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Пяць год шЗад — 1 шежня 1934 го-1
ла ў 4 гадзіны 30 ІКІНТТ вечара ў Смольным зіадзейсЕім выетщалам быў забітса®ipamp ЦК ВКЩй), саіфатар Лещнградекаи
партыйнаі аргаагізацыі Сергей Міроііііавіч
Kipaf.
С. М. Кіраў бьгу аинъш з любейпіьгх
шноў совещ^ краіны., Адаін з кіраўнікоў болыпэвіцкай партьгі. «аірашк і щнут
вяліжага Сталіна, Еіраў быў аргашзатарам большэвіцваігаі падпомля ў года царизма, палкаводцаис у годы дажадзяшжаи
вдйлы І пакля яе заноатэпия стаў буйнейшым дзеячаас тоцыяліістычааій «тройм.
С. М. Кіраў быў выдатным — узорам
большэвіка віяліюай сталі'шжай эпохі. Куды-б не пасыаала яго йартыа, ёя высоіва
трымаў яе баявы «цяг, ён ішоў ^тіерад,
незгібгнемы. поўны ўверанаст ў перамозе
вялікіх ідэй Марюса. Энгельса, Леніна,
Сталіна .
3 трыбушл партыйных з'езЦаў^ тав. Ш"
раў біязлітаісйа граміў
трацккцка-бухарынскіх здраднікаў. Яго мадутлы аратарскі талант служыў сшраве пафтьй, оправе
рабочага івласа.
Агромиае эначэнне Еііраў прыдаваў рэвоаюцыіінай тэорыі, .болыпэвщваму, леыінСергей Міровіаівіч ібыу любімцам дароца.
окаму выхаванню партьшцаў. Kignay часта
Дзе б ні паж,азва.тася яго моцная фігура,
нанярэджваў паргыйныя арганіэацыі, што
дае іб ні раздавіаўіся яіго звюйкі голаю, ён
кожны ноівы дэень будзе охавіць перад
црыцягваў да юяібіе чъюячы, дзееяткі тыімі новыя і больш 'складаньй заданы.
Ісяч прашоўных, артаншўвіаў іх на баКаб правілыіа іх вырашыць, большэвш
рацьбу за далейшыя пефадіоігі нашай краінавішны яшчэ глыбей вывучаць раволю'
ны.
.
;
, !
цыйяую тэорыю, яшчэ лешп авалодваць
I імейна таму, што С. М. Кіраў быў
ёю.
адным 3 бліскучых ісаратншаіў вялікага
«Гіеторыя нашай «ощ'кктычнай пар- Сталіаа, быў буйнейшым аалітычіным і
ты!, — гаварыў Кііраў у «ваам діакладае дзяіржаўньш ідзеячам, банда вабойщ, здрад'
ў стуйзені 1932 гоща на IV Ленінград- шкаў забіла Кірашй Яны забілі яго таму,
свай аб'ядшшай абласной і rapavUCKofiшто ён бязлітасна граміў трацкісцка-зішнфеірэыцыі ВВІІ(б), — ёсць гіотхрыя ноўеўсійх і бухафыаокіх вырадааіў. Яны
пайеданосйай пролегарікай рэволюцыі і зайлі аго таму, што ,ён беззаветна любіў
будаўніцтші сюіцыялізма. Кожйая старонка, Ьсва®) радзку, быў ёй адаан да шнца, та,кожная страна гісторыі нашай парші— жу, што ён, яв і забітыя імі буйнейшыя
гота не проста хроыіка падзей, гэга ог- дзеячы ' совецкай дзяржавы тг. Куйбырокная глыбокая навука, не
ведаючы шаў, Менжынскі і вяліюі шсьмеянік проякои нельга рабіць пролетарскай рэввлюЦЫІ».
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АГІТАЦЫЯ
-ЗА КАНДЫДАТАЎ
На прьгмацаваным да універсітэта выбарчым учаютку № 22
Кагановіцкага \
раіёна створаны 26 гурткоў ла вывучэнню выбарчаіга закона. Да гурткоў партыбная аФганізацыя орымацзівала зоітатараў 3 лілу лешшых студантаіў і наівуковых работвікаў. Да кожнай выбарчаі
акруті прымацавалы члеаы ішртыі, якія
1 адкаававдь за работу невальвіх аіітатараў.
'Агітатары прыстушді ўжо да агітацыі
за каядьідатаў у аібласны,
гарадскі і
раённы Советы дэпутатаў іпрацоўных. Яны
знаёмящь
выібаріігчыБаіў з біяграфкш
кандьцатаў, ,ра<;кавіваютц> а6 іх рабоце,
арганіэоўБаюць суютрэчу кандыдатаў з
выйаршчывамі.
Регулярна і ціжава шраводзіяь заняты
3 выбаішічыкааіі аігітаітар

т.

