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Prostitūcija rīgā 19. gadsimta 90. gados 

Krievijas impērijā un arī Baltijas guberņās 19. gs. pēdējā desmitgade bija 
iezīmīga ar vēl nebijuši straujiem industrializācijas un urbanizācijas   tempiem. 
Impērijas rietumu pierobežā visātrāk par modernu lielpilsētu veidojās Rīga. 
Tajā ieplūda jauni iedzīvotāji gan no Baltijas guberņu lauku pagastiem un 
mazākām pilsētām, gan arī no citiem tuvākiem un tālākiem Krievijas novadiem. 
1881. gadā Rīgā bija ap 170 000 iedzīvotāju, bet 1897. gadā jau ap 256 000, 
proti, iedzīvotāju kopskaits palielinājās par 86 000 jeb 51 gadiem.  1897. gadā 
Rīgā šīs vecuma grupas  īpatsvars bija 38,5 %. Turklāt tās ietvaros vīriešu 
īpatsvars bija par 6,3 % lielāks,2  jo tradicionāli vīrieši migrēja vairāk nekā 
sievietes. Sievietes piesaiste mājai, darbs saimniecībā, bērnu dzemdēšana un 
audzināšana, rūpes par citiem ģimenes locekļiem, kā arī pastāvošās patriarhālās 
tiesiskās, sociālās un morāles normas un priekšstati neļāva viņai doties peļņā 
ārpus mājas. 

Tomēr tieši 19. gs. otrajā pusē strauji notiekošās ekonomiskās, demogrāfiskās 
un sociālās pārmaiņas aizsāka veidot situāciju, kurā sievietēm nācās sev 
nodrošināt iztiku ārpus savas mājas un ģimenes. Savukārt nepieciešamība 
strādāt algotu darbu mudināja viņas doties uz lielajām pilsētām, kur iespējas 
dabūt darbu bija lielākas. Pārsvarā no laukiem uz pilsētu vienas devās sievi-
etes, kuras piederēja pie pagasta patriarhālās sabiedrības marginālās daļas. 
Tās bija sievietes, kurām nebija tēva, neprecējušās sievietes un atraitnes. 
Sievietes migrēja arī kopā ar vīriešiem – viņu mātes, māsas, māsīcas u.c. 
radinieces, kam bija nepieciešams algots darbs. Tikai labi situēti vīrieši varēja 
doties uz pilsētu kopā ar sievu, jo arī vidējais vīrieša darba atalgojums 
rūpniecībā, transportā, apkalpojošajā sfērā u.c. nebija tik liels, lai viņš varētu 
bez problēmām nodrošināt iztiku vēl arī citiem ģimenes locekļiem.3 

Rūpniecības straujā izaugsme un jaunu iedzīvotāju ienākšana pilsētā radīja 
priekšnoteikumus gluži citas, no iepriekšējiem gadu desmitiem atšķirīgas 
pilsētvides veidošanās procesam. Tas ietvēra ne tikai jauno mašinizēto 
ražošanas veidu, pilsētapbūvi, infrastruktūru, sanitāros apstākļus, pārtiku, 
bet arī dzīves un uzvedības veidu un cilvēku savstarpējās attiecības. Par 
jaunās pilsētvides saimniecisko un sociālo iezīmi  kļuva arī sievietes – algotā 
darba veicējas.4  Taču pilsētas vide tiesiski, sociāli un arī atalgojuma ziņā 
nebija sievietei labvēlīga. Jurisdikcijā sievietei noteiktās tiesības  salīdzinājumā 
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ar vīrieti bija ļoti ierobežotas.5  Arī samaksa par sievietes darbu bija ievērojami 
zemāka nekā vīrieša, parasti – 1/3–2/3 no vīrieša darba atalgojuma. Baltijā 
19. gs. 90. gados lielas daļas sieviešu alga nepārsniedza 10 rubļu mēnesī.6  

Pēc aptuvenām aplēsēm, 19. gs. beigās apmēram puse no visām Rīgā 
darbaspējīgajā vecumā dzīvojošajām sievietēm pašas strādāja kādu algotu 
darbu un pelnīja sev iztiku.7  1897. gadā Rīgā vislielākā strādājošo sieviešu 
grupa – 15 304 jeb 33,04 % no kopskaita – bija kalpones. Dažādās rūpniecības 
un amatniecības nozarēs strādāja 13 797 sievietes jeb 29,79 %. Īpaši daudz 
sieviešu nodarbojās ar šuvējas arodu. 1897. gadā Rīgā bija 6276 šuvējas jeb 
13,55 % kopskaita. Pilsētā sev iztiku pelnīja arī 2057 veļas mazgātājas un 
apkopējas jeb 4,44 % no visām strādājošajām sievietēm, 1913 jeb 4,13 % bija 
nodarbinātas tirdzniecībā. Pedagoģijas jomā Rīgā strādāja 1163 sievietes jeb 
2,51 %. Skaitliski  visai neliela sieviešu grupa nodarbojās ar prostitūciju. Pēc 
1897. gada tautas skaitīšanas datiem, Rīgā bija 334 prostitūtas jeb 0,72 % no 
visu pilsētā strādājošo sieviešu kopskaita.8  Prostitūtas veidoja tiesiski, sociāli 
un morāli no pārējās sabiedrības nošķirtu grupu. Šī raksta uzdevums ir 
sociālvēstures skatījumā aplūkot prostitūciju un prostitūtas kā sociālu grupu 
Rīgā 19. gs. 90. gados sava laika sociālajā, saimnieciskajā, tiesiskajā un 
uzskatu kontekstā.9 

Noteikumi

Krievijas impērijā prostitūcijas kontroles un reglamentācijas administratīvo 
sistēmu aizsāka veidot 19. gs. 40. gados. Tā tapa pēc Francijas parauga, 
kur prostitūcijas sanitāro kontroli ieviesa 1778. gadā. Šo sistēmu 19. gs. 
pārņēma arī citas Eiropas valstis. Galvenais iemesls valsts īpašai politikai 
prostitūcijas jomā bija pieaugošā saslimstība ar sifilisu.

Krievijā 1843. gadā tika izdots rīkojums par Medicīnas policijas komiteju 
(Врачебно-полицейский комитет) dibināšanu Sanktpēterburgā, Maskavā, 
Vilņā, Rīgā un Ņižņijnovgorodā. Saskaņā ar administratīvajiem rīkojumiem 
visās pilsētās policijai bija jāsastāda pilnīgi un ticami prostitūtu saraksti. 
Turklāt policijai, ja kāda sieviete, kas nodarbojās ar prostitūciju, pārcēlās 
uz citu pilsētu, par to bija jāinformē šīs pilsētas policija. Prostitūtu saraksti 
guberņu centros atradās policijā, pārējās pilsētās – slimnīcā. Šajos sarakstos 
iekļautās sievietes regulāri – reizi nedēļā – izmeklēja ārsts. Saslimušās tika 
nosūtītas uz slimnīcu. Policijas uzdevums bija savākt no slimajiem vīriešiem 
liecības par sievietēm, kuras būtu varējušas viņus inficēt. Policijas noteikumi 
paredzēja, ka fabrikās jābūt ārstam, kurš periodiski pārbaudītu strādājošo 
vīriešu veselību un, ja ir aizdomas par saslimšanu, arī sieviešu. Medicīniskā 
apskate bija jāveic arī abu dzimumu zemāko slāņiem piederīgajām personām, 
kuras dažādu pārkāpumu dēļ aizturēja policija. Medicīnas policijas komiteju 
uzdevums bija arī publisko namu un tajos strādājošo sieviešu uzraudzība un 
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kontrole. Tāpat šīs komitejas uzraugu pienākums bija dežūras uz ielām un 
dažādās izklaides un atpūtas vietās, lai pieķertu un reģistrētu sievietes, kuras 
nodarbojas ar prostitūciju. Policijas uzrauga uzdevums bija par prostitūciju 
aizdomās turamo sievieti novērot, izsekot, uzzināt viņas dzīvesvietu, izjautāt 
sētnieku un, kad izdodas savākt pietiekoši daudz kompromitējošu materiālu, 
ziņot Medicīnas policijas komitejai. Tad šai sievietei jāierodas komitejā uz 
medicīnisko pārbaudi un viņas juridiskā statusa tālāku noteikšanu. Ja sievietei 
nav iespējams pierādīt, ka viņa nav nodarbojusies ar prostitūciju, tad tā tiek 
reģistrēta policijā kā prostitūta. Sievietes pasi apmaina pret speciālu dokumentu 
t.s. biļeti, un viņai iknedēļas jāierodas policijā uz medicīnisko pārbaudi.10

