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Rakstā izvērtēta divu laikraksta “Jaunākās Ziņas” preses korespondentu – 
Oto Zeltiņa un Georga Timuškas – sniegtā informācija un darbība Spānijas 
pilsoņu karā laika posmā no 1936. gada septembra līdz 1937. gada oktob-
rim. Aplūkoti faktori, kas ietekmēja iespēju sniegt objektīvas reportāžas 
par norisēm Spānijas pilsoņu karā,  – propaganda, cenzūra un korespon-
dentu ideoloģiskā pārliecība. Vienlaikus pievērsta uzmanība Latvijas pre-
ses korespondentu darba apstākļiem, raksturojot ikdienu un izaicinājumus 
Spānijas pilsoņu kara kontekstā. 

Atslēgvārdi: Spānijas pilsoņu karš, preses korespondenti, cenzūra, “Jaunā-
kās Ziņas”, Oto Zeltiņš, Georgs Timuška.

This article examines the activities and information provided by two 
Latvian press correspondents  – Oto Zeltiņš and Georgs Timuška  – who 
witnessed the Spanish Civil War one after another from September 1936 
to October 1937. Propaganda, censorship and ideological beliefs of the 
correspondents are considered as factors that affected the objectivity of 
the reportages on the Spanish Civil War. Furthermore, the article reflects 
upon the Latvian correspondents’ working conditions by describing their 
everyday life and challenges in the context of the Spanish Civil War. 

Keywords: Spanish Civil War, correspondents, censorship, Latvian press, 
Oto Zeltiņš, Georgs Timuška.

Vairākiem Latvijas laikrakstiem2 bija ārvalstu korespondenti  – 
gan uz ārzemēm nosūtīti Latvijas pilsoņi, gan ārvalstu pilsoņi, kas 
rakstīja reportāžas no savām mītnes zemēm, tādējādi sniedzot iespē-
ju iegūt un publicēt aktuālāko informāciju par norisēm ārvalstīs. Vis-
vairāk ārvalstu korespondentu bija Latvijas lielākajam laikrakstam 
“Jaunākās Ziņas”, kura redakcija varēja nosūtīt savus korespondentus 
arī uz konfliktu norises vietām.3 Par notikumiem Spānijā laikraksts 
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“Jaunākās Ziņas” rakstīja jau no neveik
smīgā apvērsuma mēģinājuma pirmajām 
dienām, atzīmējot tendenci, ka nereti no 
ārvalstu ziņu dienestiem saņemtā informā-
cija esot ļoti pretrunīga.4 Spānijas pilsoņu 
karš piesaistīja ievērojamu ārvalstu preses 
interesi. Cenšoties noskaidrot un atainot 
apstākļus, uz Spāniju no dažādām pasaules 
valstīm devās gandrīz tūkstotis korespon-
dentu.5 Daži no mūsdienās pazīstamākajiem 
korespondentiem Spānijas pilsoņu karā ir 
Ernests Hemingvejs ( Ernest Hemingway), 
Artūrs Kestlers (Arthur Koestler), Marta 
Gelhorna (Martha Gellhorn), Antuāns de 
SentEkziperī (Antoine de Saint-Exupéry).6 
Laikraksta “Jaunākās Ziņas” koresponden-
ti  – gan Oto Zeltiņš (arī Goldfelds),7 kurš 
devās uz Spāniju no iepriekšējās reportāžu 
sniegšanas vietas Palestīnā, gan Georgs Ti-
muška, kurš paralēli O.  Zeltiņa pirmajām 
reportāžām no Spānijas sniedza informāci-
ju par konfliktiem Ķīnā,  – bija jau guvuši 
pieredzi kara atspoguļošanā.8 Latvijas sa-
biedrību interesēja abu preses korespon-
dentu reportāžas un pieredze Spānijā – par 
to liecināja lekciju labā apmeklētība, kuras 
O. Zeltiņš un G.  Timuška nolasīja pēc at-
griešanās Latvijā.9 

Vairāki autori10 pētījuši ārvalstu kores-
pondentu darbību Spānijas pilsoņu karā, 
bet Latvijas preses korespondentu darbī-
bai līdz šim nebija pievērsta padziļināta 
uzmanība. Raksta mērķis ir analizēt Latvi-
jas preses korespondentu  – O. Zeltiņa un 
G. Timuškas – darba specifiku un reportā-
žās sniegto informāciju par norisēm Spāni-
jas pilsoņu karā. Pirmais uz Spāniju devās 
“Jaunāko Ziņu” korespondents O. Zeltiņš, 
Spānijā viņš nokļuva 1936.  gada septem-
bra sākumā un tur uzturējās, sniedzot 
reportāžas, līdz tā paša gada novembrim, 
kad viņu nomainīja G. Timuška.11 Raksta 
hronoloģiskās robežas ietver 1936.  gada 
septembri, kad O. Zeltiņš ieradās Spānijā, 
un 1937. gada oktobri, kad G. Timuška at-
griezās Latvijā.12

