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Життя та Діяльність партизансьКОгО
КОманДира м. і. ШУКаєва

(за документами ЦДагО України)

на основі аналізу архівних джерел Цдаго україни висвітлено життя і ді-
яльність командира партизанського з’єднання ім. Й. В. сталіна м. і. Шукаєва.
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Виповнилася 105-а річниця від дня 
народження михайла іларіоновича Шу-
каєва (1907–1976 рр.) – одного з видат-
них керівників партизанського руху на 
теренах україни під час Великої Вітчиз-
няної війни 1941–1945 рр. Підполковник 
м. і. Шукаєв командував партизанським 
з’єднанням імені Й. В. сталіна, яке ді-
яло на території Чернігівської, жито-
мирської, рівненської, а також частково 
тернопільської, львівської областей, 
південної Польщі та Чехословаччини 
впродовж 1943–1945 рр. Проте, незва-
жаючи на значний внесок у розгортання 
партизанського руху в україні, а відтак 
і у перемогу над німецькими загарбни-
ками, його діяльність не отримала на-
лежного висвітлення в історіографії.

об’єктом дослідження була лише діяльність м. і. Шукаєва як ко-
мандира партизанського з’єднання ім. Й. В. сталіна. так, ґрунтовна 
історична довідка міститься у науково-довідковому виданні “укра-
їна партизанська: Партизанські формування та органи керівництва 
ними (1941–1945 рр.)”1. окремі факти з бойової діяльності з’єднання 
розкрито у монографії “Війна без пощади і милосердя: Партизанський 
фронт у тилу вермахту в україні (1941–1944 рр.)”2. автори наукових 
праць здебільшого висвітлили історію бойової діяльності з’єднання, 
проте постать м. і. Шукаєва, який плідно керував партизанським 

© о. о. кравченко, 2012

* Кравченко Олександр Олександрович – головний науковий співробітник 
Цдаго україни.
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з’єднанням в україні, залишається маловивченою. одним із важли-
вих чинників у вивченні життєвого шляху м. і. Шукаєва є ґрунтовний 
огляд наявної джерельної бази. саме у фондах Центрального держав-
ного архіву громадських об’єднань україни (далі – Цдаго україни) 
зберігається найповніший комплекс документів про цю людину.

аналіз обліково-довідкових матеріалів Цдаго україни дає підста-
ву стверджувати, що основний масив документів про життя м. і. Шу-
каєва, а також бойову діяльність очолюваного ним з’єднання зосеред-
жено у фонді № 62 “український штаб партизанського руху” і фонді 
№ 71 “З’єднання партизанських загонів ім. Й. В. сталіна”. умовно, в 
залежності від характеру формування і наявної у них науково-цінної 
інформації, їх можна поділити на дві групи.

до першої групи належать матеріали, що містять інформацію біо-
графічного характеру. так, найбільш інформаційно-наповненою є осо-
бова справа м. і. Шукаєва, що зберігається у фонді № 62, опис № 5. 
Вона містить два особових листки з обліку кадрів, датованих 1943 р.3, 
а також копію облікової картки м. і. Шукаєва, складеної куйбишів-
ським райкомом партії м. москви в 1975 р.4. документи висвітлюють 
життєвий шлях м. і. Шукаєва, його спеціальність, а також посади і 
місця роботи до війни. окрім того, в цих документах можна отримати 
інформацію про його нагороди (ордени і медалі), отримані під час і 
після Великої Вітчизняної війни.

до другої групи належать документи, що розкривають деталі й 
особливості діяльності м. і. Шукаєва як командира партизанського 
з’єднання ім. Й. В. сталіна. основний масив цих матеріалів зберігаєть-
ся у фонді № 71.