Rīgas Medicīnas policijas komitejas sastāvu un darbību atspoguļo Latvi-
jas Valsts vēstures arhīvā esošie šīs iestādes dokumenti. 1893. gadā Rīgas 
Medicīnas policijas komitejas sastāvā bija priekšsēdētājs apakšpulkvedis Reiharts, 
medicīnas inspektors – kolēģijas sekretārs Maļiņins, komitejas loceklis – valsts 
padomnieks Jakobi, darbvedis – Mihelsons un skrīveris – Hondzinskis, pieci 
ārsti, divas vecmātes, izsūtāmais, kā arī astoņi uzraugi.11 Atsevišķas amatper-
sonas nākamajos gados tika nomainītas, tomēr štata vietas komitejā palika 
pastāvīgas. Policijas ārsts mēnesī saņēma apmēram 55–60 rubļu un uzraugs 
35–40 rubļu, kā arī piemaksas.12 

Rīgas Medicīnas policijas komitejas žurnāli, reģistri, lietvedības dokumenti 
liecina, ka šī iestāde 19. gs. 90. gados faktiski pilnībā kontrolēja prostitūciju 
pilsētā. Komiteja ik gadu īpašos žurnālos alfabēta kārtībā reģistrēja visus 
publiskos namus un katrā strādājošās prostitūtas – vārds, uzvārds, iesauka, 
kad iestājusies namā un kad izstājusies, uz kādu pilsētu pārcēlusies, kāda ir 
vēlākā nodarbošanās, kādi ir medicīnisko pārbaužu rezultāti u.c.13 Atsevišķos 
žurnālos alfabēta kārtībā līdzīgā veidā tika reģistrētas t.s. prostitūtas            
vieninieces.14

Medicīniskās pārbaudes tika reģistrētas arī atsevišķos žurnālos. Ikvienam 
komitejas ārstam bija savs sieviešu, kurām jāierodas uz iknedēļas veselības 
pārbaudi, reģistrs. Šajos dokumentos tika atspoguļots fakts, vai viņa ieradās 
uz pārbaudi, un tā brīža veselības stāvokļa konstatācija.15

Medicīnas policijas komitejas uzraugu darbs attainojas sodu reģistros. 
Tajos fiksēti uzraugu atklātie medicīnas policijas izdoto noteikumu dažādie 
pārkāpumi – kas un kad to ir veicis, kas šo pārkāpumu ir atklājis un kāds 
sods piespriests.16 Tāpat uzraugu darbību atspoguļo Rīgā aizturēto sieviešu 
reģistrs, kurā ierakstīts aizturētās sievietes vārds, kurš uzraugs un kad viņu 
aizturējis, medicīniskās pārbaudes rezultāti, kad ierakstīta prostitūtu sarakstā 
vai arī atbrīvota.17

Rīgas Medicīnas policijas komitejas darbību atsedz arī tās iknedēļas sēžu 
žurnāli,18 kā arī kases grāmatas.19 Šīs iestādes arhīvā ir arī citi dokumenti, 
piemēram, protokoli, ziņojumi par uzraudzības rezultātiem, iedzīvotāju iesnie-



gumi un atbildes uz tiem, sūdzības, ziņojumi, sarakste ar citām administratīvajām 
iestādēm, dokumenti par prostitūtu dzīvesvietas maiņu u.c. 

Publiskie nami

Rīgas Medicīnas policijas komitejas uzdevums bija panākt to, ka pilsētā dar-
bojas tikai licencēti publiskie nami, kas atrodas komitejas kontrolē un ievēro 
tās izdotos noteikumus, kā arī maksā visus policijas  noteiktos maksājumus 
un nodokļus. Publisko namu izvietojumu Rīgā, tāpat kā citās pilsētās, notei-
ca  Krievijas iekšlietu ministra 1861. gada 22. jūlijā izdotais rīkojums. Tas 
paredzēja, ka publiskajiem maniem jāatrodas vismaz 150 saženu (320 m) 
attālumā no baznīcām un skolām u.c. līdzīgām iestādēm. Ja ieeja publiskajā 
namā nav no galvenās ielas, kas ved uz baznīcu vai skolu, bet no šķērsielas, 
tad spēkā stājās likums par akcīzes ievākšanu no dzertuvēm, kas nosaka, 
ka attālumam no šīs iestādes līdz baznīcai, skolai u.c. ir jābūt ne mazākam 
kā 40 saženiem (85 m).20 19. gs. 80. gadu sākumā Rīgā bija 9 publiskie nami, bet 
beigās – 33.21 1891. gadā darbojās 35 atklātie nami, kas parasti tika dēvēti 
saimnieces vārdā, – Annas Behtereres, Mariannas Beijeres, Annas Bulvanes, 
Marijas Eizermanes, Annas Heijeres, Haukas, Goldbergas, Ivlovas, Emīlijas 
Karobas, Lizas Knotes, Marijas Lauteres, Matildes Litihas, Emmas Luteres, 
Annas Mačevskas, Henrietes Mališevskas, Marlatas, Avdotjas Matvejevas, 
Augustes Menzes, Jozefinas Misares, Henrietes Naujakas, Petrikas, Elizabe-
tes Rozenšteinas, Frederikas Rozes, Simsones, Marijas Stankevičas, Šilleres, 
Šmiras, Matildes Štālas, Annas Tauhnicas, Vilhelmīnes Tifermanteles, Tillas, 
Annas Vambzeres, Vankas, Vīksnes, Annas Zakas. No tiem četrus šī gada 
laikā atvēra un astoņus slēdza. Publiskie nami bija izvietoti noteiktos pilsētas 
rajonos. Visvairāk publisko namu – 19 – darbojās Rīgas Maskavas pilsētas 
daļā (Avotu 1, 11, 13, 17, 19; Ģertrūdes 52; Marijas 33, 35, 53, 61; Matīsa 
35; Romanova 50, 62, 62/64; Stabu 38, 40; Suvorova 76), astoņi atradās 
centra rajonā (Ķēniņa 22; Rīdzenes 36; Suvorova 53; Torņu 13, 15, 25/27), 
pieci Sanktpēterburgas (Ģertrūdes 23; Ķieģeļu 2, 3; Stabu 29; Zaļā 4) un trīs 
Jelgavas pilsētas daļā (Grāvju 19, 25, 26). Visvairāk Rīgā bija otrās šķiras 
publisko namu – 23. Deviņi piederēja pirmajai šķirai, bet trīs – trešajai.22 