(фіізмат). Ён добра ведае оваіх

Фрьцша
выбар-

шчыкаіў, 'цікавіцца іх жыцдём, быташыза
ўмоваагі і т. д.
Добраюумлеана адно«яцца да вшікай і
пачэснай раіботы агітаітары тт. ІІлсудне(ўская. Міхееў. Талкачоў, Хацінсіа і др.
ШУЛЬМАН.

летарыята 'Максім Горкі, ^быіў гаО'Дліяым
барацьбітом за порамогу кощтшма ў нашай краіне.
Дні похаіран Кірава ператварышііся ў
гращдыёзную дэдаиетрацыю адзансдаа w
вецкага народа, яг,о бязмежнай адданасці
большэвіцкай пафтьгі і свамму правадыру
таварышу Сталіяу.
Імя С. М. К і і р ^ народы вялівага Со"
вецвага Саюэа но забудуць йіколі.
«Уся паіртыя, увееь рабочы клас і
ўвесь народ нашага Совецвага Саюза будзе свята шіаяаваод., ^будзе берагчы, яж
зеяіцу вока, памяць ай тава/рышу ІКіраівв,
і ён, наш народ, пасггавщь вяліка паасятнів таварышу Кіраву»,—^гава-рыў сакратаір
ЦК ВЕП(б) таварыш Жданаў йа акішве
Лешнтрадіеікай нартыйвай аргашзіацыі.

ПЕРШЫ ЭКЗАМЕН
Днямі студэнты Ш курса йялагічнаіга
фавультэта здавалі першы экзамен пл
кольваіснам\' аналізу.
Экзамены павазалі, што асноўная мава
студіэнтаў .сур'ёзніа і тлыбожа иашрацавала
над курсам. Аб гэтым гавораць ацзнкі
пасоіяховасці студэнтаў. Студэнты Ліда
Серавова, Антон Міхайлоўекі. А. Ільючонав І Чарняіўская здалі прадиет на выдатна.
Добрую ацэнву атрызсалі гг. Міхайлоўская, Рымашэўсві, Лысухо і др.
М. ЧАРНЯЎСКАЯ, *
профорг курса.

1

Разам 3 та(ваірьшіам Сталіным і таварышам Жданавым Сергей Мірона®іч удзель"
нічаў у напісанні эаўваіг на ваюшект
вучэбліка па Гісторыі СССР і па н<шй
гісторыі. Гэтыя заўвагі сталі адпраўяымі
Дэпутат — слуга' народа.
Ён верай
вехамі ў івьшучэнні гісторыі нашай краі" І праўдай павінен служыць овайму нароны, гісторыі ШлР і новай гісторыі. Ён ду, сваім выбаршчывам. бьщь яго
вербыў членам Галоўыай рэдажцыі «Цсто- ным пралстаўнівом у органах улады.
рьві грамадзянскай вайны ў СССР». '
Цвёрда помнячы еталінсвае указание
fle гледзячы на сваю занятасць, Сергей аб тым, ЯВІМ павінен быць выбраннів наМіровавіч мнюга чьггаў, добра ведау ала- рода выбаршчыі^і нашага універсітэта з
сачную І сучасную літарагуру. Ён сачыў выключнай сур'ёзнаедю падышлі да выза ўоім нзівійаімі латащагуры і мастащтва, лучэйня кандыдатаў у мясцовыя ^ в е т ы
за ўсіхі дасягненнямі навуві і тэхніві, д.шутатаў працоўных. Усебакова яны аблюбіў тэатр, музьщу і мнші зрабіў» для іаварвалі вьглучаемых людзей.
развіцця масііацтва ў Іеншградзе,
I Калі; на прадвыбадчым сходае
стуГромячыі (мрагаў партыі. В'Оірагаў еоцы- дэнт V вурсаі истфака тав. Сцепаненва
ялізма, ворагаў народа, Кіраў сплачваў прананаваў кандыдатам у дэпутаты Мінлешнщвдсих
боільшэвікюў,
партыйных
скага гарадсвога совета вылучьщь дэвана
і ненаіртыйныіх, вавол істлінокага ЦэнП'янвова,
тральнага камітэт партыі, вакод тавары- гіетфава Алексея Петровіча
прысутныя бураа ашадыравалі.
Колшы
ша Оталіна.
Сергей Міршашч быў /праніікЕут глы- ведаў, што гэта дастойны кандыдат.
бачайшай любоўю, безмежнал аддааасцю
Тав. П'янкоў—малады, растучы навувялікаму правадьвру, настаўніву і даугу
ковы
работнш. Толькі ў мінулым годзе
пірацоўных таварышу Сталіну. Гэту агроМ'Ную любоў, гэту ібеслрадзельную адда- ён аібараніў дысертацыю на ступень каннасць таварышу Сталіну Кіраў перадаў дыдата гістарычных навув.
Зараз ён
уюііМ леішідайісікім большэиькам, усім пра- пращуе над довтарсвай дысертацыяй. Нацоўным Лейінграда.
пісаіў 15 навувовых работ. А. П. П'яИ'
Вялікая бесярадзельная была адданасць
Крава
сораше Ле|}на — Сталіна, шра- коў ' — прадстаўнів перадавой, совецвай
ікавукг. У гарадевім оовбцеі дэпутат^ў пра"
вв шравкш пролетаірскай рэволюцыі.

