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НІКІФАР МІХАЙЛАВІЧ БЛАДЫКА

У пачатку чэрвеня 1937 г. з Наркамата асветы БССР у БДУ прыйшоў 
загад часова выконваючаму абавязкі рэктара І.С.Чымбургу здаць справы 
новапрызначанаму рэктару універсітэта — Нікіфару Міхайлавічу Бладыку.

Нарадзіўся Нікіфар Міхайлавіч у 1899 г. у вёсцы Рамашка Аршанскага 
раёна ў заможнай сялянскай сям’і (яго дзед меў 33,5 дзесяціны зямлі, 
шэсць кароў, трох коней)1. Як у многіх тагачасных беларусаў, сям’я Бла- 
дыкаў была вялікай: Нікіфар Міхайлавіч меў трох братоў і трох сясцёр. Ён 
быў сярэднім у сям’і і, як тэта было прынята, ужо падлеткам павінен быў 
шукаць самастойны шлях у жыцці. У 14 год ён выпраўляецца на заробкі. 
Працаваў землякопам, лесарубам, конюхам, рамізнікам, пекарам, ремонт
ным рабочым на чыгунцы. Відавочна, адукацыю ён меў толькі пачатковую.

Калі ў лістападзе 1917 г. падзеі кастрычніцкага перавароту дакаціліся да 
Оршы, Нікіфар Бладыка дабраахвотна ўступіў у Чырвоную гвардыю. 
Удзельнічаў у баях з кайзераўскімі войскамі, якія ў лютым-сакавіку 1918 г. 
занялі амаль ўсю Беларусь. 3 гэтага часу Нікіфар Бладыка -  дабраахвотнік 
Чырвонай Арміі (тады ж ён уступіў у камуністычную партыю) -  удзельнічаў 
у баявых аперацыях, быў разведчыкам, агентам па рэквізіцыі хлеба і 
жывёлы ў сёлах2.

У маі 1922 г. Н.М. Бладыка быў дэмабілізаваны і накіраваны вучыцца на 
рабфак Горы-Горыцкага земляробчага інстытута. У час вучобы на рабфаку 
яго прызвалі ў часці асобага назначэння (“ЧОН”) і прызначылі камандзірам 
узвода. Гэтыя часці падаўлялі шматлікія сялянскія антыбальшавіцкія мяця- 
жы, якія ўспыхвалі на ўсёй тэрыторыі Усходняй Беларусі.

Пасля заканчэння рабфака Н.М.Бладыка па пуцёўцы ЦК ВКП(б) быў на- 
кіраваны на вучобу ў Маскоўскую сельскагаспадарчую акадэмію імя К.А.Ці- 
міразева, якую скончыў у 1929 г. Ужо на трэцім курсе студэнт Бладыка быў 
рэкамендаваны ў аспірантуру Усесаюзнага навукова-даследчага калгасна- 
га інстытута Акадэміі сельскагаспадарчых навук імя У.І. Леніна, якую скон- 
чыў у 1933 г. і яму была прысвоена навуковае званне старшага навуковага 
супрацоўніка, затым працаваў выкладчыкам у Камуністычным універсітэце 
народаў Захаду і, як успамінаў пазней сам, спадзяваўся працаваць там 
далей. Аднак лёс распарадзіўся інакш.

Якраз у тэты час у Маскву ад першага сакратара ЦК КП(б)Б М.Ф.Пкалы 
прыйшоў запыт аб накіраванні на навуковую і выкладчыцкую працу ў Бе
ларусь выпускнікоў аспірантуры. У адпаведны спіс навукоўцаў быў уклю- 
чаны i Н.М.Бладыка3.

Па прыездзе на Беларусь ён пачаў працаваць у Вышэйшай Камуністыч- 
най сельскагаспадарчай школе Беларусі ў якасці дацэнта4. Нікіфар Міхай- 
лавіч разумеў неабходнасць пацвердзіць навуковае званне навуковай
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ступенню: 1 кастрычніка 1934 г. праз ЦК КП(б)Б ён паступіў у аспірантуру 
Інстьпуга эканомікі АН, каб падрыхтаваць і абараніць кандыдацкую дысер- 
тацыю.