Rakstā vispirms aplūkota propaganda 
gan nacionālistu, gan republikāņu pusē, 
skaidrojot tās ietekmi uz ārvalstu, it īpaši 
Latvijas, preses korespondentu darbību. 
Vienlaikus pievērsta uzmanība arī cenzū-
rai, ar kuru saskārās O. Zeltiņš un G. Ti-
muška, ziņojot par norisēm Spānijā, kā arī 
korespondentu ideoloģiskajai pārliecībai, 
kas ietekmēja reportāžu saturu. Tāpat rak
stā aplūkots Latvijas preses korespondentu 
darba apstākļu raksturojums, kas ļāva vai-
rāk uzzināt par viņu ikdienu Spānijā.

Propaganda, cenzūra un 
korespondentu ideoloģiskā pārliecība 

Spānijas pilsoņu karā gan nacionālisti, 
gan republikāņi izplatīja un sniedza nepa-
tiesu informāciju, kā arī izmantoja dažādus 
propagandas līdzekļus. Kā norādījis spāņu 
vēsturnieks Luiss Ariass Gonsaless (Luis 
Arias González), Spānijas pilsoņu karš snie-
dza iespēju ne tikai pārbaudīt vēlāk Otrajā 
pasaules karā izmantoto kara militāro teh-
niku un taktiku, bet arī informācijas ma-
nipulācijas metodes sabiedriskā viedokļa 
veidošanai.13 Pēc nacionālistu apvērsuma 
sākuma pirmās to ārvalstu korespondentu 
reportāžas, kuri visbiežāk uzturējās Madri-
dē un Barselonā, lielākoties informēja par 
masveida slepkavībām republikāņu pusē, 
tādējādi negatīvi ietekmējot Spānijas Re-
publikas starptautisko tēlu. Turklāt daudzi 
reportāžu autori nerunāja spāņu valodā, un 
tas liedza iespēju iegūt informāciju no ma-
zāk turīgajiem Spānijas iedzīvotājiem, kuri 
bēga no Āfrikas armijas. Ar laiku republi-
kāņiem izdevās veidot sabiedrisko viedokli 
arī sev par labu. Tomēr angļu militārais 
vēsturnieks Antonijs Bīvors (Antony Beevor) 
norādījis, ka nacionālisti uzvarēja cīņā par 
starptautisko viedokli, jo, izmantojot bailes 
no komunisma draudiem, spēja noskaņot 
sev par labu ietekmīgu Lielbritānijas un 
ASV auditoriju.14 
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Abi laikraksta “Jaunākās Ziņas” preses 
korespondenti reportāžas sniedza, uzturo-
ties Spānijā un vērojot situāciju no Latvijas 
oficiāli neatzītās nacionālistu puses. O. Zel-
tiņš, lai saņemtu atļauju nokļūt Spānijā, 
bija devies uz spāņu Marokas galvaspil-
sētu Tetuānu  – “spāņu nacionālās revolū-
cijas šūpuli”.15 Savukārt G. Timuška Rīgā 
bija saņēmis Hesusa de Ensio i Kortesa 
(Jesús de Ensio i Cortes) ieteikuma vēstuli 
un vīzu – datētu 1936. gada 9. novembrī, 
kas ļāva iebraukt un rezidēt nacionālās 
valdības teritorijā.16 H. de Ensio i Kortess 
1936.  gada 1. augustā Latvijas ārlietu mi-
nistram Vilhelmam Munteram paziņoja 
par savu demisiju, jo nevēlējās pārstāvēt 
Madrides valdību.17 1936.  gada oktobrī, 
kad Rīgā ieradās jaunais Spānijas pilnvaro-
tais lietvedis Seferino Palensija i Alvaress 
Tubavs (Ceferino Palencia y Alvarez Tubau), 
H. de Ensio i Kortess pie Spānijas sūtniecī-
bas telpu durvīm bija pielicis vizītkarti, ka 
viņš pārstāv Spānijas nacionālo (Burgosas) 
valdību.18 Tā kā 1936. gada novembrī Lat-
vijā uzturējās gan nacionālistu, gan repub-
likāņu pārstāvis, ir būtiski atzīmēt, ka bija 
iespēja interesēties par atļauju saņemšanu 
no Latvijas oficiāli atzītās Spānijas Repub-
likas, lai sniegtu reportāžas no republikā-
ņu puses. Iespējams, abu korespondentu 
došanās uz nacionālistu pusi skaidrojama 
ar Spānijas pilsoņu kara sākumā sākotnēji 
negatīvo Spānijas Republikas starptautis-
ko tēlu. Vienlaikus jānorāda  – arī ņemot 
vērā, ka Latvija oficiāli ievēroja neitrali-
tātes politiku pret Spānijas pilsoņu karu, 
tomēr Latvijas oficiālajā presē nereti bija 
vērojami viedokļi, kas pauda zināmas sim-
pātijas pret nacionālistu pusi. S. Palensija 
i  Alvaress Tubavs vēstulē Spānijas vēstnie-
kam Francijā Luisam Arakistainam Kevedo 
(Luis Araquistáin Quevedo) minēja, ka Lat-
vijā juties vientuļš un nevēlējies būt viens 
valstī, kurā bija jācīnās pret visu un “abso-
lūti fašistisku valdību”.19 Turklāt S. Palensija 
i Alvaress Tubavs bija centies presei paust 