90. gados publisko namu skaits samazinājās – 1899. gadā Rīgā atvērti 
bija 23 nami. To skaits bija īpaši sarucis centra rajonā: gadsimta beigās tur 
darbojās tikai viens nams, kas piederēja Lācei (Rīdzenes 8). Lielākais namu 
skaits – 12 – joprojām bija Maskavas pilsētas daļā. Piecpadsmit atklāto namu 
Rīgā piederēja otrajai šķirai, seši – pirmajai un divi – trešajai. Lielai daļai 
šo iestāžu kopš 1891. gada bija mainījušas saimnieces, bet adreses – Avotu, 
Grāvja, Ģertrūdes, Ķieģeļu, Marijas, Matvejeva, Rīdzenes, Romanova, Stabu, 
Suvorova, Zaļajā ielā – tomēr palika nemainīgas.2 3 
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Lai gan publiskie nami asociējās vispirms ar saimnieces vārdu, tomēr to 
pārvaldi nekādā ziņā nevar uzskatīt vienīgi par sieviešu darbības jomu. Lielai 
daļai šo sieviešu bija vīri, citi radinieki, draugi, kompanjoni, kas tikpat lielā 
mērā bija iesaistīti atklāto namu apsaimniekošanā. Piemēram, A. Tauhni-
cas iestādes intereses administratīvajās instances pārstāvēja saimnieces vīrs 
Frīdrihs Tauhnics un L. Knotes – viņas vīrs Roberts Knote.

Licences publiskajiem namiem izsniedza Medicīnas policijas komiteja. 
Turklāt katru gadu bija jāizņem jauna koncesija. I šķiras nama koncesija   
vienam gadam maksāja 100 rubļu, II šķiras – 50 rubļu un III šķiras – 25 rubļu. 
Katra nama īpašnieks maksāja Medicīnas policijas komitejai arī mēneša nodok-
li, kā arī maksu no 3 līdz 6 rubļiem par katras jaunas sievietes “ierakstīšanu” 
namā.24 Tāpat publisko namu īpašnieces ik gadus Rīgas pilsētas valdes 
Tirdzniecības komisijai maksāja ģildes nodokli un dzertuves nodokli. 1892. 
un 1893. gadā pirmais bija 206,70 rubļu un otrais – 350 rubļu.25 

Policijas uzdevums bija kontrolēt atklātos namus. Sastādītajos protoko-
los bieži fiksēti sanitārie pārkāpumi – netīrītas telpas, netīra gultasveļa, 
kā arī gultas bez palagiem, nenovāktas sasisto trauku un pudeļu lauskas. 
Policijas ziņojumos minēti arī citi starpgadījumi – zādzības, kautiņi u.c. 
Piemēram, 1892. gadā Jelgavas pilsētas daļas pristava rakstītajā ziņojumā par 
krimināllietām, kas ierosinātas par 1891. gadā notikušajām zādzībām, minēti 
visi šīs pilsētas daļas atklātie nami. Tā Knotes namā Mārtiņu Graubiņu apza-
dzis šīs iestādes muzikants un Ādamam Pupartam kāda prostitūta nozagusi 
54 rubļus, bet Jānim Jordānam 24 rubļus. Menzes atklātajā nama Eduardam 
Binderam kalpotājs Eduards Petriks nozadzis 46 rubļus.26 1893. gadā policija 
sastādīja protokolu par to, ka nama saimniece L. Knote piekāvusi prostitūtu 
Jeļizavetu Bērziņu, kura atteikusies pildīt kādu saimnieces prasību.27 Ziņas 
par gaisotni Rīgas atklātajos namos sniedz arī iedzīvotāju sūdzības. Lūgumā 
Rīgas policijas priekšniekam 1899. gadā neatļaut Grāvju ielā atvērt vēl             
vienu šādu iestādi apkārtējo māju iemītnieki rakstīja: “Grāvju ielā atrodas trīs 
publiskie nami. Nepārtraukta mūzika, pastāvīga dzērušu palaidņu pulcēšanās 
uz Grāvju ielas, īpaši augstāk minēto iestāžu priekšā, trakošana, kautiņi, 
kas nereti beidzas ar nāvi, – tas viss ne tikai liedz iedzīvotājiem normālai 
dzīvei nepieciešamo mieru, bet arī dziļi apvaino viņu tikumiskās jūtas.”28 
Tālāk šajā iesniegumā uzsvērts, ka publisko namu piedzērušie apmeklētāji 
kaitīgi ietekmē skolniekus un skolnieces, jo “parasti rītos izejot no atklātā 
nama, t.i., laikā, kad skolu jaunatne dodas uz mācību iestādēm vai uz 
darbnīcām rūpnīcās, palaidņu vairākums uz ielas nokārto savas neatliekamās 
vajadzības, rāda pusaudžiem visādas riebeklības, un ne tikai nekautrējoties 
viņu mazgadības, bet it kā ņirgājoties par viņu neaizsargātību.”29 Mājas Mari-
jas ielā 54 īpašnieki 1900. gada februārī žēlojās, ka publika, kas no rītiem 
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1. att. Rīgas atklāto namu saimnieču paraksti uz Rīgas Medicīnas polici-
jas komitejas 1893. gada 1. maija apkārtraksta par prostitūtu uzvedību 

sabiedriskās vietās. LVVA, 51. f., 1. apr., 23409. l.                                         
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iziet no blakus esošā atklātā nama, rada viņiem nepatikšanas, noraujot no 
sienas veikala izkārtni–kliņģeri un sašaujot uzrakstu.30  

Rīgas policija iedzīvotāju sūdzības  izskatīja, tomēr parasti publisko namu 
slēgšanu atzina par nelietderīgu sabiedrības kopējām interesēm. Šāda nostāja 
pausta arī kādā 1897. gadā rakstītā policijas ziņojumā: “Izvirtība Rīgas pilsētā, 
tāpat kā visās lielās pilsētās un rūpniecības centros, mūsdienās ir milzīga, 
tās sekas ir spēcīgs sabiedriskās tikumības kritums un baudkāres slimību, 
īpaši sifilisa izplatība, kas rada nopietnas briesmas visai valstij. Tās iemesli 
galvenokārt ir nelabvēlīgie sociālie apstākļi dzīvei lielās pilsētās. Ņemot vērā 
to, ka šo ļaunumu nav iespējams izskaust, policijas un medicīnas policijas 
komiteju uzdevums ir tikai novērst neērtības, ko rada izvirtība tikumiskajā 
un sanitārajā jomā, kā arī nemitīga un stingra prostitūcijas uzraudzība. Šajā 
ziņā galvenais traucēklis ir slepenā prostitūcija, tādēļ arī valdība nolēmusi 
pieļaut kā mazāko ļaunumu tā saucamo publisko māju (bordeļu) esamību, 
kas atrodas atbildīgu saimnieču pārvaldē un pastāvīgā policijas un Medicīnas 
policijas komitejas uzraudzībā.”31 Tātad 19. gs. nogalē publiskie nami bija 
oficiāli atzīti par Rīgas sabiedrībai vajadzīgām un noderīgām iestādēm, kas 
kalpo pilsētas iedzīvotāju labklājībai. Jāatzīst gan, ka tās bija tikai vienas 
sabiedrības daļas intereses.

