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vēsturiskie cilvēki un viņu biogrāfijas
viktora arāja curriculum vitae 

latvijas valsts vēstures arhīva materiālos*

rakstā aplūkota latvijas Valsts vēstures arhīva fondos esošajos dažādu institūciju iekšējos 
dokumentos, īpaši personlietās, rodamā informācija, kas ir būtisks avots gan ‘ievērojamu’, gan 
arī ‘neievērojamu’ cilvēku biogrāfiju izzināšanā un sociālo grupu pētniecībā. sniegts ieskats 
arhīvā glabāto nacistiskā kara noziedznieka Viktora arāja personlietu informācijā, kā arī 
analizētas viņa rakstītās curriculum vitae autoritārā režīma laikā un pirmajā padomju okupācijas 
gadā. tās spilgti demonstrē attiecības starp biogrāfiskajiem vēstījumiem un konkrētā laikmeta 
konceptuālajām tēmām. 
V. arājs savu biogrāfiju prasmīgi ielogoja gan autoritārā režīma, gan padomju totalitārā režīma 
situācijā, koriģējot un pieslīpējot tajā ietveramos faktus attiecīgajai ideoloģiskajai sistēmai un 
tās vērtībām.
Atslēgvārdi: latvijas Valsts vēstures arhīvs, personlieta, Viktors arājs, curriculum vitae, 
biogrāfiskie vēstījumi.

apgaismības iedibinātā vēstures rakstīšanas tradīcijā vēsturnieka uzde-
vums nav tikai pagātnes notikumu aprakstu veidošana, bet arī cēloņsakarību 
un no tām izrietošo seku meklējumi un skaidrojumi. tā ir nemitīga un 
daudzkārtīga atbildēšana uz jautājumu: kāpēc? Īpaši svarīgi, raksta vēstur-
nieks Džons tošs (Tosh), ir rast cēloņus norisēm, kas retrospektīvā skatījumā 
uzskatāmi par tālejošu, ilgstošu, ietekmīgu procesu, pat laikmetu aizsāku-
mu. itin bieži tiek uzdots jautājums: kāpēc viens vai otrs cilvēks ir pieņēmis 
to vai citu lēmumu? Un viņu biogrāfijās meklēta motivācija pieņemtajiem 
lēmumiem un rīcībai. Dž. tošs norāda, ka atbildes rast nav vienkārši, tās 

vēsture

* raksts tapis lU pētniecības projekta “latvijas Universitāte 90 gados: cilvēki, izglītība, zinātne 
un ikdiena” (zp-143) ietvaros.
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pārsvarā arī nav tieši izlasāmas vēsturē ievērojamu cilvēku atmiņstāstos un 
atstātajos arhīvos. skaidrojums galvenokārt gūstams laikmeta, saimnieciskā, 
kultūras un sadzīves līmeņa, sabiedrības noskaņojuma raksturojumā, sava 
laika “nerakstīto likumu”, sociālo grupu un indivīdu uzvedības psiholoģiskajā 
un sociālajā iedabā, apstākļu sakritības, kā arī citu ar konkrēto personu tieši 
vai mazāk tieši saistītu norišu izpratnē.1 

kopš 20. gs. 70. gadiem pagātnes izzināšanā būtisku vietu ieguva 
nozīmīgu personību dzīvesgājumu pētniecība un viņu lomas vēsturē 
atsegums, raugoties no antropoloģiskā skatpunkta. pētījumu uzmanības 
lokā nonāca konkrēts vēsturiskais cilvēks ar viņa pieredzi, individuālo 
satvaru, uzvedību, ko veidojis laikmets, tā sociālvide un kultūra. Vēsturiskajā 
biogrāfijā tas nozīmēja ne tikai vienas vai otras personas dzīvesstāsta izklāstu 
detalizētā konteksta rāmējumā, bet arī laikmeta ietvērumu, atspoguļojumu, 
tā esences atveidi šajā dzīvesgājumā. tajā vieta bija vēsturiskā cilvēka sociālo 
lomu atklājumam, individuālās un kolektīvās psiholoģijas un mentalitātes 
izzināšanai un esošās (arī mainīgās) sociālās atmiņas (par vienu vai otru 
cilvēku) analīzei. Vēsturiski antropoloģiskā pieeja sekmēja 20. gs. sarežģīto 
politisko norišu izpratņu un sapratņu meklējumus, jo šā gadsimta lielos 
notikumus, politiskos režīmus, pavērsienus iemiesoja/simbolizēja vēsturiskās 
personas, to raksturojums.2 personība ir laikmeta zīme un vēstījums par to. 
krievijas vēsture vairs nav iedomājama un izstāstāma bez Ļeņina un staļina, 
Vācijas – bez Hitlera, francijas – bez de golla, lielbritānijas – bez čērčila, 
tikpat lielā mērā kā latvijas vēsture bez Ulmaņa, stučkas, lāča, pelšes u.c. Jau 
vēsturiskas personas vārda nosaukšana raisa noteiktas asociācijas, atmiņas 
un/vai zināšanas un emocionālo attieksmi pret kādu vēstures laikmetu, tā 
notikumiem, sasniegumiem, traģēdijām, noziegumiem un daudzu cilvēku 
likteņiem. 

biogrāfisko pētījumu uzplaukums arī aktivizēja un dažādoja avotu, 
tostarp arhīvu dokumentu, meklējumus, kā arī lietojumu, to patiesuma 
un nozīmīguma vērtējumu. arhīvos tradicionāli tiek uzkrāti valsts un tās 
dzīvē nozīmīgu iestāžu radītie dokumenti. pieaugot lietvedības nozīmei 
pārvaldē, dažādu institūciju darbībā, palielinājās arī dokumentu apjoms.3 
biogrāfisko datu vākšanā sevišķi noderīgi ir iestāžu iekšējie dokumenti, īpaši 
iestāžu darbinieku vai tās kontrolē esošo cilvēku personlietas, kas parasti 
ietver institūcijai nepieciešamās ziņas par cilvēku un viņa/viņas attiecību 
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ar institūciju reģistru. šie dokumenti ir noderīgi gan vēsturē labi zināmu 
personu dzīvesgājumu, gan arī ‘mazāk ievērojamu’ un ‘neievērojamu’ cilvēku 
dzīvesstāstu iepazīšanā. savukārt pēdējie ļauj iegūt zināšanas par pagātnes 
sociālajām grupām un līdz ar to arī par sociālo realitāti.

arī latvijas Valsts vēstures arhīva (lVVa) fondos atrodas ļoti plašs 
dažādu institūciju iekšējo dokumentu klāsts, to skaitā – arī personlietas. 
tās sekmīgi ir izmantotas arhīva zinātnisko projektu ietvaros veikto gan 
‘ievērojamu’ cilvēku biogrāfiju konstrukcijās,4 gan ‘neievērojamu’ personu 
kolektīvā portreta pamatlīniju veidošanā.5 neraugoties uz to, lVVa krātuvēs 
esošos dokumentos izlasāmā informācija par cilvēku biogrāfijām ne tuvu nav 
izsmelta.

šā raksta uzmanības lokā viena cilvēka – Viktora arāja (1910–1988) – biogrā-
fijas pētniecībai rodamā informācija divu institūciju – latvijas Universitātes 
un latvijas republikas policijas – lietvedības dokumentos. izvēli aplūkot tieši 
šo materiālu kopu noteica divi visai atšķirīgi iemesli. pirmais – V. arāja kā 
vēsturiskas personas vārda simboliski negatīvā nozīme, jo tā minēšana vēsta 
ne tik daudz par šo cilvēku, cik par viņa rīcības noziedzīgo raksturu, nodarīto 
ļaunumu cilvēcei un vispārcilvēciskās morāles zudumu. sociālajā atmiņā un 
vēstures literatūrā V. arājs un viņa komanda ir vislielākās neģēlības piemērs. 
otrais – latvijas Universitātes fondā atrodamās V. arāja uz rūtiņu papīra 
rakstītās curriculum vitae. šos dokumentus, kas arhīva lietā iešūti viens aiz otra, 
rakstīšanas laika ziņā šķir vien apmēram deviņi mēneši, taču dzīvesgājuma 
interpretācija ir krasi atšķirīga. šīs curriculum vitae ir gan piemērs biogrāfijas 
pielāgošanai politiskajam režīmam, gan arī konkrētā cilvēka dabai.