У 1935 г. Н.М. Бладыка быў прызначаны сакратаром партарганізацыі гэ- 
тага інстытута. У той час гэтая пасада азначала не проста ўдзел у розных 
партийных сходах, рознага кшталту праверках, але і ўдзел у кіраўніцтве ін- 
стытутам, у выкрыцці “Шкоднікаў“, разглядзе асабістых спраў супрацоўні- 
каў інстытута і г.д. Тут праявілася такая рыса характару 36-гадовага сакра- 
тара, як аб’ектыўнасць. Ён не браў пад увагу ні паклёпы, ні даносы, стараў- 
ся адстойваць чалавека да канца. Тую ж лінію ён працягваў і на пасадзе 
сакратара партыйнай арганізацыі БелАН, на якую быў вылучаны з адаб- 
рэння першага сакратара ЦК КП(б)Б М.Ф.Гікалы. Ba ўмовах уздыму хвалі 
рэпрэсій Н.М. Бладыка імкнуўся не тое, каб спыніць (гэта, натуральна, ён 
быў зрабіць не ў стане), але хоць крыху прыцішыць яе гул у сценах Акадэ- 
міі навук. Сумленны чалавек, ён адвяргаў паклёпы, якія сцякаліся да яго ў 
заявах (ці, прама скажам, у даносах) на супрацоўнікаў акадэміі Я.Г.Ракава 
(дырэктар Інстытута эканомікі), П.Я. Панкевіча (нязменны сакратар акадэ- 
міі), В.К. Шчарбакова (віцэ-прэзідэнт БелАН), М.А.Дарожкіна (цырэктар Ін- 
стытута біялогіі), У.Л.Бурстына (дырэктар фізіка-тэхнічнага Інстытута) і ін- 
шых.

Так, у верасні 1936 г. на сходзе партгрупы Інстытута глебазнаўства 
Н.М. Бладыка спыніў выступленні, скіраваныя супраць дырэктара гэтага Ін- 
стытута акадэміка Я.М.Афанасьева і супрацоўніка Р.І.ГІратасені, заявіўшы, 
што гэтыя навукоўцы з’яўляюцца людзьмі сумленнымі і праверанымі і ён не 
дазволіць узводзіць на іх паклёпы, а хто так будзе рабіць, то ён рызыкуе 
страціць партийны білет6.

Праз некалькі гадоў такая прынцыповая пазіцыя партсакратара была 
расцэнена як “пакрыванне ворагаў народа ...вылучэнне ворагаў народа на 
адказныя пасады і г.д.”

Але гэта будзе пасля. A пакуль Нікіфар Міхайлавіч працаваў. У яго скла- 
ліся прыязныя адносіны з тагачасным кіраўніцтвам БелАН, у прыватнасці з 
прэзідэнтам акадэміі І.З.Суртой. Той неаднаразова настойваў на тым, каб 
Н.М.Бладыка працягваў працу ў акадэміі, характыразаваў яго “як маладога 
цудоўнага работніка, які падае вялікія надзеі”8. У якасці сакратара парткама 
Н.М.Бладыка ўздзельнічаў у пасяджэннях конкурснай камісіі, якая разгляд- 
вала і давала рэкамендацыі навуковым працам супрацоўнікаў акадэміі. Ha- 
прыклад, праз камісію прайшлі “Нарысы па гісторыі Беларусі” В.К.Шчарба- 
кова, “Итоги семилетнего изучения по порошистой парше картофеля” 
М.А.Дарожкіна, “Очерки истории патриархально-родового общества на тер
ритории Белоруссии” А.М. Ляўданскага і іншыя. У хуткім часе гэтыя працы 
будуць вызначаны як шкодніцкія і канфіскаваны органамі НКВД9.

