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Ne îndreptăm spre sud-estul Letoniei, spre orașul Daugavpils, unde trăiește cea mai mare 
comunitate de etnie rusă din Letonia. Prezența ei este rezultatul campaniilor sovietice masive de 
relocare desfășurate în urma celui de-al Doilea Război Mondial, atunci când Stalin a anexat Letonia la 
URSS. Aflăm că cele mai multe persoane de etnie rusă care trăiesc în prezent în acest oraș s-au 
născut de fapt aici. În timp ce generațiile mai în vârstă au în continuare tendința de a vorbi doar 
limba rusă, o parte din ce în ce mai numeroasă din generația tânără vorbește și limba letonă. 
 
Daugavpils pare un oraș mult mai colorat și mai viu decât prima dată când l-am vizitat, cu mai bine 
de un deceniu în urmă. Așa arăta orașul în anul 2000 - cenușiu, deprimant și fără speranță! Am vorbit 
cu Margareta, o profesoară care preda limba letonă copiilor ruși. Ea crede cu tărie că aceștia ar 
trebui să vorbească fluent letona. Acum sperăm să o reîntâlnim pe Margareta, dar și pe Katia, una 
dintre elevele ei model de acum mai mult de 10 ani.  
 
Căutarea noastră a dat roade. Acum în vârstă de 43 de ani, Margareta predă în continuare copiilor 
limba letonă și este profesoară și la o școală privată pentru adulți. Chiar acum, testează capacitățile 
de exprimare ale elevilor ei. Ne spune că un bun nivel de cunoaștere a limbii este mai important ca 
niciodată pentru a găsi un loc de muncă. Îi este mult mai dificil să le predea cursanților mai în vârstă, 
dar Margareta spune că majoritatea persoanelor de etnie rusă doresc să se integreze. 
 
Adaugă că cei care au depus deja eforturi pentru a învăța limba letonă s-au integrat ușor în 
societate. După ore, Margareta se întâlnește cu Katia. Acum zece ani, Katia era o elevă sclipitoare. 
Acum este căsătorită, are un copil mic și se pregătește pentru a obține o diplomă în economie. Katia 
ne spune că nu s-a lovit de prejudecăți, dar că o bună cunoaștere limbii letone a fost esențială. 
Majoritatea tinerilor de etnie rusă au avut experiențe similare. O întrebăm cum o va crește pe fiica 
ei. 
 
Ne răspunde că fiica ei își va păstra moștenirea rusă, deoarece bunicii nu vorbesc letonă. Aceasta o 
va obliga să păstreze contactul cu limba rusă, însă Katia insistă ca fiica să știe limba letonă, precum și 
o altă limbă străină. 
 
Însă procesul de integrare nu este mereu atât de simplu. Unii letoni consideră în continuare că 
minoritatea rusă reprezintă o problemă majoră. Unul dintre impedimentele cele mai mari este 
bariera limbii, deoarece unii ruși încă nu sunt dispuși nici să își schimbe plăcuțele cu numele străzilor. 