savu viedokli un iebildumus pret publicē-
to informāciju par Spānijas Republiku, bet 
“nekur nav laists pie vārda”.20

Republikāņu pusē varēja darboties da-
žādu ideoloģisko pārliecību korespondenti, 
izņemot Vācijas, Portugāles un Itālijas ofi-
ciālo mediju pārstāvjus, bet nacionālistu 
puse atļaujas izsniedza tikai savu sabied-
roto un konservatīvo mediju pārstāvjiem.21 
Turklāt nacionālistu pusē stingrās kontroles 
apstākļu dēļ korespondentu darbība pār-
svarā bija īsāka un viņi biežāk tika izraidīti 
nekā no republikāņu puses.22 Steigā izceļot 
no Spānijas bija spiests arī O. Zeltiņš, tādēļ 
“Jaunākās Ziņas” veica korespondentu mai-
ņu  – laikraksta redakcija G. Timušku bija 
plānojusi iecelt pastāvīgā korespondenta 
amatā PSRS.23 Latvijas Ārlietu ministrijas 
Preses nodaļas vadītājs Arnolds Skrēbers 
Latvijas ārkārtējam sūtnim un pilnvarota-
jam ministram Francijā Oļģerdam Grosval-
dam, kurš bija akreditēts pārstāvēt Latvijas 
intereses pie Spānijas oficiālās valdības arī 
Spānijas pilsoņu kara laikā, skaidroja, ka 
“[...] O. Zeltiņš esot atkal sanācis konfliktā 
ar ģen. Franko iestādēm [...]”.24 A. Skrēbers 
pauda viedokli, ka korespondentu maiņa 
Latvijai būs ieguvums.25 Vēsturnieks Pols 
Prestons (Paul Preston) norādījis, ka vairāk 
nekā 30 korespondenti izraidīti no nacio-
nālistu kontrolētajām teritorijām, bet tikai 
viens no republikāņu puses, turklāt vismaz 
vienu korespondentu nacionālisti nogalinā-
juši un vairākus turējuši apcietinājumā no 
dažām dienām līdz vairākiem mēnešiem.26 
Šāda pieredze bija arī Paramount operato-
ram latvietim Jānim Doredam, kurš bija 
ieradies Spānijā, lai filmētu cīņu ainas. Na-
cionālisti viņu apcietināja, bet atbrīvošanu 
panāca tikai cits Paramount reportieris.27 

Kā trīs galvenās nacionālistu propagan-
das tēmas iespējams norādīt vēršanos pret 
komunismu, reliģijas aizstāvēšanu un spā-
ņu nacionālisma koncepcijas. Nacionālisti 
propagandā vērsās pret republikāņu nežēlī-
bu un “sarkano teroru”.28 Spāņu vēsturnieki 
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Karloss Hils Andress (Carlos Gil Andrés) 
un Hulians Kasanova (Julián Casanova) 
norādījuši, ka, izrēķinoties ar opozīciju 
ieņemtajās teritorijās, nacionālistu daļā 
tika nogalināts ap 100 tūkstošu cilvēku, 
bet republikāņu kontrolētajā daļā  – ap-
tuveni 55 tūkstoši cilvēku.29 Atšķirībā no 
republikāņu puses, kur korespondentiem 
bija lielākas pārvietošanās brīvības, na-
cionālistu pusē preses dienesta pārstāvji 
kontrolēja to, ko korespondenti redzēja.30 
Jebkuram nozīmīgākam pārbraucienam 
Spānijā bija nepieciešamas speci ālas atļau-
jas, nosakot izbraukšanas vietu un gala-
mērķi. Korespondenti bija atkarīgi no ofi-
ciālajiem preses dienestiem  – Salamankā, 
Burgosā, Seviljā, Vitorijā, Saragosā. Doties 
uz fronti varēja tikai ar īpašu atļauju un 
pārsvarā oficiāla preses biroja pārstāvja 
klātbūtnē, pārvietojoties lielākās grupās.31 
O.  Zeltiņš telegrammā 1936.  gada 5. sep-
tembrī informēja par grūtībām savā darbā: 