par Viktora arāja biogrāfiju

Viktora arāja detalizētu biogrāfiju ir uzrakstījis un vērtējis vēsturnieks 
andrievs ezergailis. latvijā tā pirmo reizi publicēta 1988. gadā žurnālā 
“latvijas psr zinātņu akadēmijas Vēstis”, gadu vēlāk – arī laikrakstā “cīņa” 
vairākos turpinājumos.6 V. arāja dzīvesgājuma analīzi vēsturnieks ir ietvēris 
arī grāmatā “Holokausts vācu okupētajā latvijā. 1941–1944”.7 savukārt V. arāja 
komandas dalībnieku kopportretu sniedz vēsturnieces rudītes Vīksnes 
pētījums.8

arī līdz šo publikāciju nākšanai klajā V. arāja vārds latvijas vēsturē bija 
samērā labi zināms un tam piemita dēmoniska aura, tomēr viņa dzīvesgaita 
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un personība netika aplūkota.9 publiskajā telpā tā ieguva lielāku aktualitāti 
pēc V. arāja apcietināšanas 1975. gadā, tiesas procesa un notiesāšanas 
laikā. tolaik ārzemēs izdotā latviešu prese galveno vērību veltīja V. arāja 
veselības stāvoklim un tā iespaidam uz tiesas norisi.10 savukārt latvijas 
psr prese V. arāja tiesas procesu izmantoja, lai pārmestu Vfr pasivitāti 
kara noziedznieku meklēšanā, kritizētu tiesu praksi, kā arī nosodītu latviešu 
emigrācijas sabiedrību.11 

a. ezergailis savu stāstu par V. arāja dzīvi galvenokārt balsta uz viņa tiesas 
procesa materiāliem Vācijā 20. gs. 70. gadu otrajā pusē. tomēr, komentējot 
V. arāja atstātās biogrāfiskās liecības un savā rīcībā esošos avotus, vēsturnieks 
norāda: “Mēs nekad neuzzināsim, kad V. arājs teica taisnību un kad meloja. 
tiesā viņš mēģināja izmantot savā labā gan to, ka bijis komunists, gan to, ka 
bijis antikomunists.”12 skaidrojot V. arāja rīcības motīvus un jautājot – kāpēc 
viņš uzņēmās neģēļa lomu? –, a. ezergailis atbildē piedāvā viņu raksturo-
jumu – parvēnijs, kurš “šķiet, izmantoja latvijas nelaimes – divas okupācijas 
[padomju un nacistu. – Aut.], lai tiktu dzīvē uz priekšu”.13 Vēsturnieks arī 
uzsver, ka V. arājs raksturā bija “oportūnists, kas vēlējās izvirzīties”.14 

V. arāja jaunības biogrāfija pamatlīnijās ir visai līdzīga to latviešu dzīves-
gājumiem, kuru ģimenes un mājas izpostīja pirmais pasaules karš. tas radīja 
pārrāvumu cilvēku dzīves ritmā, mainīja mūža plānojumu. V. arājam karš 
atņēma pilnu ģimeni, dzimtās mājas, vecāku pavēni un atbalstu izglītības 
ieguvē. salīdzinoši agri pašam patstāvīgi bija jāveido dzīve, jāizvirza 
mērķi un tie jātiecas īstenot. tomēr ar to nav attaisnojama viņa rīcība otrā 
pasaules kara laikā un dalība nacisma noziegumos. a. ezergailis, analizējot 
iemeslus V. arāja sadarbībai ar nacistiem, līdztekus vēlmei gūt panākumus 
dzīvē norāda, ka visdrīzāk viņš nav pilnībā apjēdzis sev atvēlēto lomu.15 

papildu iemeslu vidū, pēc vēsturnieka domām, tikpat labi varēja būt arī gan 
nepieciešamība noslēpt “koķetēšanu ar komunistiem” 1940./41. gadā, gan arī 
vēlēšanās atriebties par padomju represijām.16

Motīvus, kas pamudinājuši V. arāju iesaistīties nacistu noziegumos, 
meklējis arī žurnālists sandris Metuzāls. Viņš uzsver: “Viktora arāja 
noziegumam nav noilguma un attaisnojuma, to nespēj mīkstināt nedz laiks, 
nedz atvainošanās. [..] taču domāt un mēģināt saprast, kāpēc un kurā brīdī 
cilvēks pārtop par ļaunāku būtni nekā visnežēlīgākais zvērs, ir nepieciešams. 
kaut vai tāpēc, lai šādu likteņu būtu pēc iespējas mazāk.”17 1998. gadā, 
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veicot žurnālistisko pētījumu, s. Metuzāls centies izzināt zaubes iedzīvotāju 
viedokli par V. arāju. šajā pagastā viņš vairākus gadus strādājis ne tikai 
par policistu, bet arī ‘ieprecējies’ un uzturējies pēc aiziešanas no policijas 
dienesta. s. Metuzāls ir uzklausījis elfrīdas pujēnas (viņai 1939. gadā bija 
12 gadi) stāstu. e. pujēnas atmiņā V. arājs palicis kā jauns un laisks vīrietis, 
kurš “bijis precējies ar gadus desmit vecāku bagātu veikala īpašnieci, par 
kuras naudu dīki vadījis savas dienas. pats arājs neko prātīgu nav darījis, 
skaitījies mūžīgais students: labi barots [..], uzposts, lepni uz vienas auss 
sašķiebis studenta cepurīti ..” neraugoties uz laulību, V. arājs bijis iemīlējies 
pagasta skaistākajā meitenē – vietējā mežziņa Hekeļa meitā elzā. tālab 
V. arāju skārusi arī visu zaubēniešu kopējā traģēdija – kara sākumā bēgošo 
sarkanarmiešu Hekeļu ģimenes sieviešu zvērīgā nogalināšana un šoks par 
tik lielu nežēlastību. pujēna norāda, ka cieņu un mīlestību vietējo iedzīvotāju 
acīs V. arājs nekad nav ieguvis un par nevainīgu cilvēku slepkavu kļuvis 
“gļēvā rakstura un zemā intelekta dēļ”.18 

V. arāja un viņa vadītās komandas noziedzīgā darbība ir iztirzāta un 
atsegta daudzos pēdējos gados tapušos pētījumos un preses publikācijās.19 
tomēr sociālajā atmiņā jautājums – kā no līdzcilvēku vidus varēja izveidoties 
šī slepkavu vienība un kas lika/ļāva šiem cilvēkiem veikt noziegumus un 
atteikties no vispārcilvēciskās morāles? – turpina gruzdēt. 

Viktora arāja divas lietas

lVVa fondos glabājas divas Viktora arāja personlietas – viena studenta, 
otra policista. tās ir iestāžu standartveida dokumentu mapes, kādas savulaik 
tika iekārtotas ikvienam latvijas studentam un policistam. tā, latvijas 
Universitātes (lU) studenta personlietu parasti ievada iesniegums ar lūgumu 
uzņemt tajā vai citā augstskolas fakultātē. šim iesniegumam ir pievienots 
vidējās izglītības dokumenta, dzimšanas apliecības un/vai pases noraksts, 
reģistrācijas naudas kvīts, izziņa par veselības stāvokli. Dažkārt arī vēl citi 
dokumenti, piemēram, izziņa no darba vai dienesta vietas. iesniegumu 
papildina arī studētgribētāja fotogrāfija (daudzām lietām atsevišķā aploksnē 
pievienotas arī vairākas fotogrāfijas). lU studentu lietās bija arī matrikulas 
karte, lekciju grāmatiņas, eksāmenu protokoli, dažādas kvītis, izziņas, 
raksturojumi, studenta curriculum vitae, prakses atskaites u.c. dokumenti. 
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strukturāli līdzīgi ir veidota policista personlieta. arī tajā ir iesniegumi, 
dienesta apliecības, lūgumi par atvaļinājumu piešķiršanu. 

nenoliedzami, personlietās atrodamā, pārsvarā faktoloģiski sausā 
informācija ļauj izsekot cilvēka biogrāfijas posmam.

