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Melita Svarāne (1916–2011) ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Latvijas vēstures pētniecībā. Viņas 
zinātniskās intereses bija saistītas ar 18. gs. un 19. gs. pirmās puses latviešu zemniecības, kā arī Rīgas 
un tās sabiedrības, it īpaši Rīgas brīvo latviešu, vēstures izzināšanu. M. Svarānes publikācijas raksturo 
bagāts, arhīvu materiālos balstīts faktu materiāls. 
Atslēgvārdi: agrārā vēsture, zemniecība, Rīga, brīvie latvieši, tirdzniecības palīgamati.

Dr. hist. Melita Svarāne ir pētniece ar paliekošu vietu Latvijas jauno laiku 
vēstures pētniecībā. Viņa dzimusi 1916. gada 12. jūnijā Skaistkalnē. 1949. gadā 
ar izcilību beigusi Latvijas Universitāti. Pēc vairākiem darba gadiem skolā  
1956. gadā M. Svarāne sāka strādāt Latvijas Universitātes Latvijas vēstures 
institūtā (tolaik Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures un materiālās 
kultūras institūts, no 1959. g. Vēstures institūts). Teodors Zeids, Marta Āboliņa, 
Irma Alksne, Rita Brambe, Vasilijs Dorošenko, Ilga Grasmane, Dzidra Liepiņa, 
Heinrihs Strods un citi – tā bija vide, kurā aizritēja viņas pētnieces mūžs.

M. Svarānes pirmās zinātniskās publikācijas parādījās 20. gs. 60. gadu vidū, 
tad pat tika aizstāvēta arī vēstures zinātņu kandidāta disertācija par tēmu 
“Kurzemes un Vidzemes zemnieku sociālekonomiskais stāvoklis 19. gadsimta 
40.–50. gados”, kas bija pamats pēc dažiem gadiem izdotai monogrāfijai. 

Pirmās M. Svarānes publikācijas “Kurzemes un Vidzemes kalpu ekono-
miskais stāvoklis XIX gs. 40.–50. gados”1 un “Kurzemes un Vidzemes zemnieku 
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saimniecības XIX gs. 40.–50. gados (pēc pagastu arhīvu materiāliem)”2 sasaucās 
ar disertācijas tematiku un vienlaikus bija monogrāfijas priekšvēstneši, jo rakstu 
saturs, stipri papildināts, vēlāk tika ietverts grāmatā. Tomēr līdz ar monogrāfijas 
izdošanu minētie raksti nav zaudējuši savu vērtību, jo daži momenti rakstos 
atainoti pilnīgāk, piemēram, aprakstīti daudzi kalpu dzīves fakti, kas nav 
iekļuvuši monogrāfijā, kā arī detalizētāk raksturots viens no izmantoto avotu 
veidiem – pagasta tiesu protokoli.

Citam sociālam slānim – lauku buržuāzijai – veltīts neliels raksts (tēzes) 
“Latviešu buržuāzijas formēšanās process Kurzemes un Vidzemes laukos  
19. gadsimta 30.–50. gados”.3 Tajā izdalītas trīs lauku buržuāzijas grupas – 
zemnieku saimniecību nomnieki, muižu saimniecisko objektu (pusmuižu, 
dzirnavu u.c.) nomnieki, kā arī krodzinieki un tirgotāji. Ierobežotā apjoma dēļ 
raksts satur galvenokārt vispārīgu informāciju.

