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nacistiskā antisemītisma propaganda 
laikrakstā “tēvija” 1941. gada jūlijā: 

latviešu (līdz)dalības diskurss
 

pētījuma mērķis ir identificēt nacistiskā antisemītisma propagandas veidošanas pamatprincipus 
lokālās auditorijas uzrunāšanas un vietējo kolaboracionistu līdzdalības kontekstā. tēmas izvēli 
noteica vēlme padziļināti pētīt joprojām pretrunīgi vērtētās nacistiskā režīma propagandas 
izpausmes, konkrētāk, nacistiskās vācijas propagandistu centienus uzrunāt tālaika latvijas 
iedzīvotājus. savā darbā vēlējos noskaidrot veidus un līdzekļus, ar kuru palīdzību nacistiskais 
režīms propagandēja antisemītismu, kādus līdzekļus izmantoja negatīva ebreja tēla veidošanā 
latvijas presē un kāda loma šajos procesos tika atvēlēta latviešu kolaboracionistiem.
Atslēgvārdi: propaganda, nacisms, antisemītisms, ebrejs, “žīds”, holokausts, vēsturiskā diskursa 
analīze, diskurss, “tēvija”, latvieši, komunisms.

Holokausts ir vēsturiska problēma un nozīmīgs mūslaiku vēsturnieku 
izpētes objekts. tā traģiskā īstenība ir faktors, kas, no vienas puses, raisa 
visdažādāko nozaru pārstāvju interesi un pētījumu tapšanu, bet, no otras 
puses, rada iespēju parādīties lielam daudzumam spekulāciju un neadekvātu 
vainas piedēvējumu. tādējādi nesenā pagātnē aktualizējies latviešu 
līdzdalības jautājums nacistu aktivitātēs, kas regulāri atspoguļojas mediju 
dienaskārtībā: “pēdējos gados novērota latvijai nelabvēlīgas propagandas 
aktivizēšana un mēģinājumi vainu par nacistu noziegumiem uzvelt latviešu 
valstij vai tautai.”1 

Joprojām nav pietiekami dziļi aplūkotas un atrisinātas daudzas otrā 
pasaules kara problēmas. nacistiskās okupācijas laika notikumi šobrīd ir ne 
tikai pētnieku intereses objekts, bet arī sabiedriskās apziņas manipulācijas 
līdzeklis, ko arvien veicina dažādi neviennozīmīgie un subjektīvie traktējumi, 

vēsture
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kas tādējādi rada pamatu tā laika mitoloģizācijai. “latvijas ebreju sazvērestības 
mīta sacerēšanas process, kas sākās vācijā un turpinājās okupētajā ostlandē, 
līdz šim vēl nav pietiekami izpētīts,” atzīst vēsturnieks l. dribins.2 

pētījumā tika izmantotas kvalitatīvo un kvantitatīvo satura izpētes 
metožu – vēsturiskā diskursa analīze un kontentanalīze – apvienojums. no 
vienas puses, izmantotā kvantitatīvā metode – kontentanalīze3 – dod iespēju 
iegūt rezultātus, kas nav atkarīgi no pētnieka subjektivitātes un ir vispārināmi, 
savukārt kvalitatīvā metode – vēsturiskā diskursa analīze4 – sniedz iespēju 
interpretēt datus un skatīt tos plašākā kontekstā. 

nacistiskās antisemītisma propagandas analīzei laikrakstā “tēvija” tika 
izmantota individualizēta, ar kontentanalīzes kategorijām papildināta rutas 
vodakas (Wodak) vēsturiskās diskursa analīzes shēma (sk. 1. att.). laikraksta 
satura analīzei tika izvēlētas deviņas ebreju5 tēlu konstruējošas kategorijas, 
ar kuru starpniecību iespējams atklāt antisemītisma propagandēšanas 
pamatprincipus laikrakstā “tēvija”. kategorijas izvēlētas, lai iespējami precīzi 
atklātu nacistu propagandas paņēmienus vietējās auditorijas uzrunāšanai. Uz 
šo kategoriju intensitātes un izplatības identifikācijas rezultātiem tika balstīti 
secinājumi par antisemītisma propagandas trim fāzēm laikraksta “tēvija” 
jūlija mēneša numuros. lai izzinātu lokālajai auditorijai adresēto nacistisko 
antisemītisma propagandu, pētīts “mēs”–”viņi” diskurss, atsevišķi analizējot 
šā diskursa identifikācijas iespējas, argumentācijas stratēģijas un realizācijas 
formas. analīzes shēmā definētās deviņas ebreju tēla konstruēšanas 
apakškategorijas iedalītas trīs lielākās kategoriju grupās: 1) ebreju saistīšana 
ar noziegumiem pret latviešiem padomju okupācijas laikā (1940/41); 2) ebreju 
saistīšana ar komunismu; 3) ebreju kā degradētas sabiedrības daļas identitātes 
konstruēšana (proti, ar stāstu par ļaunumu starpniecību).

pamatojoties uz šādu grupējumu, raksturoti ebreju noziegumu pret 
latviešiem diskursa, ebreju–komunistu diskursa, kā arī ebreju vispārējā 
ļaunuma diskursa konstruēšanas stratēģijas laikrakstā “tēvija”. tika veikta 
arī latviešu–ebreju attiecību atspoguļojuma analīze, kuras ietvaros aplūkoti 
latviešu pozitīvās un negatīvās attieksmes pret ebrejiem diskursi.
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1. att. nacistiskās antisemītisma propagandas laikrakstā “tēvija” analīzes shēma. 
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laikraksts “tēvija”

laikraksts “tēvija” tiek izdots no 1941. līdz 1945. gadam, ar pārtraukumu 
no 1944. gada 11. līdz 16. oktobrim, kas saistīts ar redakcijas pārcelšanos uz 
liepāju, kur tas tiek apvienots ar laikrakstu “kurzemes vārds”. sākotnēji tiek 
izdots un iespiests rīgā a/s “rota”, taču vēlāk izdevniecības un iespiešanas 
vieta tiek vairākkārt mainīta. “tēvija” tiek izdota sešas reizes nedēļā (katru 
dienu, izņemot svētdienas). laikraksta  apjoms svārstās no 2 līdz 16 lpp. 
laikraksta metiens, iznākot rīgā, 220 000–280 000 eksemplāru.6 

laikrakstā “tēvija” šajā laikā darbojušies četri galvenie redaktori: 
a. kroders, a. rudzis, p. kovaļevskis un J. vītols. par laikraksta “tēvija” 
redakcijas locekļiem strādājuši: z. bārda, H. mindebergs (laikraksta ārlietu 
redaktors), p. polis (laikraksta sporta redaktors), a. strautmanis (ārlietu 
nodaļas vadītājs), v. Upeslācis, k. zariņš (laikraksta literatūras daļas vadītājs) 
un a. podnieks (laikraksta tehniskais redaktors). 

redakcijā strādāja arī J. baltiņš,  v. baltkājis, k. beinerts, a. bērzāja, 
m. Čulītis, k. dreimanis, F. Fortsmanis, ā. mežmalietis, J. miķelsons, k. ra-
bācs, e. rīrdāns, v. skultāns, a.šmits u.c.7

prese tā laika latvijas teritorijā bija ietekmīgākais propagandas kanāls, 
bet laikraksts “tēvija” funkcionē kā neoficiāls okupācijas režīma oficiozs. 
propagandas pārvalde šai centrālajai avīzei pievērsa īpašu uzmanību, – tās 
svarīgākās publikācijas dažkārt lika pārdrukāt provinces laikrakstos vai 
izmantot radiofonā, tādējādi vienkāršojot cenzūras un propagandas materiālu 
piegādes jautājumus. tāpēc “tēvija” kā lielākais un nozīmīgākais laikraksts 
visu okupācijas laiku bija pakļauts rakstu cenzēšanai pirms iespiešanas. 
provinces lielākajās pilsētās iespiestās avīzes gan tiešā, gan pārnestā nozīmē 
kopēja “tēviju”, atdarinot tās rakstības stilu un saturu, kā arī pārdrukājot 
centrālās preses materiālus, tādējādi iespējams apgalvot, ka “tēvija” pirmā 
latviešu presē aizsāka antisemītisma propagandu.8 

antisemītisma propagandas trīs fāzes laikraksta 
“tēvija” 1941. gada jūlija numuros

analizējot izvēlēto kategoriju identificēšanas intensitāti un kontekstu, 
secināms, ka ebreju tēla negatīvā propaganda laikrakstā “tēvija” parādās jau 
pirmajā numurā un ir sastopama arī ikvienā nākamajā numurā visa mēneša 
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2. att. laikraksta “tēvija” darbinieku saraksts. 
LVVA, P-74. f., 1. apr., 1. l., 4.–6. lp.

laikā. tāpat konstatējams, ka nacistu stratēģiju ebreja tēla veidošanā laikraksta 
“tēvija” iznākšanas pirmajā mēnesī iespējams iedalīt trīs nosacītās fāzēs. 

pirmajā fāzē (1941. gada 1. jūlijs–3. jūlijs) laikraksta “tēvija” lasītājs 
tiek iepazīstināts ar uzskatu par ebreju lomu latviešu slepkavībās un 
komunistu režīma darba organizācijā, kas parādās kā piedeva nacistu režīma 
slavinājumiem, latviešu svinību atspoguļojumiem un ienaidnieka – sākotnēji 
sarkanās armijas un komunistu – nomelnošanas kampaņai.

pirmajos trijos numuros par laikraksta pamatmateriālu var uzskatīt 
nacisma režīma slavināšanu un ienaidnieka negatīva tēla veidošanu. šajā 
gadījumā tas ir padomju karavīra tēls, kurš ar ebrejiem tiek identificēts ļoti 
epizodiski, parasti vienu divas reizes lielajos rakstos, turklāt tiek publicēts pa 
nelielam rakstam katrā numurā, kas skaidro ebreju lomu latviešu ciešanās, 
ebreju saistību ar komunismu, čeku, kā arī režīma darba organizāciju un 
atbildīgu lēmumu pieņemšanu.
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3. att. izvēlēto kategoriju kopskaits laikraksta 
“tēvija” 1941. gada jūlija numuros.
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pirmajā laikraksta “tēvija” antisemītisma propagandas fāzē ebrejs tiek 
attēlots kā latviešu tautas ienaidnieks, ebreji pieminēti galvenokārt saistībā ar 
noziegumiem pret latviešiem – deportācijām, spīdzināšanām un slepkavībām, 
kā arī tiek akcentēta un atkārtota ebreju saistība ar komunismu un čeku, 
vairākkārtīgi tiek mēģināts pierādīt ebreju lomu komunistiskā režīma vadībā, 
ideoloģijā un vadošajos izpildes amatos. 
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Jāatzīst, ka, manuprāt, laikraksta iznākšanas sākumposmā ebreju jautā-
jums netiek akcentēts tik intensīvi, kā to vēsta, piemēram, vēsturnieka an-
drieva ezergaiļa teiktais, ka tieši antisemītisms bijis “tēvijas” pamatmateriāls 
visā laikraksta iznākšanas laikā.9 protams, šajā gadījumā rodas pārdomas 
par termina “pamatmateriāls” interpretāciju. ebreju tēma tik tiešām 
aplūkota katrā numurā, dažos no tiem īpaši intensīvi un radikālā formā, 
taču tas noteikti nav vienīgais un dominējošais materiāls, uz kura pamata 
tiktu balstīts laikraksta saturs un tematika. tomēr pilnīgi noteikti var 
apgalvot, ka antisemītisma propaganda ir viena no laikraksta pirmo numuru 
dominantēm, jo atklāti tiek pausti uzskatāmi “žīdu ļaunuma” un saistības 
ar latviešu represijām pierādīšanas mēģinājumi, kas gan sākotnēji vēl nav 
klaji populistiski un netiek nemitīgi vai daudzkārt atkārtoti. acīmredzot 
auditorija vēl tikai tiek iepazīstināta ar šādu pieeju tā laika situācijas un 
komunisma skaidrojumā, mēģinot piedāvāt argumentētus skaidrojumus 
un dokumentālus pierādījumus, taču necenšoties uzbrukt ar visaptverošu 
propagandas lavīnu. iespējams, tādu sākotnējo taktiku noteikušas bažas 
sastapties ar psiholoģisku pretestību tik klajai kampaņai, iespējams, vaino-
jama šīs propagandas kampaņas sākotnēji nepietiekamā organizētība.