students

par universitātes studentu Viktors arājs kļuva trīs reizes. pirmo iesnie-
gumu ar lūgumu uzņemt lU tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē 
viņš rakstīja 1932. gada 2. augustā, būdams Vidzemes artilērijas pulka 
dižkareivis.20 iesniegumam pievienota fotogrāfija un Vidzemes artilērijas 
pulka komandiera izziņa, ka viņam nav iebildumu pret dižkareivja V. arāja 
iestāšanos latvijas Universitātē.21 otrā personlietā rodamā izziņa liecina, ka 
Jelgavas ārsts strautzels(?) apliecina, ka V. arājs neslimo nedz ar tuberkulozi, 
ne arī kādu citu infekcijas slimību.22 1931. gada 13. jūnijā izsniegtās 1. Jelgavas 
klasiskās ģimnāzijas gatavības apliecības noraksts informē, ka jaunais students 
ģimnāziju absolvējis ar samērā viduvējām sekmēm. Viņa vidējā atzīme – 3,8 
(piecu ballu skalā). augstāko vērtējumu “5” (ļoti labi) V. arājs guvis ticības 
mācībā, fizikā un vingrošanā, bet atzīmi “3” (apmierinoši) – angļu, vācu un 
latīņu valodā, ģeogrāfijā, algebrā, ģeometrijā un ķīmijā.23 stājoties augstskolā, 
V. arājs sekmīgi nokārtoja eksāmenu latviešu valodā, kā arī svešvalodā un 
latīņu valodā. 1932. gada 15. septembrī viņam piešķīra latvijas Universitātes 
studenta matrikulu nr. 17318.24

būdams students un vienlaikus arī Vidzemes artilērijas pulka 5. baterijas 
kareivis, 1932. gada 5. oktobrī V. arājs aizpilda aptaujas lapu. ierakstu tajā 
ir maz. par saviem vecākiem viņš raksta, ka tie ir “strādnieki” un dzīvo 
Jelgavā. atbilžu vietās uz jautājumiem par vecāku un saviem īpašumiem 
V. arājs ievelk svītru un norāda, ka eksistences līdzekļus “pats iegūstu”. Viņš 
arī (anketā pasvītrojot izvēli) norāda, ka studijas ir atkarīgas “no materiāliem 
apstākļiem” (nevis veselības stāvokļa, ģimenes vai kādiem citiem apstākļiem). 
atbildot uz jautājumiem par valodām, V. arājs norāda, ka ģimenē parasti tiek 
lietota latviešu valoda un viņš pārvalda arī vācu valodu.25 personlietā ir arī 
t.s. pabalstu karte, kur reģistrēts, ka V. arājs “uz trūcības pamata” 1933. gada 
pavasara un rudens semestrī ir atbrīvots no puses studiju maksas.26

lai gan studijas uz priekšu īsti nevirzījās, 1935. gada 26. janvārī Viktors 
arājs raksta korporācijas “Lettonia” speciālajam konventam lūgumu uzņemt 



Mārtiņš kaprāns,  Vita zelče172

viņu par tā biedru.27 atbildot uz anketas jautājumu: “kādēļ vēlas iestāties 
“Lettonia”?”, V. arājs raksta: “Vēlos īstus un patiesus draugus un vēlos tālāk izveidot 
savu personību.”28 iesniegumam pievienota arī pašrocīgi rakstīta biogrāfija un 
četri “Lettonia” locekļu ieteikumi. Visatsaucīgāk V. arāju rekomendēja bijušie 
Jelgavas klasiskās ģimnāzijas skolotāji un novadnieki – mācītājs J. Ķullītis 
un Jelgavas latviešu biedrības priekšnieks zvērinātais advokāts ā. lauke. 
J. Ķullītis rakstīja, ka viņš V. arāju pazīst “kā centīgu, godprātīgu un krietnu 
jaunekli”.29 ā. lauke uzsvēra, ka par jurisprudences studentu V. arāju “var dot 
vislabāko atsauksmi. Viņš ir apdāvināts, centīgs, savus pienākumus izpilda teicami, 
morāliskās īpašībās nevainojams, pieklājīgs un saticīgs”.30

1938. gada 13. augustā Viktors arājs rakstīja savu otro iesniegumu latvijas 
Universitātei ar lūgumu atļaut turpināt studijas.31 tam pievienoti vairāki 
dokumenti – dzimšanas apliecības, gatavības apliecības un karaklausības 
apliecības noraksts, kvīts par iemaksāto reģistrācijas naudu, ārsta komisijas 
ziņojums. Jau kaprālim Viktoram arājam izsniegtās karaklausības apliecības 

latvijas Universitātes studenta 
Viktora arāja lekciju grāmatiņa. 

izdota 1932. gadā. 
LVVA, 7427. f., 1. apr., 16981. l., 47. lp.
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norakstā norādīts, ka aktīvais karadienests beidzas 1932. gada 1. decembrī. 
savukārt no 1936. gada 1. janvāra līdz 1951. gada 1. janvārim viņš atrodas armijas 
rezervē. Vēlāk, kad V. arājs jau bija zaubes pagasta jaunākais policijas kārtībnieks, 
1937. gada 10. maijā tika atbrīvots no iesaukšanas aktīvajā karadienestā. 
1937. gada oktobrī viņš gan bija apmācībās Vidzemes artilērijas pulkā.32

1940. gada 11. aprīlī V. arājs rakstīja lūgumu tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultātes dekānam ļaut viņam kārtot diplompārbaudījumus 
1939./1040. gada pavasara sesijā. šim iesniegumam pievienota studiju 
grāmatiņa, curriculum vitae, matrikulas un pases noraksts un divas 
ģīmetnes.33 lekciju grāmatiņa vēsta, ka V. arāja zināšanas eksāmenos 
galvenokārt vērtētas kā “labas”, “viduvējas” vai “sekmīgas”. Vērtējumu “ļoti 
sekmīgi” viņš saņēmis, kārtojot pārbaudījumu “anglijas konstitucionālās 
tiesības un politiskā teorija” (1933. gada 4. jūnijs) un “krimināltehniskās 
izmeklēšanas metodes”(1936. gada 17. aprīlis).34 1940. gada pavasarī V. arājs 
galapārbaudījumu tomēr nekārtoja.

latvijas psr Valsts universitātes studenta Viktora arāja studenta apliecība. 
izdota 1940. gadā. LVVA, 7427. f., 1. apr., 16981. l., 67. lp.



Mārtiņš kaprāns,  Vita zelče174

pēc latvijas okupācijas V. arājs 1940. gada 1. oktobrī kļuva par Valsts 
universitātes studentu un viņam tika izsniegta jauna, rektora J. paškevica 
parakstīta studenta apliecība.35 1941. gada 3. janvārī V. arājs no jauna lūdz 
atļauju kārtot diplompārbaudījumus. Viņš iesniedz arī 1941. gada 7. janvārī 
rakstītu dzīvesgājumu.36 personlietā rodama arī lVU Darba tiesību katedras 
pārziņa vietas izpildītāja rakstīta izziņa: “Stud. Viktors Arājs (17318) studējis 
no 1932. g. ar 2 gadu pārtraukumu, diezgan nevienmērīgi; sekmes viduvējas; darba 
spējas arī viduvējas.”37

1941. gada februārī un martā V. arājs kārtoja valsts eksāmenus – 
kopskaitā sešus. Divu valsts eksāmenu (“civiltiesības” un “tiesu iekārta 
un process”) rezultātiem tika pielīdzinātas kursu ar tādu pašu nosaukumu 
galapārbaudījumu atzīmes. savukārt “Marksisma ļeņinisma pamatu” eksā-
menā V. arājs ieguva vērtējumu “viduvēji”, “staļina konstitūcijā” – “labi”, 
“padomju krimināltiesībās”– “viduvēji” un “padomju darba tiesībās” – vidu-
vēji.38 1941. gada 10. martā V. arājs bija beidzis lVU ekonomiski–juridiskās 
fakultātes pilnu kursu tiesību zinātņu specialitātē ar kvalifikāciju “jurists”. 

nacistiskās okupācijas laikā, kad netika atzīti padomju periodā izsniegtie 
izglītības dokumenti, V. arājs vēlreiz atgriežas universitātē. 1941. gada 
29. augustā viņš iesniedz tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes 
dekānam lūgumu atļaut turpināt kārtot valsts eksāmenus.39 tāda paša satura 
iesniegumu viņš 1942. gada 20. februārī adresēja universitātes rektoram.40 

nākamā atgriešanās notiek 1944. gada 17. februārī, kad V. arājs Universitātes 
rīgā41 rektoram iesniedz lūgumu: “Lūdzu uzņemt mani tautsaimniecības un 
tiesību zinātņu nodaļas studējošo skaitā.” Uz tā ir rezolūcija, ka viņš ir “uzņemts 
atpakaļ” 1944. gada 21. februārī. ar zīmuli rakstīta piezīme, ka trūkst aptaujas 
lapas un ārstu komisijas ziņojuma. 