Дастойныя кандыдаты
цоўных ён 3 уласцівай any настойлівасцю
будае рашаць дзяржаўныя пытанні.
Тав. Цоіра, савратара.
иартыйнага
бюро універсітата, ведае кожны студэнт
і навувовы раіботнів. Прастатаі і свромнасць—адметная рыіса гэта^а чалашека.
Тав. Цоір аднагалосна вылучан кандыдатам у дэиутаты гарадскога совета дапутатаіў працоўных.
Тавсама вылучан вавдыдатам у депутаты гарадскога Совета дэкан фізмата
Грыгоры Наумавіч Саігаловіч. Тав. Сагаловиа любяць і паважаюць
студэнты
І навукшыя работнікі. Шчыра і аддана
працуе ён на жарысць пірацветання совецвай навукі. на падрыхтоуку
выдагных
кадрау матэматыкаў і фівікаў. Ён—^кандыдат матэматычных навув, мае 35 навуковых артывулаў. Надзвычайна многа
ўваігі аддае тав. Сагаловіч грамадскай рабоце як ва універсітэце, тав і сярод грамадекасці горада. Часта ён выстунае з
дакладамі ў дварцы піонераў, на сходах
наютаўнікаў.
Як нетадыста, яго ведае
амаль кожны матэматыв нашай рэспубЛІВІ.

•Горача любіць Грыгоры Наума®іч с в а ю
дарагую соцыялістычную радвіму. На блага працветання яе ён неаслаібна працуе.
иАднагалосяа вылучан вандыдатам у дэпутаты гарадскога Совета тав. Феірдер
Абрам Хемавіч, былы студэнт
нашага
універсітэта, нядаўна вылучаны сакратаг
ром Мінскага гарадскога вамітэта
комсамола.
У раённы Совет іэпутатаў лрадоўных
прафесарсва-выкладчыдаі оерсаная і валевтьгў студэнтаў вылучылі дакана хімфава, вандьцата хімічных навук
Івана
Петровіча Марвоўва і студэнтку
гэтага
факультэта Людмілу Ілынічну Савасцьянаву.
Усе яны подлінна народныя кдядыдаты
магутнага сталінскага блока вомуністаў
і бесшартыйных.
Задача агітатараў і
давераных асоб — расвазаць аіб змястоў*
ным і баігатым жыяді вожнага з іх, ааітаваць выбарпгчыкаў у дзень
выбараў
галасаваць за гэтых вандыдатаў у гарадскі і раённы Советы дэпутатаў працоўных.
I. МІРОНАЎ.

/

СПОЎНІЛЯСЯ 35 ГОД НЯВУКОВЯЙ I ПЕДЯГЯГІЧНЯЙ ДЗЕЙНЯСЦІ
ПРЯФЕСЯРЯ ВЛЯДЗІМІРЯ НІКЯЛЯЕВ1ЧЯ ПЕРЦЯВЯ

ШЧЫРАЕ ПРЫВІТЯННЕ ЮБІЛЯРУ!