Uz minēto pētījumu pamata sarakstītā monogrāfija “Saimnieks un kalps 
Kurzemē un Vidzemē XIX gs. vidū”4 iznāca 1971. gadā. Galvenās tajā aplūkotās 
tēmas ir zemnieku saimniecību funkcionēšana (lielums, inventārs, ražošana), 
attiecības ar muižu (zemnieku klaušas, parādsaistības, cīņa par pāreju uz 
naudas nomu) un sociālie aspekti (zemnieku noslāņošanās, saimnieku un 
kalpu attiecības). Gan pirmajās publikācijās, gan monogrāfijā var ievērot 
M. Svarānes darba stilu – vēsture atainota uz bagātīga arhīvu materiāla 
pamata, un tā nav bezpersoniska vai “statistiski vidēja”, bet gan atdzīvināta 
ar konkrētiem faktiem, personām, dzīves gājumiem. Zinātniskajā apritē 
tika ieviests jauns, līdz tam neanalizēts materiāls, no kā izrietēja secinājumi 
par zemnieku saimniecisko iniciatīvu ne visai labvēlīgo dzimtbūšanas 
atcelšanas nosacījumu apstākļos, par dažādu Vidzemes un Kurzemes novadu 
nevienmērīgu attīstību un saimniecības specializāciju, kā arī par zemniecības 
polarizēšanos, veidojoties bezzemnieku slānim ar savām specifiskām 
interesēm. Par šo monogrāfiju 1972. gadā Latvijas PSR Zinātņu akadēmija  
M. Svarānei piešķīra Jāņa Zuša balvu.5

Kurzemes un Vidzemes zemniecībai veltīts arī pētījums “Latviešu zemnieku 
sociālā psiholoģija kapitālisma veidošanās periodā”.6 Tajā aplūkota pārceļošanas 
kustība un pāreja pareizticībā, kas izvērtās 19. gs. 40. gados, kā arī citi veidi, kā 
zemnieki mēģināja panākt sava stāvokļa uzlabošanos. Par jaunu nevar uzskatīt 
secinājumu, ka abās kustībās, kas gan drīz vien apsīka, izpaudās zemnieku 
monarhistiskās ilūzijas, taču autore ir aplūkojusi dažādus konkrētus gadījumus, 
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kā zemnieki kolektīvi vai individuāli centās risināt savas problēmas. Raksturota 
arī kalpu orientēšanās uz neliela zemes gabala iegūšanu īpašumā vai arī 
pārcelšanos uz pilsētu. 

1997. gadā sakarā ar Garlība Merķeļa darba “Latvieši, sevišķi Vidzemē, 
filozofiskā gadsimta beigās” izdošanas divsimtgadi tapa raksts “Garlībs 
Merķelis un latvieši”.7 Būtu lieki atgādināt G. Merķeļa vietu un nopelnus 
Latvijas kultūrvēsturē. Tajā pašā laikā viņa publikācijas ir pateicīgs materiāls, 
lai analizētu, ciktāl tajos izteiktie spriedumi atbilst faktiskajam lietu stāvoklim 
un kā tie atspoguļo “pārspīlētu kontrastējumu”8 vai subjektīvu kādas parādības 
vērtējumu. M. Svarāne ar pašas un arī Marģera Stepermaņa atrastiem arhīvu 
dokumentiem apliecina, ka G. Merķeļa aprakstītā muižnieku patvaļa un 
cietsirdība bijusi realitāte.9 Kritiskāka M. Svarāne ir pret G. Merķeļa atainoto 
latviešu gara dzīvi un ētiskām kvalitātēm: “Jautājumu par latviešu tikumisko 
dzīvi nebrīvē nevar atainot ne muižnieku nicīgie spriedelējumi, ne tautai 
draudzīga svešas tautas inteliģenta skaidrojumi. Vācieši un latvieši būtībā 
bija sveši viens otram, viņu gara dzīves nesaskārās.”10 Faktu materiāla ziņā 
raksts atkārto jau agrāk publicēto, nozīmīgākais šajā gadījumā ir laikmeta,  
G. Merķeļa uzskatu un vācu un latviešu attiecību vērtējums autores skatījumā.11

Tematikas ziņā pie retām publikācijām pieskaitāms M. Svarānes darbs 
“Latviešu rekrūtis cara armijā 19. gadsimtā”.12 Kaut arī rekrūšu jautājums 
bija nopietna sociāla problēma, kas prasa ne mazāk nopietnu izpēti, līdz šim 
Latvijas historiogrāfijā tas nav guvis vajadzīgo ievērību.13 Minētajā rakstā autore 

Melita Svarāne. Nezināma autora foto 
no D. Svarānes arhīva
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ieskicējusi plašu rekrūšu tematikas spektru – rekrutēšana, mēģinājumi izvairīties 
no karadienesta, dienesta ilgums, rekrūšu ģimeņu un atvaļināto karavīru 
jautājums. Raksta pamatā ir Latvijas Valsts vēstures arhīva,14 kā arī Igaunijas 
Nacionālā arhīva (Tartu) materiāli. Izmantotie fondi liecina par apjomīgu 
materiālu un nenoliedzami lielām perspektīvām rekrūšu jautājuma pētniecībā.