так, на особливу увагу заслуговують щоденникові записи м. і. Шу-
каєва (27 серпня 1943 р. – 23 квітня 1944 р.). Щоденник складається 
з двох варіантів: загальний зошит стандартного формату, заповнений 
записами, внесеними автором за період 27 серпня 1943 р. – 14 квітня 
1944 р., і машинописна копія цих записів про події до 23 квітня 1944 р.5. 
слід зазначити, що документ був видрукуваний у 2010 р. в збірнику 
щоденників партизанських командирів, підготовленому працівниками 
Цдаго україни6. у щоденнику в хронологічному порядку викладені 
події, які охоплюють основний період діяльності з’єднання, а також 
його окремих загонів. Зокрема, міститься інформація про конкретні 
бойові операції, розвідувально-диверсійну діяльність та її результати 
для загону (дані про загиблих, зниклих безвісти і поранених бійців) і 
для ворога (матеріальні втрати у живій силі і техніці), маршрути пере-
сування загонів, місця тимчасової дислокації, способи орієнтування на 
місцевості, інструкції і розпорядження керівництва уШПр та списки 
загонів і бійців, котрі особливо проявили себе під час бойових зіткнень 
з окупантами і українськими націоналістичними формуваннями.
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сторінка з особового листка з обліку кадрів на командира партизанського з’єднання 
ім. Й. В. сталіна Шукаєва михайла іларіоновича. 1943 р.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 5, спр. 130, арк. 151. Оригінал. Рукопис.
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наказ по з’єднанню партизанських загонів Воронезького фронту під командуванням 
м. і. Шукаєва “Про бойові дії”. 1 жовтня 1943 р.

ЦДАГО України, ф. 71, оп. 1, спр. 7, арк. 56. Оригінал. Машинопис.
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сторінки із щоденника м. і. Шукаєва. 1943 р.
ЦДАГО України, ф. 71, оп. 1, спр. 18, арк. 1, 2. Оригінал. Рукопис.
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сторінки із щоденника м. і. Шукаєва. 1943 р.
ЦДАГО України, ф. 71, оп. 1, спр. 18, арк. 1, 2. Оригінал. Рукопис.
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Важливим джерелом для вивчення боротьби партизанського 
з’єднання ім. Й. В. сталіна під командуванням м. і. Шукаєва є що-
денники бойової та диверсійної діяльності за період з 27 серпня 1943 р. 
до 25 лютого 1945 р. Події викладені у хронологічному порядку, що 
дозволяє прослідкувати послідовність фактів, подій, а також побачи-
ти комплексну картину розгортання партизанської боротьби з’єднання 
на підконтрольних йому територіях і його місце як складової частини 
загального партизанського руху на тимчасово окупованій ворогом те-
риторії україни7. крім того, в щоденниках можна віднайти підсумки 
діяльності з’єднання на території україни, особливо у житомирській 
і рівненський областях – основних центрах активності з’єднання. Цей 
вид документів дозволяє осягнути величезний масштаб діяльності пар-
тизанського з’єднання ім. Й. В. сталіна (1943–1945 рр.), конкретизува-
ти перебіг подій і розглянути особливості окремих бойових та дивер-
сійних акцій в тилу противника.

Певну інформацію про діяльність м. і. Шукаєва містять накази, ра-
діограми, рапорти, донесення; протоколи допитів шпигунів, списки мо-
лодшого командного складу загонів з’єднання; звернення бійців до ко-
мандира з’єднання для вирішення побутових і організаційних питань; 
заяви, свідоцтва про бойові дії, нагородні листи тощо. Ці документи 
підписувались керівниками партизанського з’єднання і окремих заго-
нів: командиром м. і. Шукаєвим, комісаром з’єднання П. г. сапожин-
ським, начальником штабу м. В. Прибурою або заступниками коман-
дира з’єднання із розвідки: батальйонним комісаром м. Ф. сидоруком 
та старшим лейтенантом г. П. гущиним8.

таким чином, аналіз документів Цдаго україни, дає змогу висвіт-
лити життя та діяльність м. і. Шукаєва. архівні джерела по-різному, 
залежно від виду документів, розкривають особисту мужність і твер-
ду волю, а також справедливе ставлення до особового складу парти-
занських загонів командира м. і. Шукаєва, що допомагали у складних 
умовах партизанської війни сумлінно виконувати накази вищого ко-
мандування.