Prostitūtas

Prostitūtas veidoja īpašu sociālo grupu, kuru no pārējās sabiedrības 
šķīra viņu tiesiskais stāvoklis, sabiedrībā valdošie priekšstati par pareizu 
dzīvesveidu, uzvedību un godīgu darbu. Medicīnas policijas komiteju kontrole 
un pases aizstāšana ar prostitūtas biļeti faktiski šīs sievietes ikdienā izolēja 
no pārējās sabiedrības un kavēja viņu nodarbošanās maiņu. 

Kaut arī prostitūtas formēja no sabiedrības nošķirtu grupu, tomēr tās 
sastāvs Rīgā bija ļoti mainīgs. Tā gan nemitīgi papildinājās ar jaunām  
sievietēm, gan arī sievietes to dažādu iemeslu dēļ atstāja, piemēram, 
pārceļoties uz citu pilsētu, saslimstot, apprecoties, dzemdējot bērnu, uzsākot 
citu nodarbošanos, nomirstot u.c. Tāpat prostitūtas bieži mainīja savas dar-
bavietas, pārejot no viena publiskā nama uz citu, kā arī no atklātā nama 
uz individuālu darbības veidu un otrādi. Tādēļ iespējams ir noteikt tikai ļoti 
aptuvenu prostitūtu skaitu pilsētā. Piemēram, 1891. gadā publisko namu 
prostitūtu reģistrā ierakstītas 667 sievietes, no viņām vienā un tajā pašā 
atklātajā namā visu gadu nostrādājušas tikai 130 jeb 19,48 % no kopskaita.32 
Šī gada prostitūtu vieninieču sarakstā iekļautas 767 sievietes, bet visu gadu 
Rīgā šajā arodā strādājušas tikai 154 jeb 20,08 %.33 Savukārt 1892. gada 
kopējā publisko namu prostitūtu reģistrā ierakstītas 783 sievietes, no viņām 
visu gadu vienā iestādē strādājušas tikai 90 jeb 11,49 % no kopskaita.34 
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Prostitūtu vieninieču reģistrā togad minēti 622 vārdi un visu gadu nostrādājušas 
163 jeb 26,21 %.35 1897. gadā šajā sarakstā iekļautas 683 sievietes, no kurām 
ar prostitūciju visu gadu nodarbojusies 41 jeb 6,06 %.36 1899. gada publisko 
namu prostitūtu reģistrā ierakstītas 768 sievietes, un no viņam vienā iestādē 
visu šo gadu nostrādājusi 71 jeb 9,24 %.37 

Arī citi Rīgas Medicīnas policijas komitejas savāktie dati atspoguļo šīs 
grupas iekšējo dinamiku. Piemēram, 1898. gada 1. janvārī  Rīgas publiskajos 
namos strādāja 297 sievietes, bet 1899. gada 1. janvārī – 285. Šī gada laikā 
publiskajos namos darbu bija uzsākušas 462 sievietes un 474 pārtraukušas. 
1898. gada 1. janvārī Rīgā bija 294 prostitūtas vieninieces, 1899. gada 
1. janvārī – 356. Gada laikā šajā prostitūtu kategorijā tika iekļautas        
373  sievietes un 311 izslēgtas.38

Prostitūtas pēc savas sociālās izcelsmes piederēja pie iedzīvotāju zemākajiem 
slāņiem – zemniecēm un sīkpilsonēm. Tomēr atsevišķos gadījumos prostitūtu 
arodā nonāca muižnieku kārtai piederīgas sievietes. Domājams, ka to ģimenes 
bija izputējušas un viņām nācās meklēt peļņas iespējas, lai izdzīvotu. Pārsvarā 
sievietes, kas strādāja prostitūtas darbu, bija jaunienācējas pilsētā. Piemēram, 
no visām sievietēm, kuras 1900. gadā uzsāka darbu Rīgas publiskajos namos, 
tikai 7,67 % bija rīdzinieces. Gandrīz puse – 48,53 % – sieviešu bija dzimušas 
Baltijas guberņās (sk. tab.). Starp prostitūtām īpašs statuss bija ārzemniecēm. 
Tradicionāli tika uzskatīts, ka viņu sniegtie pakalpojumi ir vērtīgāki. Liecība 
tam ir arī prostitūtu darbā lietotie vārdi, piemēram, Aīda (īst. v. Minna 
Veše), Alvīra (Olga Priedīte), Bianka (Katrīna Kānberga), Esmeralda (Johanna 
Bautce), Grēthena (Marija Cahiko), Karmena (Terēza Makaļina), Ketija (Līze 
Kārkliņa), Konkordija (Matilde Puriņa), Lilī (Praskovja Konstantinova), Lonija 
(Līna Vanaga), Margo (Terēza Ritere), Mollija (Aleksandra Savicka), Valeska 
(Marija Sumrova) u.c.39 1898. gadā Rīgas Medicīnas policijas komiteja izdeva 
rīkojumu, ka pilsētas publiskajos namos aizliegts pieņemt darbā ārzemnieces. 
Pēc gada šis aizliegums tika atcelts, jo policiju satrauca publisko namu 
apmeklētāju skaita kritums un pieaugošais pieprasījuma pēc individuālajām 
prostitūtām ārzemniecēm.40 

Rīgas prostitūtu nacionālais sastāvs, tāpat kā visa pilsētas iedzīvotāju struktūra, 
bija samērā raibs. Prostitūtu vidū bija pārstāvētas visas Rīgas tautības – vācietes, 
latvietes, krievietes, polietes u.c. (sk. 2. att.). Prostitūtas bija ļoti jaunas sievietes. 
Apmēram puse no viņām šo arodu uzsāka līdz 21 gada vecumam (sk. 3. att.). 

Iemesli, kādēļ šīs jaunās sievietes, nonākot pilsētā, sāka nodarboties ar 
prostitūciju, sakņojās gan tālaika sociālajā un saimnieciskajā vidē, apstākļu 
sakritībā, viņu dzīves pieredzē, spējā adaptēties jaunos, sev pilnīgi svešos, 
pat ekstrēmos apstākļos, gan arī, nenoliedzami, sievietes personības tipā. 
Tomēr pastāvēja vairāki noteikti sociālie kritēriji, kas sekmēja zemākajiem 
slāņiem piederošo sieviešu kļūšanu par prostitūtām. Viņas pārsvarā nāca no 
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kurš piedāvāja kopā ar viņu iedzert un pēc tam aicināja stāties ar viņu 
miesīgās attiecībās, no tām es stingri atteicos un pieprasīju, lai viņš tūlīt 
atstāj manu istabu, paskaidrojot viņam, ka es esmu godīga sieviete. Saim-
niece, kuru ataicināja vīrietis, gribēja mani nomierināt un pierunāt piekrist 
vīrieša prasībām un atkal aizgāja, bet vīrietis, neļaujot man iziet no istabas, 
un par spīti manai pretestībai un lūgumiem, beidzot varmācīgi laupīja man 
nevainību. Es zināju, ka mana radiniece uz laiku ir izbraukusi no Rīgas, bet 
citu pazīstamo man šeit nebija, tādēļ es paliku šajā namā līdz 1. jūnija rītam 
un atkal devos pie savas radinieces. Pa ceļam es iegāju jau minētajā kafijas 
veikalā, lai paņemtu savas tur atstātās mantas, bet uzzināju, ka tās jau ir 
paņēmusi sieviete, kas dēvējās par Freibergu un kuras dzīves vieta man un 
veikala īpašniekam nav zināma.”44 L. Šlēgele lūdza policiju sameklēt viņas 
mantas un sodīt notikušajā vainīgos.45