otrajā fāzē (1941. gada 3. jūlijs–10. jūlijs) šīs pašas tendences, kas paredz vainot 
ebrejus noziegumos pret latviešiem un saistīt viņus ar komunistisko režīmu, tiek 
turpinātas un vēl vairāk pastiprinātas, ko apliecina to izplatības un intensitātes 
kategoriju analīze. negatīvās publicitātes vilnis neapšaubāmi tiek intensificēts. 

laikraksta slejās sāk parādīties it kā neapgāžami “pierādījumi” ebreju 
vainai, ebreja kā latviešu ienaidnieka un komunista tēla propaganda tiek 
uzturēta un pastiprināta, kā arī parādās krasi negatīvi vēstījumi par ebreju 
vispārējo būtību (ebreju vispārējā ļaunuma teorijas), šajos gadījumos 
nesaistot to ar noziegumiem pret latviešiem, bet pirmoreiz plaši tiek skaidrots 
ebreju ļaunums, kas sastopams nacistu antisemītiskajā retorikā citviet 
rietumeiropā. izmantoti nacistu antisemītisma propagandas pamatelementi, 
kas līdz tam brīdim “tēvijā” netika lietoti – apelēšana pie eiropā valdošajiem 
aizspriedumiem pret ebrejiem. tiek publicēti arī Hitlera retorikas zelta 
domu graudi jeb pamatidejas – mīti par ebreju uzkundzēšanos, morāles 
trūkumu, mūžīgo parazītismu, “žīdiem” kā ļaunuma sakni, viņu vispasaules 
sazvērestības plānu un citi. vienlaikus tiek aktivizēta ebreju saistīšana ar 
komunisma režīmu, akcentējot viņus kā galvenos varmākas, stratēģus 
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un organizētājus, pamatojot to ar publikācijām, kas vēsta par “žīdiskā 
komunisma” upuru līķu izrakšanu. šādi vēstījumi publicēti turpmākajos 
rakstos visa mēneša laikā, tiek atkārtoti jau zināmie fakti, lai tos vēl vairāk 
iespiestu lasītāju atmiņā. tomēr pagaidām tie vēl neparādās kā kliedzoša 
sensācija, bet gan kā nezūdoša, vairākkārt atkārtota fona informācija. 

trešajā fāzē (1941. gada 10. jūlijs–31. jūlijs) šī pati retorika tiek pastiprināta, 
kategoriju parādīšanās identificēšanas kopskaits palielinās un ebreji tiek 
attēloti gan kā vēsturisks ļaunums, gan kā latviešu galvenais ienaidnieks. 
tas ir vesels antisemītisma paisuma vilnis, kas pamato ebreju iznīcināšanas 
nepieciešamību visdažādākajos veidos, aicinot iesaistīties un līdzdarboties 
arī latviešus.

šajā brīdī antisemītisma propaganda jau pāriet citā kvalitātē – esošā 
retorika tiek strauji kāpināta, bet līdztekus tai parādās arvien izteiktākas 
galējā antisemītisma tendences. visiem par ebreju ļaunumu joprojām 
nepārliecinātajiem laikraksts piedāvā ekskursijas uz čekas pagrabiem, lai 
viņi gūtu pārliecinošus pierādījumus “žīdu” vainai. regulāri publicētas 
ar fotoilustrācijām papildinātas reportāžas par ebreju nogalināto latviešu 
atrakšanu, regulāru publicitāti gūst latviešu stāsti par ebreju šausmu darbiem 
ikvienā latvijas novadā. 

trešajā fāzē vairākkārt tiek publicēti ādolfa Hitlera antisemītiskie uzskati, 
parādās arī cionas gudro protokolu interpretācijas vairākos turpinājumos, 
arvien vairāk intensificējot “ebreju vispārējā ļaunuma” stāstus. vienlaikus tie 
nemitīgi tiek saistīti ar lokālo situāciju, pasniegti vietējiem respondentiem 
viņus emocionāli uzrunājoša formā, pārliecinot par ebreju saistību ar 
komunismu un noziedzīgajām darbībām pret latviešu tautu. ebrejs 
nacistiskās antisemītisma propagandas eklektiskajā stilā vienlaikus attēlots 
arī kā starptautisks drauds, vispārējs ļaunums, padomju varas atbalstītājs, 
aukstasinīgu spīdzināšanas operāciju īstenotājs un pat vadošs stratēģis, 
padomju ideoloģijas virzītājs.

tādējādi ar trešo fāzi antisemītisma propaganda tik tiešām kļūst par 
laikraksta “tēvijas” pamatmateriālu, tanī dominē stāsti par ebreju dēmonisko 
būtību, šaušalīgajiem noziegumiem pret latviešiem, kā arī “žīdiskā 
boļševisma” sazvērestību atmaskošana, līdz ar to attiecinot uz ebrejiem visus 
iespējamos komunistu noziegumus, kuri tāpat plaši tiek aprakstīti laikraksta 
slejās. šajā brīdī var pilnībā piekrist andrievam ezergailim, ka “gandrīz 
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nevienam informācijas materiālam nebija atļauts parādīties bez antisemītiskas 
domas: tur bija antisemītisms kā teorija, kā vēsture un antisemītisms, kas 
uzdevās par ziņām.”10

lasot laikraksta “tēvija” numurus, kas iznākuši no 1941. gada 11. jūlija 
līdz 31. jūlijam, nevar nepiekrist arī leo dribinam, kurš nacistu ideoloģijas 
atspoguļojumu latvijas presē raksturojis kā antisemītisma propagandas 
histēriju.11

“mēs”–”viņi” diskurss12

pirmā dimensija – “mēs”–”viņi” nosaukšana, definēšana13

laikraksta “tēvija” iznākšanas pirmā mēneša numuros konstatējama 
plaši izmantota kategorizācija, dalījums labajos un sliktajos jeb diskurss 
“mēs”–”viņi”. laikraksta auditorija tiek uzrunāta kā “mēs”, tā veidojot 
kopīgu, pozitīvu un vienojošu paštēlu, savukārt “viņi” konstruēts kā ļauns, 
bet, galvenais, kopīgs ienaidnieks.

“mēs”–”viņi” diskurss nepārprotami atspoguļojas tekstā, definējot un 
argumentējot šo dalījumu, veidojot pozitīvu paštēlu, kā arī konstruējot krasi 
negatīvu ienaidnieka tēlu. šāda kategorizācija tiek panākta, konkrēti nosaucot 
un nodalot grupas – “mēs” un “ienaidnieks”.

“mēs” definēšana

laikrakstā “tēvija” identificējamas izteikti pozitīvas “mēs” paštēla 
konstruēšanas stratēģijas. laikraksts tiek piepildīts ar vāciešu uzvaras 
stāstiem, kā arī nacistu teorijām par vācu rases pārākumu un daudzām cita 
veida sevis slavināšanas formām. laikraksta auditoriju “tēvija” uzrunā no 
latviešu kopīgas pieredzes pozīcijām, piedāvāto informāciju klasificējot kā 
visiem recipientiem pašsaprotamu un jau pieredzētu. “mēs” tiek definēts kā 
skarbus, netaisnīgus pāridarījumus pārdzīvojusi vienota grupa, kas gatava 
mainīt situāciju un īstenot savas vēlmes. 

šajā pozitīvajā “mēs” paštēlā tiek inkorporēts arī vācieša tēls, tādējādi 
“mēs” tiek konstruēts kā kopīgs vāciešu–latviešu paštēls cīņā pret vispārēju 
ļaunumu – kopīgo ienaidnieku. šis paštēls laikrakstā visaptveroši tiek 
izmantots kā grupu “mēs” vienojošais elements, kopīgu vērtību, problēmu 
un interešu definētājs, kas tiek papildināts ar spēcīgiem pašslavinājuma 
tekstiem varoņstāstu formā. protams, latviešu respondents šajā “mēs” 
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paštēla organizācijas shēmā ir hierarhiski pakārtots atbrīvotāja vācieša tēlam, 
kurš sākotnēji ir dominējošais propagandas elements. pirmajos numuros 
galvenā loma ierādīta nacistu panākumiem frontēs un vispārējiem režīma 
slavinājumiem – pārsvarā tiek atspoguļotas uzvaras noskaņas un apsveikumi. 
apliecināta apņēmība risināt komunistu radītās problēmas, uzlabot 
ekonomisko situāciju, aicinot sadarboties arī iedzīvotājus. tāpat vairākos 
rakstos tiek pausta latviešu sajūsma un apbrīnas pilnā attieksme par vāciešu 
būtību. tā, piemēram, laikraksta 14. numura rakstā “savam tautietim” teikts: 
“Mēs zinām un visa latviešu apdzīvotā zeme zina to, ka latvieši grib kopā ar vācu 
tautu dzīvot un atrast savu vietu Jaunajā Eiropā.”14

sākot ar publikāciju otro nedēļu, papildus nerimstošajiem nacistu režīma 
uzvaras aprakstiem un cildinājumiem arvien vairāk tiek akcentēta cīņa pret 
vienojošo ienaidnieku kopīgu mērķu vārdā. tiek ne tikai identificētas latviešu 
un vācu tautu kopīgās intereses, bet laika gaitā arī latviešu tautības autoru 
retorika sāk līdzināties nacistu propagandas pamatmateriālam: “Mūsu tauta, 
augusi Eiropas kultūras atziņās un tikumos..”15 šādā un līdzīgā veidā latviešu 
tauta raksturota kā ļoti tuva āriešu rasu ideālam. vācu un latviešu tautu 
identitātes atbilstības skaidrojumi tiek balstīti gan izcelsmes teorijās un 
ārējās līdzības pazīmēs, gan kulturālās tradīcijās, piemēram, rakstā “rases 
sakraments” līdztekus āriešu rases slavinājumiem atzīts, ka fizioloģiski 
tuvākās vāciešiem ir ziemeļu tautas, tomēr arī “baltu zemēs Ziemeļu rases 
reprezentativitātes procents ir augsts”.16

