выдаваемую А,каід!эміяй Навук 
С«СР. 

'Неаібходна ладаріэсліць надзвьмаййую 
нрацаздольнасць лрафесара. 

3 іраібют, наіП'ісаныіх Владаійіраім Ніка-
лаевріам у апопіні час, патрэібна адзна-
чыць артыкул «Аб асноўньйс мнщаншх у 
ргшіцці иямецкай і фращуаскай гісто-
рыяіграфііі» па (аираднявякоую, здаашк 
для змяшчэшм у «Вучонш задшжі)» 
БДУ, і аб фофімах удаюнасці ў антычным 
грашдсггве. Аііірача работ, напісаных у 
бйгучым годзе і зданых у друв, Владзімір 
Нікалаевіч заканчвае ў даны момант вя-
зкую новую работу аб авашагічяььх 
прадаасьмвах рэфоірм Штайна і Гарцзен-
беріга ў пачатку XIX века у Германіі. 

Даетоінс.'нва В.тадзішра Нікалаевіча, як 
соЕОцкага вучонаіга, састаіць у тым, лгго 
ён не з'яўляецца кабінетным вучоным, а 
ўсю сваю агроаигую навукшую работу уме-
ла опалучае рознастайнай грамадскаке-
даігагічдай дзейвасцю. 

Свае 'веіды ён ияспыина пе̂ адае шьщ»-
кай масс совецкага студашиш, у явоіга 
карыстаеода вялікай любоўю і аўтарьгаэ-
там. Совецкае стіданіцтва заслужана цэ-
піць Владзкіра Ніікалаевіча за яго роз-
настарсганія веды, за вытасае педагагіч-
пае майст0?>ства, за ўмешіе піааучаць 

гльібіню вавуковай душсі з нрастатой 
вьЕкладання, аа гарачую люібюў да со-
вецкай моладзі. 

Владаімір Нікалаевіч ажазвае штодзіён-
ную і неўстанную данамогу студэнцтву ў 
авалодваан! вышыаямі сюівецвай гістарыч-
йай навукі, з'яўляючысія бявмеінішм кі" 
раўнікш сшэВДЙх навукша-даслвдчых 
гурткоў. 

У апонгаш годы йраіф. Періаў вядзе 
вялікую работу па вырапгчьанню малааых 
нашукюівых кадраў. Ён з'яўляеіцца адным 
3 кіраўнікоў асшрантуры на дрэўняй і 
сярэдняй гісто(рыі ў ВДУ. Мнагія яго вы-
хавашціі< ўжо вад-'ць саагастойвую наву-
ковую раіботу. 

За сваю шмангадовую педагагічную 
работу Влаідзімір Нікалаевіч выіхаваў вя-
'лікую колыкіаоць сювецкага настаўніцтва, 
агроашую дапаімогу якоіму ён акаавае і 
за.раз. Формы гэтай дапамоігі надавычай-
на іровнастайныя: лекцыі, вансультаіцыі, 
метааьгч'ваія ірасцрацоўіка найбіольш цяж-
кіх тэм і ішн. Владзімір Ншлаевіч ка-
рыстаецца вялікай люібоўю. і глыібокай па-
вагай сярод «астаўітцтва. совеіцкай Бела-
РУСІ. 

Прафйсар Пеірцаў нраводаіць нацзвычай-
на вялікую грамадскую .работу. Ён чытае 
левцыі ў Доме Чьірвонай Арміі, у Двар-
цы піж&раў, у рабочых ад-бах, часта 

вылзджае ў розныя гарады БССР. Гарачы 
патрыёт нажай радзімы Владзімір Ніка-
лаевіч аддае ўсе свае сілы і веды на 
службу перадавой совецкай швукі . 

Владзімір Нікалаевіч не толыйі ву-
чыіць, але і сам нясиынна вучывда, 
сур'ёэна лрацуючы ная вывучэішеаг эн-
цыіклапедыі марюсізма-ленінізма — «Ка-
рожага курса йеторыі ВіШ(іб)», над тво-
рамі Маркса' — Энгельса — Лешаа — 
Сталіна, нранізіваючы ўсю сваю навуко-
вую, педагагічную і г̂раыадскую работу 
ідайным багацдем в саировшчшцы боль-
шэвізма. 

У аеабе Владзімфа Нікалаевіча Перца-
ва мы маем незвычайиа свромнага чала-
века, ]»то яшчэ больш застаўляе нас гю-
біць І лаважаяц. яго. 

Лрайшоўпіыі доўгі і свладаны жьщцё* 
вы шлях Владзімір Нікалаевіч захаваў 
юнацкую жьщцерадаснас!^, баявы аадор, 
нястомнасць у рабоце; ён пюўны сіл і 
энеіргіі. 

Аджачаючы 35-ігадовЫ' юібідей наву-
кша-выкладчыцкай дпейнаапі гэтага вы-
датнага совецкага вучонага m i .опаазяем" 
ся, што ён яшчэ д^ўгія годы будае пра-
цаваць ва славу нашай вяліжай соцыялі-
спдчнап радзімы. 

Аспірант ПАЛУЙКО. 
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