Prostitūcija sievietēm visai bieži bija pagaidu nodarbošanās vai gadījuma 
peļņa izmisuma brīžos. Piemēram, Rīgas Medicīnas policijas komitejā ir kādas 
Amālijas Šmites, dzīvojošas Tērbatas ielā 25, iesniegums. Tajā viņa raksta, ka 
trūkums lika pieņemt savā dzīvoklī viesi, kurš samaksāja par pakalpojumu 
1,50 rubļu. Bet nākamajā dienā viņš ieradās vēlreiz un apgalvoja, ka viņam 
nozagti 8 rubļi. A. Šmite paskaidroja, ka viņa nav nozagusi šo naudu un 
ka viņai vispār nav vairāk naudas kā šie nopelnītie 1,50 rubļu. A. Šmite 
lūdza policiju viņu nenodot, jo ir precējusies un viņai ir jāuztur četri bērni. 
Parasti A. Šmite pelnījusi viņiem iztiku ar šūšanas darbiem, bet šujmašīnu 
nācies pārdot, un tagad viņa vairs nevar strādāt.46 

Visai bieži plaisa starp strādnieces, kalpones, pārdevējas, viesu apkalpotājas 
un prostitūtas profesiju nebija liela. Tomēr prostitūtu pāriešanu citā profesijā 
sarežģīja reģistrācija policijā. Sievietēm vajadzēja panākt, lai Medicīnas polici-
jas komiteja viņas izslēdz no prostitūtu sarakstiem un izsniedz pasi. Rīgas 
Medicīnas  policijas komiteja saņēma daudzu sieviešu iesniegumus, ka viņas 
vēlas pārtraukt prostitūtas darbu un uzsākt citu nodarbošanos. Visvieglāk 
sievietēm izkļūt no prostitūtu saraksta bija tad, ja par viņām galvoja kāds 
vīrietis – darba devējs, tēvs, līgavainis, uzturētājs. Piemēram, 1899. gadā 
Potaps Komass lūdza izslēgt no prostitūtu saraksta Natāliju Ribakovu, jo 
vēlas ar viņu stāties likumīgā laulībā; Nikolajs Ovčiņikovs lūdza izslēgt 
Emmu Engu, jo jau vairāk par gadu dzīvo ar viņu kopā un tādēļ viņa ar 
prostitūciju vairs nenodarbojas; Ivans Beijers lūdza izslēgt Doru Upmali, ar 
kuru dzīvo kopā un kura rūpējās par viņa saimniecību; Fjodors Saharevskis 
lūdza izslēgt savu meitu Emīliju, jo viņa tagad dzīvo mājās un ar prostitūciju 
nenodarbojas; Pāvels Savčenko lūdza izslēgt Olgu Volkovu, jo pazīst viņu 
kopš bērnības un tagad vēlas pieņemt darbā par kalponi; Pidriķis Zirnītis 
lūdza izslēgt no prostitūtu saraksta Līzi Bitenieci, kuru gribējis apprecēt, 
bet pārdomājis, taču pieņēmis darbā par saimnieci.47 Protams, sievietes arī 



pašas iesniedza lūgumus izslēgt viņas no prostitūtu saraksta, minot dažādus 
iemeslus – jaunu darbavietu, laulības, bērna piedzimšanu, veselības stāvokli, 
pārāk lielo vecumu u.c. Policija parasti savāca ziņas par šo sievieti un, ja tās 
apliecināja, ka viņa ir uzsākusi “godīgu” dzīvi, tad tika lemts par izslēgšanu 
no Medicīnas policijas komitejas sarakstiem.

Nenoliedzami, prostitūtas darbs degradēja sievietes personību un apdraudēja 
viņas veselību. Senators A. Koni norādīja, ka “bezdarba dzīve, alkohola 
baudīšana pamazām pilnīgi pārvērš un padara par nejūtīgām šās sievietes, ku-
ras top turētas krātiņos un raibi izgreznotas priekš citu tamlīdzīgu dzīvnieku 
kārību apmierināšanas, un agrākā kritusē meitene paliek par pazudušu sie-   
vieti”.48 Augsts bija prostitūtu saslimstības līmenis ar venēriskajām slimībām. 
Piemēram, pēc 1891. gada Rīgas policijas ārstu atskaitēm, saslima 1/2–1/3 
no visām prostitūtām.49 1892. gadā no ārsta Valdhaura pārbaudītajām sešu 
publisko namu 56 prostitūtām saslima 32 (10 ar sifilisu, 9 ar mīksto šankru, 
13 ar gonoreju) un no 60 prostitūtām vieniniecēm saslima 27 (5 ar sifilisu, 

4. att. J. Matvejeva atklātā nama prostitūtas Annas Siņicinas (Maņas) ienākumu 
un izdevumu grāmatiņa. LVVA, 51. f., 1. apr., 23418. 1., 236.–251. lp.
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13 ar mīksto šankru, 9 ar gonoreju).50 Pēc aptuvenām aplēsēm, Eiropā 75 % 
prostitūtu saslima ar sifilisu darba pirmajos piecos gados, viena no 20 saslima 
ar tuberkulozi, 60 % kļuva par alkoholiķēm vai narkomānēm, 40 % nomira, 
nesasniedzot 40 gadu vecumu.51 

Prostitūtas nevar uzskatīt par materiāli labi nodrošinātām sievietēm. 
Atalgojums par viņu darbu bija ļoti dažāds un iespēja nopelnīt – mainīga. 
Tomēr tiek lēsts, ka 19. gs. prostitūta dienā varēja nopelnīt tikpat daudz, 
cik citās nekvalificētajās profesijās strādājošās nedēļas laikā.52 Vidējās kate-
gorijas prostitūta Rīgā 90. gados par pakalpojumu caurmērā saņēma ap 2 rbļ. 
Mēneša ienākumi darbam labvēlīgā situācijā varēja sasniegt ap 50–80 rubļu. 
Taču vismaz puse no publisko namu prostitūtu nopelnītās summas pienācās 
nama saimniecei. Prostitūtām nācās maksāt saimniecei nodokļa naudu un 
arī par izlietoto veļu un kafiju. Piemēram, 1893. gadā 2. šķiras atklātajā 
namā prostitūtas mēneša nodoklis bija 2,65 rbļ. un maksa par veļu un 
kafiju – 10 rbļ. mēnesī.53 Nereti prostitūtas bija parādā saimniecei. Piemēram, 
Anna Siņicina nespēja sešu mēnešu laikā atmaksāt saimniecei Jevdokijai 
Matvejevai naudu par 70 rubļu vērto plīša mēteli, kas tika iegādāts darba 
gaitu sākumā.54 Savukārt prostitūtām vieniniecēm lielu daļu savas nopelnītās 
naudas nācās atdot suteneriem.