“Jāsaka, ka uz žurnālistu šeit skatās kā 
uz diezgan nevēlamu elementu. Tam nākas 
pārvarēt tādas grūtības informācijas ievāk-
šanā, tāpat arī tās nosūtīšanā, ka darbs 
kļūst gandrīz neiespējams.”32 

Dažas O.  Zeltiņa reportāžas papildinā-
tas ar attēliem, bet korespondents norādī-
jis, ka ne visur atļauts fotografēt.33 Citādu 
pieredzi paudis G. Timuška: 

“Par sevi varu teikt, ka līdz šim esmu sa-
stapis savā žurnālista darbā vislielāko pre-
timnākšanu. Esmu saņēmis speciālu atļauju 
rakstīt korespondences un sūtīt telegrammas 
latviski.”34 

Tomēr G. Timuška norādījis, ka infor-
mācijas ievākšana, it īpaši par militāro 
stāvokli, radīja grūtības, jo korespondentu 
varēja noturēt par spiegu.35 G. Timuška 
devies aplūkot frontes pirmās līnijas vie-
na no visslavenākajiem preses dienesta 

pārstāvjiem  – Gonsalo de Agileras Munro 
(Gonzalo de Aguilera Munro)  – pavadībā. 
Latvijas preses korespondents atzinīgi no-
vērtējis spāņa darbu un vēlmi parādīt kauju 
norisi, pat ievedot Bilbao pirms pirmajām 
nacionālistu vienībām.36 Tomēr G. de Agi-
lera Munro vairāk kļuvis slavens ar saviem 
konservatīvajiem un nežēlīgajiem uzska-
tiem par pretinieku,37 kurus G.  Timuška 
nepieminēja savās reportāžās. 

Iespēja kontrolēt korespondentu pārvie-
tošanos ļāva, piemēram, novērst, ka Toledo 
ieņemšanā ārvalstu preses pārstāvji redzētu 
nacionālistu nežēlastību  – viņi nogalināja 
pretiniekus, neņemot gūstekņus.38 O.  Zel-
tiņš vēroja Toledo aplenkšanu un kaujas no 
attāluma, bet informāciju par pilsētas ie-
ņemšanu saņēma Talaverā un arī vēlāk ne-
rakstīja par nacionālistu īstenotajām mas-
veida slepkavībām.39 G.  Timuška ne reizi 
vien savos rakstos iekļāva gan virsnieku, 
gan aculiecinieku viedokli, ka nacionālistu 
vardarbība pret civiliedzīvotājiem esot re-
publikāņu mīts un iedzīvotāji patiesībā ar 
sajūsmu sagaidot nacionālistus kā atbrīvo-
tājus.40 Vienlaikus abi preses korespondenti 
bieži reportāžās iekļāva aculiecinieku liecī-
bas un no iedzīvotājiem dzirdētus stāstus 
par republikāņu nežēlīgajām represijām.41 
Abu Latvijas preses korespondentu reportā-
žās atspoguļojās nacionālistu propagandas 
tendences. Vienlaikus jāuzsver, ka abās 
pusēs bija propaganda un daudz nepatie-
sas informācijas. Kā piemēru var aplūkot 
G. Timuškas piedzīvoto kādā bārā Toledo: 