Па рэкамендацыі І.З.Сурты 2 студзеня 1937 г. Н.М.Бладыка быў прыз
начаны выконваючым абавязкі нязменнага сакратара БелАН і ўвайшоў у 
склад Прэзідыума Акадэміі навук Беларусь Хутка пасля гзтага ён стано- 
віцца старшынёй Савета па вывучэнню вытворчых сіл БССР (“СОПС”). 
Хаця Н.М. Бладыка не меў неабходнай навуковай кваліфікацыі, каб зай- 
маць гэтыя пасады, але калі ўлічыць, што гэтыя вакантныя месцы ствара- 
ліся вельмі хутка i не было ўжо каго на ix прызначыць (так, папярэднік 
Н.М.Бладыкі Б.М.Шпенцар быў зняты, выключаны з партыі, пасля арыш- 
таваны i расстраляны), то ўсе становіцца зразумелым.

Вясной 1937 г. па рэкамендацыі загадчика аддзела ЦК КП(б)Б 1.3а- 
дзернюка i наркама асветы БССР А.І.Дз’якава Н.М.Бладыку было прапана- 
вана ўзначаліць Беларускі дзяржаўны універсітэт. Ці адпавядаў Н.М.Бла
дыка гэтай пасадзе? Сам Нікіфар Міхайлавіч пасля пісаў, што “ён не даваў 
згоды ісці на гэтую работу, таму што па спецыяльнасці займаўся агра- 
наміей, а ва універсітэце па гэтаму профілю работы не было”. Акрамя гэта
га, у той час ён працягваў працаваць над кандыдацкай дысертацыяй i разу- 
меў, што ва універсітэце не здолее гэтага рабіць.
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Тым не менш рашэннем ЦК КП(б)Б у чэрвені 1937 г. ён быў прызначаны 
рэктарам БДУ. Магчыма, вышэйшае кіраўніцтва лічыла, што для гэтай пра- 
цы дастаткова будзе партыйнага і адміністрацыйнага вопыту Н.М. Бладыкі, 
Аф'щыйны загад быў падпісаны 3 ліпеня 1937 г.10

Для Беларускага дзяржаўнага універсітэта тэта быў найскладанейшы 
час. Пасля прызначэння ў красавіку 1936 г. рэктара А.І.Дз’якава наркамам 
асветы БССР кіраўніцтва універсітэтам ажыццяўлялі асобы, выконваючыя 
абавязкі рэктара: А.С.Кучынскі (з красавіка па верасень 1936 г.), М.Лоцма- 
наў — намеснік рэктара па адміністрацыйна-гаспадарчай і фінансавай част- 
цы (з кастрычніка 1936 па красавік 1937 г.), прафесар М.Ф.Ярмоленка (са 
студзеня па чэрвень 1937 г. -  разам з М.Лоцманавым), І.С.Чымбург -  дэкан 
гістфака (чэрвень 1937 г.)11.

Натуральна, што такое становішча не спрыяла нармальнай працы уні- 
версітэта. Нагадваць жа атмасферу ўзаемаадносін у калектыве (як і ў гра- 
мадстве) непрыемна i балюча. Што гаварыць, калі тых жа Дз’якава, а затым 
Кучынскага лад час іх кіраўніцтва БДУ адкрыта называлі “национал-фа
шистской сволочью”, “бандой шпионов”, “троцкистскими выродками” i г.д. А 
кіраванне БДУ адначасова двумя в.а. рэктара (Ярмоленка і Лоцманаў) зу- 
сім пераўтварыла універсітэт у пасмешышча12. Між тым тэта быў, нягле- 
дзячы на ўсе папярэднія “чысткі”, па-ранейшаму буйны навучальны i наву- 
ковы цэнтр. Па штатнаму фармуляру на 1937/1938 вучэбны год у БДУ было 
20 прафесараў i 44 дацэнты (з ix 8 дактароў i 35 кандыдатаў навук), 1087 
студэнтаў, 48 аспірантаў, каля 30 кафедр, 13 лабараторый, 10 кабінетаў13.