V. arāja lekciju grāmatiņā fiksēts, ka 1942. gada maijā un jūnijā kā 
galapārbaudījumi ieskaitīti divi kursu pārbaudījumi – “starptautiskās 
publiskās tiesības” un “tirdzniecības tiesības”. savukārt 1944. gada 29. 
februārī ar vērtējumu “ļoti sekmīgi” nokārtots eksāmens “krimināltiesības”, 
1944. gada 16. martā ar vērtējumu “sekmīgi”– “civilprocess” un 1944. gada 4. 
aprīlī ar vērtējumu “ļoti sekmīgi” – “civiltiesības”.42 V. arāja matrikulas kartē 
atzīmēts: “1944. g. 15. aprīlī sekmīgi beidzis L.U. tiesību zinātņu nod. pilnu kursu 
ar arodtiesībām, bet bez zinātn. grāda.”43 līdz ar to šī studenta lieta ir slēgta.
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policists

V. arāja policista personlietu ievada 1933. gada 7. martā rakstītais 
iesniegums rīgas prefektam un lūgums uzņemt policijas dienestā.44 tam vēlāk 
pievienota Vidzemes artilērijas pulka komandiera pulkveža a. Danneberga 
1933. gada 9. martā nosūtīta izziņa, ka V. arāju viņa tiešā priekšniecība 
raksturo: “Fiziskā un garīgā attīstība ļoti laba; uzvešanās laba; raksturs jautrs 
sabiedrisks; dien. pienākumu pildīšana laba. Dienesta zināšanas: ierindas un 
teorētiskās labas, apmācītājs labs. Attiecībā pret citiem karavīriem saticīgs. Alkoholu 
nelieto. Izturēšanās priekšnieka lomā – stingrs”.45 Valsts darbinieku centrālās am-
bulances ārstu izsniegtā izziņa liecina, ka V. arāja veselības stāvoklis labs.46 
policijas savāktie materiāli savukārt liecina, ka nekādu kompromitējošu ziņu 
nav ne par viņa politisko uzticamību, ne arī par attiecībām ar likumu. Vērtējot 
rakstura īpašības, atzīts: “Sevišķas īpašības nav novērotas”, fiziskie dotumi: 
augums 176 cm.47 pēc savāktās informācijas apkopošanas un izvērtēšanas 
iekšlietu ministrijas administratīvā departamenta iekšējās apsardzības rota 
1933. gada 10. novembrī nosūta vēstuli V. arājam, ka pārbaudes komisija 3. un 
4. novembra sēdē atzinusi viņu par piemērotu jaunākā policijas kārtībnieka 
amatam.48 Domājams, ka viens no policijas dienesta uzsākšanu rosinošiem 
apstākļiem bija tālaika darba tirgus sliktā situācija. ekonomiskās krīzes sekas 
bija bezdarba pieaugums, tas smagi skāra arī labu izglītību guvušos un 
studentus.49

1934. gada 3. martā ar rīgas prefekta pavēli V. arājs iecelts par jaunākā 
kārtībnieka vietas izpildītāju apsardzības rotā, ar 1935. gada 19. marta pavēli 
kļūst par pastāvīgu darbinieku. 1935. gada 10. septembrī līdz 23. decembrim 
mācījies policijas kārtībnieku kursos, ko beidzis ar labām sekmēm. 

1936. gada novembrī V. arājs sodīts disciplinārā kārtā ar naudas 
sodu ls 10. iemesls ir kāršu spēle ar dežurējošo uzraugu Valfrīdu līcīti 
dežūras laikā. šis pārkāpums tapa zināms, pateicoties kāda darbveža Jāņa 
šāvēja sūdzībai. Viņš 5. oktobrī ap plkst. 20.30 ieradās policijā, lai iesniegtu 
ziņojumu par mēteļa zādzību. taču iecirknī četri ierēdņi (divi tērpti privātās 
drēbēs, divi – policista formā) spēlēja kārtis un apzagtajam lika gaidīt līdz 
plkst. 22, kamēr ieradīsies papildu dežurants. J. šāvējs skaidroja, ka viņam 
līdz plkst. 22 bija jātiek mājās, jo bez atslēgām, kas arī nozagtas, viņš citādi 
netiktu dzīvoklī. arī uzklausot šo paskaidrojumu, policisti tik un tā nebija ar 
mieru pieņemt viņa iesniegumu un lika nākt rītdien. savā paskaidrojumā par 
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policista Viktora arāja dienesta apliecība. izdota 1934. gadā.
LVVA, 5604. f., 2. apr., 124. l., 29. lp.

notikušo V. arājs rakstīja, ka apzagtais cilvēks ir nepareizi sapratis situāciju, 
jo kāršu spēle viņa ierašanās brīdī jau bija beigusies un “kārtis atradās savāktas 
kopā uz galda, spēle bija pārtraukta”.50 atbildību par dienesta pārkāpumu 
V. arājs neuzņēmās.

personlietā atrodas arī 1937. gada 3. aprīļa pavēle par V. arāja pāriešanu 
dienestā uz rīgas apriņķa policiju.51 5. aprīlī viņš sāka veikt jaunākā policijas 
kārtībnieka pienākumus zaubes pagastā.52 pildot šo amatu, V. arājs divas 
reizes tika sodīts par dienesta pārkāpumiem. 1938. gada aprīlī viņš saņēma 
rīgas apriņķa priekšnieka rājienu par dienesta vietas atstāšanu uz divām 
dienām (28. un 29. janvārī) bez atļaujas.53 V. arājs paskaidro, ka bijis 
steidzami jānokļūst rīgā Jāņa baloža vekseļa lietā. aizbraukšanas atļaujas 
nepieprasīšanas vaininieks ir vedējs, kurš slikto ceļa apstākļu dēļ aizkavējies 
un uz staciju viņu nogādājis par vēlu.54 1938. gada 8. septembrī V. arājs saņēma 
rīgas apriņķa priekšnieka treija rājienu par “paviršu dienesta pienākumu 
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pildīšanu š.g. 10. jūlijā Zaubes lauksaimniecības biedrības rīkotā brīvdabas izrādē”.55 
proti, kāds piedzēries vīrietis teātra izrādes laikā bija nokļuvis uz skatuves 
un traucējis izrādes gaitu, bet kārtībnieka pienākums bija nepieļaut šādu 
situāciju. paskaidrojumā V. arājs norādīja, ka viņš esot pārpratis situāciju un 
domājis, ka šis vīrietis ir viens no aktieriem.56

V. arāja personlietā atrodas arī laulības apliecības noraksts. tas vēsta, ka 
Jaunpils ev. luteriskās baznīcas mācītājs r. nesaule 1938. gada 5. jūnijā ir 
salaulājis V. arāju un zelmu zeiboti, “dzīv. Zaubes pag. Spodrās, dzim. 1903. g. 
17. janvārī”.57

1938. gada 4. oktobrī V. arājs iesniedza rīgas apriņķa policijas 3. iecirkņa 
priekšniekam lūgumu ar 1. novembri atbrīvot viņu no policijas dienesta, lai 
turpinātu studijas latvijas Universitātē.58 līdz ar to noslēdzas arī šī lieta.

abas personlietas sniedz daudzus faktus, kas noderīgi biogrāfijas 
konstrukcijai, tomēr – tikai atsevišķas norādes psiholoģiskā portreta 

policista Viktora arāja dienesta apliecība. izdota 1937. gadā.
LVVA, 5604. f., 2. apr., 124. l., 99. lp.
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veidošanai. lU studenta lieta liecina, ka jurista diploma ieguvi var uzskatīt 
par V. arāja dzīves mērķi, uz kuru viņš virzījās visai konsekventi. savukārt 
paskaidrojumi policista lietā vēsta, ka V. arājs prasmīgi izvairījās uzņemties 
atbildību vai vainu, labprāt un prasmīgi to noveļot uz apstākļiem un/vai citiem 
cilvēkiem. savukārt citu cilvēku skatījumā V. arājs bija samērā patīkama – 
saticīga un draudzīga – persona,59 kam kopumā piemita viduvējības daba.

no daudzajiem V. arāja personlietās rodamajiem dokumentiem viņa 
raksturojumam vērtīgākā liecība ir jau minētās pašrocīgi rakstītās curriculum 
vitae. V. arājs savu curriculum vitae rakstīja vairākkārt. 

iestājoties policijas dienestā, viņam 1934. gadā anketā bija jāuzraksta arī 
īss savs dzīvesgājums. apjoma ziņā to ierobežoja anketā atvēlētā vieta, tādēļ 
iespējams bija pateikt tikai pašus svarīgākos faktus. tāda paša formāta anketu 
V. arājs aizpildīja arī 1936. gadā. izvērstāk ir izklāstītas studenta biogrāfijas. 
pirmā studenta curriculum vitae ir 1935. gadā korporācijai “Lettonia” rakstītā, 
bet abas pārējās – viena adresēta latvijas Universitātei, bet otra – latvijas 
psr Valsts universitātei – 1940. un 1941. gadā (dzīvesgājumu tekstus sk. 
pielikumā).

ko glabā biogrāfiskie vēstījumi?