20. gs. 70. gados toreizējā Vēstures institūta Feodālisma vēstures sektora 
galvenais darbs saistījās ar izdevuma “Feodālā Rīga”15 sagatavošanu, līdz ar to 
M. Svarāne pievērsās Rīgas un it īpaši tās latviešu sabiedrības vēsturei. Pēc tam 
no 80. gadiem viņa līdzdarbojās Johana Kristofa Broces zīmējumu un aprakstu 
kolekcijas “Monumente” izdošanā, kur, tāpat kā “Feodālajā Rīgā”, atspoguļojušies 
M. Svarānes veiktie latviešu zemniecības un Rīgas vēstures pētījumi.16 

Rīgas tirdzniecības palīgamatu un tiem piederošo dzimtu vēstures izpēte 
kļuva par M. Svarānes darba pamattēmu. Lai pilnīgāk novērtētu viņas veikumu, 
būtu nepieciešams neliels ieskats šīs tēmas historiogrāfijā. 

Rīgas latviešu amatiem nedaudz pievērsās jau vācu vēsturnieki,17 taču 
galvenokārt par laiku līdz 16.–17. gs.; amatu vēsture atspoguļojās arī avotu 
krājumos.18 Ievērojams notikums bija Jāņa Strauberga 1936. gadā publicētais 
darbs “Rīgas latviešu pirmās nacionālās cīņas 18. g.s.”.19 Aprakstot prāvas, kurās 
izskatīts jautājums par latviešu dzimtsīpašuma un namnieku tiesībām Rīgā, 
 J. Straubergs raksturoja visai kopmlicēto rātes, ģilžu, Pēterburgas justīckolēģijas 
un arī pašu latviešu viedokli šajā jautājumā. Pirmoreiz plašāk tika aplūkota Jāņa 
Šteinhauera darbība. 

J. Strauberga pētījums izsauca plašu rezonansi – sekoja grāmatas apskati un 
saistošāko notikumu atstāstījumi presē. Arveds Švābe savā recenzijā norādīja, ka 
J. Straubergs nonācis ne vien pie Rīgas latviešu draudžu, bet arī latviskās Rīgas 
vēstures vispār, “kur viņam neapšaubāmi paliks līdumnieka slava”20. Uz šā fona 
mazāk pazīstams palicis Jāņa Danka darbs par Rīgas apkārtnes zvejniekiem  
17. gadsimtā.21

Pēc Otrā pasaules kara Rīgas brīvo latviešu vēstures pētniecība uz laiku 
apsīka. Edgars Dunsdorfs trimdā, rakstot par šo jautājumu, lielā mērā 
izmantoja J. Strauberga darbu “Rīgas vēsture”,22 jo jauni arhīva materiāli viņam 
nebija pieejami. Nozīmīgāki pētījumi atsākās 60. gados, kas rezultējās Veltas 
Pāvulānes,23 Ilgas Grasmanes24 un Metas Taubes25 sagatavotās monogrāfijās, 
tomēr tajās aplūkoto jautājumu loks tikai nedaudz pārklājas ar M. Svarānes 
publikācijās iztirzāto. 
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M. Svarāne savas disertācijas 
aizstāvēšanā. 1966. gada 

26. novembris. Nezināma autora 
foto no D. Svarānes arhīva

M. Svarāne. Saimnieks un kalps 
Kurzemē un Vidzemē 

XIX gs. vidū. Rīga, 1971
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Izdevumā “Feodālā Rīga” M. Svarāne sarakstījusi apakšnodaļu “Kapitālismam 
raksturīgo antagonistisko šķiru veidošanās Rīgā” par laiku no 18. gs. beigām līdz 
19. gs. vidum.26 Raksturots algotais darbaspēks (strādnieki, algādži, mājkalpotāji) 
un to etniski dažādā izcelsme, tirdznieciskā un rūpnieciskā buržuāzija, kā arī 
sīkburžuāzija, pie kuras piederēja turīgākie Rīgas brīvie latvieši – tirdzniecības 
palīgamatu locekļi. 