Ba універсітэце не хапала кваліфікаваных выкпадчыкаў. Адсутнасць спе- 
цыялістаў асабліва адбівалася на працы гістарычнага і геолага-геаграфіч- 
нага факультэтаў (з-за недахопу кадраў былі закрыты аддзяленні геалогіі і 
глебазнаўства)14. A ўсё таму, што адказныя работнікі вышуквалі тут “нацдэ- 
маў", “трацкісцкае ахвосце”, “распаўсюджвальнікаў контррэвалюцыйных 
анекдотаў“ і г.д.15 I ў гэтай атмасферы падазронасці і ўзаемнага недаверу 
універсітэт працягваў працу. У студзені-лютым 1937 г. было скончана бу- 
даўніцтва новага інтэрната па вул. Маскоўскай на 56 пакояў. Ha фізмаце 
былі ўведзены новыя спецыяльнасці: праектыўная геаметрыя, агульны і 
спецыяльны курс аналітычных функцый, прыкладны аналіз, спецыяльны 
курс вышэйшай алгебры. Ha пяці факультэтах БДУ вучылася 925 студэн- 
таў.

Новапрызначаны рэктар сутыкнуўся з вялікімі праблемамі, але часу вы- 
рашаць іх яму не было дадзена — на гэтай пасадзе Н.М.Бладыка зна- 
ходзіўся крыху больш за пяць месяцаў. He ўдавалася вырашыць праблему 
забеспячэння кадрамі. Дамоўленасці з навукоўцамі ВНУ Ленінграда і Маск- 
вы не выконваліся: яны, за рэдкім выключением, не жадалі ехаць у Мінск. 
Таму ў пачатку новага навучальнага года на геаграфічным факультэце не 
было ніводнага навукоўца са званнем прафесара. Дэкан геафака А.Н.Анд- 
рушчанка вымушаны быў сам чытаць розныя курсы, не з’яўляючыся спе- 
цыялістам16. Toe ж назіралася на гістфаку, фізмаце.

Былі зроблены спробы вырашыць жыллёвую праблему студэнтаў. Cne- 
цыяльная камісія Мінскага гарсавета перадала дом у Антонаве для інтэр- 
ната БГУ. Аднак сродкаў на яго рамонт выдзелена не было, таму студэнты 
вымушаны былі жыць без электрычнасці і вады. Шмат хто не вытрымліваў і 
кідаў учобу. Ba ўмовах недахопу інтэрнацкага жылля Н.М.Бладыка паспра- 
баваў рабіць упор на завочнае навучанне. Завочны сектар быў павялічаны 
з 720 да 1000 студэнтаў17. Адначасова рэктар загадаў заняць пад жыллё 
для студэнтаў усе грамадскія пакоі, у тым ліку і так званыя “ленінскія 
куткі”18. Праблема была вырашана, але такі крок рэктара ў тых палітычных 
умовах ды яшчэ напярэдадні дэманстрацыі адной з праяў шырока 
разрэкламаванай “сталінскай дэмакратыі” -  выбараў у Вярхоўны Савет 
СССР — мог быць расцэнены адпаведнымі структурамі як “шкодніцтва”.

У жніўні ад двух супрацоўнікаў АН БССР (у будучым вядомых наву- 
коўцаў) паступілі заявы-даносы у бюро ЦК КП(б)Б і ў парткам Акадэміі
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навук, у якіх Н.М. Бладыка абвінавачваўся ў сяброўстве з “ворагамі народа” 
і пакрыцці іх, у шкодніцтве, падаўленні крытыкі і самакрытыкі і г.д.19

Аднак на закрытым сходзе партарганізацыі АН БССР 10 кастрычніка 
1937 г. Н.М. Бладыка здолеў апраўдацца, абышоўшыся “строгай вымовай з 
занясеннем у асабістую справу ... за страту бальшавісцкай пільнасці...”20