Visiem sociālajiem un mantiskajiem slāņiem piederošie vīrieši un sievietes 
prostitūtas parasti atklāti nicināja. Viņas tika dēvētas par netiklēm, bezgodēm, 
izvirtulēm, kritušām sievietēm. Vērtējot prostitūtas statusu sabiedrībā, filo-
zofe S. de Bovuāra rakstīja: “Prostitūta ir grēkāzis; vīrieši izgāž uz viņu 
savu netiklību, ar viņas palīdzību it kā atbrīvojas no savas neģēlības un 
zemiskuma, viņa piesedz viņa nekrietnību, un, neraugoties uz to, viņš viņu 
neatzīst. Vai viņa strādā likumīgi ar policijas atļauju vai nelegāli, vienalga 
ar viņu apietas kā ar pāriju.”55

Uzraudzība ielās
Medicīnas policijas komiteju uzraugu pilnvaras bija ļoti plašas. Viņi 

kontrolēja publiskos namus, prostitūtas un ierosināja uzlikt sodus par 
pamanītajiem pārkāpumiem, piemēram, par atklātajos namos strādājošām 
nereģistrētām prostitūtām, par prostitūtu neierašanos uz ārsta pārbaudi.56 
Uzraugu pienākums bija arī atklāt nelegālus atklātos namus, sodīt vīriešus par 
sutenerismu, kā arī krogu īpašniekus, ja viņi savā iestādē turēja prostitūtas.57 

Uzraugiem bija arī tiesības aizturēt uz ielas ikvienu sievieti, kuru viņi kaut 
kādu iemeslu dēļ turēja aizdomās par nodarbošanos ar prostitūciju. 1895. gadā 
Rīgā uz aizdomu pamata tika aizturētas 130 sievietes, 1896. gadā – 170, 1897. 
gadā – 188, 1898. gadā – 210, 1899. gadā – 277, 1900. gadā – 280 sievietes.58 
Šīs sievietes nonāca Medicīnas policijas komitejā, kur vispirms tām vajadzēja 
iziet ārsta pārbaudi, lai noskaidrotu, vai viņas neslimo ar kādu venērisko 
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slimību. Slimās tika nosūtītas uz slimnīcu Aleksandra augstumos. Piemēram, 
1896. gadā no aizturētajām 170 sievietēm slimas bija 37 jeb 21,76 %, 1900. 
gadā no 280 aizturētajām – 44 jeb 15,71 %.59 Medicīnas policijas komitejas 
pienākums bija arī pārbaudīt, vai uzrauga aizturētā sieviete tiešām nodarbojas 
ar prostitūciju. 1896. gadā komitejai nācās atbrīvot 89 sievietes jeb 52,35 % no 
aizturētajām, neierakstot viņas prostitūtu sarakstos, 1900. gadā – 103 sievietes 
jeb 36,79 %.60

Gadsimta beigās Krievijas impērijā Medicīnas policijas komiteju uzraugu 
kontrole pār zemāko slāņu sieviešu dzīvi kļuva īpaši stingra. Faktiski par 
potenciāli aizdomās turamajām kļuva visas sievietes, kuras nedzīvoja kopā 
ar kādu vīrieti (tēvu, vīru, brāli, mīļāko). Sabiedrības un varas pārstāvju 
skatījumā vīrietis bija sievietes uzvedības labāka garantija nekā viņa pati.  
Par policijas uzraugu vajāšanas upuri varēja kļūt ikviena kalpone, šuvēja, 
veļas mazgātāja, pārdevēja u.c., it īpaši tad, ja viņa zaudēja darbu un ja 
dzīvoja viena vai arī kopā ar kādu radinieci. Ja policijas uzraugs sievieti 
redzēja situācijā, kas ļāva šaubīties par viņas tikumību, tad šī sieviete varēja 
tikt reģistrēta kā prostitūta.61 Visparastākās šādas situācijas bija atrašanās 
vēlu uz ielas, atgriešanās mājās vēlu kopā ar vīrieti, atrašanās kopā ar vīrieti 
krogā, kafejnīcā, viesnīcā u.c. izklaides vietās. 

Rīgas Medicīnas policijas komiteja saņēma daudz iesniegumu, kuros 
tika lūgts izmeklēt šādus sieviešu aizturēšanas gadījumus. Piemēram, Tat-
jana Tripoļinova rakstīja, ka viņa kopā ar divām draudzenēm un viņām 
pazīstamiem vīriešiem 1892. gadā Umurkumura svētku laikā iegājusi viesnīcā 
“Tērbata”, kur notikusi policijas pārbaude un viņa tika aizturēta un reģistrēta 
kā prostitūta. T. Tripoļinova uzsvēra, ka nenodarbojas ar prostitūciju, bet 
gan strādā Baltijas linu manufaktūrā. Viņa norādīja, ka fabrikas direk-
tors T. Burmeisters var apliecināt, ka viņa strādā fabrikā un dzīvo godīgu 
dzīvi.62 Ādolfs Gasparovičs iesniedza sūdzību pret policijas uzraugu Vīzi, 
kurš vajājis pa pilsētas ielām viņa meitu Mariju. Ā. Gasparovičs 1893. gada 
18. augustā  plksten astoņos vakarā sūtījis savu meitu īpašā uzdevumā uz 
Fuksas kundzes alus veikalu, bet ceļā viņai sācis sekot nepazīstams vīrietis, 
proti, uzraugs, kurš meiteni pārbiedējis un no kura viņa atbrīvojusies tikai 
ar citu cilvēku palīdzību.63 Augusts Krolls lūdza neierakstīt prostitūtu sarakstā 
savu 19 gadus veco meitu Alvīni Krolli, kura kopā ar saviem draugiem 1899. 
gada 27. jūlijā pavadījusi laiku Vērmanes dārzā un pēc tam iegājusi padzert 
tēju viesnīcā “Vendene”. Savukārt tur ieradusies policija un paziņojusi, ka 
sievietes nedrīkst vīriešu sabiedrībā atrasties viesnīcā, un nosūtījusi viņa 
meitu uz ārsta pārbaudi.64 Karlīne Balcare savā iesniegumā rakstīja, ka viņa 
kopā ar savu līgavaini Kārli Renteli 1899. gada 23. augustā bijusi tautas 
svētkos Vērmanes dārzā, kas beidzās tikai plkst. 11 vakarā, tad gājusi mājās, 
bet vārti jau bijuši aizslēgti un viņi nevarējuši tikt savā dzīvoklī. Tādēļ 
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nācies pārnakšņot viesnīcā, kur viņu aizturējusi policija. K. Balcare lūdza 
atdot pasi, jo jau 19. septembrī Ģertrūdes baznīcā jānotiek viņas kāzām. Ie- 
sniegumam klāt pievienota arī izziņa no baznīcas.65 Miķeļa Teņa lūgumrakstā 
teikts, ka viņš 1899. gada 15. novembrī kopā ar savu līgavu Rozāliju Ķiģeli 
apmeklējis cirka izrādi, kas beigusies  plkst. 11 vakarā, un ka viņi palikuši 
pārnakšņot viesnīcā “Lībeka” Elizabetes ielā, jo bijis slikts laiks un līgavas 
dzīvesvieta tālu – pie Ķīšezera. Pēc pusnakts viesnīcā ieradusies policija un, 
neklausoties viņa paskaidrojumus, arestējusi R. Ķiģeli.66  zHermanis Pauliņš 
lūdza neierakstīt prostitūtu sarakstos savu līgavu Bertu Kursinsku, kuru 
viņš pats dzērumā, izmantojot dažādus draudus, piespiedis ieiet pārnakšņot 
viesnīcā “Tērbata”, kur jau plkst. 10 viņa līgavu aizturējusi policija.67 Prūsijas 
pavalstniece Johanna Perkama rakstīja, ka viņa 1900. gada 26. maijā darbu 
beigusi ļoti vēlu un vairs nav varējusi nokļūt mājās. Viņai kāds pazīstams 
cilvēks piedāvājis pārnakšņot viesnīcā “Vendene”. Tur viņi kādā numurā 
sēdējuši un dzēruši alu, un, kad paziņa jau gribējis doties projām, ieradusies 
policija un viņa tikusi aizturēta. J. Perkama uzsvēra, ka viņa nenodarbojas 
ar prostitūciju un ir godīga sieviete, turklāt dzīvo kopā ar brāli Frici un 
vada viņa saimniecību.68 Saņemot šādus iesniegumus, policijas uzdevums bija 
novērot aizdomās turēto sievieti, izsekot viņas gaitas un mēģināt no jauna 
pieķert aizdomīgā situācijā. Šīs uzraudzības rezultāti bija dažādi – aizdomas 
tika atzītas gan par nepamatotām, gan arī apstiprinātas ar jau konkrētākiem 
faktiem.69 

