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Мета даної роботи – охарактеризувати значення досвіду народної 
медицини для лікування партизанів під час Великої Вітчизняної війни. 

Із початком бойової діяльності партизанських загонів виникла гостра 
необхідність у забезпеченні медчастин медикаментами й перев'язними 
матеріалами, бо в ході організації перших партизанських формувань 
основна увага приділялася забезпеченню загонів зброєю й боєприпасами. 
Отже, в даних умовах для лікування партизанів медичний персонал 
вимушений був вдаватися до використання підручних засобів та досвіду 
народної медицини. Партизанські медики широко використовували у своїй 
практиці лікарські рослини: мохи замість вати, настій дубової кори й 
чорниці замість в'язких засобів. Так, дуже цінним матеріалом для перев’язки 
ран, що гноїлися, був сфагн – різновид моху. Коросту партизанські лікарі 
лікували власноруч виготовленими мазями, рецептів якої було чимало. Для 
лікування різноманітних хвороб завідувачі партизанських аптек робили 
різноманітні відвари та настої. Нариклад, опіки лікувалися відваром дубової 
кори на горілці. Цингу лікували хвойними настоями, настоєм шипшини, 
дубової кори, березовим соком, хлібним квасом. У деяких загонах іноді в 
якості ліків застосовували сіль. 

Медичний персонал проявляв винахідливість, використовуючи підручні 
засоби для проведення лікувальної роботи. Дистильовану воду, наприклад, 
добували примітивним апаратом: самовар, трубопровід з гумовою трубкою; 
як охолоджувач виступало корито з льодом. Начальник аптеки 
партизанського з'єднання під командуванням С. А. Ковпака фельдшер О. 
Орлов замість дистильованої води використовував кип'ячену. При 
відсутності спирту застосовували перегнаний удруге самогон, він же 
застосовувався як снодійне й знеболююче при операціях. Для перев'язки 
поранених використовували домоткане селянське полотно, парашутний 
шовк. Лікарі неодноразово власноруч виготовляли хірургічні пилки, 
«протези» щелеп, медичні інструменти, апаратуру. Показовим в цьому 
відношенні є виготовлення протезу щелепи лікарем партизанського 
з’єднання під командуванням О. Ф. Федорова Т. К. Гнєдашем. 

Таким чином, медичний персонал в партизанських загонах і з’єднаннях 
під час Великої Вітчизняної війни активно застосовував підручні засоби та 
досвід народної медицини для лікування хворих та поранених партизанів. За 
умов гострої нестачі необхідних медикаментів винахідливість медиків 
рятувала тисячі партизанських життів. 

Михаил Петрович Дагаев – фронтовик, заключенный, 
историк 

Ивченко Богдан 
Харьковский исторический музей  

E-mail: bogdanio@mail.ru 

Биографии офицеров РККА, которые во время Великой Отечественной 
войны были осуждены по статье 141 УК РСФСР (доведение лица, 
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находящегося в материальной или иной зависимости от другого лица, 
жестоким обращением последнего или иным подобным путем до 
самоубийства или покушением на него) в современной историографии не 
нашли должного освещения. Остались нераскрытыми проблемы, связанные 
с особенностями отбывания наказания таких офицеров, а также их 
последующей социализации в обществе. В данной работе при помощи 
историко-биографического метода, на примере судьбы М. П. Дагаева, 
биография которого ранее не освещалась в литературе, мы попытаемся 
пролить свет на некоторые из вышеперечисленных проблем. Во время 
исследования использовались материалы ЦАМО РФ и ГАХО. 

М. П. Дагаев родился 07 .11 .1923 г. в семье крестьянина, в селе 
Коньшино Курской губернии Скороднянского уезда (по существовавшему 
тогда административно-территориальному делению), сейчас этот 
населенный пункт находиться в Белгородской области. В 1932 г. отец М. П. 
Дагаева окончил Харьковский ветеринарный институт, после чего работал 
ветеринарным врачом в сельской местности РСФСР. В 1941 г., не окончив 
10-го класса, М. Дагаев добровольно пошел в Красную Армию. С 1941 по 
1942 гг. он был курсантом Орджоникидзевского военного училища связи.  