Ņemot vērā Rīgas vēstures izdevuma ierobežoto apjomu, daudz plašāk 
Rīgas latviešu sabiedrība atainota citās M. Svarānes publikācijās. Viens no 
ceļiem, kā veidojās Rīgas latviešu kopiena, aplūkots rakstā “Prāvas par 
zemnieku bēgļiem Rīgas tiesās 18. gadsimtā”.27 Līdzīgas tematikas avotu 
krājums “Latviešu dzimtļaužu bēgšana uz Rīgu”, ko bija sagatavojuši Vilis 
Biļķins un Marija Kundziņa, tika izdots 1937. gadā.28 Krājums aptvēra laiku līdz  
1708. gadam, un tā autori bija iecerējuši darbu turpināt, taču šis nodoms 
neīstenojās. M. Svarānes raksts līdz ar to tematiski turpina V. Biļķina un  
M. Kundziņas iesākto, taču nevis kā avotu krājums, bet gan arhīva materiālu 
apkopojums un analīze, kā pilnībā trūkst V. Biļķina un M. Kundziņas publikācijā.

M. Svarānes raksta pamatā ir Rīgas zemākajās – fogtijas un landfogtijas – 
tiesās izskatītās zemnieku bēgļu vindikācijas prāvas,29 kā arī pārsūdzības, kas 
atrodamas Rīgas rātes virskancelejas fondā.30 Minētajos fondos M. Svarāne 
konstatējusi 44 Kurzemes un 10 Vidzemes zemnieku lietu izmeklēšanas sējumus 
par laiku no 1731. līdz 1800. gadam. Darbā aplūkoti apstākļi, kas pavēra 
muižniekiem plašākas iespējas pieprasīt savus zemniekus, proti, divgadīgā 
noilguma atcelšana 1726. gadā attiecībā pret Vidzemes un citiem Krievijas 
impērijas zemniekiem un 1731. gadā – attiecībā pret Kurzemes hercogistes 
zemniekiem. Pievērsta uzmanība tam, ka Kurzemes bēgļu izdošana, tāpat arī 
vidzemnieku atdabūšana no Kurzemes hercogistes tajā laikā bija starpvalstu 
līmenī risināms jautājums. Aplūkojot dažādus konkrētus gadījumus, autore 
raksturojusi, kā zvērējuši un liecinājuši tiesā pieaicinātie liecinieki zemnieki. 
Parādīta arī zināma etniska solidaritāte, Rīgas brīvajiem latviešiem vai latviešu 
amatam kā organizācijai izgalvojot vai citādi atbalstot vajātos bēgļus.

Saprotams, ka Rīga bija ieinteresēta darbaspēka pieplūdumā (pret bēgļu 
vajāšanu nostājās dažādu kārtu un tautību rīdzinieki), tādēļ pilsēta izmantoja 
visas iespējas, lai muižnieku pieprasītās personas neizdotu, tomēr M. Svarāne 
trāpīgi norāda, ka, oponējot muižniecības sargātajām dzimtnieciskajām 
tiesībām, “Rīgas tirgotāju interešu paudēja rāte dažkārt aizņēmās terminoloģiju 
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M. Svarāne. Prāvas par zemnieku bēgļiem Rīgas tiesās 18. gadsimtā. 
Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 1981. Nr. 11. 26.–41. lpp.
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no Rietumeiropā 18. gs. populārās antifeodālās ideoloģijas, prasot dabiskās 
tiesības arī dzimtcilvēkiem (turpretī viņi aizmirsa par dabiskajām tiesībām, kad 
Rīgas latvieši tiecās piedalīties tirdzniecībā un vairot viņu konkurentu skaitu)”31.