“Piepeši skaļās čalas apklust, jo kāds ie-
saucas: “Klausaities, ko stāsta sarkanā 
Barselona!”  – Aizsmakuša spīkera balss 
ziņo: “Šodien mūsu varonīgās milicijas da-
ļas pēc sīvām cīņām ieņēmušas Toledas un 
Talaveras pilsētas...” Tālāko vairs nedzird, 
jo telpu pāršalc skaļa smieklu un piezīmju 
vētra. Valda neizsakāma jautrība, kāda var 
pārņemt vienīgi “sarkano ieņemtajā Toledā” 
mierīgi sēdošos nacionālistu karavīrus.”42
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Ar nacionālistu propagandu bija cieši 
sasaistīta cenzūra. P. Prestons norādījis: 
cenzūras radītās problēmas korespon-
dentiem republikāņu pusē bija apnicīgas, 
taču nacionālistu pusē tās jau varēja radīt 
draudus dzīvībai.43 Gan propagandas, gan 
cenzūras ierobežojumu dēļ Latvijas preses 
korespondentu reportāžas kā avots Spāni-
jas pilsoņu kara kauju un karojošo pušu 
apstākļu izpētē būtu izmantojamas ļoti 
piesardzīgi un tikai kontekstā ar rūpīgu 
historiogrāfijas pētījumu analīzi. Cenzūras 
jautājums izskanēja O. Zeltiņa lasītajās lek-
cijās par Spānijas pilsoņu karu pēc viņa at-
griešanās Latvijā. Laikraksta “Jaunākās Zi-
ņas” publicētajā lekcijas reklāmā44 minēts, 
ka tiks aplūkots jautājums “Kāpēc kara ko-
respondenti nevar ziņot patiesību?”. Jāņem 
arī vērā, ka reportāžu saturu ietekmēja 
korespondentu ideoloģiskā pārliecība, kas 
cenzūras apstākļos varēja tikt ierobežota. 
Vairākos laikrakstos45 atrodama informāci-
ja par lekciju, ko O.  Zeltiņš bija sniedzis 
1936. gada 14. decembrī. Laikrakstā “Rīts” 
publicēts pārmetums, ka O.  Zeltiņš repor-
tāžās “slavēja ģen.  Franko”, bet lekcijā iz-
teicis kritiku nacionālistiem.46 Atbilstoši 
savai ideoloģiskajai pārliecībai vēl dzēlīgāk 
korespondenta darbu un lekcijā paustos 
viedokļus kritizēja Latvijā izdotais nelegā-
lais komunistu laikraksts “Brīvā Jaunatne”: 

“Z. atvainošanās, ka viņš nav varējis rak
stīt citādi, tāpēc, ka uz viņa kakla sēdējuši 
trīs cenzori, kas katru viņa rakstīto lapu 
izlasījuši un apzīmogojuši ar trīs zīmogiem, 
neatbilst godīga cilvēka morālei. Divi Spāni-
jas korespondenti jau atmaskojušies: Krau-
ze  – kažokādu zaglis,47 Zeltiņš  – pērkams 
melis.”48 

Ņemot vērā, ka O. Zeltiņš bija spiests 
atstāt Spāniju, viņš neatbilda nacionālistu 
izvirzītajām prasībām korespondentiem. 
Vienlaikus arī Latvijā pastāvēja cenzū-
ra  – viens no laikraksta “Jaunākās Ziņas” 

redaktoriem, Rolands Ozols, atmiņās pau-
da, ka par ārzemju ziņām atbildīgais re-
daktors Jānis Benjamiņš bieži saņēmis 
sabiedrisko lietu ministra Alfrēda Bērziņa 
norādījumus,49 tomēr Kārļa Ulmaņa režī-
ma preses cenzūra līdz šim padziļināti nav 
pētīta.50

O.  Zeltiņš atsevišķās reizēs centās sevi 
pozicionēt kā neitrālu žurnālistu.51 Tomēr 
korespondents izrādīja zināmas simpātijas 
pret vadonību, rakstot, ka spāņu tautai “jā-
atrod vadonis, kam tauta pilnīgi varētu uzti-
cēties un kas visu darītu tikai tautas labā”.52 
Līdzīgas domas O. Zeltiņš pauda arī pēc 
atgriešanās Latvijā  – Fransisko Franko 
personība radījusi iemeslu ticēt, ka pēc 
Madrides ieņemšanas viņš spētu atrisināt 
Spānijas grūtības  – Katalonijas vēlmi pēc 
neatkarības, nacionālistu iekšējās ideolo-
ģiskās pretrunas un kara radītās ekono-
mikas problēmas.53 Turklāt korespondents 
norādījis: “[...] visi spāņu tautas draugi 
cer, karstās cīņās pie Madrides izšķirsies ga-
līgi nacionālistiem par labu”.54 Vienlaikus 
O. Zeltiņš 1936. gada 14. decembra lekcijā 
kritizēja F.  Franko par nokavēto izdevību 
ieņemt Madridi, kā arī par solīto sociālo 
reformu neīstenošanu, turklāt atzīmēja, 
ka grūti prognozēt kara iznākumu, bet 
F.  Franko nebūšot iespējams uzvarēt bez 
lielāka ārvalstu atbalsta.55

G. Timuška norādīja uz problemātiku 
būt objektīvam: 

“[...] ilgāku laiku uzturēdamies vienā 
pusē,  – sīki iepazinies ar visām tās dzīves 
nozarēm  – par pretējo pusi žurnālists var 
spriest vienīgi no vērojumiem pāri nepāreja-
mām frontes ierakumu līnijām un pēc gūs-
tekņu un pārbēdzēju nostāstiem”.56 