С мая 1942 по 1945 гг. участвовал в боях на Западном, Брянском, 
Калининском, 2-м Прибалтийском фронте. В 1943 г. принят в ВКП (б). На 
фронте получил три ранения: одно тяжелое и два легких. 5 июня 1942 г. в 
боях за деревню Аинено в районе г. Белев получил легкое ранение, 
отправлен в госпиталь, где пролежал 28 дней. 15 июля 1942 г. в боях за 
деревню Леоново на Брянском фронте получил тяжелое ранение, после чего 
был эвакуирован в госпиталь, где лечился 3,5 месяца. 13-го июля 1943 г. во 
время уличного боя по освобождению г. Болхов Орловской области получил 
третье ранение, после чего провел в госпитале один месяц.  

За время войны награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны ІІ-й степени, медалью «За отвагу». Например, 
орденом Отечественной войны ІІ-й степени награжден 31 августа 1944 г. за 
то, что, будучи старшим лейтенантом, командиром учебной роты 15-го 
отдельного полка связи 15-й воздушной армии «проявил себя с 
положительной стороны […] За самоотверженную боевую работу и 
образцовое выполнение заданий командования».  

В январе или феврале 1945 г. у М. П. Дагаева в роте застрелилась 
девушка-радистка, по этому факту он был осужден по статье 141 УК РСФСР 
на 5 лет лишения свободы, несмотря ни на какие боевые заслуги, награды и 
многочисленные ранения. Лишен офицерского звания, разжалован в 
рядовые, скорее всего, исключен из партии и лишен государственных 
наград. В штрафное подразделение РККА М. П. Дагаев не был направлен, а 
отбывал наказание в ИТК. Он находился в заключении с февраля 1945 по 
сентябрь 1947 г. в ИТК № 4 ОИТК МВД Латвийской СССР, где работал 
чертежником-копировальщиком, шофером, бухгалтером. В ИТК был 
расконвоирован и в последние месяцы заключения находился в розыскной 
группе самоохраны. За хорошую работу и задержание политического 
преступника освобожден досрочно.  



 

Каразінські читання (історичні науки) 
 

410 
 

С 1947 по 1948 гг. М. Дагаев учился в 10-м классе Богословской СШ. 
Несмотря на судимость, он был принят на исторический факультет 
Харьковского государственного педагогического института, где обучался с 
1948 по 1951 гг., в эти же годы он был секретарем исторического 
факультета ХГПИ. С 1951 по 1952 гг. работал учителем истории в 82 МСШ 
г. Харькова.  

М. Дагаев в 1952 г. был принят на работу в Харьковский 
государственный исторический музей на должность научного сотрудника в 
отдел истории Советского периода. Однако позднее был уволен из музея в 
1954 г. «в связи с неявкой на работу после тарифного отпуска на 
протяжении 3-х дней без уважительных причин и появлением в музее 16 
августа в пьяном виде.... и учитывая, что т. Дагаев имел ряд 
предупреждений за нарушение трудовой дисциплины». К сожалению, 
дальнейшую судьбу М. П. Дагаева пока установить не удалось. 
 

Фельдмаршал Паулюс в Харькове. Эпизод из истории 
Харькова в годы Великой Отечественной войны 

Калугин Олег  
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина  

E-mail: Sokolova-house@rambler.ru 

Сегодня некоторые сюжеты Великой Отечественной войны 
незаслуженно обходят стороной. Про них не пишут, не упоминают в 
литературе, что делает эти события тяжело изучаемыми, не поддающимся 
исследованиям. Одним из этих событий является перебивание 
фельдмаршала Германии Фридриха Вильгельма Эрнста Паулюса в 
Харькове. Это событие не описывалось в прессе, о нем забывают многие 
историки, хотя именно в Харькове Паулюс (после смерти Вальтера фон 
Рейхенау) становится командующим 6-ой немецкой армией и начинает свое 
знаменитое движение в район Сталинграда. Не существует ни специальной 
литературы, ни документов, ни газетных статей которые бы описывали 
«харьковский период» жизни фельдмаршала. Узость информативной базы 
не позволяет написать специальное исследование, посвященное этой 
проблеме. Это и составляет актуальность данного исследования. 
Воспользовавшись воспоминаниями приближенных фельдмаршала, и 
некоторыми вещественными доказательствами мы попробуем восстановить 
«харьковский период» жизни фельдмаршала. 

Что касается самого фельдмаршала, он родился в Брейтенау в семье 
счетовода, служившего в тюрьме Касселя. В 1909 году окончил 
классическую гимназию имени кайзера Вильгельма и после получения 
аттестата зрелости, поступил на юридический факультет Мюнхенского 
университета, где прослушал два семестра курса правоведения. Однако 
обучение не окончил и в феврале 1910 года поступил фанен-юнкером в 11-й 
(3-й Баденский) пехотный полк «Маркграф Фридрих Вильгельм». Во время 
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