līdz ar to iespējams secināt, ka izvēlētajā analīzes materiālā regulāri 
identificējams vienojošs “mēs” lietojums, kas tiek attiecināts pirmām kārtām 
uz latviešu, taču tai pašā laikā arī uz vāciešu tautas cīņu kopīgu mērķu vārdā, 
uzsverot kopīgu ciešanu vēsturi un kopīgas nākotnes perspektīvas. bet šā 
kopīgā “mēs” paštēla konstruēšanas spēcīgākais līdzeklis ir ienaidnieka 
tēls, kas tiek plaši izmantots, pamatojot kopīgās problēmas, intereses un 
aktīvas rīcības nepieciešamību: “Jāiet līdzi vācu tautai, kas iet priekšgalā cilvēces 
atbrīvošanā no žīdisma.”17 rakstā ar nosaukumu “svinīgs koncerts rīgas operā” 
vēstīts, ka “Operas nams atkal kļuvis balts un tīrs”, kā arī publicēta latviešu 
un vācu ģenerāļu saruna par šā brīža situāciju un turpmāko darbību, tādā 
veidā tāpat kā citviet tiek uzsvērta latviešu un vāciešu rases sadzīviskā tīrība 
pretstatā “žīdu” komunistiskajam, indējoši graujošajam darbības efektam 
visās jomās, kā arī akcentēta sadarbība vāciešu vadībā, taču respektējot arī 
latviešu tautas intereses.
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vēsturnieks kaspars zellis raksta, ka nacistiskās propagandas retorika, 
kas attiecas uz latvijas valsts tiesisko statusu vācu okupācijas laikā, daudzu 
latviešu vidū tikusi neviennozīmīgi tulkota un pārprasta.18 analizējot 
materiālu, secināms, ka šā kopīgā “mēs” diskursa veidošana laikrakstā 
“tēvija” ir tik spēcīgi izteikta un prolatviskā garā organizēta, ka patiešām 
respondentiem varētu rasties ne tikai kopīgu mērķu apziņa, bet pat ilūzijas 
par latvijas republikas tiesiskās neatkarības atjaunošanu.

“viņi” definēšana

tēla konstruēšanas pētnieks mihaels kunciks (Kunczik) skaidro, ka 
ienaidnieka ļaunā tēla radīšana ir viens no būtiskākajiem propagandas 
trikiem. šāda taktika paredz mērķauditorijā radīt baiļu sajūtu, kas modina 
ilgas pēc stipra un autoritatīva līdera. Un jo lielāka draudu ticamība un 
ļaunāks ienaidnieka tēls, jo lielāka pārliecība, ka nepieciešams spēcīgs līderis 
un viņa aizsardzība pret ienaidnieku.19

laikrakstā pastāvīgi konstruēts ienaidnieka tēls, kas tiek raksturots 
kā antagonistisks veidojums, absolūts pretstats “mēs” paštēlam. krasi 
negatīvi atspoguļotais “viņi” tēls ietver sevī nacisma ienaidniekus, kas ir 
būtībā visi pret Hitlera režīmu tobrīd karojošie spēki. lokālajai auditorijai, 
protams, aktuālākais ienaidnieks ir komunistiskais režīms, tādēļ tas arī 
gūst visplašāko negatīvo publicitāti. taču tanī pašā laikā laikraksta retorikā 
sastopama vēršanās arī pret rietumu frontē karojošajiem pretiniekiem, 
kuriem arīdzan tiek piedēvēts ienaidnieka statuss. bet kā šos abus pretiniekus 
vienojošs elements “tēvijā” tiek integrēts ebreja tēls, kurš simbolizē vispārēju 
ļaunumu. 

“tēvija” ebrejus konstruē kā universālus ienaidniekus, ar kuru “graujošo“ 
darbību skaidrojamas būtībā jebkuras tolaik notiekošās negācijas. ebreji 
tiek atspoguļoti gan kā komunistiskā režīma ideologi un vadoņi, gan arī kā 
noziegumu organizatori un izpildītāji. ar ebreju starptautiskajām interesēm 
skaidrota arī rietumvalstu iesaistīšanās karā. tādējādi ebrejs būtībā ir šīs 
“viņu” konstrukcijas vienojošais elements, universāls ienaidnieks, kurš 
vienlaikus tiek izmantots gan “mēs” grupas kopīgas apziņas veidošanā, gan 
jebkura nozieguma skaidrošanā. cīņai pret šo ienaidnieku tiek mobilizēti visi 
spēki un aicināts līdzdarboties ikviens latvietis: “Latvieši – palīdziet cīņā pret 
kopējo ienaidnieku.”20
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termins “žīdiskais boļševisms” kļūst par pretpolu visam, par ko cīnās 
nacistiskais režīms, taču jo īpašu lomu ieņem centienos uzrunāt lokālo 
auditoriju: “Žīdu sākto atbruņotās latviešu tautas iznīcināšanu uz visiem laikiem 
izbeidz varenā Lielvācijas armija.”21 ebreji tiek tieši vainoti noziegumos pret 
latviešiem, tāpat laikrakstā sastopamajos ziņojumos, aprakstot komunistiskā 
režīma noziegumus, regulāri tiek pieminēta “žīdu līdzdarbība vai vadība”. ebreji 
tiek saistīti ar ikvienu komunistu noziegumu, turklāt viņu līdzdalība akcentēta 
gan plānošanas, gan pavēļu došanas, gan nozieguma izpildītāju līmeņos. leo 
dribins uzskata, ka svarīgākais elements vācijas nacionālsociālistiskās partijas 
ideoloģijā bija ienaidnieka tēla konstruēšana un aicinājumi uz nesaudzīgu 
cīņu pret to. vēsturnieks uzsver: “galvenais ienaidnieks tika skaidri norādīts: 
pasaules ebrejība, ebreju rase, milzīgā kopienā iemiesojies “mūžīgais žīds”, 
kurš, nemitīgi vairojoties un vampīriski iesūcoties kultūrtautu miesā, izsūcot 
to garīgos un fiziskos spēkus.”22 

arī laikrakstā “tēvija” vispārējais ienaidnieks tiek skaidri, nepārprotami, 
regulāri un intensīvi norādīts, par “viņu” grupas centrālo figūru kļūst ebreja 
tēls, kurš laikraksta slejās padarīts par zemiskākā un ļaunākā cilvēka arhetipu, 
tā dehumanizācija, diskreditēšana un devalvācija tiek īstenota racionālam 
prātam neaptveramos apjomos un intensitātē. 

otrā dimensija – “mēs”–”viņi” diskursa argumentācijas stratēģijas23

“viņu” noziegumu pierādīšanas un argumentācijas stratēģijā izmantots 
vienveidīgs, vairākkārt atkārtots vainas norādījums un tam piemeklētas 
attiecīgas pierādījumu stratēģijas, kas sevī ietver kopīgu “mēs” grupas izteikti 
negatīvu pieredzi. būtībā nevar nepiekrist valodniekam, grāmatas “trešā 
reiha valoda” autoram, viktoram klempereram (Klemperer), kurš raksta, 
ka: “lti24 valoda ir trūcīga, tā negrib un nevar būt citāda kā vien trūcīga. 
efekts tiek panākts ar atkārtošanos un ar vienas un tās pašas informācijas 
ieborēšanu.”25 

laikrakstā “tēvija” dominē krasi melnbalts atspoguļojums, kas neparedz 
neeksaltētus toņus, vainas mazinājuma pieļāvumus. tieši pretēji – tiek 
izmantotas intensifikācijas stratēģijas, arvien pastiprinot antisemītiskos 
vēstījumus un stāstus par ienaidnieka ļaunumu. laikrakstā identificējams 
ienaidnieka tēla pārspīlējums, kas paredz šā tēla noliegumu un devalvāciju. 
ienaidnieks, īpaši ebrejs, tiek atspoguļots kā ļaunuma simbols, tiek noliegta 
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cilvēcīguma klātesamība viņa būtībā. ar visplašāko retorisko paņēmienu 
arsenālu tiek īstenota nomelnojošā stratēģija, kas ir visaptveroša un totāla, 
neļaujot parādīties kontrastējošiem viedokļiem. argumentācijā, lai pierādītu 
ebreju noteicošo lomu ienaidnieka lēmumu pieņemšanā, darbības vadībā un 
koordinēšanā, kā arī nozīmīgāko darbību veikšanā, tiek izmantota faktoloģiska 
informācija, pierādījumi tiek pasniegti kā atzīti, neapgāžami fakti. publicēti 
dokumenti, ziņojumi, kas apliecina ebreju vainu represijās pret latviešiem un 
viņu nozīmīgo lomu komunistiskā režīma varas hierarhijā. kā pierādījumu 
stratēģijas tiek izmantotas arī plašas šaušalīgu fotogrāfiju sērijas, kas attēlo 
ebreju slepkavu pastrādātos noziegumus. tāpat nozīmīgu vietu ieņem atmiņu 
stāsti, kas tiek pasniegti no kopīgās pieredzes pozīcijām, vainojot komunistu 
darbībā galvenokārt ebrejus. šie viedokļi tiek atspoguļoti kā “mūsu” kopīgas, 
vienojošas atmiņas, neapgāžamas vēstures liecības, kas vērstas uz recipienta 
emocijām. 

trešā dimensija – “mēs”–”viņi” diskursa realizācijas formas26

“viņu” definēšanā un argumentācijā tiek izmantotas gramatiskas 
konstrukcijas, noliegumvārdi un negatīvi saistelementi, kas ļoti plaši tiek lie-
toti atšķirību definēšanai. ruta vodaka raksta, ka tādi antroponīmi kā “ebrejs” 
ir paši par sevi pietiekami, lai degradētu personas, tikai nodēvējot tās šādi. 
par vienu no vēsturiski visdiskriminējošākajiem jēdzieniem tiek uzskatīts 
jēdziens “žīds” vai arī daudzkārt nacistu lietotais savienojums “mūžīgais 
žīds”.27 arī laikrakstā “tēvija” konstatējams neiedomājami daudzkārtīgs 
jēdziena “žīds” lietojums. sākotnēji tas tiek asociēts ar komunistisko režīmu, 
noziegumiem pret latviešiem, vēlāk tiek pievienotas teorijas par ebreju 
vispārējo ļaunumu, līdz beigās “žīds” tiek lietots kā konkrētas negācijas 
apzīmējums un jau pat kā lamuvārds. sākot publicēt “cionas protokolus”, 
pat tiek skaidrots, kā ebreji kļuvuši par “žīdiem”, tādējādi šeit tāpat kā citviet 
tiek norādīts, ka jēdziens “žīds” sevī ietver humānai būtnei neraksturīgas, 
izskaužamas īpašības, tādējādi arvien vairāk negāciju ietverot šajā 
antroponīmā. 

