
1 

 

An Eoraip – Cad é an chéad chéim eile? Aistear tríd an Laitvia/In Focus (6:52 – 
10:00) 

 
Deutsche Welle 
 
Táimid ag dul soir ó dheas go dtí Daugavpils, an áit a bhfuil an pobal eitneach Rúiseach is mó sa 
Laitvia. Is ann dóibh mar gheall ar fheachtais ollmhóra athlonnaithe a bhí ag na Sóivéadaigh i ndiaidh 
an Dara Cogadh Domhanda nuair a rinne Stailín cuid den Aontas Sóivéadach den Laitvia. Deirtear linn 
gur rugadh anseo formhór na Rúiseach eitneach a bhfuil cónaí orthu sa réigiún seo inniu. Cé gur 
Rúisis amháin is iondúla a bhíonn ag an nglúin is sine, tá Laitvis freisin ag níos mó agus níos mó den 
ghlúin óg. 
 
I gcomparáid leis an gcéad uair a thugamar cuairt ar Daugavpils, os cionn deich mbliana ó sin, tá a 
chosúlacht ar an áit anois go bhfuil sé níos bríomhaire agus níos beoga. Seo an chuma a bhí ar an áit 
in 2000 – liath, duairc agus gan dóchas! Chuireamar agallamh ar Margareta a bhí ag múineadh leanaí 
scoile Rúiseacha. Chreid sise go láidir gur cheart go mbeidís líofa sa Laitvis. Anois, tá súil againn go 
mbuailfimid arís léi agus chomh maith leis sin le Katia, duine dá cuid daltaí, a raibh gealladh maith 
fúithi os cionn 10 mbliana ó shin.  
 
D’éirigh linn inár gcuardach. Tá Margareta 43 bliana d’aois anois agus í fós ag múineadh Laitvise. Ach 
chomh maith le bheith ag múineadh leanaí, bíonn sí ag teagasc daoine fásta i scoil phríobháideach. 
Ag an bpointe seo, tá scrúdú á chur aici ar scileanna labhartha na ndaltaí. Deir sí linn gur tábhachtaí 
anois ná riamh é go mbeadh cumas maith sa teanga ag daoine má tá siad ag iarraidh post a fháil. Tá 
sé i bhfad níos deacra na daltaí is sine a mhúineadh, ach deir Margareta gur mian le tromlach na 
Rúiseach eitneach imeascadh sa tsochaí. 
 
Maidir leis an dream a chuir an dua orthu féin Laitvis a fhoghlaim, a deir sí, bhí siadsan ábalta 
imeascadh go héasca sa tsochaí. I ndiaidh an ranga, buaileann Margareta le Katia. Deich mbliana ó 
shin, ba dhalta óg í Katia a raibh gealladh maith fúithi. Anois tá sí pósta, tá leanbh óg aici agus í ag 
staidéar chun céim sa ghnó a bhaint amach. Deir Katia linn nach raibh claontuairimí ann a chruthódh 
fadhbanna di, ach go bhfuil sé bunriachtanach máistreacht a fháil ar an teanga. Is é an scéal céanna é 
ag formhór na Rúiseach eitneach óg. D’fhiafraíomar di cén chaoi a dtógfadh sí a hiníon. 
 
Dúirt sí go mbeidh a hoidhreacht Rúiseach i gcónaí ag a hiníon, ós rud é nach bhfuil aon Laitvis ag na 
seantuismitheoirí. Fágann sé sin go mbeidh uirthi Rúisis a úsáid i gcónaí, ach áitíonn Katia go mbeidh 
Laitvis ar a toil freisin ag a hiníon chomh maith le teanga iasachta eile. 
 
Ach ní oibríonn próiseas an imeasctha amach chomh réidh sin i gcónaí. Tá roinnt Laitviach ann a 
mheasann go fóill gur fadhb mhór atá sa mhionlach Rúiseach. Ceann de na constaicí is mó atá ann is 
ea an bac teanga, agus tá roinnt Rúiseach fós ann nach bhfuil sásta fiú na comharthaí sráide a athrú. 
 