Iedzīvotāji varēja policijai sūtīt vēstules un anonīmus ziņojumus, denuncējot 
sievietes kā prostitūtas. Piemēram, 1892. gadā B. Cinsmanis rakstīja, ka pie 
sīkpilsones Jefes Fromgoldes dzīvo kāda ebrejiete Lina, kas nodarbojas ar 
prostitūciju, ir vairākas reizes dzemdējusi un pēc tam nogalinājusi savus 
bērnus. Policijas pārbaudes laikā minētā sieviete netika atrasta.70 1900. gadā 
kāds anonīms ziņotājs darīja zināmu policijai, ka Staņislava Siričeva nodar-
bojas ar prostitūciju, apmeklējot visas Rīgas viesnīcas, un neiet uz ārsta 
pārbaudēm. Denuncētājs rakstīja: “Vēloties atpestīt viņas izvēlētos no lipīgas 
slimības, lūdzu Jūsu Augstlabdzimtību īstenot pasākumus, lai minētā Siričeva 
ierastos uz ārsta apskati, tāpat kā citas sievietes, kas nodarbojas ar šo arodu.” 
Ziņotājs arī norādīja, ka patlaban Siričeva strādā par dziedātāju restorānā 
“Eldorado”, kā arī aprakstīja viņas izskatu un ikdienā valkāto apģērbu.71 
Jānis Sekulis ziņoja policijai, ka viņa sievas Bertas Sekules dzīvesveids ir 
izvirtis, viņa dzīvo kopā ar kādu citu vīrieti un noteikti ir slima ar kādu 
lipīgu slimību.72 Bez šaubām, iespēja anonīmi ziņot ne vienmēr tika izman-
tota godīgos nolūkos. Tāpat arī policijas uzraugi ne vienmēr darbojās likuma 
robežās. Zemās algas, plašās pilnvaras, zemāko slāņu sieviešu beztiesiskums 
sekmēja Medicīnas policijas komiteju uzraugu korupciju.
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Faktiski prostitūcijas noteikumi un policijas ikdienas uzraudzība uzskatāma 
par sava veida patriarhālās varas normu iedzīvinājumu pār pilsētas zemāko 
slāņu sieviešu dzīvi. 

Vēl dažas problēmas

Prostitūcijas reglamentācijas ieviešana un policijas uzraudzība 19. gs. 
otrajā pusē pastiprināja sievietes atkarību no vīrieša, kā arī leģitimēja vīrieša 
un sievietes atšķirīgus tikumiskās un seksuālās uzvedības standartus, kurus 
tālaika sabiedrība kopumā akceptēja. 

19. gs. nogalē sabiedriskajā domā iezīmējās pirmās diskusijas par 
prostitūciju, tās cēloņiem un novēršanu, kā arī par tikumības jautājumiem. 
Viena no pirmajām problēmām, kas satrauca cilvēku prātus, bija Rīgas jau 
tradicionālā loma starptautiskajā prostitūtu tirgū. Rīga bija tranzītpilsēta, 
caur kuru ārzemnieces nonāca Krievijas atklātajos namos un Krievijas pavalst-
nieces citu zemju iestādēs.73 Kādā publikācijā, tēlojot pilsētas prostitūcijas skarbo 
sistēmu pret šeit nokļuvušajām ārzemniecēm, uzsvērts, ka Rīgā “asarām 
netic”.74

Gadsimta nogalē Krievijas impērijā sāka veidoties pirmās labdarības 
organizācijas, kuru nolūks bija palīdzēt prostitūtām, kā arī jaunām meitenēm, 
lai viņas nenonāktu šajā arodā. 1900. gada janvārī tika nodibināta Krievijas 
sieviešu aizsardzības biedrība. Tās uzdevums bija cīņa pret naivu, no laukiem 
iebraukušu sieviešu apmuļķošanu un ievilināšanu prostitūcijā. Laikraksts 
“Baltijas Vēstnesis” rakstīja: “Vokzalos un tvaikoņu piestātnēs lauku jauna-
vas sagaida atklāto namu aģenti, žīdi un atbraucēju senākās draudzenes, 
kuri ar jaukiem vārdiem un vilinošiem apsolījumiem nevainīgas dvēseles, 
kuras pilsētas ļaunumus nepazīst, viļ savos tīklos. .. Tādēļ, ka peļņa laba 
un sods, kas tikai reti uzbrūk, ir mazs, tad šāds jaunavu samaitāšanas 
veikals mūsu pilsētā ļoti izplatīts.”75 Piemēram, par 18 gadus vecās Klāras 
Felšau atvilināšanu no Liepājas uz atklāto namu Rīgā, Stabu ielā 50 kāda 
sieviete, iespējams, saņēma 100 rbļ.76 Sieviešu aizsardzības biedrības iz-
vietoja dzelzceļa stacijās un vilcienos brīdinājuma uzrakstus, lai sievietes 
neuzticas svešiem, laipniem cilvēkiem un nepieņem pārāk dāsni apmaksāta 
darba piedāvājumus.77

Gadsimta beigās latviešu sabiedrības intelektuālajā elitē raisījās pirmās, 
vēl visai piesardzīgās diskusijas par vīrieša un sievietes tikumību. Spēcīgākais 
impulss to aizsākumam bija Aspazijas lugas “Zaudētās tiesības” iestudējums 
Rīgas Latviešu teātrī 1894. gadā. Dažādi vīrieša un sievietes tikumības aspekti 
tika skarti šā laika latviešu prozas sacerējumos (R. Blaumanis, A. Deglavs, 
J. Purapuķe u.c.). 