Jebkurš biogrāfisks vēstījums – vienalga, vai tā būtu autobiogrāfija, 
koncentrēts dzīves apraksts vai curriculum vitae – ir ne tikai privāts doku-
ments, bet arī daļa no publiskās komunikācijas. krievu filozofam Mihailam 
bahtinam pieder ideja par dialoģiskumu kā izšķirošu spēku valodas un sociālo 
attiecību ģenēzē. Valoda un komunikācija savā dziļākajā būtībā ir hibrīda, jo 
tajā apvienojas daudzējādi sabiedriskie procesi un “balsis”, un tā reaģē uz 
ikvienu sociālu vai politisku kairinājumu, tādēļ vārds, sprieda bahtins, “ir 
visjutīgākais sociālo pārmaiņu rādītājs, turklāt tur, kur tās [pārmaiņas] vēl 
tikai briest, kur tās nav izveidojušās, nav vēl pielāgojušās noregulētajai un 
noslīpētajai ideoloģiskajai sistēmai”.60 

arī biogrāfiskie vēstījumi nav pasargāti no šīs hibriditātes; tie nav skaidri 
un nevainīgi stāstījumi, bet gan dialoģisku attiecību radīts mākslas darbs, kas 
klusē par saviem “iedvesmas avotiem”, lai gan tādi neapšaubāmi pastāv un 
ir meklējami visdažādākajos līmeņos. 

pirmām kārtām var izšķirt intrakomunikatīvo līmeni, t.i., iekšējie ap-
svērumi un refleksijas, kas kādu pamudina noteiktā manierē stāstīt par 
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savu dzīvi. nepieciešamība cilvēkam to darīt rodas dažādu apstākļu 
iespaidā, piemēram, no vēlmes definēt dzīves pamatvērtības un mērķus, 
kā arī aprakstīt šo mērķu sasniegšanu.61 Viņpus individuālajām prasībām 
dzīvesstāsti apmierina arī sociālās vajadzības, pārliecinot laikabiedrus 
par stāstnieka pozitīvo tēlu, attaisnojot vai vispārinot viņa pagātnes 
rīcību u.tml. Dens Makadamss (McAdams) norāda, ka jebkuru dzīvesstāstu 
strukturē divas tematiskās līnijas. pirmo viņš dēvē par varas motīvu, kas 
akcentē atmiņu subjekta centienus sasniegt autonomiju un izvirzītos mērķus, 
kāpt pa karjeras kāpnēm u. tml., savukārt otro – par intimitātes motīvu, kas 
vairāk uzsver sadarbību un sociālo interakciju atainojošus notikumus.62

katrā ziņā ikviena kultūra atbalsta savu autobiogrāfiskā stāstījuma 
kanonisko formu. kultūrpsihologs Džeroms bruners (Bruner) uzskata, ka 
rietumu kultūrā šai formai ir raksturīgs hronoloģiskums, kas orientēts uz 
zīmīgākajiem notikumiem un dzīves periodiem un fokusēts uz voluntāriem, 
bet dzīves krīzēm apzīmogotiem ceļojumiem no privātās uz publisko 
sfēru (mājas–skola–darbs).63 kanoniskās formas tam, kā publiski izstāstīt 
individuālo pieredzi, izriet no sabiedrībā vai šaurākā grupā dominējošajiem 
priekšstatiem par svarīgākajiem momentiem cilvēka dzīvē. raugoties 
no socioloģiska vispārinājuma skatpunkta, šādi priekšstati funkcionē kā 
sociālās reprezentācijas, kurās sakūst mūsu atsevišķie pieņēmumi par sociāli 
akceptējamu dzīvi. tādējādi var sacīt, ka reprezentācijām ir vistiešākais 
iespaids uz biogrāfisko komunikāciju un ne tikai.

kā uzskata seržs Maskovici (Moscovici), jebkuras sociālās reprezentācijas 
pamatā ir tēmas (themata) jeb pirmtēli un mīti, kas sakņojas kolektīvajā 
atmiņā un tiek sistemātiski atkārtoti grupas dalībnieku vidū. šādus pirmtēlus 
Maskovici dēvē par konceptuālajām tēmām, un tās ir pastāvīgi jaunu nozīmju 
avoti. taču ikdienas apstākļos konceptuālo tēmu paskaidro un padara 
pielietojamu dažādas interpretējošas atslēgas, kuras Maskovici ir nosaucis 
par metodoloģiskām tēmām.64 interpretējošās atslēgas norobežo konceptuālo 
tēmu un tai radniecīgos semantiskos domēnus no citām pirmsākuma idejām. 
Maskovici sistēmā arī biogrāfiskie vēstījumi kļūst par konceptuālās tēmas 
interpretīvajām atslēgām, citiem vārdiem sakot, tie daudzveidīgi reflektē 
noteiktu ideoloģisko kārtību sabiedrībā.

sociālās pārmaiņas ir jāuzskata par svarīgiem faktoriem, jo transformējas 
konceptuālā tēma, kas sabiedrības locekļus pamudina meklēt aizvien jaunas 



Mārtiņš kaprāns,  Vita zelče180

interpretīvās atslēgas savai dzīvei. piemēram, var gadīties tā, ka privātie 
sasniegumi iepretim kolektīviem veikumiem vairs netiek tik augstu vērtēti 
vai arī etniskās izcelsmes stāsts prevalē pār veiksmes stāstu. it īpaši spilgti 
šādas situācijas var novērot strauju politisko režīmu nomaiņas gadījumos, 
kad lielai daļai cilvēku ātri jāspēj radīt jaunas atslēgas, ar kurām atvērt savas 
un citu durvis, lai izstāstītu par ceļojumiem no privātās uz publisko sfēru. Un 
jaunas atslēgas tiek atrastas, jo zināma daļa indivīdu vienmēr ir gatavi 
mainīt savus publiski komunicējamos dzīvesstāstus, ja nostiprinās citādāki 
priekšstati par labo un ļauno, pareizo un nepareizo. Jo pretējā gadījumā 
pastāv iespēja nonākt pretrunā ar dominējošo sociālo reprezentāciju, kam var 
būt nepatīkamas sekas attiecībā uz dzīves kvalitāti.

kā atzīmē sociālpsihologs Uve fliks (Flick), katrs cilvēks, ņemot vērā 
konkrētos apstākļus, veic savas pagātnes pieredzes retrospektīvu noenkurošanu, 
kura, sabiedrības pētniekam no malas raugoties, ļauj saprast, kādos kontekstos 
cilvēki, “atskatoties pagātnē, noenkuro noteiktas pieredzes, objektus un 
pārmaiņas un kādas kategorijas viņi lieto šim nolūkam. šo procesu var 
pētīt saistībā ar konkrētām grupām un konkrētiem sociāliem, kultūras vai 
pat vēsturiskiem kontekstiem. [..] retrospektīvā noenkurošana parāda tos 
situatīvos kontekstus, kuros cilvēki atceras konkrēto pieredzi vai arī – kurus 
cilvēki konstruē ap noteiktu pieredzi”.65

līdz ar to ikviens biogrāfisks vēstījums kā publiskas komunikācijas akts 
glabā gan noteiktam laikam raksturīgus kopīgos priekšstatus par pareizi 
izstāstītu dzīvi, gan indivīda centienus interpretēt šos priekšstatus. Un 
biogrāfiskās komunikācijas analīze paver plašas iespējas iztulkot dialoģiskās 
attiecības starp individuālo dzīvesstāstu un sociālajām reprezentācijām.    

