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верасня 2010 года раптоўна памёр беларускi гiсторык, незвычайны i неардынарны чалавек, сапраўдны вучоны i педагог,
бескампрамiсны даследчык i шчыры патрыёт сваёй Айчынны Сігізмунд Пятровіч Барадзін. Ён нарадзiўся ў адной з
вёсак Навагрудчыны 20 жнiўня 1959 года і амаль усё сваё прафесійнае жыццё
прапрацаваў старшым выкладчыкам кафедры славянскай гiсторыi i метадалогii
гiстарычнай навукi БДПУ iмя Максiма Танка (былы педагагiчны iнстытут iмя
Максiма Горкага). Гэта быў вельмi дапытлiвы, цiкавы суразмоўнiк, аддадзены
гiстарычнай навуцы. Калi iшло абмеркаванне таго цi iншага гiстарычнага
пытання, праблемы цi тэмы, ён умеў прыслухоўвацца да думкi iншых, але меў
пры гэтым выразную ўласную пазiцыю, якую адстойваў да канца. А калi часам
і памыляўся, то нiколi не саромеўся прызнацца ў гэтым.
Сігізмунд Барадзін жыў i працаваў у няпросты для беларускіх гісторыкаў час.
Калi ён скончыў працу над сваёй дысертацыяй «Армія Краёва на Беларусі», то
Вышэйшая атэстацыйная камiсiя Рэспублiкi Беларусь адмовiла яму ў абароне
на той падставе, што да таго часу ўжо выйшлi ў свет кнiгi навуковага i навуковапапулярнага характару1, а таксама шэраг артыкулаў па дадзенай тэме2. Пры
гэтым ВАК не звярнуў увагі на аднабаковасць і тэндэнцыйнасць гэтых кніг,
якія працягвалі савецкую традыцыю прадстаўлення дзейнасці АК выключна
ў негатыўным святле. Каб абаранiць сваю дысертацыю, на якую ён паклаў
шмат сваiх сiл, а самае галоўнае — здароўя, Сiгiзмунд Пятровiч вымушаны быў
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паехаць у Польшчу. Там ён паспяхова абаранiўся i атрымаў дыплом доктара
гуманiтарных навук, якi, на жаль, не быў прызнаны беларускім ВАКам. У сваёй
роднай краiне ён заставаўся чалавекам з вышэйшай адукацыяй, i толькi (у сваёй
ВНУ ён не атрымаў нават малодшага педагагічнага звання «дацэнт»).
Нядобразычліўцы называлі Барадзіна «палякам», «польскiм гiсторыкам», а
некаторыя нават былi ўпэўнены ў тым, што «гэты паляк толькi жыве ў Беларусi,
а працуе на Польшчу».
Акрамя асноўнай тэмы сваіх даследаванняў, якія тычыліся дзейнасці АК
менавiта на тэрыторыi Беларусi, а не Польшчы, Сігізмунд Барадзін шмат
працаваў над такімі актуальнымі тэмамі, як роля органаў НКУС — НКДБ БССР
i СССР у арганiзацыi партызанскага руху ў Беларусi ў гады Вялiкай Айчыннай
вайны, дзяржаўная палiтыка СССР у адносiнах да нацыянальных меншасцей,
якiя пражывалi на тэрыторыi БССР у 1919—1991 гадах ды інш. (навуковым
поглядам Барадзіна прысвечана кніга аўтара гэтых радкоў, якая выйшла ў свет
сёлета3). Дык няўжо гэтыя тэмы тычацца гiсторыi Польшчы?
У апошнiя гады свайго жыцця Сiгiзмунд Пятровiч вельмi перажываў, што
сiстэма сярэдняй адукацыі ў сучаснай Беларусі «поўнасцю распалася i расклалася». У снежнi 2009 года ён перадаў аўтару гэтых радкоў копiю свайго артыкула
на рускай мове, дзе падрабязна выклаў свае погляды на гэты конт. Ніжэй гэты
цiкавы i змястоўны артыкул прапануецца чытачам «ARCHE».
Сігізмунд Пятровіч Барадзін мог яшчэ шмат зрабiць карыснага для беларускай гiстарычнай навукi, а таксама перадаць свае веды не аднаму пакаленню
студэнтаў. Але спачатку цяжкая хвароба, а потым і раптоўная смерць не дазволiлi
яму зрабiць гэтага. Сышоў у вечнасць выдатны вучоны, бескампрамiсны даследчык i шчыры патрыёт сваёй Айчыны, добразычлiвы, прыстойны, спагадлiвы
чалавек, якi ўсё сваё жыццё прысвяцiў гiсторыi роднай краiны — нягледзячы
на цяжкасцi i матэрыяльную нястачу.
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