kā argumentācijā izmantotie lingvistiskie paņēmieni atzīmējami 
salīdzinājumi ar vispārējiem ļaunuma simboliem, visu ienaidnieku 
vienādošana, pielīdzināšana vienotam ļaunuma tēlam. būtībā “viņiem”, 
kas darbojas “žīdu” vadībā un vairumā ir “žīdi”, tiek piedēvētas iespējami 
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visnegatīvākās īpašības, ļaunākie noziegumi, kas konkrētajā laikā visak-
tuālāki lokālajai auditorijai. tāpat sastopami skaidri izteikumi mijiedarbībā 
ar mājieniem, bet aicinājumi uz konkrētu rīcību, lai risinātu ienaidnieka 
jautājumu, piemēram, citāts “debesis brēc pēc žīdu asinīm” atkārtots vairāk-
kārtīgi. ebreja tēls tiek saistīts ar lielu daudzumu negatīvas nokrāsas 
terminu, kas tiek izvēlēti, lai panāktu sevišķu emocionālo iedarbību uz lokālo 
auditoriju. 

sīkāk ienaidnieka tēla konstruēšanas paņēmieni attēloti, analizējot 
konkrētu ebreju apsūdzošu kategoriju identifikāciju skaitu laikraksta “tēvija” 
jūlija numuros.

nacistiskā antisemītisma propaganda lokālās auditorijas 
uzrunāšanas kontekstā

1. tabula
izvēlēto kategoriju identifikācijas īpatsvars “tēvijas” 1941. gada jūlija numuros

kategorija “žīds”    identifikācijas īpatsvars (%)
latviešu slepkava     11,7
latviešu spīdzinātājs      5
latviešu izsūtītājs, represētājs     2,6
komunistu vadonis, ideologs    12,5
Čekists       12,5
boļševiks, komunists     24,7
slepkava, nāves nesējs        2,7
pasaules valdnieks, varas uzurpētājs, nodevējs,   10,6
atriebējs, otrā pasaules kara izraisītājs 
zaglis, krāpnieks, melis, liekulis, parazīts,  17,6
vispārējs ļaunums, inde, mēris 

pētījumam izvēlētās kategorijas iespējams grupēt plašākās kategoriju 
grupās, izdalot atsevišķi: 

– ebreju vainošanu noziegumos pret latviešiem jeb ebreju noziegumu 
pret latviešiem diskursu (šinī lielajā grupā ietilpst kategorijas: “žīds–latviešu 
slepkava”, “žīds–latviešu spīdzinātājs”, “žīds–latviešu izsūtītājs, represētājs”, 
kas kopumā laikraksta iznākšanas pirmā mēneša publikācijās identificējamas 
165 reizes);

– ebreju saistīšanu ar padomju varu, komunistisko režīmu, tā ideoloģiskuebreju saistīšanu ar padomju varu, komunistisko režīmu, tā ideoloģisku 
un praktisku vadīšanu jeb ebreju–komunistu diskursu (šinī grupā ietilpst 
kategorijas: “žīds–komunistu vadonis, ideologs”, “žīds–čekists”, “žīds–
boļševiks, komunists”, kas kopumā identificējamas 321 reizi);
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– ebreju saistīšanu ar noziegumiem pret cilvēci, citu tautu pakļaušanasebreju saistīšanu ar noziegumiem pret cilvēci, citu tautu pakļaušanas 
mēģinājumiem un ebreju pārstāvju degradēšanas mēģinājumiem, piedēvējot 
viņiem dažādas krasi negatīvas īpašības, jeb ebreju vispārējā ļaunuma 
diskursu (šinī grupā ietilpst kategorijas: “žīds – slepkava, nāves nesējs”, 
“žīds – pasaules valdnieks, varas uzurpētājs, nodevējs, atriebējs, otrā pasaules 
kara izraisītājs”, kā arī “žīds – zaglis, krāpnieks, melis, liekulis, parazīts, 
vispārējs ļaunums, inde, mēris”. šīs kategorijas kopumā identificējamas 262 
reizes).

2. tabula
plašāko kategoriju identifikācijas kopskaits laikrakstā “tēvija”

kategorija     identifikācijas kopskaits
ebreju–komunistu diskurss    321
ebreju vispārējā ļaunuma diskurss   262
ebreju noziegumu pret latviešiem diskurss  165

a. ezergailis raksta, ka starp efektīvākajām nacistu propagandas akcijām 
bija komunistiskā terora upuru līķu izrakšana un ebreju apvainošana viņu 
nāvē. pretebreju noskaņojums tika uzkurināts, norādot uz ebrejiem kā 
čekistiem un visdažādākajos veidos saistot ebrejus ar komunismu. nacistu 
presē dominējoša frāze bija “žīdiskais boļševisms”. latviešiem tika izteikti 
aicinājumi apmeklēt komunistu moku kambarus un klātienē pārliecināties 
par ebreju pastrādātajām nežēlībām.28

ebreju – komunistu diskurss

konstatējams, ka laikrakstā “tēvija” galvenais akcents likts uz ebreju 
saistīšanu ar padomju režīmu29, attēlojot viņus kā komunistu vadoņus, 
ideologus, čekistus vai darbiniekus, atbalstītājus un līdzzinātājus. šīs trīs 
kategorijas izvēlētajā laikraksta pētīšanas posmā (1941. gada 1.–31. jūlijs) 
sastopamas kopumā 321 reizi. tādējādi nacistu propaganda, kā mediju 
izmantojot laikrakstu “tēvija”, saista aktuālos vēstures notikumus – 
konkrētajā gadījumā latviešu tautai nodarīto kaitējumu – ar ebrejiem. 

pēc m. kuncika domām, nacisti konstruēja divus nozīmīgākos ienaidnieku 
tēlus: ebrejus un boļševismu. galu galā šie divi tika apvienoti, lai radītu 
augstākās pakāpes ienaidnieku un ļaunumu, kura vēlme ir iznīcināt vācu 
tautu. Jozefs gēbelss 1936. gadā paziņoja: “komunisms varēja rasties 
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tikai ebreju smadzenēs. [..] ebreji ir strutains augonis uz mūsu nacionālās 
identitātes ķermeņa. vai nu mēs iznīcināsim viņus, vai arī viņi mūs.”30

arī laikrakstā “tēvija” visplašāk lietotais antisemītisma propagandas 
elements ir savienojums “žīdiskais boļševisms” jeb “žīdiskais komunisms”, 
kas tādējādi visus komunisma režīma pastrādātos noziegumus attiecina 
uz ebrejiem. “Žīdi” kā komunistu prezentējošās stratēģijas laikrakstā 
identificējamas 206 reizes. laikraksta iznākšanas pirmajās dienās paralēli 
šīs saiknes norādīšanai tika īstenota arī daudz intensīvāka padomju režīma 
noziegumu atainošana un negatīva ienaidnieka tēla (komunistu, sarkanās 
armijas) konstruēšana. ar šīs stratēģijas palīdzību jebkurš laikrakstā minētais 
un arī auditorijas pieredzētais komunistu noziegums tika asociēts ar 
ebrejiem. 

ebreju un komunisma saistīšana aizsākta jau pirmajā numurā, taču 
sākotnēji šī informācija nav masīva, tā parādās dažos rakstos. divos šai tēmai 
veltītajos rakstos tiek ļoti skaidri iezīmēti komunistu pastrādāto darbību 
vaininieki – ebreji. piemēram, rakstā “No žīdu vadītām boļševiku laupītāju un 
slepkavu bendēm brīvi”31 laikraksta “tēvija” propagandisti izsaka sašutumu 
par boļševiku “zvērībām”, “žīdus” dēvējot par komunisma atbalstītājiem 
un vadītājiem, kā arī turpat līdzās konstruē vāciešu atbrīvotāja tēlu “mēs” 
diskursa ietvaros.

sākot ar otro laikraksta iznākšanas nedēļu, ebreju saistīšana ar komu-
nistisko režīmu tiek arvien intensificēta un jēdziens “žīdiskais boļševisms” 
kļūst par visbiežāk sastopamo kategoriju. tas tiek izmantots gandrīz ikvienā 
jomā, ar “žīdisko boļševismu” tiek skaidrotas gan latviešu ciešanas, gan 
ienaidnieku vienotā vēlme sakaut nacistisko armiju.

daudzkārt izmantots un iedarbīgs paņēmiens ir arī ebreju pieminēšana 
saistībā ar komunismu vai čeku tieši rakstu sākumā vai virsrakstā, piemēram, 
lietojot savienojumu “žīdiskais boļševisms” vai “žīdiskais komunisms”, 
tādējādi attiecinot visu sekojošo, ienaidniekus devalvējošo informāciju uz 
ebrejiem. tāpat konstatējams, ka, piedēvējot laikrakstā plaši un emocionāli 
attēlotos kara ienaidnieku noziegumus ebrejiem, komunisms, kā arī tā 
noziegumi ar ebrejiem tiek asociatīvi sasaistīti dažādos veidos un līmeņos. 106 
reizes identificējamas gan kategorijas, kas pozicionē ebrejus kā komunistiskā 
režīma ideologus, gan kategorijas, kas attēlo ebrejus kā čekistus. 
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identificējot ebrejus kā komunisma ideologus, nacistiskais režīms tādējādi 
auditorijai piedāvāja vienotu ienaidnieka tēlu, koncentrējot savu naida 
propagandu uz vienu, konkrētu mērķi un atvieglojot auditorijas uztveri. 
pozicionējot ebrejus kā komunisma ideologus un vadītājus, tiem tika piedēvēta 
arī komunisma ļaunāko noziegumu plānošana un to īstenošanas uzraudzība, 
tādā veidā lokālās auditorijas skatījumā padarot viņus ne vien par slepkavību 
un represiju atbalstītājiem un līdzdalībniekiem, bet pat organizētājiem un 
ideoloģiskajiem tēviem. Jau 2. numura rakstā “Kā sarkanarmieši dedzināja 
Rīgas Vecpilsētu” skaidrots, ka īstie noziegumu organizatori un čekisti bijuši 
“žīdi”, viņi tiek asociēti ar komunistu vadoņiem un domas līderiem, kā arī 
tiek vainoti vecrīgas dedzināšanā, kurā piedalījušies “lielākoties žīdi”.32

laikrakstā daudzkārt tiek uzsvērta ebreju līdzdalība nozīmīgu akciju 
plānošanā, arī aprakstos par noziegumiem pret latviešiem bieži sastopams 
citāts “čekistu žīda pārvaldībā vai vadībā.” tā, piemēram, jau laikraksta trešajā 
numurā tiek publicēts apjomīgs raksts “maskavas valdnieku patiesā seja”, 
kurā sīki iztirzāta ebreju varas kontrole un uzskaitīti visi “žīdi” kādas nozares 
institūciju vadītāju amatos, lai izteiktu secinājumu: “Neviena komisariāta, 
nevienas iestādes bez žīda.”33 arī turpmākajos numuros ik pa laikam tiek 
veikts plašs skaidrojošais darbs, informējot auditoriju par ebreju lomu 
komunistiskajā režīmā.

piemēram, laikraksta 3. numura rakstā “No čekas pagrabiem” tiek skaidrota 
ebreju loma čekā. apgalvots, ka ebreji bijuši čekas darba organizatori, 
līdz ar to netieši norādot, ka ebreji piedalījušies latviešu spīdzināšanā, 
nogalināšanā un deportēšanā. izmantojot šādas stratēģijas, ebreji tika saistīti 
ne tikai ar komunistu ideoloģisko un organizatorisko darbību vadīšanu, bet 
arī ar konkrētiem represīviem pasākumiem pret konkrēto auditoriju. arī 
savienojums “žīds–čekists” kļūst par plaši izplatītu kategoriju, pieminot 
ebrejus gandrīz ikvienā vēstījumā par latviešu spīdzināšanas akcijām.