Izmantojot izdevību, ar pazīstama žur-
nālista palīdzību un kāda šofera dokumen-
tiem G. Timuškam bija iespēja arī vienu 
dienu novērot pierobežas dzīvi republikā-
ņu pusē. Preses korespondents izmantoja 
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šos apstākļus, lai vērotu un aprakstītu pie-
robežas dzīvi  – pārtikas trūkumu, cilvēku 
drūmo garastāvokli, kā arī lai izjautātu 
anarhistu milici. Tomēr sniegt plašāku 
republikāņu puses apstākļu raksturojumu 
un tikt tālāk par pierobežu G.  Timuškam 
neizdevās, jo viņam nebija piemērotu do-
kumentu.57 Latvijas preses korespondenta 
reportāžās pārmaiņas vērojamas pēc iz-
postītās Gernikas apmeklēšanas. Arī ņemot 
vērā, ka reiz kāds aculiecinieks kā vainīgos 
basku pilsētas izpostīšanā norādījis abas 
puses, publicētajā liecībā pausti pārmetu-
mi nacionālistu pusei, kuri gan mazināti, 
skaidrojot, ka aviācijas mestās bumbas 
patiesībā esot bijušas mestas uz tiltu.58 
Pēc Gernikas G.  Timuška, rakstot par uz-
brukumu Santanderai, skaidroja, ka nevis 
tikai republikāņu, bet abas puses nežēlīgi 
izrēķinājušās ar gūstekņiem, turklāt preses 
korespondents pauda arī vispārīgus vērtē-
jumus par kara nežēlīgumu: “Skaistā dienvi-
dus daba it kā vienaldzīgi noraugās uz cilvēku 
bariem, kas, naida un atriebības kaislības 
pārņemti, nogalina viens otru.”59 Informāci-
ja, kas publicēta par G. Timuškas lekcijām 
pēc atgriešanās Latvijā, liecina, ka kores-
pondents nepauda nacionālistiem labvēlīgu 
nostāju, bet stāstīja par naidu dažādu sa-
biedrības slāņu starpā, kara nežēlīgumu un 
ievērojamiem postījumiem, kas skāruši arī 
kultūrvēsturiskas ēkas.60

Darba apstākļu raksturojums

Abu Latvijas preses korespondentu 
darbs bija saistīts ar risku. Gan O.  Zel-
tiņš, gan G.  Timuška nereti bijuši kauju 
norises vietās  – Toledo O.  Zeltiņam pāri 
lidojuši bumbvedēji, bet, par laimi, bum-
bas netrāpījušas viņiem tuvumā, savukārt 
G.  Timuška vairākkārt bijis neitrālā joslā, 
lai redzētu, “[...] kas īstam kara korespon-
dentam jāredz”,61 bet Lasarenasas pilsētā re-
publikāņi šāvuši korespondentu virzienā.62 

Aprakstot nokļūšanu Spānijā, G. Timuška 
skaidrojis: ““Mēģināts nav paspēlēts”, jo 
žurnālista darbs vienmēr prasa mazliet pār-
drošības, drusku nekaunības un daudz uz-
ņēmības, tikai tad var gaidīt izdošanos.”63 
O. Zeltiņš bijis, piemēram, Gibraltārā, Tan-
žerā, Seviljā, Toledo, Talaverā, Burgosā, 
Avilā skatījis Madrides jumtus; G. Timuš-
ka bijis Madrides frontē, Malagā, Spānijas 
ziemeļos, arī Toledo, Salamankā, Burgosā. 
G. Timuška Spānijā uzturējās 11 mēnešus, 
mērojot tūkstošiem kilometru automašīnā, 
ko viņš raksturoja ar vārdiem: “[...] mana 
auto priekšējam stiklam piestiprināts uzraksts: 
““Prensa estranjera” (ārzemju prese) “Jaunā-
kās Ziņas”, Rīga, Letonia”, bet priekšā plīvo 
Latvijas karodziņš”.64 Preses korespondents 
bieži brauca no Madrides frontes uz Spāni-
jas dienvidiem un ziemeļiem, lai vairākkārt 
atgrieztos frontēs, kurās apstākļus bija no-
vērojis jau iepriekš.65

Preses korespondentiem konfliktu zo-
nās bija jārēķinās ar komforta trūkumu 
ikdienā  – G.  Timuška aukstu jumta ista-
biņu ar pārāk īsu gultu raksturojis kā vēl 
ļoti labus apstākļus, korespondents Spānijā 
nakšņojis arī frontes pirmajās līnijās zem 
krūmiem.66 Par grūtajiem apstākļiem un 
to ietekmi uz veselību liecināja O. Zelti-
ņa lūgums, kas rakstīts pēc atgriešanās no 
Spānijas 1937. gada 2. februārī un adresēts 
tautas labklājības ministram Vladislavam 
Rubulim, lai piešķirtu viņam pensiju kā 
žurnālistam. O.  Zeltiņš skaidro: “[…]  pē-
dējā laikā, pastāvīgo ceļojumu un nemierīgo 
žurnālista dzīves apstākļu dēļ, mans veselības 
stāvoklis ir pasliktinājies, kas ir arī mana 
kara laikā dabūtā ievainojuma sekas. Sakarā 
ar to esmu zaudējis savas darbaspējas”.67 Lū-
guma rakstīšanas brīdī viņš bija sasniedzis 
tikai 47 gadu vecumu.68