Pēdējā tēze labi atspoguļojas jau gadu vēlāk publicētajā rakstā “Jāņa 
Šteinhauera prāvas pret priviliģētajiem namniekiem”.32 Šteinhaueru prāvošanās 
jau kopš J. Strauberga laika bija populārs temats ne tikai zinātniskajā literatūrā, 
tāpat bija pētītas arī viņu saimnieciskās aktivitātes. M. Svarāne šos pētījumus 
papildināja ar jauniem atklājumiem Latvijas Valsts vēstures arhīva Kurzemes 
hercogu (554. f.), Rīgas bāriņtiesas (1380. f.), Vidzemes galma tiesas (109. f.), 
Rīgas vietniecības Civillietu palātas (7134. f.) un citos fondos. 

Raksta galvenais temats ir J. Šteinhauera prāvošanās ar Rīgas rāti un 
tirgotājiem par viņa saimnieciskās darbības, tajā skaitā tirgošanās, tiesībām. Arī 
šeit, līdzīgi kā J. Strauberga aprakstītajās latviešu prāvās par namnieku tiesību 
iegūšanu, laiku pa laikam pacēlās J. Šteinhauera etniskās izcelsmes jautājums. 
Minēta arī mastu šķirotāju amata prāva pret J. Šteinhaueru, kurš bija šā paša 
amata eltermanis. M. Svarāne norāda, ka literatūrā prāva aprakstīta vienpusīgi 
[tas radīja ne visai glaimojošu iespaidu par J. Šteinhauera personīgajām īpašī- 
bām. – M. A.] un ka šķīrējtiesa atzina tikai daļu amata pretenziju (“Kā 
parasti līdzīgās situācijās, abas puses izteica nepamatotas, grūti pierādāmas 
pretenzijas”33). Pēc M. Svarānes domām, šī prāva tomēr attālinājusi J. Šteinhaueru 
no latviskās vides un tuvinājusi Rīgas vācu tautības hernhūtiešiem.

Tirdzniecības palīgamatiem kopumā veltīta publikācija “Tirdzniecības 
palīgamati un to nozīme latviešu topošās buržuāzijas veidošanās procesā”.34 
Pētījumā raksturotas ne tik daudz tirdzniecības palīgamatu funkcijas un darba 
process, bet darba organizācija (algādžu līgšana), atalgojuma jautājumi un amata 
locekļu uzkrātais kapitāls – darba inventārā un naudā, bet jo īpaši nekustamajā 
īpašumā. Interesants ir M. Svarānes novērojums, ka “daļa tirdzniecības palīgamatu 
locekļu, kas izglītoja savus bērnus, nomirstot nekādu mantu neatstāja, jo ģimenes 
līdzekļi līdz ar to bija izsmelti”35. Autore secina, ka tirdzniecības palīgamatu 
locekļi pieskaitāmi sīkburžuāzijai, bet to turība parasti nesasniedza tirdznieciskās 
buržuāzijas zemākajai grupai – III ģildei nepieciešamo tirdzniecības kapitālu. 
“Vairumā gadījumu no tirdzniecības palīgamatiem izvirzījušies tirgotāji guva 
ekonomiskus panākumus tikai vienā paaudzē. Ja arī nākamā paaudze tirgojās, 
tad sekoja tās neizbēgama pārvācošanās.”36
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Tuvāk viens no amatiem raksturots pētījumā “Pārcēlāju amats Rīgā 
feodālisma beigu posmā”.37 Rakstā aplūkota amata darba organizācija, inventārs, 
cīņa par eksistenci un monopoltiesībām preču pārvadāšanā Daugavas lejtecē līdz 
1853. gadam, kad laikmetam atbilstošā modernā tehnika un brīvā konkurence 
piespieda amatam likvidēties.