pētāmajā materiālā rodams apstiprinājums vēsturnieku dmitrija 
oļehnoviča un kaspara zeļļa uzskatam, ka nacistiskās vācijas viens 
no galvenajiem uzdevumiem bija sasaistīt jēdzienu “ebrejs” ar jēdzieni 
“boļševiks”, “čekists” un “padomju vara”, lai lokālajā auditorijā šie jēdzieni 
būtu nedalāmi saistīti ar asociatīvo saiti un lai respondentu prātā darbotos 
algoritms: “runāju čekists, domāju žīds.”34
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ebreju un komunisma saistīšanas stratēģijas laikraksta “tēvija” pirmā 
iznākšanas mēneša laikā arvien tiek intensificētas, un mēneša beigās tās 
jau nepārprotami dominē laikraksta materiālā. šo kategoriju prevalēšana 
norāda uz nacistu propagandistu vēlmi asociēt ebrejus ar tolaik latviešiem 
sāpīgāko un emocionāli ietekmējošāko tēmu – padomju varas īstenotajām 
deportācijām un represijām. lai panāktu šādu efektu, tiek publicēti raksti, 
kas it kā pierāda ebreju saistību ar čeku, tiek publicēti dokumenti ar ebreju 
izcelsmes čekas darbinieku pavēlēm par latviešu notiesāšanu. ebreji tiek 
asociēti ar komunistisko režīmu visos iespējamos līmeņos – gan kā atbalstītāji 
un līdzskrējēji, gan kā nežēlīgu represīvu akciju veicēji, gan kā pavēļu devēji 
un ideoloģiskie vadītāji. taču šīs kategorijas kalpo tikai kā papildinājums 
daudz tiešākiem mēģinājumiem saistīt ebrejus ar represijām pret latviešiem, 
konkrēti un lineāri vainojot ebrejus noziegumos pret latviešiem.

ebreju noziegumu pret latviešiem diskurss

kategorijas, kas ebrejus tieši vaino noziegumos pret latviešiem, laikraksta 
“tēvija” jūlija numuros sastopamas kopumā 163 reizes. tas ir mazākais 
daudzums no izvēlēto kategoriju grupu reprezentativitātes, tomēr šinī grupā 
ietilpstošajām tēla veidošanas praksēm acīmredzot piedēvējama daudz 
spēcīgāka emocionāla un asociatīva iedarbība uz lokālo mērķauditoriju. arī 
ar šo kategoriju starpniecību tiek apelēts pie tobrīd vietējam recipientam 
visjūtīgākā jautājuma – komunistiskā režīma īstenotajām represijām, un 
tas notiek, tieši norādot un nosaucot, kā arī piedāvājot iespaidīgu vizuālo 
materiālu, kas tiek pasniegts dokumentālu pierādījumu veidā. vēsturnieks 
marģers vestermanis uzskata, ka padomju terors un masveida deportācijas, 
kas sākās pēc sarkanās armijas ienākšanas latvijā 1940. gada 17. jūnijā, 
saasināja visas līdzšinējās nacionālās un sociālās pretrunas, arī latviešu 
un ebreju attiecības. padomju terors panāca to, ka pirmo reizi latvieši 
sveica vāciešus kā atbrīvotājus. pretebreju noskaņas vēl vairāk pastiprināja 
arī nacistu prasmīgā un plašā antisemītisma propaganda, kas daudzus 
ietekmēja, pārliecinot par “ebreju vainu” latvijas valstiskuma zaudēšanā un 
padomju terorā.35  taču, vērtējot nacistiskās propagandas izpausmes, nedrīkst 
neņemt vērā arī padomju gadā īstenoto melu kampaņu, kas, sagrozīti un 
saasināti attēlojot latviešu un ebreju attiecības, gan ietekmēja auditoriju, gan 
radīja labvēlīgu augsni nacistu propagandistiem un ko spilgti raksturojis 
vēsturnieks aivars stranga.36
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laikrakstā “tēvija” ebreji nepārprotami tiek attēloti kā nozīmīgākie 
un nežēlīgākie noziegumu realizētāji, saistot viņus gan ar latviešu fizisku 
iznīcināšanu, gan mocīšanu un deportēšanu kā izpildīšanas, tā organizēšanas 
un plānošanas līmeņos. k. zellis raksta, ka, lai parādītu “šausminošos žīdu 
noziegumus” “baigajā gadā”, prese izmantoja t. s. šausmu propagandas 
paņēmienu, t. i., latviešus vajadzēja šokēt ar tiem noziegumiem, kurus it kā 
būtu pastrādājuši ebreji. par labāko veidu tika atzītas “aculiecinieku” atmiņas 
un reportāžas.37

lai sniegtu it kā tiešus pierādījumus ebreju dalībai latviešu slepkavībās 
un represijās, tiek publicēti raksti par komunisma upuru līķu atrakšanu, 
kuras it kā veic ebreji. tāpat tiek publicētas čekā mocīto latviešu liecības, kas 
vēsta par ebreju nozīmīgu dalību šajās akcijās. kā spilgtākie piemēri minama 
publikācija jau laikraksta otrajā numurā ar nosaukumu “Žīdu čekistu briesmu 
darbi Baltezerā”38, kas papildināta ar trim lielformāta fotogrāfijām, zem katras 
ievietojot parakstu, kas vaino šinīs slepkavībās ebrejus. rakstā skaidrotas 
arī masu nogalināšanas shēmas un aprakstīta nogalināšanas nežēlība, kā arī 
noslēgumā secināts, ka gan lēmēji, gan šāvēji bijuši ebreji.

bieži sastopama prakse ir antisemītisku vēstījumu sapārošana, piemēram, 
26. numurā viens otram blakus ievietoti divi ebrejus cilvēciski degradējoši 
raksti: “Katla kalna mežā čekisti latviešu patriotus aprakuši dzīvus”39 un “Žīdu 
briesmu darbi Majoros”.40 pirmajā no šiem rakstiem vēstīts par latviešu 
spīdzināšanu un nonāvēšanu, apgalvojot, ka žīdu čekisti latviešu patriotus 
bedrē metuši pusdzīvus un aprakuši, savukārt otrajā – par meiteņu 
slepkavībām, kuras pirms nonāvēšanas necilvēcīgi mocītas, sakropļotas 
un izvarotas. šie raksti zīmīgi arī ar nereti laikrakstā “tēvija” lietoto praksi 
šausminošu antisemītisku vēstījumu nobeigumā ievietot tiešu vai netiešu 
aicinājumu uz rīcību, šinī gadījumā izmantojot saukli “šis briesmu darbs atkal 
brēc uz debesīm pēc žīdiem un boļševikiem”.41

Jāatzīmē arī, ka ebrejus dehumanizējošie un ar teroru pret latviešiem 
asociējošie noziegumi ne tikai tiek atspoguļoti auditoriju iespējami emocionālitiek atspoguļoti auditoriju iespējami emocionāliatspoguļoti auditoriju iespējami emocionāli 
ietekmējošā formā, bet arī tiek konstruēti kā neapgāžamu pierādījumu 
apstiprināti. kā dokumentāla evidence tiek publicēti čekas lēmumi par 
latviešu izsūtīšanu, kā parakstītāju norādot ebreju. piemēram, jau otrajā 
laikraksta numurā publicēts protokols ar piezīmi: “Viens no neskaitāmiem 
nāves spriedumu protokoliem, žīdu parakstīts.”42 savukārt laikraksta 14. numurā 
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pēc vairākām dokumentu publikācijām ievietots ābrama šustina fotoattēls ar 
parakstu: “Žīds Ābrams Šustins ar savu noziedzīgo roku parakstīja latviešu tautas 
nobendēšanas un noslepkavošanas rīkojumu.”43

konstatējams, ka galvenie pierādījumi tiek meklēti nevis komunistu 
noziegumiem pret latviešiem, bet gan ebreju dalībai tajos. acīmredzot 
propagandistu skatījumā par komunistiskā terora pastrādāto noziegumu 
patiesumu lokālās auditorijas recipientu vidū šaubu nav, tādēļ galvenais 
uzsvars tiek likts uz ebreju asociatīvu saistīšanu ar šiem noziegumiem, kas 
tiek akcentēta no pirmās laikraksta “tēvija” iznākšanas dienas un kas pirmo 
nedēļu laikā tiek arvien intensificēta. Jau pirmajā laikraksta “tēvija” numurā 
tiek dota skaidra norāde uz patiesajiem vainīgajiem latviešu spīdzināšanā un 
komunistu noziegumos: “Viss cietums bijis pilns ar žīdu un krievu čekistiem ..”44

laikraksta ceturtais numurs ievada jaunu antisemītisma propagandas 
stratēģijas vilni, kas vēlāk tiek turpināts visa mēneša garumā – rakstā 
“Noslepkavoto atrakšana pie Rīgas Centrālcietuma”45, kas papildināts ar vizuāli 
iespaidīgu foto materiālu, it kā tiek sniegts pierādījums ebreju dalībai 
latviešu slepkavībās. acīmredzot ideologu skatījumā šādas reportāžas 
atstāja ļoti spēcīgu emocionālu iespaidu kā papildinājums laikrakstā 
publicētajiem racionālajiem pierādījumiem un propagandai, tādēļ tiek plaši 
izmantots vairākos numuros. piemēram, jau nākamajā – piektajā – numurā 
lasāma publikācija par kārtējo komunisma upuru kapu atrakšanu, kurai 
dots nosaukums “Visai pasaulei vēstīs par čekistu briesmu darbiem” un kura 
nepārprotami saista ebrejus ar pieminēto noziegumu izdarīšanu. vēl jo vairāk, 
arvien biežāk tiek izteikts arī pašu latviešu naids pret ebrejiem: “Noslepkavoto 
piederīgie tos nolād, jo upuru asinis brēc pret debesīm.”46

turpmākajos numuros tiek piedāvāta būtībā pat vesela šāda fotoreportāžu 
un stāstu sērija, apsūdzot ebrejus gan latviešu slepkavībās: (“Žīdu čekistu 
briesmu darbi Baltezerā”47), gan latviešu spīdzināšanā (“Komūnistu žīdu briesmu 
darbi Rēzeknē”48, “Kā žīdu čekisti spīdzināja latviešu zēnus”49), gan latviešu 
deportācijās (“Astoņi bendes sastādīja latviešu izsūtāmo sarakstu”50), gan latviešu 
mantisko vērtību iznīcināšanā (“Komūnistu un žīdu postījumi Daugavpilī”51).