у цілому, джерела дозволяють скласти уявлення про м. і. Шукаєва 
та його значну роль і місце у розвитку партизанського руху на терито-
рії україни. і хоча вони не розкривають масштаб діяльності з’єднання, 
проте дозволяють розглянути характер, особливості, а також деталі пе-
ребігу конкретних фактів і подій у певний період його партизанської 
боротьби. окрім того, вони дозволяють встановити кількісний склад 
окремих партизанських загонів з’єднання, співвідношення бойових 
втрат із зниклими безвісти.

м. і. Шукаєв народився у липні 1907 р. в с. гущено-колодєзі дол-
горуківського району курської області ррФср у бідній селянській ро-
дині. до 1923–1924 рр. займався переважно землеробством. З вересня 
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1925 р. до вересня 1929 р. працював слюсарем, згодом – кочегаром 
на станції дебальцево (залізнична лінія дебальцево-москва) в донба-
сі. у 1929–1931 рр. проходив службу в дивізії особливого призначен-
ня об’єднаного державного політичного управління (одПу), закінчив 
полкову школу. В партію вступив у 1931 р. З січня 1931 р. до червня 
1941 р. перебував на господарській роботі у москві, навчався на робіт-
ничому факультеті (вечірні курси котрого закінчив у 1932 р.) і в інсти-
туті ім. Плеханова9.

у червні–серпні 1941 р. м. і. Шукаєв був командиром взводу і 
стрілецької роти на Західному фронті, через поранення знаходився на 
лікуванні у шпиталі з вересня 1941 р. до січня 1942 р. у січні – травні 
1942 р. брав участь у формуванні 555-го стрілецького полку, 127-ї стрі-
лецької дивізії, був командиром кулеметної роти і заступником коман-
дира батальйону в складі Воронезького фронту з травня по вересень 
1942 р.10.

Восени 1942 р. при Військовій раді Воронезького фронту, членом 
якої з березня 1943 р. став перший секретар Цк кП(б)у м. с. Хрущов, 
почалося формування партизанських груп для перекидання у тил во-
рога. командиром однієї з них було призначено на той час старшого 
лейтенанта м. і. Шукаєва, якого нещодавно виписали із шпиталю після 
одужання.

Після ретельної підготовки у москві на початку 1943 р. курсан-
ти прибули до Воронезької області (м. Бобров). до цього часу була 
створена оперативна група на чолі з капітаном В. м. макаровим, яка 
формувала партизанські загони і з’єднання для бойової і диверсійної 
діяльності на окупованій україні. З 20 липня до 25 серпня 1943 р. усі 
загони було десантовано з літаків до району Більських лісів Чернігів-
ської області. тут на базі місцевого партизанського загону  “За Бать-
ківщину” було сформовано 1-ше з’єднання партизанських загонів Во-
ронезького фронту, командиром якого призначено михайла Шукаєва11, 
який на той час зарекомендував себе офіцером, що добре розумівся 
на тактиці ведення партизанської боротьби. Це, безперечно, стало най-
більш яскравою сторінкою його життя.

Бойова діяльність з’єднання почалася диверсійними акціями в ра-
йоні станції ніжин Чернігівської області. упродовж перших десяти 
днів, з 17 серпня до 7 вересня 1943 р., партизани підірвали 11 ешело-
нів противника, зруйнували чотири залізничних і два шосейних мости, 
знищили багато ворожих солдатів і офіцерів12.

м. і. Шукаєв з листопада 1942 р. перебував у системі українського 
штабу партизанського руху, зокрема, був командиром роти спецшколи, 
а також керівником навчального пункту із підготовки партизанських 
кадрів Воронезького фронту, а з червня 1943 р. – старшим помічником 
начальника відділення кадрів Представництва українського штабу пар-
тизанського руху (уШПр) при Військовій раді Воронезького фронту.
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Відповідно до наказу начальника штабу партизанського руху при 
Військовій раді 4-го українського фронту полковника В. с. Погребен-
ка, від 27 серпня 1943 р. за № 1 “1-ше з’єднання партизанських загонів 
Воронезького фронту”, яке у зв’язку із реорганізацією Воронезького 
фронту, переходом штабу у розпорядження 1-го українського фрон-
ту, а також наявністю пізніше ще двох з’єднань, що мали схожу на-
зву, з 1 січня 1944 р. йменувалося “З’єднання партизанських загонів 
ім. Й. В. сталіна”13. тоді ще капітан м. і. Шукаєв сформував його з 
п’яти невеликих партизанських загонів (всього 55 бійців)14:

1. ім. о. В. суворова – командир загону і. П. кудінов, комісар – 
м. Ф. сидорук, начальник штабу г. П. гущин і заступник із розвідки – 
П. г. андрєєв. 

2. ім. м. Залізняка – командир загону м. а. орловський, комісар – 
с. а. іскра.

3. ім. олександра невського – командир загону П. о. каніщєв.
4. ім. м. і. кутузова – командир загону о. т. Задорожний, началь-

ник штабу – П. П. Петренко.
5. ім. м. с. урицького – командир загону В. В. ільяш, комісар – 

д. джамуратов, начальник штабу – я. м. донець15.
командиром самого з’єднання був м. і. Шукаєв, комісаром – 

П. г. сапожинський, начальником штабу з’єднання м. В. Прибура. 
станом на 1 вересня 1943 р. чисельність з’єднання за рахунок місцевих 
партизанів збільшилася до 200 бійців16.

7 вересня 1943 р., виконуючи вказівки Цк кП(б)у і уШПр, 
з’єднання м. і. Шукаєва виступило у рейд із Чернігівської області на 
Правобережну україну, форсувавши при цьому річки десна, дніпро, 
Прип’ять, і 17жовтня 1943 р. вийшло до району явенських лісів (50 
км. західніше житомира). до цього часу чисельність з’єднання загалом 
досягла понад 1 425 бійців17.

діючи в районі новограду-Волинського і на залізничній лінії Ше-
петівка – рівне, партизани м. і. Шукаєва станом на 1 січня 1944 р. пі-
дірвали 52 ешелони противника, зруйнували 9 залізничних і шосейних 
мости18.

у зв’язку із загальним наступом регулярних військ Червоної армії 
на території Правобережної україни перед з’єднанням ім. Й. В. сталі-
на було поставлене нове складне бойове завдання – провести рейд з лі-
сових масивів житомирщини на південь, до степових районів навколо 
м. Первомайська на одещині19.

З 6 січня до 22 березня 1944 р. загони партизанського з’єднання 
м. і. Шукаєва намагалися пробитися крізь найближчий тил групи армій 
“Південь” і підконтрольну уПа місцевість до вказаного оперативного 
району. на території кам’янець-Подільської області та в районі терно-
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поля партизани провели 18 боїв з німецькими охоронними частинами 
та 15 боїв із загонами уПа, проте виконати бойове завдання не змогли.

З 25 до 30 березня 1944 р. з’єднання м. і. Шукаєва здійснило спро-
бу прориву на захід, до львівської області, проте на території терно-
пільщини партизани зустріли спротив німців і вояків уПа. нестача бо-
єприпасів і наявність поранених бійців змусили м. і. Шукаєва 5 квітня 
1944 р. відійти для з’єднання із військами Червоної армії і залишити у 
тилу противника лише партизанський загін ім. олександра невського 
та 30 груп підривників20.

23 квітня 1944 р., виконуючи чергове завдання Цк кП(б)у і уШПр, 
партизанське з’єднання ім. Й. В. сталіна (близько 900 бійців), висту-
пило у новий рейд до району Борислав – дрогобич. долаючи спротив 
німецьких охоронних частин і загонів уПа, партизани м. і. Шукаєва, 
пройшовши маршами територією тернопільської, станіславської, Чер-
нівецької і дрогобицької областей, частково по гористій місцевості, 
22 травня 1944 р. вийшли до вказаного району. тут упродовж 1,5 мі-
сяця загони з’єднання підірвали 21 ешелон противника, зруйнували 6 
залізничних і шосейних мостів, організували 16 засідок, провели 9 боїв 
з німцями і 2 бої з уПа21.