• • •
ЛЮБІМЫ ПРАФЕСАР
He хапае сдоў, жаб вмразіць усю сардзчную ўдзачнасць паважанаму юбіляру, _
прафбсару Владзіміру Нікалаевічу Перца- j
ву, за ЯГО самаадданую, шчырую
педа-!
гагічную ^раіботу, накіравані'ю на выхаванне 3 студэнта/ў поўнацэнных еоведкіх
гісторыкаў.
Мы, студэнты,
любім і паважаем
сваіго прафесара—ігатага выдатнага вучонага, майстра пеіагагічнага
працэсаі.
Іекцыі Владаіміра Нікалаевіча
змястоуі ы я , баіг&ты вялікай колькасцю
харакО

КІРАЎНІЦТВА і ДАПАМОГА
Вывучаючы
ўоеагульную гісадрыю я
' вельмі многа атрыміаў ад прафесара Перцава, слухаючы яго лекцыі і ашрымоўва'ючы ўказашяі d парады па цікашчымпыіташям. Куірс Яіго ліекіцый—тэта стройная
сістэіма гістарычных падзіеій. Ён нрьшіў
нам,
етудэніам, любау да чъггаемага
прадаіет.

тэт)ньгх прывладаіу з старонак з гісторыі
чалавеіугва.
У ' ізень 35-гадоівага юбілея мы
ад
пічырага сэрца жадаем Вам, дарагі Владзімір 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.

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 гісторыі сярэдніх вякоў. Огудэйт I I I курса
тав. 0«кал щрацуе над вывучэетем палітыіш Кольбера.^ Пращуе суір'ёзна, окарыстоўівае 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, Дорскі і др.

АХАПЛЯЮЧЫЯ ЛЕКЦЫІ
памяць
Вы знаходаівдся на лекдыі Владзімірэ цэннае, што ён абаігаціў еваю
Нікалаевііча. Чарговая тэма — «Арабы». запасам новых ведаў. Умением нрыішднесСтудинты стараюцца не прапусціць нівад- 'U матэрыял Владзімір Ніталаеівіч змот
нага слова выкладчыва. Прафесар маляу- ігрывіць сваім вучням дюбоў да вывучэнДзякуючы
ніча раюкаввае
пра ўэнІЕненне і рост ня гісторыі сярэдніх вякоў.
палітычнай магутнасщ арабау, ускрывае гэтаму, кнагія студэнты зараз старанна
прыічыны,
якія прывялі да аб'еднання займаюцца самастойна навукова-даеледчай
г э і « народ і ўанікненне іедаміа. 1->перад работай. У аорозненне ад старых, дарэвослухачамі наўстае жывое мвд'лае, поўнае люцыйных .«жрацоў навукі», якіяі з недавер'ем адносіліся да студэнцкай
масы,
щвашых гістафычных фактаў.
Владаімір Нікалаевіч
Перцаў з'яуляецца
*
выхаванцаіў.
Адзяагааючы юбілей Владаіміра
Ніка- лепшым таварышомі оваіх
зразумела тая любоіў і навага,
лаевіча Перцава, хочавда сказацьаб тьш I зуісім
вялікім уплыве, яжі ён аказвае сваёіі якой, мы, студэнты, акружылі на.жага
'
педагагічнай раіботай на наю, сгудантау. выкладчыіса.
ФУНСОН,
Бохны студэнт. уходзячы 3 лекдаіі т*в.
Студэнт II курса Истфака.
Перцава, адчувае, што ён атрымаў нешта

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
гістарыкаўмарксастаў.

ца ў 'гэтых іцраблеміаіх. Ён зайиаещца з
вялікім поснехам йалітылнай і ваанамічнай гісторыяй. Црычыім, харатрна мво"
гаграниасць яго нашіукоівых даісдедванняў.
3 ш д яго няра вык'одзшц. раіботы па гістоірыі йювага часу
(«Готащоллеряы»,
«Эканамічінае раяваццё Адгліі ў XIX ст.»,
«Рэформы ў Прусіі» і г. д.) і на гісторыі
сярадніх вякоў, ірад а р ж у л а ў у ншзе
для чыітанвя па гістаірыі ношаіга часу
і
другіх выданнях, прыісвечанш гадоўным
' м і а м (Пбрыяду рэфармацыі і па гісторыі
дрэўнага міра. Гэта — саіііраўднр знато®
Поідшнна-усеіагульінай гісЛфш, ' вучоны
вьйтай гістарьЕчшай культуры.
Патрзбіна асоібі^ адзначыць вьіключную дэбрасуаглвннаоць Владзімііра НікалаеБІча ў аіаёй навуживай прадукцыі. Нааат
наівувова-папуляірныя ра6(га наяісаны і«
на аонове крБггычнага падшода да нершакрышц.
Бялкай ооцыялістшнай рэв»люцыі нрафесар Перцаў pasaai в той часткай старай інтэііагенцыі, якая
стала
чэсш на старану савеіцкай ула(рі, аддае
для совеіцкай нашухі і для выхаваняя ноАле 'Владзшр Ншшіевіч не замыкаец- вьп маладых кадраў усе «вае веды і ка-