a. ezergailis atzīst plašās antisemītisma propagandas nenoliedzamo 
nozīmi: “nav iespējams pārspīlēt melu un propagandas ietekmi. nacistu 
sistēma balstījās uz meliem, un bez propagandas vācu okupācija nebūtu bijusi 
tāda, kāda tā bija. “Žīdu–boļševiku” sazvērestība, izdomājumi, ka ebreji esot 
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vainīgi staļina briesmu darbos un ka slepkavas bijuši ebreji, nevis komunisti, 
bija galvenie nacistu meli attiecībā uz ebrejiem latvijā. šī dezinformācija ilgi 
nedarbojās, bet bija pietiekama, lai sāktu slepkavošanu, demoralizētu un 
padarītu cilvēkus nejūtīgus.”52

zināms pavērsiena punkts ir laikraksta 10. numurs, kurā sastopama 
uz to brīdi visapjomīgākā no laikraksta “tēvijas” lappusēs publicētajām 
antisemītisma propagandas kampaņām. vairākkārt tiek atkārtotas līdz tam 
paustās atziņas, tas tiek darīts milzīgos apjomos un izteikti krasā formā. 
rakstā “Žīds – mūsu iznīcinātājs”53 tiek atkārtoti atgādinātas jau kultivētās 
atziņas par ebreju lomu latviešu slepkavībās, spīdzināšanā un izsūtīšanā, bet, 
kas vēl jo nozīmīgāk, tiek piedāvāts vienīgais risinājums esošajai situācijai: 
“Žīdiem jāmirst kā kultūras nācijai.”54

tāpat, sākot ar 10. numuru, pirmo reizi antisemītisma propaganda 
parādās jaunā žanrā – bēru sludinājumos. Jau pirmajā reizē tiek publicēti 
astoņi sludinājumi, kuros minēts, ka latviešu patriotu nāvē vainojams “žīdu–
komunistu” jūgs. šādas emocionāli uzrunājošas antisemītisma tendences 
kļūst par nākamo numuru neatņemamu sastāvdaļu, kad bēru sludinājumi 
tiek papildināti ar piederīgo atziņām, ka konkrētais indivīds it kā miris 
no “žīdu–čekistu” rokas vai arī mocekļu nāvē cīņā pret žīdu komunistu 
bendēm. kopumā mēneša laikā antisemītisma propagandas terminoloģija 
sludinājumos sastopama 29 reizes.

vēsturnieks ēriks Žagars raksta, ka padomju gada nežēlīgo represiju 
īstenošanu nacistu propagandisti un viņu vietējie izpalīgi pierakstīja “žīdu 
čekistiem. šīs neapvaldītās antisemītiskā rakstura kampaņas mērķis bija 
pamatot ebreju iznīcināšanu latvijā”.55

ebreju vispārējā ļaunuma diskurss

nacistiskās propagandas pētnieks aristotls kallis (Kallis) raksta, ka Hitlers 
cīņu pret ebrejiem pasludināja par kara mērķi. Un laika gaitā visi pretinieki 
tika asociēti ar ebrejiem, bet pasaule vainota ebrejībā. otrais pasaules karš tika 
nodēvēts par ebreju starptautiskajām interesēm. ar laiku ebreji tika asociēti ar 
jebkura ļaunuma organizētājiem, aiz katra ienaidnieka tika atpazīts ebrejs.56 
savukārt propagandas teorētiķi gārts džovets (Jowett) un viktorija o’donela 
(Donnell) skaidro, ka ebreji tika dēvēti par dekadentiem kapitālistiem un 
bezdievīgiem boļševikiem vienlaicīgi. antisemītisms vienlīdz tika izmantots 
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gan politisku, gan sociālu problēmu skaidrošanai. ebreju iznīcināšana bija gan 
nacionālā jautājuma atrisināšanas, gan kara uzvarēšanas priekšnoteikums, 
kā arī skaidrojums visām līdzšinējām problēmām.57

arī laikrakstā “tēvija” līdztekus ebreju vainošanai noziegumos pret 
latviešiem un saistīšanai ar komunistisko režīmu aktīvi tiek konstruēts arī 
ebrejības vispārējais ļaunums un posts, kā arī tiek mēģināts pierādīt ebreju 
mūžīgā parazītisma teorijas. kategorijas, kas vēsta par ebreju necilvēcisko 
dabu un mūždien savtīgajām interesēm, tiek izmantotas kā vēl viens 
“pierādījums” ebreju būtībai, tādējādi it kā pamatojot arī viņu līdzdalību 
pārestībās latviešiem. šo kategoriju atspoguļojums ir arī nozīmīgs ebreju 
negatīvā tēla radīšanas instruments, veidojot kopīgo noskaņojuma fonu. 
ebreju vispārējā ļaunuma diskursā ietilpstošās kategorijas mēneša laikā 
“tēvijā” identificējamas 262 reizes.

laikraksta “tēvija” trešajā numurā pirmoreiz vērojama vācijas terito-
rijā plaši izmantotā retorika par ebreju tieksmi iedzīvoties uz citu rēķina, 
krāpniecību un parazītisko raksturu, tādējādi pirmoreiz ebrejs tiek atspoguļots 
kā ļaunums pats par sevi, nesaistot to ar nodarījumu pret latviešiem.

taču no antisemītisma propagandas viedokļa raugoties, visnozīmīgākie 
jauninājumi laikraksta retorikā parādās 4. numura rakstā “Ko saka Ādolfs 
Hitlers par marksismu un žīdiem”.58 tajā tiek pārpublicēti Hitlera ideoloģiski 
autobiogrāfiskās grāmatas fragmenti un skaidrojumi, tādējādi atkārtojot 
visu Hitlera arsenālā esošo eklektisko antisemītisma propagandu, kas 
savā interpretācijā skaidro gan ebreju vēsturi, gan laika gaitā izveidojušos 
būtību, gan viņu ļauno ietekmi uz pasaules politiskajiem, ekonomiskajiem 
un jebkuriem citiem procesiem. raksts piedāvā esenci no tobrīd zināmajām 
Hitlera antisemītisma teorijām. spilgti šīs teorijas raksturo publikācija 6. nu-
murā, kur līdztekus atgādinājumiem par ebreju lomu komunisma režīmā 
rakstā “garīgā atdzimšana” tiek izklāstīta arī nacistu izpratne par ebrejiem: 
“Viņi sagandē mākslu, literatūru, teātri, izķēmo dabiskās jūtas, iznīcina visus 
jēdzienus par daili un cildenumu, dižo un labo un ierauj cilvēku savas zemiskās esības 
burvju lokā.”59 savukārt 12. numura rakstā “Ko saka Ādolfs Hitlers par žīdiem” 
atkārtoti tiek publicēti paša fīrera uzskati, šoreiz piedāvājot vēl plašāku citātu 
kombināciju, “labākajās” nacisma tradīcijās degradējot un devalvējot ebrejus 
iespējami dažādās jomās.60
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Jauns pavērsiens ir laikraksta 21. numurs, kurā pirmoreiz publicēti 
cionas gudro protokoli: “Ar šo dienu sākam lasītājiem sniegt plašāku apcerējumu 
par žīdu vispasaules kundzības iekarošanu un par necilvēcīgiem līdzekļiem šī 
mērķa sasniegšanai.”61 tādējādi ebreju starptautisko interešu atspoguļošana 
laikraksta slejās iegūst jaunu intensitāti un apjomu, kas tiek uzturēta līdz 
mēneša beigām.

būtībā lokālajā vidē pilnā mērā tiek īstenots ādolfa Hitlera padoms: 
“masu uztveres spēja ir limitēta, inteliģence niecīga, bet aizmiršanas spēja 
neizmērojama. tādēļ efektīvai propagandai ir jābalstās dažos vēstījumos, 
kas nemitīgi jāatkārto, līdz pats pēdējais sabiedrības pārstāvis ir sapratis, 
ko viņam vēlas pateikt.”62 Un viktors klemperers secina, ka ar visu mediju 
utilizāciju un nedaudzu ideju masīvu atkārtošanu nacisma propaganda 
panākusi pat visneticamāko un melīgāko uzskatu iesūkšanos pūļa miesā.63 

sociologs zigmunts baumans (Bauman) norāda, ka nacistiskās pro-
pagandas rezultātā dzīvajiem ebrejs bija mironis, vietējiem – iebraucējs, 
nabagiem – miljonārs, patriotiem – cilvēks bez mājvietas. ebreju bija 
iespējams reprezentēt kā iemiesojumu jebkura cilvēka bailēm, nepatikai vai 
noliegumam: “ebreji bija komunisma nesēji un vienlaicīgi iemiesoja puvušo 
rietumniecisko liberālismu. ebreji bija dīkdienīgi pacifisti un pastāvīgi karu 
ierosinātāji. ebrejs bija kapitālists un sociālists vienlaikus.”64 līdzīga aina 
konstatējama, arī pārlapojot 1941. gada jūlija “tēviju”.

latviešu negatīvās attieksmes pret ebrejiem diskurss

analizējot antisemītisma propagandu laikrakstā “tēvija” pēc žanriskās 
piederības, secināms, ka cionas gudro protokolu un ādolfa Hitlera 
antisemītisko uzskatu stāstos antisemītisms prevalē, tas ir visaptverošs 
un ebrejus devalvējošs, tiek nemitīgi atkārtots un vairākkārtīgi pārspīlēts, 
taču vairums šo izpausmju attiecināmas uz darbā izvēlēto trešo kategoriju 
grupu, kas ebreju raksturo kā vispārēju ļaunumu. savukārt vietējo autoru 
viedokļrakstos un ar fotoattēliem papildinātajās latviešu reportāžās 
antisemītisma propaganda netiek veidota tik intensīvi, tā tiek rūpīgāk 
pamatota, piedāvājot arī faktoloģisku un dokumentētu informāciju, tā 
apelē tieši pie lokālajai auditorijai emocionāli visjūtīgākajiem jautājumiem – 
noziegumiem pret latviešiem. šī vietējās auditorijas uzrunāšana noris, vai 
nu tiešā veidā norādot uz ebreju vainu latviešu slepkavībās, spīdzināšanas 
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akcijās un deportācijās, vai arī netieši, dažādos līmeņos un veidos saistot 
ebrejus ar komunistisko režīmu un papildus piedāvājot arī komunistiskā 
režīma briesmu darbu aprakstus.

vietējie autori auditoriju uzrunā kā “mēs”, tādējādi it kā paužot kopīgu 
viedokli, kas balstīts kopīgos pārdzīvojumos, pieredzē un līdz ar to arī 
vērtējumā un interesēs. šādā veidā laikraksta autoru kolektīvs runā visas 
latviešu tautas vārdā un cenšas emocionāli iespaidot uzrunājamo auditoriju, 
piedāvājot masīvu antisemītisku un antikomunistisku informāciju. laikrakstā 
ļoti plaši tiek izmantotas arī latviešu tautas pārstāvju liecības par pieredzētajam 
šausmām, kurās visbiežāk kā galvenie vai vieni no vaininiekiem tiek minēti 
ebreji: “Patrioti lielā skaitā paraksta uzsaukumu Amerikas latviešiem, lai pavēstītu 
tautiešiem tālumā, kāds bija žīdu–boļševiku šausmu režīms.”65 šajā publikācijā 
identificējams gan ebreju šausmu darbu diskurss, kas pozicionēts kā 
vienota latviešu tautas pieredze, gan kopīga “mēs” diskursa konstruēšanas 
paņēmieni.