Vairāki M. Svarānes darbi veltīti konkrētām dzimtām un personām. Viens 
no tādiem ir dabaspētnieks, ārsts un farmaceits Dāvids Hieronīms Grindelis 
(1776–1836). Grindeļu dzimtas vēsturi (sākotnēji – Grunduļi) 20. gs.  
30. gados pētīja J. Straubergs, izsekojot tai no 18. gs. sākuma un apliecinot 
dzimtas latvisko izcelsmi.38 M. Svarāne papildināja gan D. H. Grindeļa, gan 
viņa dzimtas vēsturi ar jauniem Latvijas Valsts vēstures arhīvā un Igaunijas 
Nacionālajā arhīvā (Tartu) atrastiem materiāliem.39 Ievērojami atšķiras 
priekšstats, kādu J. Strauberga un M. Svarānes pētījumā varam gūt par  
D. H. Grindeļa dēlu – ārstu, dzejnieku un komponistu Georgu Grindeli (1818–
1845). Abi pētnieki novērtējuši viņa spējas, taču, ja pēc J. Strauberga rakstītā 
(“Būt studentu sabiedrības centrā, pārkliegt to ar jaunām dzejām un dziesmām, 
tas aizpilda visu viņa dzīvi... Un šī mietpilsoniskā sabiedrība nomāc Grindeļa 
tiešām ģeniālo talantu”) varētu domāt, ka G. Grindelis vieglprātīgi izniekojis 
savu dzīvi, tad M. Svarāne norāda, ka pēc studijām viņš nosūtīts par flotes ārstu 
uz Kronštati, pēc tam uz Astrahaņu, kur dibinājis dziedāšanas pulciņus un ilgās 
pēc dzimtās pilsētas sacerējis savus skumjākos dzejoļus. 

Par Grindeļu dzimtu M. Svarāne rakstījusi jau agrāk arī citās publikācijās, to 
skaitā populārzinātniskos izdevumos. Pamatinformācija tajos atkārtojas, tomēr 
pievēršama uzmanība rakstam “Par pirmo latviešu izcelsmes dabaspētnieku – 
Dāvida Hieronīma Grindeļa un Kārļa Justa Muižeļa – ģenealoģiju”, kur minētas 
vēl dažas biogrāfiskas nianses par Grindeļu dzimtas pārstāvjiem.40

Vēl citas dzimtas, kuras tuvāk pētījusi M. Svarāne, ir jau minētie Muižeļi, 
tāpat arī Dalbiņi, Kalniņi, Krūzes, Pūrīši, Raņķi un citas.41

Pieminams neliels raksts “Latviešu cilmes Ērgļu mācītājs Arnolds Zunte”, 
kurā pēc arhīva materiāliem M. Svarāne apliecinājusi A. Zuntes (1828–1897) 
izcelsmi no Rīgas liģeru Zundu dzimtas.42 Raksts varētu būt rosinošs arī 
daudzu citu dzīvesstāstu izpētei, jo, kā rakstīja autore, A. Zunte nācis no Rīgas 
kārkluvāciešu vides, gājis cauri Rietumu kultūras slānim, pēc tam veicinājis 
latviešu inteliģences augšanu laukos, taču nepiederēja ne birģeriskajai vācu 
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sabiedrībai, ne sīkpilsoniskajai Rīgas latviešu videi, ne zemnieciskajiem 
latviešiem laukos. 

M. Svarāne bija tā, kas atklāja Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabāto 
bāriņtiesas dokumentu (1380. f.) vērtību. Bāriņtiesas fonda materiāli bija 
pamatā rakstiem “Grāmatas Rīgas latviešu mājās” (kopā ar Valdu Pētersoni)43 
un “Rīdzinieku garīgo interešu atspoguļojums Rīgas bāriņtiesas materiālos”.44 