35 ГОД НА НАВУКОВЫМ ПАСТУ
Сення грамадскасць універеітэта чэствуе доктара гісгарычньк навув прафесара Владзімфа Шкалаеівіча Перцава
ў
сувяізі 3 35тоддзем яго навувова-даоледчай дзейнааці і ЙО-іготязя яго работы ў
вышэйшых навучалъных устанюівах.
Владзімір Нікалаешіч з'яўляедца ўоебакоівьйі 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 каля 45 навуікювыіх работ, не лічачы многаЯІ1КІХ афтыкулаў у Вялікай
Совецкай
Знцыклжедыа і ў Энцы^клапедычным олавафы «Гранат». Алрача таіч), ім напісаяа
эвыш ста рэцанвій і 15 абізорных артыкулаў па пеірыіядычна-гістаірычнай лііаратуры. Влад;{шр Нікалаевіч црьшаў актыўны ўдзел у рэдагаванні цэлага шарагу' .гістарыічішіх журналаў і зборнікаў. У
бяпучым г<>дзе нраф. Перцавым нанісаны
тры навуковыія іработы да гістоірьгі XVIII
века, якія ўвойдуць ва «Всемирную историю», выдаваемую
А,каід!эміяй
Навук
С«СР.
МІнск, друкарня «Звязды».

лы. Яшчэ да рзвойГ'Юцыі Вшадзіміір Нікалаевіч чытаў лекцыі для раі^чых Замаскваіючча. 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 пірацуе ў ім да гэтага часу. Заіш Владзшр
Нікалаевіч узначальвае кафвдріу іісторыіі
сярэдніх івята)ў іВДУ.
Я(го адточаныя оіа форме і
лекцыі карыстаювда нааіулярнаоцю і заслужаяай любоўю сіярод студэнцтаа. Увага,
якую ён удзяляе выіхаванлю маладых найукювых кадаў, прыіцяігвае да яго асяіравггаўтгкгрорвшіў.
У 1935 'годэе пімфесаіру Перцаву як
буйндану вучонаму б ы т ігрысяоена еучюная ступень доіктара гістарычныіх навук.
Хочицца выразіць улэўненасць,
пгго
плодатворяая леяагагічная і
навукіоваія
дзейнаоць ВліадвімЗіра Нікалашіча буцзе
нрадаўжавда ялічэ мйогія годы і служы!ць ігрымадам маладему
наівуковаму
іпаікалеінню.
Л. ШНЕЕРСОН,
нам. рэктара ўніверсітзта па вучэбнай частцы.

гльібіню вавуковай
душсі з нрастатой
вьЕкладання, аа гарачую люібюў да
совецкай моладзі.
Владаімір Нікалаевіч ажазвае штодзіённую і неўстанную данамогу студэнцтву ў
авалодваан! вышыаямі сюівецвай гістарычйай 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 выхавашціі< ўжо вад-'ць саагастойвую навуковую 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 надавычайна іровнастайныя: лекцыі, вансультаіцыі,
метааьгч'ваія ірасцрацоўіка найбіольш цяжкіх тэм і ішн. Владзімір Ншлаевіч карыстаецца вялікай люібоўю. і глыібокай павагай сярод «астаўітцтва. совеіцкай Бела-