l. dribins atzīst, ka droši vien latviešu līdzdalība vai atturība antisemītisma 
propagandas paušanā nebūtu mainījusi nacistu plānus par latvijas ebreju 
iznīcināšanu, tomēr latviešu iesaiste masīvajā antisemītisma retorikas 
izplatīšanas kampaņā radījusi iespēju izplatīt maldīgo priekšstatu, ka paši 
latvieši pieprasījuši vietējo ebreju likvidēšanu.66 tādā veidā latviešu publicistu 
atbalsts, no vienas puses, runājot visas latviešu tautas vārdā, aicināja arī citus 
latviešus līdzdarboties cīņā pret kopīgu ienaidnieku, bet, no otras, radīja 
iespaidu par latviešu tautas nesankcionētu rīcību un iekšēju vēlmi atbrīvoties 
no ebrejiem.

a. ezergailis uzsver, ka no propagandas viedokļa vispostošāko ietekmi 
atstāja un visefektīvākie bija propagandisti, kas runāja latviski – gan latvieši, 
gan latviski runājošie baltvācieši, jo viņi ne tikai bija spējīgi izteikties latviski 
un jau tāpēc vien tika uztverti kā savējie, bet arī bija lojāli un perfekti 
instruēti.67 īpaši nozīmīga loma bija pērkonkrustiešiem, jo viņi bija galvenie 
propagandas paudēji. “rakstītāji, redaktori un izdevēji – gandrīz visi nāca no 
pērkonkrusta,” secina a. ezergailis.68 

līdztekus antisemītisma akūtai propagandēšanai laikrakstā “tēvija” 
parādās arī ziņojumi par cīņu pret ebrejiem un arvien izteiktāki aicinājumi 
uz to. vēstījumu par latviešu nesankcionētu vēršanos pret ebrejiem ir 
skaitliski nedaudz, un tie visi identificējami kā partizānu cīņas pret 
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“žīdiem–boļševikiem” izpausmes. nav sastopama informācija par latviešu 
iedzīvotāju pašdarbnieku aktivitātēm ebreju apkarošanā, tāpat neparādās 
arī informācija par nacistiskā režīma fiziskām represijām pret ebrejiem. 
tai pašā laikā auditorija tiek informēta par dažādiem sabiedriskajiem 
ierobežojumiem attiecībā uz ebrejiem. kopumā jūlijā publicēti pieci šādi 
rīkojumi: aizliegums ebrejiem stāvēt rindās,69 aizliegums ebrejiem atstāt 
savu dzīves vietu,70 paziņojums par ebreju īpašumā esošo radioaparātu un 
piederumu atsavināšanu,71 rīkojums visiem ebrejiem reģistrēties, līdzi ņemot 
pases, kas tiek publicēts divreiz,72 kā arī paziņojums par diskriminējošas 
atšķirības zīmes nēsāšanu: “Visiem žīdiem pienākas ar šā rīkojuma izsludināšanu 
nēsāt noteikto pazīšanās zīmi (Dāvida zvaigzni dzeltenā krāsā). Nepaklausīgos 
nesaudzīgi sodīs.”73

mēneša laikā arvien pieaug aicinājumu skaits pieņemt nacistu 
propagandētās antisemītisma paradigmas: “Vairāk saprātīgas aktivitātes – mums 
uz visiem laikiem jāaizmirst brāļošanās ar žīdiem”,74 kā arī arvien acīmredzamāk 
antisemītiskie propagandisti cenšas demonstrēt latviešu atbalstu pret ebrejiem 
vērstajām represijām, piemēram, līdztekus atkārtotajām vēsturiskajām un 
lokālajām ebreju šausmu darbu publikācijām un aicinājumiem nepakalpot 
nevienam “žīdam”, parādās arī sodu un sankciju apraksti par sadarbību ar 
ebrejiem, kā arī tiek publicēts tiešs uzaicinājums visiem pērkonkrustiešiem 
un citiem patriotiski noskaņotajiem “piedalīties mūsu zemes tīrīšanā no kaitīgiem 
elementiem”.75 vēlāk filmas “Žīds zīss” aprakstā vēstīts par latviešu atbalstu 
un izpratni, redzot ebreju sodīšanu: “Kad ļaundaris saņem pelnīto sodu, zālei 
pāršalc aplausi.”76 

nozīmīgi, ka šie aicinājumi visbiežāk izskan kā vēstījums, ko izplata 
paši latvieši. akcentējot latviešu tautas kopīgo vēlmi cīnīties pret saviem 
pāridarītājiem, piemēram, šīs pašas filmas “Žīds zīss” citā aprakstā secināts, 
ka filmā redzami identiski paņēmieni, ar kuriem ebreji valdījuši latvijā, 
kā arī pausts tiešs aicinājums rīkoties: “Arī mēs, latvieši, esam nonākuši pie 
tās pašas atziņas – žīdu nevar žēlot, žīdam jāierāda viņa īstā vieta.”77 tādējādi 
arvien biežāk publicēti tiešāki vai netiešāki aicinājumi uz represijām. īpaša 
nozīme pievēršama tādiem rakstiem kā “Sarkanie nezvēri neizbēgs Dieva un 
cilvēku tiesai”78, kas pauž skaidru apņemšanos atriebties tieši ebrejiem, un 
“Aicinājums aizsargiem”, kas ietver izteiktu aicinājumu uz ebreju vajāšanas un 
slepkavošanas brigāžu organizēšanu: “Jūs, kas cietuši tik daudz pazemojumus, 
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vajāšanas un sāpes no žīdu čekistiem, jūs visi, kas vēl esat dzīvi, steidzieties, jo mūsu 
valsts jāatbrīvo no žīdu bandām.”79 taču, šķiet, visspilgtāk izteiktā apņemšanās 
risināt jautājumu publicēta 27. numura rakstā par ebreju sagandēto tirdz-
niecību: “Tirdzniecībā mums nepaliks vairs neviena žīda – ne tieši, ne netieši.”80

z. baumans uzskata, ka viena no nacistu nozīmīgākajām metodēm, lai 
iznīcinātu ebrejus, paredzēja padarīt neredzamu upuru cilvēcību, un tā 
tika realizēta ar visiem iespējamajiem līdzekļiem,81 kas spilgti saskatāms arī 
“tēvijas” lappusēs. vērtējot antisemītisma propagandas tendences, dialektiski 
kontrastē dažu pētnieku viedokļi. l. dribins apgalvo, ka nacistu ideoloģijas 
izplatīšanas paņēmienus latvijā iespējams iedalīt divos posmos – pirms un 
pēc rumbulas akcijas. viņš uzskata, ka līdz 1941. gada decembrim galvenais 
nacistu ideoloģiskais akcents, lai attaisnotu tobrīd notiekošo holokaustu, likts 
uz vietējo antisemītismu, jo ebreji pastiprināti saistīti ar latviešu represijām, kā 
arī komunistisko režīmu, savukārt tikai pēc tam aktualizētas “internacionālā 
žīdisma” tēmas.82 ar šiem apgalvojumiem disonē k. zeļļa uzskati, kurš 
raksta, ka visu nacistiskās okupācijas laiku nemitīgi tiek “atspoguļoti” gan 
vietējā, gan “starptautiskā žīdisma” noziegumi. k. zellis arī skaidro, ka šādu 
antisemītisma propagandēšanas koncepciju paredzējusi arī ādolfa Hitlera 
pozīcija, kurš uzskatīja, ka problēmas sašaurināts skatījums neatspoguļo 
patieso ainu par “žīdisma” būtību.83

analizējot laikraksta “tēvija” publikācijas tās iznākšanas pirmajā mēnesī, 
secināms, ka nacistiskā propaganda galveno akcentu tik tiešām sākotnēji 
veltījusi vietējam antisemītismam jeb ebreju saistīšanai ar noziegumiem pret 
latviešiem, taču neapšaubāmi, ka arī “starptautiskā žīdisma” briesmu stāsti 
jau no pirmajām dienām publicēti lielā daudzumā, tādējādi antisemītisma 
propagandai latvijā jau sākotnēji piemitis sinkrētisms un tā izmantojusi 
jebkurus līdzekļus antiebrejisma sludināšanai. Un īpaši nozīmīgs faktors 
šajos ebreju diskreditācijas centienos ir bijusi latviešu kolaboracionistu 
līdzdalība, kas antisemītisma propagandu pauda kā visas latviešu tautas 
kopīgu pozīciju, tādējādi padarot to daudz efektīvāku.

latviešu pozitīvās attieksmes pret ebrejiem diskurss

taču līdzās milzīgajam antisemītiskās propagandas vilnim un 
aicinājumiem uz represijām pret ebrejiem laikrakstā “tēvija” sastopami arī 
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kontrastējoši vēstījumi, kas disonē ar nacisma ideoloģisko pozīciju un liecina 
par dažādu nostāju pastāvēšanu tā laika sabiedrībā. piemēram, laikraksta 
9. numurā “tēvijas” propagandisti atzīst, ka daļa sabiedrības, neraugoties 
uz visiem zināmajiem faktiem un “žīdu” patieso seju, joprojām netic ebreju 
nežēlīgajiem noziegumiem un uzskata ebreju lomu komunistu noziegumos 
par pārspīlētu. acīmredzot, ja šāda informācija “tēvijā” parādās, tad 
sabiedrībā patiešām bijusi jaušama vērā ņemama pretestība antisemītisma 
propagandai. m. vestermanis savos darbos norādījis, ka “tēvijas” iznākšanas 
pirmā mēneša laikā vien antisemītiskie publicisti piecas reizes vērsušies 
pret ebreju žēlotājiem.84 savā pētījumā šādus vēstījumus, iespējams, plašāka 
kategorijas definējuma dēļ, identificēju vēl biežāk un, manuprāt, to latviešu 
nosodījums, kas palīdz ebrejiem vai arī izrāda nacisma politikai neatbilstošu 
attieksmi pret viņiem, laikrakstā “tēvija” pirmā mēneša laikā dažādās formās 
sastopams deviņas reizes.

laikrakstā tiek publicēta arī tos latviešus nosodoša informācija, kas par 
ebrejiem galvojuši vai kā citādi viņus aizstāvējuši: “Nostāja pret žīdiem katram 
latvietim ir skaidra. Tāpēc liekas pašsaprotami, ka neviens latvietis vairs nedrīkst būt 
par žīdu aizstāvi vai galvotāju, taču šādi galvotāji ir. Žīdiem šādi galvojumi jāatņem, 
lai noskaidrotu galvotāju motīvus.” šā citāta beigās novērojami netieši izteikti 
draudi, netiešs aicinājums vērsties pret tiem latviešiem, kas palīdz ebrejiem. 
šādi apgalvojumi parādījušies laikrakstā vairākkārt, jau “tēvijas” iznākšanas 
pirmajā nedēļā publicēts aizliegums palīdzēt “žīdiem”, kas norāda uz daudzu 
latviešu atbalstu, par spīti tā brīža antisemītisma propagandai un draudiem. 