V. arājs un politiskās un sociālās pārmaiņas

atšķetinot V. arāja pašrocīgi rakstītos dzīvesgājumus un ievietojot 
tos matricā, kuru veido trīs, pēc Dž. brunera domām, rietumu kultūrai 
raksturīgākie autobiogrāfiskie motīvi, skaidrākas kļūst attiecības starp 
biogrāfiskajiem vēstījumiem un konkrētā laikmeta konceptuālajām tēmām. šīs 
attiecības parādās gan faktu atlases, gan diskursa jeb valodas, kādā fakti tiek 
ietērpti, līmenī.
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Interpretēšanas atslēgu faktoloģiskā un diskursīvā mijiedarbība

1935. gada 26. janvāris 1941. gada 7. janvāris1940. gada 11. aprīlis
Ģimene Mans tēvs bija kalējs. 

Mums piederēja 
neliels īpašums un ar 
tēva peļņu dzīvojām 
pieticīgi.
kad sāka apklust 
lielgabalu dunoņa 
un bēgļi atgriezās 
izpostītajās sētās, mēs 
ar māti pārcēlāmies 
dzīvot uz laukiem.
Māte palīdzēja 
saimniecībā, bet man 
bija jāsāk ganu gaitas.

Vecākiem bija neliels 
lauku īpašums.

esmu dzimis [..] kā 
kalēja dēls.
Māte strādāja fabrikā, 
bet es dienas parasti 
pavadīju uz ielas [..] 
kad māte ar mani 
nevarēja tikt nekādā 
galā, tā nodeva mani 
pie kāda radinieka 
uz laukiem. tur man 
sākās ganu gaitas.

Māte tajā laikā [20. 
gs. 20. gados] strādāja 
dažādus gadījuma 
darbus un pagastā 
bija pazīstama kā 
veikla linu plūcēja un 
kartupeļu racēja.
Māte dzīvoja Jelgavā, 
kur tai bija sētnieces 
vieta.
Māte tajā [studiju] 
laikā pārnāca no 
Jelgavas uz rīgu pie 
manis, bija slimīga 
un nevarēja vairs 
grūtākus darbus 
strādāt.
sievas tēvam bija 
lauku mājas. un 
tas palīdzēja man, 
piesūtīdams pārtikas 
produktus [kad 
studēju lU].

skola Jelgavā sākās manas 
skolas gaitas. pirmo 
apmeklēju pilsētas 
iV pamatskolu, 
tad Valsts Jelgavas 
arodskolu. arodskolu 
nebeidzu, bet pārgāju 
uz Valsts Jelgavas 

apmeklēju pirmo 
skolu codes pagasta 
bērzu muižā.
turpināju izglītību 
Jelgavas pilsētas iV 
pamatskolā.
Ģimnāziju nobeidzu 
1931. gadā.

Vasarā gāju ganos, 
bet ziemu skolā.
Jelgavā nobeidzu 4. 
pilsētas pamatskolu. 
pēc pamatskolas 
beigšanas gribēju iet 
vidusskolā, kamdēļ, 
nevarēdams darba 
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klasisko ģimnāziju. 
Jau arodskolā 
iedams, biju 
samācījies valodas. 
tādēļ varēju izturēt 
pārbaudījumus un 
laika ziņā nevajadzēja 
zaudēt.
skolas laikā 
darbojos jaunatnes 
organizācijā 
“Viestura savienība”, 
kuras biedrs vēl 
tagad esmu. tad 
pie skolas pastāvēja 
pūtēju orķestris, arī 
tajā ņēmu dalību.
iestājos latvijas 
Universitātē 
tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu 
fakultātē tiesību 
zinātņu nodaļā. 
cerēju augstskolā ar 
mācīšanos veiksies 
tāpat, bet iznāca 
citādi. Jau trešo 
semestri vajadzēja 
studijas pārtraukt, jo 
aptrūka līdzekļu.
tagad esmu materiāli 
nodrošināts un varu 
atkal uzsākt studijas.

iestājos latvijas 
Universitātes 
tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu 
fakultātē tiesību 
zinātņu nodaļā. 
pēc kara dienesta 
turpināju studijas 
ar pārtraukumiem, 
jo nebija vajadzīgo 
līdzekļu studijām.

apstākļu dēļ pats sevi 
pierakstīt, lūdzu to 
izdarīt mātei. Māte 
bija manis pierakstījusi 
nevis vidusskolā, 
bet Jelgavas 
valsts arodskolā 
mechaniskā nodaļā. 
tā kā vidusskolā bija 
vajadzīgais skolnieku 
skaits uzņemts, 
man cits nekas 
neatlika kā mācīties 
par mechaniķi. 
arodskolā man ļoti 
nepatika, bet i klasi 
tomēr nobeidzu. 
nākošā rudenī 
noliku eksāmenus 
uz vidusskolas otro 
klasi un sāku mācīties 
Jelgavas Valsts 
klasiskajā ģimnāzijā.
skolā biju atsvabināts 
no skolas naudas. 
Mācījos labi un 
saņēmu ls 30 par 
mēnesi stipendijas.
nobeidzu klasisko 
ģimnāziju un aizgāju 
kara dienestā. [..] 
būdams kara dienestā, 
iestājos universitātē 
ties. zin. nodaļā.
no lekciju naudas 
maksas augstskolā 
biju atsvabināts.
studijas biju 
pārtraucis. 1939. g., 
kad Ulmaņa valdība 
piešķīra atmaksājamās 
stipendijas, arī es 
atjaunoju studijas. biju 
atsvabināts no lekciju 
naudas un saņēmu ls 
90 mēnesī.
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Darbs strādāju dažādus 

gadījuma darbus 
gan uz dzelzceļa kā 
remontstrādnieks, 
gan ostā un pat uz 
laukiem. 1933. g. 
izturēju policijas 
pārbaudījumus un 
mani ieskaitīja kā 
jaunāko kārtībnieku 
prefektūras 
apsardzības rotā.

kad biju sasniedzis 15 
g. vecumu, salīgu pie 
kāda saimnieka par 
puspuisi, bet vēlāk 
par puisi. [..] pie 
saimnieka, pie kura 
strādāju par puisi, 
sanāca amatnieki 
un sāka būvēt jaunu 
dzīvojamo ēku. [..] 
kad māja bija uzcelta 
un amatnieki gāja uz 
citurieni, meistars 
mani pierunāja, lai 
ejot viņiem līdz, ko 
es pie saimnieka 
par nieka grašiem 
plēšoties, viņi 
maksāšot otrtik 
daudz. tā nu sākās 
man klaidoņa gaitas 
pa visu latviju. 
būvējām kūtis, 
klētis, pirtis, kas nu 
kuram bija vajadzīgs. 
Darba bija daudz, jo 
visi jaunsaimnieki 
būvējās.
pa vasaras 
brīvlaikiem strādāju 
dažādus darbus 
gan kā dzelzceļa 
remontstrādnieks, 
plostnieks, gan 
uz liellaivām pie 
iekraušanas un 
izkraušanas darbiem. 
biju arī kalnciema 
kalnu lauztuvēs, kur 
vadīju kādu motoru 
ar ūdens pumpi, kas 
pumpēja raktuvēs 
ieplūstošo ūdeni.
pēc kara dienesta 
strādāju dažādus 
gadījuma darbus.
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kā redzams tabulā, vēl pirms latvijas padomju okupācijas V. arājs 
salīdzinoši skopi apraksta savu sociālo stāvokli, un kopējais stāstījums drīzāk 
liecina par viņa centieniem parādīt savu virzību pa karjeras kāpnēm par spīti 
materiālajām grūtībām; par to arī savā ziņā liecina pēdējais teikums 1935.gadā 
tapušajā curriculum vitae, kas tiek rakstīts, iestājoties studentu korporācijā 
“Lettonia”: “Tagad esmu materiāli nodrošināts.” šā laika biogrāfiskajos doku-
mentos izpaliek arī dažnedažādās grūtības, ar kurām V. arājam savā dzīvē 
jau kopš bērna kājas ir jāsastopas, kā tas atklājas padomju okupācijas laikā 
rakstītajā dzīvesgājumā. toties neilgi pēc Ulmaņa apvērsuma radītajā 
dzīvesgājumā V. arājs atzīmē, ka joprojām ir “Viestura savienības” biedrs. šī 
savienība pirmās brīvvalsts laikā darbojās kā ārpusskolas organizācija, kurā 
varēja iesaistīties sekmīgākie skolēni. turklāt “Viestura savienība” ir starp 
daudzām citām organizācijām, kas pēc 15. maija apvērsuma apsveic Ministru 
prezidenta kārļa Ulmaņa jaunizveidoto valdību, novēlot tai “vislabākās 
sekmes patriotiskajā cīņā par tautas, goda un latviešu vienotu varu”.66