Par notikumiem Spānijas pilsoņu karā 
Latvijas preses korespondenti ziņoja, nosū-
tot gan telegrammas, gan plašākus rakstus, 
tādējādi laikrakstā bieži telegrammas snie-
dza aktuālāko norišu izklāstu, bet paralēli 
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raksti vēstīja par korespondentu piedzīvoto 
pirms vairākām dienām un pat nedēļām.69 
Šajās reportāžās preses korespondenti ap-
rakstīja ne tikai kara attīstību, bet arī iepa
zītās spāņu tradīcijas, kultūras vērtības, rak-
sturoja pilsētas un apkārtni, kur norisinājās 
karadarbība.70 Tomēr, ņemot vērā, ka ar 
laiku korespondentiem sāka pietrūkt jau-
nu aspektu, kā raksturot Spānijas pilsoņu 
karu, citu starptautisku konfliktu kontekstā 
un lielo izmaksu dēļ no 1937.  gada vidus 
daudzi laikraksti un ziņu aģentūras sāka sa-
mazināt korespondentu skaitu Spānijā.71 Arī 
G.  Timuška pievienojās tiem preses kores-
pondentiem, kas 1937.  gadā atstāja Spāni-
ju.72 Pēc atgriešanās Latvijā 1937. gada ok-
tobrī G. Timuška skaidroja, ka atstājis fronti 
nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ, paredzot, ka 
tie “[...] Spānijas pilsoņu karu draud ievirzīt 
neinteresantā un samērā nenozīmīgā klusuma 
stadijā, un to ieildzināt līdz nākamā pavasara 
pirmajiem mēnešiem”.73 O.  Zeltiņš 1935.–
1936.  gadā par savu darbu mēnesī vidēji 
bija saņēmis 612 latu,74 tādēļ arī korespon-
dentu darba izmaksas un lasītāju intereses 
samazināšanās par Spānijas pilsoņu karu 
citu starptautisku notikumu un konfliktu 
kontekstā varēja būt iemesls lēmumam at-
stāt Spāniju pirms pilsoņu kara beigām. 

***

Latvijas preses korespondenti  – O. Zel-
tiņš un G. Timuška  – sniedza reportāžas 
par Spānijas pilsoņu karu no Latvijas ofi-
ciāli neatzītās nacionālistu puses. Iespē-
jams, šādu izvēli noteica Spānijas Republi-
kas tēls kara sākumā, ko veidoja detalizēta 
informācija par teroru republikāņu pusē 
un informācijas trūkums par nacionālistu 
īstenotajām represijām. Ņemot vērā stingro 
ārvalstu preses pārstāvju kontroli nacionā-
listu pusē, Latvijas preses korespondentiem 

nebija iespējams atainot norises pietuvināti 
objektivitātei, uz ko pēc atgriešanās Lat-
vijā norādīja arī O.  Zeltiņš, kurš, nonākot 
konfliktā ar nacionālistu puses varas iestā
dēm, bija spiests atstāt Spāniju. Minēto 
informācijas pasniegšanas apstākļu dēļ abu 
Latvijas preses korespondentu reportāžas 
Spānijas pilsoņu kara kauju un abu pušu 
apstākļu pētniecībā kā avots izmantojamas 
piesardzīgi, turklāt tikai kontekstā ar histo-
riogrāfijas pētījumiem. 

Gan O. Zeltiņa, gan G. Timuškas re-
portāžās iekļautā informācija raksturoja 
nacionālistu propagandas elementus, it 
īpaši uzsverot republikāņu īstenotās repre-
sijas. O.  Zeltiņš sevi pozicionēja kā neit-
rālu žurnālistu, tomēr arī pēc atgriešanās 
Latvijā korespondenta rakstos atrodami 
viedokļi, kas simpatizēja nacionālistiem, 
lai gan O. Zeltiņš izteica arī kritiku. Savu-
kārt G. Timuška pēc Gernikas apmeklējuma 
sāka paust neitrālāku viedokli, raksturojot 
kara nežēlīgumu kopumā  – šāds naratīvs 
dominēja arī G.  Timuškas lekcijās pēc at-
griešanās Latvijā. 