m. vestermanis uzskata, ka latviešu vidū nav trūcis līdzjūtības pret ebrejiem 
un vēlmes pretoties nacistu veiktajām antisemītiskajām akcijām, taču vairums 
no viņiem nav zinājuši, kā palīdzēt.85 laikraksta slejās vēstījumi par latviešu 
līdzjūtību praktiski nav sastopami, taču tas būtu skaidrojams ar laikraksta 
redakcijas politiku un faktu, ka nacistiskajai propagandai lielāks no tiem 
būtu ļaunums nekā ieguvums. tomēr reāli latviešu palīdzības gadījumi gan 
“tēvijas” lappusēs ir identificējami lielā skaitā, un to apkarošanai laikrakstā 
veltīts ne mazums pūliņu: “Pienāk ziņas, ka žīdi joprojām stāv rindās – šo parādību 
arvien veicinot latvieši ar savu mīkstčaulību. [..] Rodas žēlsirdīgi ļautiņi, kas ņem 
žīdeļus savā aizgādniecībā.”86 šo parādību izskaušanai laikrakstā tiek veltīti 
vairāki raksti, piemēram, “latvieši nedrīkst kalpot žīdiem”, kurā pausts 
strikts to latviešu nosodījums, kas turpina palīdzēt ebrejiem iegūt pārtiku, 
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tāpat parādās informācija, ka tiekot saņemtas ziņas par cita veida palīdzību, 
piemēram, ziņas par latviešu pārdevēju, kas krāj produktus un nodod 
“žīdiem”: “Mūsu lētticīgie tautieši arvien gatavi atbalstīt līdzīgus niķus.”87

tāpat tiek publicētas ziņas par smiltenes pagasta vīru iecietību pret ebreju, 
kuram pieder dzirnavas un netiek atsavinātas: “Būtu laiks arī smilteniešiem 
atbrīvoties no nepatīkamā žīdu jūga, kas latviešus terorizēja veselu gadu, sevišķi 
jūtami žīdi izrēķinājušies tieši ar Smiltenes latviešiem.”88 savukārt no birzgales 
saņemta informācija, ka ebrejs 24. jūlijā vēl aizvien vadot aptieku un vietējie 
latvieši ne tikai neizrādot pietiekamu iniciatīvu, lai atsavinātu šo īpašumu, 
bet pat aizstāvot šo ebreju.89 arī mēneša pēdējā dienā šai problēmai tiek 
veltīts raksts, kurā nosodīta vietējo iedzīvotāju iecietība pret ebrejiem: “Viņi 
meta pirmo akmeni − bet vēl arvien gadās dzirdēt par latviešiem, kam sirdsapziņa 
atļauj pakalpot žīdiem.”90

lai cīnītos pret latviešu palīdzību ebrejiem, laikrakstā tiek izmantots 
arī karikatūras žanrs, kurā attēlota žīdu tieksme iedzīvoties uz apmuļķoto 
latviešu rēķina, kam pievienots nosodošs secinājums: “Esot vēl latvieši, kas 
stāv rindās pie veikaliem un apgādā žīdus ar pārtiku, tā atraujot latviešu bērniem 
nepieciešamos produktus.”91 Jāatzīmē, ka no šiem vēstījumiem par latviešu 
sadarbību ar ebrejiem vairumā gadījumu izriet krass nosodījums un arī 
latviešu pielīdzināšana ebrejiem: “Žīdiem palīgā iet dažādi deģenerāti, nodevēji, 
pērkami radījumi.”92, kā arī brīdinājums par līdzvērtīgu sodu: “Tie, kas atbalstīs 
žīdus, tiks vērtēti kā žīdi.”93

nacistu propagandisti latviešu vidū identificējuši galvotājus: “Saņemtas 
ziņas par kārtējo latvieti, kurš galvojis par žīdu,”94 režīma iedibinātās tirdzniecības 
kārtības traucētājus: “tāpat kā visi citi apkalpota žīdiete”95 un ebreju palīgus: 
“Žīdu labvēļi, kas sagādā žīdiem visu, ko vien tie vēlas.”96

arī k. zellis raksta, ka ebreju loma “baigajā gadā” sabiedrībai nebija 
skaidra, par to liecina daudzu latviešu palīdzība ebrejiem “pretžīdu 
rīkojumu” laikā 1941. gada vasarā, ko nācies apkarot gan ar propagandas, 
gan policejiskiem līdzekļiem. tādēļ pirmajos mēnešos okupācijas varas 
propaganda nenogurstoši mēģināja sasaistīt ebrejus ar “baigo gadu”, 
apgalvojot, ka tieši ebreji bija iedvesmotāji arī latviešu izvešanām.97

šo rakstu, kuros tiek nosodīts latviešu atbalsts un centieni palīdzēt ebrejiem, 
identifikācija laikrakstā “tēvija” ir būtisks tā satura raksturlielums. tiek 
izteikta stingra nostāja sodīt ikvienu šādu pārkāpumu, kā arī draudi rūpīgi 
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izmeklēt līdzīgus precedentus, taču, neraugoties uz to, ziņojumi par latviešu 
palīdzības akcijām konstatējami visa 1941. gada jūlija mēneša laikā. šie raksti 
nepārprotami norāda uz konkrētas latviešu sabiedrības daļas nepakļaušanos 
nacistu režīma uzspiestajiem noteikumiem un propagandētajai antisemītisma 
ideoloģijai. 

nobeigums

Holokausta šaušalīgais traģiskums ir faktors, kas liek meklēt atbildes, 
kā kaut kas tāds varēja notikt. taču pārāk bieži šīs atbildes tiek reducētas 
uz citas tautas kopīgu vainu, tās pierādījumu meklējumiem. pārāk daudzi 
pētnieki vai autobiogrāfisku darbu autori atsaucas uz kādas tautas noteicošo 
lomu holokaustā vai pat apsūdz ebrejus, kas sākotnēji līdzdarbojušies 
nacistiskajās represijās, lai paglābtu sevi vai savus tuvākos. patiesībā jebkurā 
tautā, ko nacionālsociālisms uzrunāja, tai skaitā latviešu tautā, bija gan ebreju 
slepkavas, gan glābēji, gan malā stāvētāji un vērotāji. Holokausta vaininieku 
iedalīšana pēc tautību principa būtībā ir diskriminējoša pati par sevi. 
Jebkurā valstī nacionālsociālistu veiktās totālās represijas prasīja individuālu 
izšķiršanos – līdzdarboties, noskatīties vai pretoties. neapšaubāmi, ka dažos 
gadījumos šī izvēle tika reducēta līdz dilemmai – paklausīt nacismam vai mirt. 
taču skaidrs arī, ka līdzīgos apstākļos dažādu cilvēku izvēles bija atšķirīgas: 
vieni bija gatavi riskēt ar savu dzīvību, lai glābtu cilvēku, citi – ne. tāpat 
skaidrs, ka citos apstākļos par labu ebreju glābšanai izvēli izdarījušo skaits 
būtu proporcionāli nesalīdzināmi lielāks. tādēļ holokausta traģisma iemesli 
jāmeklē nevis atsevišķu tautu vidū, bet gan apstākļu, atšķirīgu cilvēku un 
sabiedrības kopumā savstarpējas mijiedarbības dimensijās. 

kā viens no būtiskākajiem apstākļiem, kas līdzdalību holokaustā – tiešu 
vai netiešu – padarīja par daudz iespējamāku izvēli, neapšaubāmi bija 
nacistiskā antisemītisma propaganda. taču tik un tā noteicoša loma bijusi 
indivīda dimensijai – vieniem tā bija pietiekami ticama, lai bez sirdsapziņas 
pārmetumiem un pat ar pienākuma apziņu iesaistītos ebreju represēšanas 
akcijās, vai arī radīja pārliecību, ka ebreju represēšana paliks nesodīta un 
ļaus kāpt pa jaunveidojamās sabiedrības sociālajām kāpnēm, citus iebiedēja 
un atstāja bezpalīdzīgi noraugoties uz visapkārt īstenotajām šausmām, taču 
dažus pat ar visu piedāvāto argumentācijas klāstu un apdullinošo intensitāti 
nekad nespēja pārliecināt par cilvēku iznīcināšanas nepieciešamību. tomēr, 
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lai kurai grupai piederētu konkrētais indivīds, nacistiskā antisemītisma 
propaganda neskartu neatstāja nevienu. pat to cilvēku apziņā, kas nenoticēja 
ebreju iznīcināšanas nepieciešamībai, nevarēja nenogulsnēties ebrejus truli 
diskriminējošie un dehumanizējošie mīti, kas arī šobrīd turpina pastāvēt 
mūsdienu sabiedrībā.

antisemītisma propaganda atstāja iespaidu uz ikvienu – jaunu un vecu, 
nabagu un miljonāru, analfabētu un intelektuāli. tādēļ absurdi ir vainīgo 
meklējumi, kas cenšas rast grēkāzi kādā cilvēku grupā neatkarīgi no tā, kādas 
ir grupēšanas kategorijas. tā vietā jācenšas atbildēt uz jautājumu, kas bija tie 
iemesli, kas ļāva notikt šādai traģēdijai – ne tikai ebreju, bet visas mūsdienu 
sabiedrības traģēdijai, kas norisinājās pašā eiropas sirdī. pēc z. baumana 
domām, noziegums tika īstenots ar mūsdienām raksturīgu racionalitāti 
un birokrātisku pieeju. Un vairums no tiem, kas piedalījās šā nozieguma 
īstenošanā, bija normāli, vidusmēra cilvēki, kas ikdienas dzīvē ne ar ko 
neizceltos kopējā masā: “tieši mūsu rietumu civilizācija bija tā, kas darīja 
iespējamu holokausta īstenošanos, un mēs dzīvojam sabiedrībā, kas nespēja 
pretstatīt neko, lai tas nenotiktu.”98

viens no šīs traģēdijas iemesliem – nacistiskā antisemītisma propaganda 
tika realizēta milzīgos apjomos, pielāgojot to lokālajai auditorijai. tā 
vienlaikus vērsās pie prāta un emocijām, vienkāršotus vēstījumus atkārtojot 
neskaitāmas reizes, nepārtraukti un dažādos kanālos uzrunājot recipientu un 
ieraujot savā varā. antisemītisma lietojums kļuva par vienu no iemesliem, 
kas nacistiem ļāva iesaistīt šajā noziegumā tik milzīgu skaitu cilvēku un 
noritēt tam tik bezopozicionārā gaisotnē. kā vēsta mišels Fuko (Foucault), mēs 
esam dažādu varas attiecību un apstākļu produkti daudz lielākā mērā, nekā 
spējam to apzināties un nekā paši vēlētos, tādēļ mums jābūt īpaši kritiskiem99 
pret sevi, informācijas vidi un savu attieksmi veidojošiem procesiem, jo 
pretējā gadījumā arī mēs varam kļūt par banālā ļaunuma100 īstenotājiem un 
vairotājiem.
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Didzis Bērziņš

anti-semitic nazi propaganda 
in the newspaper “tēvija” in july 1941: 

the discourse of latvian participation
the aim of this study was to identify the basic principles for anti-semitic 

nazi propaganda in the context of addressing the local audience and ensuring 
the participation of collaborators. the author chose the subject because he 
wanted to take a more in-depth look into the still contradictory manifestations 
of nazi propaganda. more specifically, he centred on the efforts of german 
propagandists to speak to the people of latvia at that time. the author has 
identified methods and resources via which the nazi regime propagandised 
anti-semitism, the resources that were used to present a negative image of 
Jews in the latvian press, and the role in these processes that was handed 
over to latvian collaborators.
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