La recensamantul de anul viitor, membrii comunitatii volohe din Ucraina se vor declara romani
Miercuri, 23 Iunie 2010 19:18 -

Prefectul Sandu Pocol si presedintele Mircea Man s-au intalnit miercuri, 23 iunie, cu Maria si
Vasile Horvat, reprezentanti ai comunitatii volohe ce traieste in Ucraina, care au venit pentru
prima data in Romania. La discutii au fost prezenti Teodor Ardelean, consilier judetean,
directorul Bibilotetecii Judetene, profesorul Ilie Gherhes, deputatul ucrainean Mihai Botos si
Adrian Marchis, jurnalist la Radio Romania, cel care a descoperit de altfel comunitatea.

Comunitatea voloha traieste la aproximativ 200 kilometri de judetul Maramures. Volohii (cuvant
derivat din romanescul valah sau vlahi) vorbesc limba romana, insa nu exista un document
oficial care sa certifice aceasta comunitate. Volohii traiesc la limita saraciei, fara a avea vreo
legatura cu tara noastra sau cu alte comunitati din Ucraina. Fara scoala sau biserica in limba
romana, volohii din satele Poroscovo si Mircea au pastrat, aproape inexplicabil, un dialect al
limbii romane. Sunt 11 sate situate la poalele muntilor Carpatii Padurosi in care traieste aceasta
comunitate. Vasile Horvat a declarat ca traditia s-a pierdut in timp. Exista mai multe teorii
legate de existenta comunitatii, dar pana ce va apare una documentata, oficiala, e greu de
acceptat o varianta sau alta.

Horvat a spus ca doreste infiintarea unei scoli, cu predare in limba romana, pentru a pastra si
transmite generatiilor viitoare limba stramoseasca. Maria Horvat a declarat ca nu a stiut nimic
de existenta Romaniei, de faptul ca exista o tara in care limba oficiala este atat de apropiata de
a lor. N-a auzit nici de faptul ca in Ucraina traieste o mare comunitate de romani, iar in tara lor,
destul de aproape de ei, se afla 13 localitati romanesti.

Autoritatile maramuresene au promis sprijin volohilor
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Prefectul si presedintele au promis sprijin pentru primirea intr-o tabara de vacanta din
Maramures a 20 de copii si a unui insotitor din comunitatea voloha. De asemenea, vor fi initiate
demersuri pentru donarea de carti in limba romana, calculatoare si CD-uri cu muzica
romaneasca. Mihai Botos, deputat in Rada Ucraineana, a precizat ca la recensamantul de anul
viitor, membrii comunitatii se vor declara romani, pentru a putea beneficia mai usor de sprijinul
Romaniei. MirceaMan< “Avem toata deschidere si ne vom implica pentru a va sprijini si va
cunoaste mult mai bine. Vom organiza un spectacol folcloric al Ansamblului Transilvania in
comunitatea dumneavoastra si vom face toate demersurile necesare pentru obtinerea
pasapoartelor necesare copiilor ca sa isi poata petrece vacanta la noi”. Teodor Ardelean a
precizat ca gestul de a primi copiii intr-o tabara din Maramures este de apreciat. “Autoritatile
maramuresene traiesc un moment istoric, fiind primii reprezentanti ai administratiei publice din
Romania care se intalnesc cu membrii comunitatii volohe din Ucraina. Universitatea de Nord si
Bibiloteca Judeteana vor initia cercetari lingvistice pentru a studia limba, traditiile, portul,
mestersugurile acestei comunitati”, a spus Ardelean. Si daca tot au venit pentru prima data in
Maramures, Mircea Man si-a cinstit oaspetii cu albume cu judetul si CD-uri cu muzica populara
romaneasca. Prefectul Pocol le-a inmanat doua diplome de recunoastere, prin care se atesta
calitatea de a fi primi reprezentanti ai comunitatii volohe care au vizitat Maramuresul. Lui Vasile
Horvat, prefectul i-a prins in piept o insigna cu drapelul Romaniei.
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