Abu Latvijas preses korespondentu 
re portāžas atainoja darba specifiku na-
cionālistu pusē  – nepieciešamību saņemt 
atļaujas, informācijas ievākšanas grūtības, 
ārvalstu preses pārstāvju kontroli. Uztu-
rēšanās Spānijā sniedza iespēju arī vērot 
spāņu tradīcijas un aplūkot kultūrvēstu-
riskas vietas. Vienlaikus darbs bija saistīts 
ar zināmu risku, it īpaši apmeklējot fron-
tes pirmās līnijas, turklāt G.  Timuška bija 
vairākkārt nokļuvis neitrālajā joslā starp 
republikāņu un nacionālistu frontes līni-
jām. No 1937. gada vidus citu starptautis-
ku konfliktu, finansiālu apstākļu un jaunu 
rakursu trūkuma dēļ informācijas pasnieg-
šanā daudzi ārvalstu preses korespondenti 
atstāja Spāniju. Visticamāk, minēto sav-
starpēji saistīto apstākļu dēļ arī G. Timuška 
1937. gada novembrī atgriezās Latvijā. 
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SUMMARY
Several Latvian newspapers had foreign correspondents abroad – some of them were 

Latvian citizens who resided out of the country, while others were foreigners who wrote 
articles from their home country. Among Latvian newspapers, Jaunākās Ziņas had the 
broadest correspondent network abroad – the newspaper could also send its correspondents 
to report from conflict zones. Almost one thousand correspondents from around the 
world went to Spain to witness the Spanish Civil War. Among them were Latvian citizens 
O. Zeltiņš and G. Timuška employed by newspaper Jaunākās Ziņas. The article analyses 
the specifics of their work and the information that O. Zeltiņš and G. Timuška provided in 
their reportages during their stay in Spain from September 1936 to October 1937.

At the beginning of the Spanish Civil War, there was more news about the terror on 
the Republican zone, as most of the foreign correspondents were located in Madrid or 
Barcelona and as not too many foreign press representatives spoke Spanish. Thus, they 
could not communicate with Spaniards fleeing from the African army. The dominant news 
about the Republican terror negatively influenced the image of the Spanish Republic. 
Both Latvian press correspondents were reporting from the Nationalist zone. 

There were several major differences between the correspondents’ working conditions 
on the Republican and the Nationalist zone that was more controlling and more 
frequently expelled foreign correspondents. The rebels deeply invested in propaganda and 
censorship, and by controlling the movement of foreign correspondents tried to hide their 



LATVIJAS UNIVERSITĀTES ŽURNĀLS. VĒSTURE 2018/6112

massacres from the foreign press. Those who did not respect the rules would have to 
face consequences. This was also the case of O. Zeltiņš, who had arrived in Spain only 
in September 1936 and was forced to leave it in a hurry in November. G. Timuška as a 
replacement arrived in Spain in the same month – November 1936. 

The reportages written in Spain by O. Zeltiņš and G. Timuška contain Nationalist 
propaganda elements  – both correspondents used eyewitness accounts that described 
the Republican terror but there was no mention of the Nationalist terror. G. Timuška 
even had eyewitness accounts that described the ‘white terror’ as a myth fabricated 
by the Republicans. Nevertheless, propaganda was an important part of the war both 
on Nationalist and Republican zone  – the reportages written by the Latvian press 
correspondents can also serve as an evidence of this truth. 

After returning to Latvia, O. Zeltiņš stated that it was not possible to report 
objectively from the Nationalist zone. This statement and also the way how the rebels 
controlled foreign press representatives prove that the information provided by Latvian 
correspondents in the reportages can be used as a source to analyse the development 
and the battles of the Spanish Civil War only with a reserve and together with historical 
monographs. It is also important to note that the reportages could have been influenced 
by their author’s personal views which, in some cases, also might have been censored by 
the rebels or Latvian press censorship on which further indepth research is needed. 

O. Zeltiņš asserted that he was a neutral journalist, yet some statements can be 
found even after his return to Latvia that would suggest his sympathy with the rebels. 
Nevertheless, O. Zeltiņš did not avoid criticizing the rebels. The opinion of G. Timuška 
started to change after he visited the destroyed Guernica. The correspondent began to 
write more about the cruelty of both sides and it was his main narrative in the lectures he 
gave after returning to Latvia. 

Both Latvian correspondents had to face risks and uncomfortable living conditions. 
In the company of the one of the most famous rebel press officers – Gonzalo de Aguilera 
Munro, G. Timuška had been in the neutral territory between the front lines, he also slept 
under the bushes in the front line. Meanwhile, O. Zeltiņš had lost the ability to work and 
at the age of 47 requested a pension. Due to other conflicts, financial aspects and the 
lack of new angles in the reportages by the middle of 1937 many newspapers and news 
agencies started to withdraw their correspondents from Spain – this was also the case of 
G. Timuška, who returned to Latvia in November 1937. 