У тэты час універсітэт рыхтаваўся да “выбараў“ у Вярхоўны Савет СССР 
і святкавання 20-годдзя Кастрычніцкай ревалюцыі. Ha агульным выбарчым 
сходзе 2 кастрычніка 1937 г. ад студэнтаў, навуковых работнікаў і тэхнічнага 
персаналу кандыдатам у дэпутаты ў Вярхоўны Савет па Мінскай гарадской 
выбарчай акрузе быў вылучаны К.Е.Варашылаў. Газета універсітэта “За 
ленінскія кадры” поўнілася славаслоўямі і панегерыкамі ў гонар “стальнога 
наркама”21. Упершыню надзвычай пышна адзначалася свята Кастрычніцкай 
рэвалюцыі; 5 лістапада адбыўся ўрачысты вечар з канцэртам, у якім уд- 
зельнічалі студэнцкія самадзейныя гурткі -  тэатральны, харавы. Ha дэман- 
страцыі калона універсітэта ўвасабляла сабою “Сталінскую Канстытуцыю ў 
дзеянні”22.

Ha ўрачыстым сходзе адзначаліся поспехі БДУ за 16 год яго існавання: 
створаны 5 самастойных інстытутаў, падрыхтаваны 2,5 тыс. высокаадука- 
ваных спецыялістаў, адкрыты новыя факультеты, створана вялікая біблія- 
тэка ў дзесяткі тысяч тамоў. Падкрэслівалася, што бюджет універсітета 
складае больш 4,5 млн рублёў з іх штогод больш за мільён выдаткоў- 
ваецца на стыпендыі студентам23. Разам з гетым не былі забыты і “ворагі 
народа, агенты фашызма, трацкісты, бухарынцы, нацдемы... якія арганіза- 
валі ў сценах універсітета фашысцкае гняздо, прыкладалі ўсе намаганні, 
каб разваліць работу універсітета”24.

Тут не можа не скласціся ўражанне, што ўжо шмат хто ведаў пра 
небяспеку, якая пагражала ректару, і нават пасільна садзейнічаў гетаму. 
Так, нехта І.В. надрукаваў у газеце “За ленінскія кадры” артыкул пад шмат- 
значнай назвай “На старых пазіцыях”, у якім абвінаваціў кіраўніцтва універ- 
сітэта, і у прыватнасці ректара Н.М. Бладыку, у адсутнасці пільнасці, нежа- 
данні ліквідоўваць “вынікі шкодніцтва”, якія нанеслі універсітету “фашысцкія 
шпіёны... і нацфашысцкія бандыты”. Так, невядомы аўтар адзначаў, што 
“т.т. Бладыка і Чымбург не выкарысталі ўсіх магчымасцей для забеспячен- 
ня універсітета выкладчыцкімі кадрамі, у выніку чаго зрываюцца академіч- 
ныя планы. Ha геафаку па асноўных дысцыплінах зусім адсутнічаюць вы- 
кладчыкі... Гістарычны факультет таксама не забяспечаны выкладчыцкім 
саставам. Лекцыі чытаюцца выпадковымі людзьмі... Не прымаюцца меры 
па арганізацыі практыкі, якая з года ў год зрываецца... Ba універсітеце пра- 
цягваецца лінія замяшчення адказных пасад людзьмі без праверкі іх палі- 
тычных і дзелавых якасцей”25.