'Неаібходна ладаріэсліць надзвьмаййую
нрацаздольнасць лрафесара.
3 іраібют, наіП'ісаныіх Владаійіраім Нікалаевріам у апопіні час, патрэібна адзначыць артыкул «Аб асноўньйс мнщаншх у
ргшіцці иямецкай і фращуаскай гісторыяіграфііі» 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 вяз к у ю новую работу аб
авашагічяььх
прадаасьмвах рэфоірм Штайна і Гарцзенберіга 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 умела опалучае
рознастайнай грамадскакедаігагічдай дзейвасцю.
Свае 'веіды ён ияспыина пе^адае шьщ»кай масс совецкага студашиш, у явоіга
карыстаеода вялікай любоўю і аўтарьгаэ- РУСІ.
там. Совецкае стіданіцтва заслужана цэПрафйсар Пеірцаў нраводаіць нацзвычайпіць Владзкіра Ніікалаевіча за яго роз- на вялікую грамадскую .работу. Ён чытае
настарсганія веды, за вытасае педагагіч- левцыі ў Доме Чьірвонай Арміі, у Дварпае майст0?>ства, за ўмешіе
піааучаць цы піж&раў, у рабочых ад-бах, часта
Уп. Галоўліта Б—1817.

Тыраж 1.500.

Мы шчыра ўдзячйы Вдэдзііііру Ійкалаевічу за яго ўвашівасць і ад^анасць
да еваёй скравы.
ЗЛЬЯШОЎ —
Студэнт IV курса, стараста навунова-двспедчага гуртка гістфака.

ВЫДАТНЫ ВУЧОНЫ I ПЕДАГОГ
іВладтір ШкйЛАеівіч Перцаў
іпачаў
сваю нлкдо'пворную навушвую работу . з
1904 ігода, адшу пасля сканчэння
іас
гкторыха-філаілаігічнага фа®ультэта Маскоўсваіга ўніверсітэга. Ужо ва ўніівсірсітэце 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. Владзіміра Нвкалаевіча асаблііва прыцягвалі
пытанні гісторыі ідэалоігіі. У 1904 годве
ў журнале «Еыіганйі філасофіі і псіхалогіі» з'явілася яіго нершая зяачйая работа
«Тэорыя эвалнщьи і філасофія гістсрыі
Гердзера», аа ей у гэтым наяіра.мку еледавалі работы, прыісвечанын ўмственным
(ідаалагічныім) плыням у
Германіі
ў
XVIII в., філасофіі гктоірыі Л. М. Талстога 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 веяанне гіістоірыі філасофіі і літа,рагуі»і.

Кожвы 3 'нас, вывучаючы асобнш ныганні сярэдаяй гістоірыі на занятвах яавуковага гурпжа, аібо йа сеімшарсіЕІх заняіжах, заўсёды, ве гледзячы йа занятасць прафесаіра, іапчрымае ад яло патпрб'ную параду.

Юбілейны вечар
29 лістапада ў актавым заіе Мішжага педінстытута аябыяося аіб'еднанае па'
сяджэнне вучоныя совета Беяарускага
Дзяржаўнага ўнтеірсітэта і пеяшстытуа,
прысвечанае 35-гадовай навувовай і педагагічяа-грамадскай дзейнасці доіктара гісгарычных навук прафесара Владзіміра
Ніісалаевіча Пe^^цaвa.
3 дакладамі аб выдатнай навуклвай рабоце нрафе«ара Перцава ў галіне сгаражьггнзй, сярэдняй, і новай гісторыі выступілі дацэнты Шнеерсон і Ліўшыц; аб
недагагічнай раб^ад Владзіміра Нікалаевіча даклад зрабіў тав. Хануцін.
3 гарачай, прачуленай адказяай црамовай 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!

вылзджае ў розныя гарады БССР. Гарачы
патрыёт нажай радзімы Владзімір Нікалаевіч аддае ўсе свае сілы і веды на
службу перадавой совецкай швукі.
Владзімір Нікалаевіч не толыйі
вучыіць, але і сам нясиынна
вучывда,
сур'ёэна лрацуючы ная вывучэішеаг энцыіклапедыі марюсізма-ленінізма — «Карожага курса йеторыі ВіШ(іб)», над творамі Маркса' — Энгельса — Лешаа —
Сталіна, нранізіваючы ўсю сваю навуковую, педагагічную і ^граыадскую работу
ідайным багацдем в саировшчшцы большэвізма.
У аеабе Владзімфа Нікалаевіча Перцава мы маем незвычайиа свромнага чалавека, ]»то яшчэ больш застаўляе нас гюбіць 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
навукша-выкладчыцкай дпейнаапі гэтага выдатнага совецкага вучонага m i .опаазяем"
ся, што ён яшчэ д^ўгія годы будае працаваць ва славу нашай вяліжай соцыяліспдчнап радзімы.
Аспірант ПАЛУЙКО.

Ч. в. а. адказнага рэдактара

I. МАЛЮКЕВІЧ.