citādāku priekšstatu var iegūt no padomju okupācijas laikā tapušā 
dzīves apraksta, kas tiek iesniegts, lai atsāktu studijas latvijas psr Valsts 
universitātē. šajā biogrāfiskajā dokumentā ieraugām, ka V. arājs ir kalēja un 
vienkāršas strādnieces (tātad proletāriešu) dēls, ilgus gadus bijis klaidonis 
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rīgas dzīve prasīja 
vairāk līdzekļu, un 
es biju spiests meklēt 
kādu pastāvīgu 
darbu. tāda nekur 
nevarēja atrast, jo 
nebija pazīšanās. 
beidzot man laimējās 
dabūt vietu policijā. 
atalgojums nebija 
liels, bet darbs arī 
nebija gandrīz vai 
nekāds, jo strādāju 
policijas rezervē. 
izgaidījos veltīgi 
paaugstinājumu, 
1937. g. izstājos no 
policijas un strādāju 
atkal dažādus 
darbus. 
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un par grašiem strādājis gadījuma darbus, palīdzot jaunsaimniekiem celt 
mājas (tātad nekāda nopietna karjera brīvvalsts laikā nav izveidojusies, 
turklāt piederējis ekspluatēto šķirai), vairākkārt bijis atbrīvots no mācību 
maksas (tātad nekad nav sasniedzis tādu labklājību, lai spētu apmaksāt 
izglītošanos). arī vienīgo reizi, kad V. arājs ieguvis stabilu darbu policijā, 
viņam ir maksāts maz un nekādi paaugstinājumi amatā nav piešķirti (tātad 
atkal ticis apdalīts). rezultātā no šā dzīvesgājuma, kā arī salīdzinājuma ar 
agrāk rakstītajiem biogrāfiskajiem dokumentiem mēs iegūstam uzskatāmus 
pierādījumus, ka V. arājs ļoti labi apzinājās jaunās metodoloģiskās tēmas, caur 
kurām bija jārunā ar padomju okupācijas režīmu. proti, viņš sevi parāda kā 
caur un caur piederīgu proletariātam, kurš “buržuāziskās latvijas” laikā 
knapinājies, nevis labi dzīvojis.

1941. gada sākumā V. arājam izdevās samērā sekmīgi savu gandrīz 
31 gadu ilgo dzīvi pielāgot padomju biogrāfijas paraugmodelim, kurā 
obligāti bija jābūt izcelsmei no darbaļaužu ģimenes, grūtai un smaga darba 
piepildītai bērnībai, cīņā ar nabadzību iegūtai izglītībai, buržuāziskās varas 
pārdarījumiem vai vismaz absolūtai vienaldzībai par cilvēka likteni.67 latvijas 
Universitātei iesniegtajās curriculum vitae pārtapšana no latvijas republikas 
uzņēmīga un sekmīga censoņa par saimnieciskās un sociālās problēmās 
nemitīgi slīkstošu un tās pārvarēt patstāvīgi gandrīz nespējīgu latvijas 
republikas iedzīvotāju bija notikusi. kā zinām, šī nebija pēdējā V. arāja 
biogrāfijas versija. neapšaubāmi, viņš prata radīt nacistu varai tīkamu 
paštēlu, kā arī darināt savas daudzās pēckara biogrāfiju versijas.

noslēgumā jāteic samērā triviālā un mūslaiku vēstures literatūrā bieži 
atkārtotā atziņa: grāmatu par latvijas vēsturē labi zināmu noziedzīgu 
personu, arī Viktora arāja dzīvesgājumu tapšana pieder pie vēsturnieku 
un literātu nākotnes darbiem, jo bez dēmoniskajām biogrāfijām pagātnes 
kopaina nav pilnīga un saprotama.
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Pielikums
Viktora arāja pašrocīgās curriculum vitae

1. policijas darbinieka anketā rakstītais dzīvesgājums. 1934

esmu dzimis baldones pag., tur manam tēvam pēc amata kalējam piederēja 
neliela mājiņa. kara laikā dzīvoju rīgā, pēc tam bauskā. apmeklēju codes pag. 
bērzu pamatskolu. tad pārnācu dzīvot uz Jelgavu. Jelgavā apmeklēju pilsētas 
iV pamatskolu, tad 1 g. Valsts arodu skolas mehānikas nodaļu. Vēlāk pārgāju uz 
Valsts Jelgavas klasisko ģimnāziju. tajā laikā atrados grūtos materiālos apstākļos, jo 
māte, strādniece būdama, neko nevarēja man palīdzēt. tomēr man laimējās saņemt 
stipendiju 20 latu mēnesī; bez tam pelnījos kā muzikants un tā nobeidzu skolu. pēc 
skolas beigšanas iestājos kara dienestā Vidzemes artilērijas pulkā. būdams karavīrs, 
izturēju arī eksāmenus latvijas Universitātes tiesību zin. nod. un uzsāku studiju 
gaitas. līdzekļus studijām līdz šim ieguvu, strādādams gadījuma darbus; pasniedzu 
arī stundas.

1934. g. 6. martā       V. arājs
LVVA, 5604. f., 2. apr., 124. l., 7. lp.

2. studentu korporācijai “Lettonia” iesniegtā curriculum vitae. 1935

curriculum vitae

esmu dzimis 1910. g. 13. janvārī baldones pagastā. Mans tēvs bija kalējs. Mums 
piederēja neliels īpašums un ar tēva peļņu dzīvojām pieticīgi. 1914. g., kad tēvu 
iesauca kara dienestā, māte ar mani un par mani gadu jaunāko māsu pārcēlās dzīvot 
uz rīgu. rīgā arī pavadīju kara gadus.

kad sāka apklust lielgabalu dunoņa un bēgļi atgriezās izpostītajās sētās, mēs 
ar māti pārcēlāmies dzīvot uz laukiem: netāļu no bauskas, kur manam krusttēvam 
pieder lauku mājas. Māte palīdzēja saimniecībā, bet man bija jāsāk ganu gaitas.

1922. g. mājās nāca citi saimnieki un man ar māti vajadzēja pārcelties uz Jelgavu.
Jelgavā sākās manas skolas gaitas. pirmo apmeklēju pilsētas iV pamatskolu, 

tad Valsts Jelgavas arodskolu. arodskolu nebeidzu, bet pārgāju uz Valsts Jelgavas 
klasisko ģimnāziju. Jau arodskolā iedams, biju samācījies valodas. tādēļ varēju izturēt 
pārbaudījumus un laika ziņā nevajadzēja zaudēt.

skolas laikā darbojos jaunatnes organizācijā “Viestura savienība”, kuras biedrs 
vēl tagad esmu. tad pie skolas pastāvēja pūtēju orķestris, arī tajā ņēmu dalību.

1930. g. beidzu skolu un iestājos kara dienestā. kalpoju Vidzemes artilērijas pulkā.
1932. g. rudenī iestājos latvijas Universitātē tautsaimniecības un tiesību zinātņu 

fakultātē tiesību zinātņu nodaļā. cerēju augstskolā ar mācīšanos veiksies tāpat, bet 
iznāca citādi. Jau trešo semestri vajadzēja studijas pārtraukt, jo aptrūka līdzekļu.

strādāju dažādus gadījuma darbus gan uz dzelzceļa kā remontstrādnieks, gan 
ostā un pat uz laukiem. 1933. g. izturēju policijas pārbaudījumus un mani ieskaitīja 
kā jaunāko kārtībnieku prefektūras apsardzības rotā.

tagad esmu materiāli nodrošināts un varu atkal uzsākt studijas.
Viktors arājs

rīgā, 26. janvārī 1935. gadā
LVVA, 3727. f., 1. apr., 21. l., 54. lp.
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3. policijas darbinieka anketā rakstītais dzīvesgājums. 1936

pēc klasiskās ģimnāzijas beigšanas Jelgavā iestājos kara dienestā Vidzemes 
artilērijas pulkā. būdams vēl kara dienestā, 1932. g. rudenī iestājos latvijas 
Universitātē, kur studēju tieslietu zinības. tā kā man nebija līdzekļu studijām strādāju 
dažādus gadījuma darbus, lai līdzekļus nopelnītu; pasniedzu stundas, spēlēju pūtēju 
orķestrī un strādāju fiziskus darbus. 1934. g. 1. martā iestājos policijas dienestā rīgas 
pref. apsardzības rotā un minētā vietā kalpoju līdz šai dienai.