Pirmajā rakstā apkopoti dati par 112 latviešiem – grāmatu īpašniekiem. 
Raksturots arī latviešu sabiedrības intelektuālais fons – valodu zināšanas, lasīt 
un rakstīt prasme. Īpaši detalizēti aplūkots uzņēmēja Jāņa Šteinhauera grāmatu 
krājums, kurā bija gan reliģiska un vēsturiska (to skaitā “Indriķa hronika”), 
gan zinātniski praktiska satura izdevumi. Uzmanību tāpat piesaista uzņēmēja 
Albrehta Muižeļa (1747–1821) un mācītāja Heinriha Gotlība Pēša (1817–1849) 
grāmatu krājuma apskats. Sniegts neliels ieskats arī vācu tautības rīdzinieku 
grāmatu vākumā un secināts, ka “latviešu topošā buržuāzija un sīkburžuāzija 
neatpalika kultūras līmeņa ziņā no Rīgas vācu un krievu tirgotājiem un 
amatniekiem” un ka grāmatu aprite norāda, ka Rīgas latvieši “tiekušies paplašināt 
savu redzesloku, iegūt izglītību visos viņiem pieejamos veidos, lai izlauztos no 
ekonomikas un kultūras laukā pastāvošajiem ierobežojumiem, kuros viņus 
centās turēt Rīgas vācu tautības privileģētie namnieki”45.

Otrā minētajā rakstā nedaudz atkārtojas ziņas par latviešiem, taču šoreiz 
lielāka uzmanība pievērsta Rīgas vācu sabiedrības interešu lokam viņu grāmatu 
krājumu atspulgā ar norādi, ka “šis apcerējums neizsmeļ visu bagātību un 
daudzveidību rīdzinieku garīgo interešu jomā, par ko runā dokumenti 
bāriņtiesas sējumos”46. Publikācija piesaista ar to, ka autore sniegusi bāriņtiesas 
fonda vispārēju apskatu un raksturojusi tā dokumentu sastādīšanas apstākļus 
un saturu. 

Īpatnēja ir M. Svarānes pēdējā publikācija “Par ko parakstījās Rīgas latvieši 
18. gadsimtā un 19. gadsimta pirmajā pusē”.47 Tas ir koncentrēts tirdzniecības 
palīgamatiem piederošās Rīgas latviešu sabiedrības vēstures apskats, par 
pētījuma asi izvēloties iesniegumus, darījuma, mantojuma un citus dokumentus, 
ko parakstījuši tirdzniecības palīgamatu locekļi. Raksta ilustrēšanai atlasītajiem 
parakstu paraugiem vajadzēja būt vēl vienai liecībai par latviešu izglītošanās 
centieniem, kas arī nedaudz raksturoti publikācijā.48 Par sevišķa pacēluma laiku 
Rīgas latviešu dzīvē M. Svarāne atzinusi vietniecības gadus (1787.–1797. g.) 
un sekojošo periodu līdz 1812. gadam, sniedzot tam arī savu izskaidrojumu. 
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M. Svarāne. Par ko parakstījās Rīgas latvieši 
18. gadsimtā un 19. gadsimta pirmajā pusē. 

Latvijas Arhīvi. 2001. Nr. 3. 36.–62. lpp.
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Īsi raksturota latviešu ģimeņu turpmākā etniskā izvēle – gan pārvācošanās, 
gan latvietības saglabāšana. Vēl koncentrētāks Rīgas brīvo latviešu darbības 
vērtējums vienā teikumā faktiski sniegts jau izdevumā “Feodālā Rīga”: “19. gs. 
pirmajā pusē latviešu sīkburžuāzijā un topošajā buržuāzijā atšķirībā no 18. gs.  
bija apklususi nacionālā cīņa un tās vietā stājušies centieni piemēroties 
apstākļiem, vairot naudu un īpašumu, kā arī konstatējama spēcīga pārvācošanās 
tendence.”49 Šis atzinums, kamēr vien to nav grozījuši jauni pētījumi, ir spēkā 
arī mūsdienās.

Sekojot A. Švābes teiktajam, J. Straubergu var dēvēt par līdumnieku 
Rīgas latviešu sabiedrības pētniecībā, bet M. Svarāne ir tā, kura šo jautājumu  
18. gs. un 19. gs. pirmās puses ietvaros ir izpētījusi vispilnīgāk un daudzpusīgāk. 
Atliek tikai nožēlot, ka M. Svarānes pieredze un zināšanas nerealizējās vēl  
vienā – Rīgas latviešiem vai rīdziniekiem vispār veltītā monogrāfijā. 