у зв’язку з наближенням фронту 9 липня 1944 р. партизанське 
з’єднання ім. Й. В. сталіна отримало від уШПр вказівку перейти для 
ведення бойових дій на територію Чехословаччини. З цією метою пар-
тизани м. і. Шукаєва здійснили рейд протяжністю в 200 км. територією 
південної Польщі, провели 11 боїв з німцями і, підірвавши 34 ешелони 
противника, 25 серпня 1944 р. увійшли на територію Чехословаччини.

За період з 26 серпня до 20 жовтня 1944 р., діючи в районі Прешев – 
гуменне (словаччина), загонами з’єднання ім. Й. В. сталіна проведено 
18 боїв і організовано 12 засідок, підбито і знищено 110 автомашин і 25 
мотоциклів противника. у подальшому партизани м. і. Шукаєва вели 
бойові дії в районах Попрад – тимовець, де у лютому 1945 р. зустрі-
лись з частинами Червоної армії.

слід зазначити, що партизанський рух в тилу вермахту мав страте-
гічне значення для перемоги у Великій Вітчизняній війні. За весь час 
бойової діяльності (27 серпня1943 р. – 25 лютого 1945 р.) з’єднання під 
командування м. і. Шукаєва провело 161 бій із гітлерівцями і бійцями 
уПа, організувало 92 засідки на шосейних дорогах, підірвало 194 еше-
лони ворога, завдало відчутної шкоди живій силі та техніці німецьких 
загарбників22.

За весь період Великої Вітчизняної війни 1-ше з’єднання партизан-
ських загонів Воронезького фронту під командуванням м. і. Шукаєва 
здійснило один із найдовших за протяжністю рейдів тилами противни-
ка – загалом більше 10 000 кілометрів через терени україни, Білорусії, 
Польщі та Чехословаччини, тобто від ніжина до Праги.
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у післявоєнні роки м. і. Шукаєв працював начальником управлін-
ня у міністерстві морського флоту срср, закінчив саратовське вій-
ськове училище мВс, працював у органах внутрішніх справ.

м. і. Шукаєв нагороджений трьома орденами: Червоного прапора, 
“Богдана Хмельницького” і-го ступеня і “Вітчизняної війни” іі-го сту-
пеня; медалями: “Партизану Вітчизняної війни” і-го ступеня, “За пере-
могу над німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.”, “у 
пам’ять 800-річчя москви”, “За бездоганну службу у Збройних силах 
срср” іі-го ступеня. отримав також іноземні нагороди: орден Поль-
ської народної республіки – “Хрест грюнвальда” іі-го ступеня, ордени 
Чехословацької соціалістичної республіки: “Червона Зірка”, “Військо-
вий Хрест 1939 р.” і “словацького національного Повстання”23.

михайла Шукаєва не стало у 1976 р. Він похований на центрально-
му Преображенському кладовищі у москві.

як бачимо, м. і. Шукаєв був непересічним командиром з’єднання, 
партизанським ватажком, мав талант організатора диверсійно-підрив-
ної і розвідувальної діяльності у тилу ворога. Зокрема, у характерис-
тиці, підписаній командуючим партизанським рухом Чехословаччи-
ни генерал-майором о. м. асмоловим, зазначалося, що м. і. Шукаєв 
зарекомендував себе як здібний, досвідчений командир і організатор 
партизанського руху, який має сильну волю, рішучість, вимогливість, 
яскраво виражені якості стройового командира, має військово-тактич-
ний кругозір24. Його ім’я цілком заслуговує бути вписаним в історію 
визвольної боротьби українського народу проти фашистських загарб-
ників.
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на основе анализа архивных источников Цдаго украины освещена 
жизнь и деятельность командира партизанского соединения им. и. В. сталина 
м. и. Шукаева.
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There are highlighted the life and the activity of M. I. Shukaev, the commander 
of Partisans body named after Y.V. Stalin on the basis of the archival sources of the 
Central State Archives of Public Organizations of Ukraine.
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