1936. gada 19. decembrī
LVVA, 5604. f., 2. apr., 124. l., 84. lp.

4. latvijas Universitātē iesniegtā curriculum vitae. 1940
Viktora arāja matr.[ikula] 17318

Curriculum vitae

esmu dzimis 1910. g. 13. janvārī baldones pagastā, kur maniem vecākiem bija 
neliels lauku īpašums. pasaules kara laikā, kad mans tēvs bija iesaukts kara dienestā, 
kopā ar māti un pusotra gada jaunāko māsu dzīvoju rīgā. pēc kara apmetos atkal uz 
laukiem codes pagastā, kur arī apmeklēju pirmo skolu codes pagasta bērzu muižā. 
1921. gadā pārcēlos uz dzīvi Jelgavā. Jelgavā turpināju izglītību Jelgavas pilsētas iV 
pamatskolā. pēc pamatskolas beigšanas izturēju pārbaudījumus uz Jelgavas Valsts i 
klasiskās ģimnāzijas otro klasi. Ģimnāziju nobeidzu 1931. gadā un tajā pašā gadā tiku 
iesaukts obligatoriskā kara dienestā Vidzemes artilērijas pulkā. būdams aktīvā kara 
dienestā, iestājos latvijas Universitātes tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē 
tiesību zinātņu nodaļā. pēc kara dienesta turpināju studijas ar pārtraukumiem, 
jo nebija vajadzīgo līdzekļu studijām. tagad 1940. gada pavasara semestrī esmu 
nobeidzis visus kursa pārbaudījumus un praktiskos darbus un vēlos izturēt gala 
pārbaudījumus.

rīgā 1940. g. 11. aprīlī
LVVA, 7427. f., 1. apr., 16981. l., 19. lp.

5. Valsts universitātei iesniegtais dzīves apraksts. 1941
stud. iur. Viktora arāja

Mtr. 17318

Dzīves apraksts.

esmu dzimis 1910. g. 13. janvārī baldones pagastā kā kalēja dēls. sākoties pasaules 
karam, tēvu iesauca kara dienestā. Māte ar mani un 3 g. veco māsiņu devās bēgļu 
gaitās. 1917. g. dzīvojām rīgā. Māte strādāja fabrikā, bet es dienas parasti pavadīju uz 
ielas kopā ar citiem bērniem. kad māte ar mani nevarēja tikt nekādā galā, tā nodeva 
mani pie kāda radinieka uz laukiem. tur man sākās ganu gaitas. tā vasarā gāju 
ganos, bet ziemu skolā. kad biju sasniedzis 15 g. vecumu, salīgu pie kāda saimnieka 
par puspuisi, bet vēlāk par puisi. Māte tajā laikā strādāja dažādus gadījuma darbus 
un pagastā bija pazīstama kā veikla linu plūcēja un kartupeļu racēja. pie saimnieka, 
pie kura strādāju par puisi, sanāca amatnieki un sāka būvēt jaunu dzīvojamo ēku. 
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Man vajadzēja piegādāt materiālu. kad māja bija uzcelta un amatnieki gāja uz 
citurieni, meistars mani pierunāja, lai ejot viņiem līdz, ko es pie saimnieka par nieka 
grašiem plēšoties, viņi maksāšot otrtik daudz. tā nu sākās man klaidoņa gaitas pa 
visu latviju. būvējām kūtis, klētis pirtis, kas nu kuram bija vajadzīgs. Darba bija 
daudz, jo visi jaunsaimnieki būvējās. Māte dzīvoja Jelgavā, kur tai bija sētnieces vieta. 
ziemas pavadīju pie viņas. Jelgavā nobeidzu 4. pilsētas pamatskolu. pēc pamatskolas 
beigšanas gribēju iet vidusskolā, kamdēļ, nevarēdams darba apstākļu dēļ pats sevi 
pierakstīt, lūdzu to izdarīt mātei. Māte bija manis pierakstījusi nevis vidusskolā, 
bet Jelgavas valsts arodskolā mechaniskā nodaļā. tā kā vidusskolā bija vajadzīgais 
skolnieku skaits uzņemts, man cits nekas neatlika kā mācīties par mechaniķi. arodskolā 
man ļoti nepatika, bet i klasi tomēr nobeidzu. nākošā rudenī noliku eksāmenus uz 
vidusskolas otro klasi un sāku mācīties Jelgavas Valsts klasiskajā ģimnāzijā. pa vasaras 
brīvlaikiem strādāju dažādus darbus gan kā dzelzceļa remontstrādnieks, plostnieks, 
gan uz liellaivām pie iekraušanas un izkraušanas darbiem. biju arī kalnciema kalnu 
lauztuvēs, kur vadīju kādu motoru ar ūdens pumpi, kas pumpēja raktuvēs ieplūstošo 
ūdeni. skolā biju atsvabināts no skolas naudas. Mācījos labi un saņēmu ls 30 par 
mēnesi stipendijas.

1931. g. nobeidzu klasisko ģimnāziju un aizgāju kara dienestā Vidzemes artilērijas 
pulkā. būdams kara dienestā, iestājos universitātē ties. zin. nodaļā. kara dienestā 
ieguvu kaprāļa dienesta pakāpi. pēc kara dienesta strādāju dažādus gadījuma darbus. 
no lekciju naudas maksas augstskolā biju atsvabināts. Māte tajā laikā pārnāca no 
Jelgavas uz rīgu pie manis, bija slimīga un nevarēja vairs grūtākus darbus strādāt. 
rīgas dzīve prasīja vairāk līdzekļu, un es biju spiests meklēt kādu pastāvīgu darbu. 
tāda nekur nevarēja atrast, jo nebija pazīšanās. beidzot man laimējās dabūt vietu 
policijā. atalgojums nebija liels, bet darbs arī nebija gandrīz vai nekāds, jo strādāju 
policijas rezervē. izgaidījos veltīgi paaugstinājumu, 1937. g. izstājos no policijas 
un strādāju atkal dažādus darbus. studijas biju pārtraucis. 1939. g., kad Ulmaņa 
valdība piešķīra atmaksājamās stipendijas, arī es atjaunoju studijas. biju atsvabināts 
no lekciju naudas un saņēmu ls 90 mēnesī. tajā laikā arī apprecējos. sievas tēvam 
bija lauku mājas, un tas palīdzēja man, piesūtīdams pārtikas produktus. iestājos arī 
korporācijā “lettoniā”, kur sastāvēju līdz tās likvidēšanai. tagad sieva un mana māte 
dzīvo sievas tēva mājās zaubes pagastā trilīčos un palīdz saimniecībā. pēc studiju 
beigšanas vēlētos nodarboties tiesu resorā, advokatūrā.

       Viktors arājs

rīgā, 7. janv. 1941.
LVVA, 7427. f., 1. apr., 16981. l., 20.–22. lp.
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people in history and their biographies:
the curriculum vitae of viktors arājs at 

the latvian state historical archives
ever since the 1970s, the study of the past has very much centred on research 

into the lives of prominent individuals, focusing on their contributions to 
history from an anthropological viewpoint. specific people have attracted 
attention because of their experience, individual activities and behaviours 
emerging from the relevant era, social environment and culture. in historical 
biography, this means not just the detailed description of an individual’s life 
story in a framework of context, but also a presentation of the era and its 
essential contribution to the life story. this means the uncovering of the social 
role of people in history, with an attempt to study individual and collective 
psychology and mentality, as well as (shifting) social memories about the 
relevant individual.

this paper is centred on internal documents from various institutions 
which are held by the latvian state Historical archives, focusing in particular 
on personnel files. this is a key source of information about distinguished and 
ordinary people and their lives and social groups. Here the authors discuss 
the nazi war criminal Viktors arājs, looking at information from student and 
police personnel files. they also analyse the man’s curriculum vitae during an 
authoritarian regime and during the first year of the soviet occupation. this 
offers a vivid look at the relationship between biographic messages and the 
conceptual themes of a specific era.

arājs successfully adapted his biography to the situation or authoritarianism 
and soviet totalitarianism, polishing up certain facts in line with the relevant 
ideological system. this shows that a biographic message, as an act of public 
communications, is based on commonly held ideas from a specific era about 
the proper way to provide information about one’s life, but it is also based on 
the individual’s efforts to interpret these ideas in favour of the strengthening 
of his or her social positions.

Keywords: latvian state Historical archives, personnel files, Viktors arājs, 
curriculum vitae, biographic messages.
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