У 1937 г. аддзел Вышейшай школы HKA БССР наладзіў праверку фіз- 
мата БДУ, якая доўжылася з 17 па 26 лістапада. Інспекцыя выявіла дрен- 
нае становішча з кадрамі на фізмаце: адзін прафесар і дзесяць дацентаў, з 
якіх тры толькі што скончылі аспірантуру. Недахоп плошчаў для лабарато- 
рый і кабінетаў, састареласць прыбораў і апаратуры, спыненне дзейнасці 
навуковых гурткоў, дранная паспяховасць студентаў, іх масавыя прагулы, 
недахоп месцаў на фабрыцы-кухні -  вось такі далёка не поўны пералік пре- 
танзій, прад'яўленых деканату фізмата і непасредна ректару. Усе яны былі, 
магчыма, і справядлівымі, але ці мог Н.М.Бладыка за некалькі месяцаў 
пабудаваць новыя памяшканні, новую фабрыку-кухню і г.д..? Як ректар мог 
вырашыць пытанне з выкладчыцкімі кадрамі, калі людзі адзін за адным 
знікалі з універсітета? Тым больш, што другім напрамкам дзейнасці інспек- 
цыі быў збор кампрамата на выкладчыкаў. У справаздачы падкрэслівалася, 
што “прафесарска-выкладчыцкі састаў на фізмаце засмечаны варожымі 
елементамі". Падрабязна пералічвалася, хто сябраваў з “ворагамі народа”, 
якія вёў размовы. Навукоўцам даваліся адпаведныя характарыстыкі, на~ 
кшталт: “не мае ніякай ценнасці як навуковы работнік”. У заключение прама
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ўказвалася, што праца рэктара універсітэта Бладыкі мяжуе са шкодніцт- _ 26 вам .
У выніку загадам Народнага камісарыята асветы БССР 19 снежня 

1937 г. рэктара БДУ Н.М.Бладыку знялі з пасады, “абвінаваціўшы ў тым, 
што ён“ не справіўся з работай па выкарчоўванню і ліквідацыі наступстваў 
шкодніцтва”. У хуткім часе гэтай "работай" заняўся прарэктар па адміні- 
страцыйна-гаспадарчай рабоце (былы афіцэр НКУС) М.А.Ліхтарнікаў, якога 
ў ліпені 1938 г. прызначылі часова выконваючым абавязкі рэктара БДУ. У 
снежні 1937-студзені 1938 г. дакументы ўжо называюць рэктарам дэкана 
геафака Ануфрыя Несцеравіча Андрушчанку, які зноў жа не “прыняў мер да 
ліквідацыі ворагаў народа”. Затым на кіраўніцтва БДУ быў спушчаны “звер- 
ху” дацэнт, кандыдат хімічных навук Уладзімір Сцяпанавіч Бабраўніцкі. 
Гэтая "чахарда" скончылася толькі пасля прызначэння рэктарам Парфёна 
Пятровіча Савіцкага28.

Магчыма, звальненне выратавала Н.М.Бладыку ад хуткага арышту. У 
лютым 1938 г. ЦК ВКП(б) накіраваў яго на працу па спецыяльнасці ў г. Горкі 
(Ніжні Ноўгарад), у сельскагаспадарчы інстытут. Там ён працаваў загадчы- 
кам кафедры “Арганізацыя сацыялістычнай сельскай гаспадаркі”. Але ўжо 
17 чэрвеня 1938 г. Н.М.Бладыка быў арыштаваны як удзельнік “контррэва- 
люцыйнай нацыянал-фашысцкай арганізацыі ў Акадэміі навук БССР”. Па 
тым жа абвінавачванні была арыштавана і яго жонка З.І.Бладыка. Ha до- 
пыце (зразумела, з катаваннем) 13 ліпеня Н.М.Бладыку вымусілі прызнаць, 
што ён з'яўляецца ўдзельнікам ’’контррэвалюцыйнай нацфашысцкай аргані- 
зацыі”, існаваўшай у Акадэміі навук БССР, куды быў “завербаваны ў 1936 г. 
акадэмікам В.К.Шчарбаковым, па заданию якой праводзіў актыўную шкод- 
ніцкую і шпіёнскую (на карысць Польшчы) дзейнасць”. "Выбілі" з яго і проз- 
вішчы “удзельнікаў" гэтай “арганізацыі”29. Ha наступных допытах знявечаны 
чалавек падпісаўся пад тым, што “мэтай арганізацыі было адарванне БССР 
ад СССР і перадача Беларусі пад пратэктарат Польшчы”. Аднак 20 лі- 
стапада Нікіфар Міхайлавіч адмовіўся ад ранейшых паказанняў, заявіўшы, 
што ён пад сілай фізічнага ўздзеяння з боку следчага агаварыў сябе і іншых 
асоб30. 3 гэтага моманту Н.М.Бладыка цвёрда стаяў на сваім, адвяргаючы 
ўсякую прыналежнасць да якіх-небудзь арганізацый. Так было і на наступ
ных допытах. Н.М.Бладыка казаў, што з 7 па 13 ліпеня 1938 г. следчы біў 
яго штодня, таму ён і даў ілжывыя сведчанні. Памылкі ў рабоце прызнаваў, 
сябе не шкадаваў, але поўнасцю адмаўляў свой удзел у контррэвалюцый- 
най арганізацыі.