Jāpiebilst, ka M. Svarānes intereses saistījās ne tikai ar Rīgas latviešu 
sabiedrību – dažās minētajās un citās publikācijās ieskicēta arī Rīgas vācu vide50 
vai arī apcerēta saikne starp daiļliteratūru un vēsturi.51 Viņas pētījumus raksturo 
jaunu arhīva materiālu meklējumi, faktiem bagāts, viegls dažādu norišu un 
cilvēku dzīves gājumu izklāsts, un tas piešķir M. Svarānes devumam paliekošu 
vērtību. 

Šā raksta autoram liekas svarīgi novērtēt M. Svarānes ieguldījumu vēl 
citā aspektā. Viņas pētnieciskā darba lielākā daļa pagāja laikā, kad daudzām 
parādībām tika uzspiesta šķiriskās ierobežotības birka. 20. gs. 70.–80. gadu 
kontekstā pētīt un daudzās lekcijās runāt par latviešiem, viņu saimnieciskajiem 
un nacionālajiem centieniem nozīmēja arī uzturēt nacionālās pašapziņas un 
cerību garu.
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Muntis Auns

the contribution by Melita svarāne to 
research on the history of latvia: 

a historiographical review

Dr. hist. Melita Svarāne (1916–2011) has made a significant contribution to 
research on the history of Latvia. In 1949, she graduated from the University 
of Latvia with honours, and from 1956 onwards was a researcher at the present 
Institute of Latvian History, University of Latvia. 

M. Svarāne’s research interests related to the history of the Latvian peasantry 
as well as the history of Riga (especially the town’s free Latvian community) in 
the 18th and first half of the 19th century. From the 1980s onwards, M. Svarāne 
participated in preparing the publication of the Monumente collection of drawings 
and descriptions by Johann Christoph Brotze.

In 1966, M. Svarāne defended a dissertation on the theme The socio-economic 
condition of the peasantry of Courland and Livland in the 1840s and 50s, and soon 
after this she brought together the results of her research in the monograph The 
farmer and farm labourer in Courland and Livland in the mid 19th century. A socio-
economic account. The main themes discussed are the functioning of the peasant 
farmsteads (inventory, production and economic initiative), the relationship with 
the manor (corvee labour, debt and the transition to monetary rent) and social 
aspects (stratification of the peasantry, the relationship between farmers and 
labourers).

In the 1970s M. Svarāne became involved in preparation of the publication 
Feodālā Rīga (Feudal Riga, 1978). Accordingly, the history of Riga and its Latvian 
community henceforth became the main theme of M. Svarāne’s research. Her 
publications cover the activity of Riga’s ancillary trade crafts and the ethnic 
strivings of the members of these crafts – the free Latvians – to obtain equality 
with the Germans, as well as the trials heard in the courts of Riga relating to the 
flight of serfs. Based on evidence in the archive records of book collections held 
by Rigans, she has characterised the intellectual interests of the German and the 
Latvian communities in Riga. Various developments are also examined through 
the prism of the lives of particular individuals and family histories. 
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M. Svarāne recognises as a time of blossoming in Riga Latvian life the years 
of the Namestnichestvo (1787–1797) and the period that followed, up to 1812 – 
after this the national struggle by the emerging Latvian bourgeoisie and petty-
bourgeoisie was replaced by strivings to adapt to the conditions and improve 
one’s material status, whereas ethnic choice henceforth took the form of trends of 
Germanisation as well as retention of Latvian identity. With regard to the overall 
character of the relationship between the Latvians (in this case the peasantry) 
and the German community, M. Svarāne recognised that the Germans (even 
such intellectuals sympathetic to the people as Garlieb Merkel) and the Latvians 
essentially remained alien to one another, and their mental lives did not touch.

The style of M. Svarāne’s work is characterised by rich use of archive material 
and the creation of a historical narrative that is not impersonal or ‘statistically 
average’ but rather is enlivened with specific facts, personalities and life histories.

Keywords: agrarian history, peasantry, Riga, free Latvians, ancillary trading 
crafts.
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