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І. В. Волощук пройшов великий життєвий, бойовий і 

педагогічний шлях. Доба, на яку припало йому дитинство та 
юність, була непомірно бурхливою, бо на землі Європи в ті 
роки відбулося немало катаклізмів, які так чи інакше 
торкалися долі кожної людини, що проживала в Закарпатті. 
Народився він 2. серпня 1914 року у селі Нанково 

Хустського району у бідній селянській родині. Треба було 
мати неабиякі здібності, волю і терпіння, щоб подолати біду, 
успішно закінчити сільську народну школу, а потім у 1934 
році і Хустську гімназію. У тому ж році він вступив на 
філософський факультет Карлового університету у Празі. 
Молодий студент почав готувати себе до вчительської роботи, 
вивчати історію слов’ян, російську літературу, інші 
гуманітарні дисципліни. 
У 1939 році Чехословацька республіка щезла з карти 

Європи. Чехія і Моравія стали нацистським протекторатом. 
Словаччина проголосила самостійність, а за нею постала і 
Карпатська Україна, але за згодою Гітлера вона була 
окупована угорськими військами. Закарпатські студенти, які 
вчилися у Празі, серед них І. Волощук та його колеги М. 
Фегер, Е. Шандор, М. Лемак, Ю. Маркусь та інші, повернулися 
в рідний край. 
З 1939 року в житті Іллі Васильовича настав найважчий 

період. Це яскраво видно з протоколів допитів у лютому і 
березні 1940 року, коли він нелегально перейшов угорсько-
радянський кордон і опинився на території Радянського 
Союзу. На запитання, чим займався після повернення з Праги, 
він відповів, що проживав у свого брата Андрія в селі 
Горінчово Хустського району, який тут працював. З липня 
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1939 року був безробітнім і жив на утриманні брата, бо на 
роботу влаштуватися не міг. 
Втративши яку-таку надію на одержання роботи він 

вирішив нелегально перейти в СРСР, вірячи, що там її знайде і 
залишиться на постійне місце проживання. 16 січня 1940 року 
добрався до села Присліп Міжгірського району, познайомився 
з селянином Федором Угрином, який дав згоду провести його 
до кордону за 20 пенге. Сам потім з’явився у прикордонний 
пункт і повідомив, що є порушником державного кордону. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР його засудили на 3 

роки ув’язнення і направили в Печорський табір Комі АРСР, 
де потрібно було ще зазнати багато випробувань і перенести 
незгод, зокрема голод і холод, примусову рабську працю, 
обмороження ніг і рук, цингу і подагру. Коли емігрантський 
чехословацький уряд оголосив про набір до чехословацької 
військової частини, Закарпатці, які перебували в таборах 
ГУЛАГу, в листопаді 1942 року були амністовані. Серед них і 
Ілля Волощук, якого відправили в Бузулук. 
Він воював рядовим бійцем, пройшов шлях по Україні аж 

до Дуклі. Брав участь у визволенні Києва, Білої Церкви, Рудої, 
Жашкова та інших міст і сіл, а потім Дукельського перевалу. 
Особливо незабутні для Іллі Васильовича бої на Дуклі, а також 
на підступах до неї: 
"Бойові дії на висоті 534 вік пам’ятатиму. Це був 

найжорстокіший бій протягом цілої Карпатсько-Дукельської 
операції. Я тоді як військовий кореспондент знаходився у 
розташуванні роти підпоручика Михайла Білея із Міжгір’я. 
Висота 534 розташована так, що хто нею володіє, той може 
себе вважати господарем містечка Дуклі. 
Протягом однієї днини гітлерівці сім разів атакували цю 

висоту, і рота М. Білея їх сім разів відкидала назад. Схил гори 
був вкритий трупами ворога і наших бійців. Скрізь валялася 
зброя, боєприпаси. Обличчя бійців були чорні від диму. 
Підвечір того дня поранений командир роти давав накази 
тільки жестами. Він загинув на войовому посту як герой. "  
Працюючи у військових газетах “Наше військо в СРСР”, а 

потім - “За вільну Чехословаччину”, які виходили чеською, 
словацькою та українською мовами, Ілля Волощук, як 
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український редактор і журналіст, за цей час написав понад 
150 різних заміток, репортажів, статей і нарисів про войнові 
подвиги закарпатців на фронтах війни, пропагував войнові 
традиції чехословацької армії періоду другої світової війни, 
любов до правди. 
На цій посаді пробув аж до мобілізації у 1947 році, 

пройшовши шлях від рядового бійця до підполковника. За 
бойові та трудові подвиги нагороджений п’ятьма орденами і 
20 медалями, ставши почестним громадянином міста 
Пряшева. 
Після війни Ілля Васильович залишився в Чехословаччині. І 

в мирний період він долав шлях від простого учителя до 
директора, доцента і керівника кафедри та відомого вченого - 
літературознавця. Вчителював спочатку у Пряшівській 
руській гімназії, а потім став директором гімразії імені Героїв 
Дуклі у Свиднику. В 1954 році перейшов на викладацьку 
роботу у вищу школу і перебував там до 1977 року, віддаючи 
багато сил і енергії підготовці висококваліфікованих 
спеціалістів. У Кошицькому університеті імені П. Й. 
Шафарика тривалий час очолював кафедру російської мови і 
літератури (відділення у Пряшеві). 
Його наукові інтереси зосередилися на літературних 

проблемах історії і теорії російської радянської літератури. 
Одним з перших став літературним критиком у Східній 
Словаччині, аналізуючи розвиток української літератури. 
Писав рецензії на вистави українського театру, став автором 
двох монографій - “Українська література в Чехословаччині” 
та “Концепція і образ людини у творчості Михайла 
Шолохова”. 
Ілля Волощук відомий також як громадський діяч. Активно 

працював у спілці ветеранів війни і праці, у Культурній спілці 
українських трудящих, був народним засідателем крайового 
суду. Він - справжній патріот Закарпаття, свого рідного села 
Нанкова і дорогого йому Пряшева.  
Помер в жовтні 1998 року. 
 