Чаму ж так адбылося? Можа, справа ў тым, што якраз у тэты час прахо- 
дзіла грандыёзная “чыстка” апарата НКУС. Былі арыштаваны наркам НКУС 
СССР М.І.Яжоў, наркамы НКУС БССР Б.Д.Берман і змяніўшы яго А.А.На- 
седкін31.

Справа Н.М.Бладыкі зацягвалася. Яе перадавалі ад аднаго следчага да 
іншага. Для іх справа ўскладнялася i тым, што асобы, якія фігуравалі ў 
справе, былі альбо асуджаны да лагераў ці расстраляны, альбо адмовіліся 
ад сваіх ранейшых паказанняў.

У заключэнні па справе Н.М.Бладыкі ўказвалася, што сведкі, якія “вы
крывал! Бладыку ў контррэвалюцыйнай рабоце, ад паказанняў адмовіліся, 
шкодніцкая дзейнасць даказана недастаткова”22. Тым не менш Асобай 
нарадай пры Народным камісары Унутраных спраў СССР Н.М.Бладыка “за 
ўдзел у контррэвалюцыйнай нацыяналістычнай арганізацыі і шкодніцтва” 
быў асуджаны на 8 год лагераў33. Не было нават камедыі суда. Зрэшты, у 
параўнанні з іншымі Нікіфару Міхайлавічу яшчэ “пашанцавала”.

3 Мінскай турмы Н.М.Бладыка быў накіраваны на Калыму ў рэжымны 
лагер прыіска Джэлгала. Потым працаваў цесляром на будаўніцтве 
Аркагалінскай электрастанцыі. Скаргі, якія ён пісаў на імя Сталіна і Калініна, 
заставаліся без адказу34.

Пасля вызвалення ў кастрычніку 1946 г. Міністэрствам жывёлагадоўлі 
СССР Н.М. Бладыка быў накіраваны на працу ў Астраханскі трэст жы-
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вёлагадоўчых саўгасаў, дзе ў той час знаходзілася яго жонка з 12-гадовым 
сынам. Там ён працаваў старшым аграномам, аграномам-інструкгарам, 
начальнікам аддзела збожжа Астраханскага абласнога ўпраўлення сель- 
скай гаспадаркі, а з верасня 1953 г. -  галоўным аграномам Сасыкольскай 
MTC Астраханскай вобласці35.

Восенню 1954 г. Н.М. Бладыка напісаў вялікі ліст на імя першага сакра- 
тара ЦК КПСС Н.С.Хрушчова, дзе падрабязна выклаў усё, што з ім адбыло- 
ся, і прасіў разабрацца ў яго справе: устанавіць праўду36.

Узбуджанае следства па справе Н.М.Бладыкі высветліла цэлы шэраг 
грубых парушэння^ законнасці -  ад збіцця арыштаваных да падчыстак і 
падробак подпісаў37. У ходзе праверкі было ўстаноўлена, што Н.М.Бладыка 
быў асуджаны неабаснавана. 2 ліпеня 1955 г. Ваенная Калегія Вярхоўнага 
Суда СССР адмяніла прысуд і справу спынілі за адсутнасцю складу зла- 
чынства.
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