Problēmas kodolu formulēja Aspazija kādā priekšlasījumā 1894. gadā: “Jo 
tikumība, kāda tā līdz šim pastāv, ir morāle tikai priekš sievietēm, priekš 
vīriešiem viņa nebūt nav tik stingra. Jo, ko vīrieši visu sev atļauj, par to 
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tie sievieti uz vietas nosodītu. Kad mūsu kungi jautri un omulīgi pavadījuši 
nakti, tad tie otrā rītā metas atkal frakā un cilindrī un top uzņemti visur 
sabiedrībā tā kā senāk.”78 Aspazija uzsvēra: “Es neprasu, lai sievietēm būtu 
atļauja uz netikumību, tādēļ ka vīrietis ir netikumīgs, bet es prasu, lai tie 
abi vienādi būtu tikumīgi.”79 

Nostādne, ka tikumības normas sievietēm un vīriešiem ir atšķirīgas, 
sabiedrības ikdienas dzīvē un sabiedriskajā domā palika nemainīga. Tāpat 
arī Rīgā turpināja pastāvēt labvēlīga vide prostitūcijai. Nenoliedzami, 
tikai nopietnas saimnieciskās un sociālās pārmaiņas, kuru rezultātā tiktu 
radītas daudzas jaunas darbavietas sievietēm un izlīdzināta darba samaksa 
par vīrieša un sievietes darbu, varētu ievērojami mazināt sieviešu skaitu 
prostitūtu arodā. 

Sievietes, kuras dzīves apstākļi 19. gs. otrajā pusē ieveda šajā profesijā, 
ir uzskatāmas par sociālo cenu, ko maksāja sabiedrība un it īpaši pašas 
sievietes modernizācijas procesa aizsākumā, veidojoties jaunām sociālajām 
un saimnieciskajām attiecībām un dzīvesveidam.
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Vita Zelče

Prostitution in riga in den 90-er 
Jahren des 19. Jahrhunderts

Kennzeichnend für die Geschichte Rigas im letzten Jahrzehnt des 19. Jahr-
hunderts war das außerordentlich schnelle Tempo der Industrialisierung und 
der Urbanisierung. Auf der Suche nach Arbeit kamen in dieser Zeit immer mehr 
Frauen aus den Landgemeinden und Kleinstädten der baltischen Provinzen wie 
auch aus anderen Gegenden des russischen Reichs nach Riga. Zu einem wirt-
schaftlichen und sozialen Merkmal des neuen Städtemilieus wurden gewerbe-
treibende Frauen. Ungefähren Berechnungen nach war in Riga im ausgehenden 
19. Jahrhundert etwa die Hälfte aller im arbeitsfähigen Alter stehenden Frauen 
in Lohnarbeit. Ein zahlenmäßig kleiner Teil der in der Stadt arbeitenden Frauen 
– 0,72 % – verdienten ihren Unterhalt durch Prostitution.

Die Prostitution wurde in Riga durch die Verordnungen von 1843 kontrolliert 
und reglementiert. Es wurde eine spezielle Polizeibehörde – das medizinische 
Polizeikomitee gegründet, das die Bordelle der Stadt sowie das Gewerbe der 
zerstreut wohnenden Prostituierten – der “Einspännerinnen” – beaufsichtigte 
und den Gesundheitszustand dieser Personen überwachte.

Anfang der 80-er Jahre des 19. Jahrhunderts gab es in Riga 9 Bordelle, 1891 – 35 
und 1899 – 23. Die “Freudenhäuser” wurden nach ihren Betreiberinnen benannt; 
es gab, zum Beispiel, Bordelle von Anna Böchtererer, Marianne Beier, Anna Bul-
wan, Maria Eisermann, Anna Heyer, Lisa Knote, Emma Luter, Auguste Mense, 
Wilhelmine Tiefermann u. a. Doch diese waren keinesfalls ein Tätigkeitsbereich 
der Frauen allein, die Bordellbetreiberinnen wurden von ihren Ehemännern und 
Freunden, von anderen Verwandten oder Zuhältern unterstützt. Die Bordelle 
befanden sich in bestimmten Stadtteilen; in der Regel in den folgenden Straßen: 
Sprenk-, Gertruden-, Marien-, Matthäi-, Romanow-, Säulen-, Suworow-, Königs-, 
Turm-, Riesing-, Grüne-, Graben-, Ziegelstraße. 

Die Prostituierten bildeten eine besondere soziale Gruppe, die von anderen 
Gesellschaftsklassen durch ihren rechtlichen Stand, durch die in der Gesell- 
schaft herrschenden Vorstellungen von einer korrekten Lebensweise, von einem 
anständigen Verhalten und von einem ehrlichen Gewerbe getrennt waren. Der 
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Bestand der Prostituierten in Riga war stark wechselnd. Viele Frauen wurden der 
Prostitution zugeführt, viele andere gaben ihr bisheriges Gewerbe auf, indem sie 
in andere Städte zogen, erkrankten, sich verheirateten, eine andere Tätigkeit auf-
nahmen, starben u. ä. Im Januar 1898 waren in den Bordellen Rigas 297 Frauen 
registriert, im Januar 1899 – 285. Im Laufe dieses Jahres waren 462 Frauen in 
die “Freudenhäuser” aufgenommen worden; 474 Frauen hatten die Bordelle 
verlassen. Am 1. Januar 1898 waren in Riga 294 Einzelprostituierte registriert, 
am 1. Januar 1899 – 356. Im Laufe eines Jahres waren in dieser Kategorie der 
Prostituierten 373 Frauen registriert und 311 waren daraus entfernt worden.

Der sozialen Herkunft nach gehörten die Prostituierten den niedrigsten Gesell-
schaftsklassen an – den Bauern und den Kleinbürgern. Die Frauen, die Prostitution 
trieben, waren vorwiegend Neuankömmlinge in der Stadt und stammten von den 
Rändern der ländlichen patriarchalen Gesellschaft. Von allen Frauen, die 1900 in 
die Bordelle Rigas aufgenommen wurden, stammten nur 7,67 % aus Riga, 48,53 % 
kamen aus den baltischen Gouvernements, 39,84 % – aus anderen Gouvernements 
des russischen Reichs; 11,63 % waren Ausländerinnen. Der Nationalität nach war 
die Zusammensetzung der Prostituierten in Riga sehr verschieden: 1897 waren 
35 % von der Gesamtzahl der Prostituierten deutscher Nation, 22 % – russischer, 
15 % – lettischer, 14 % – polnischer, 7 % – estnischer, 1 % – hebräischer Nation 
usw. Dem Alter nach waren die Prostituierten junge Frauen. Die meisten waren 
bis zu ihrem 21 Lebensjahr zu Prostituierten geworden. Oft kamen die aus dem 
Lande nach Riga gekommenen jungen Frauen gerade ihrer Leichtgläubigkeit und 
Naivität wegen zur Prostitution. Das Heranziehen zur Prostitution war zu dieser 
Zeit ein gedeihendes und gut bezahltes Gewerbe.

Die Aufsichtspersonen des medizinischen Polizeikomitees in Riga hatten das 
Recht, jede Frau auf der Straße, die aus irgendeinem Grund der Prostitution 
verdächtigt wurde, festzunehmen.1895 wurden in Riga auf den bloßen Verdacht 
hin 130 Frauen festgenommen, im Jahre 1900 – 280; die Festnahme der meisten 
von ihnen war widerrechtlich.

Die Reglementierung der Prostitution und die polizeiliche Beaufsichtigung 
verstärkte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Abhängigkeit der Frauen 
von den Männern sowie legitimierte unterschiedliche sittliche und sexuelle Ver-
haltensweisen für beide Geschlächter. Auch im Alltagsleben und in der öffentli-
chen Meinung jener Zeit waren unterschiedliche sittliche Normen für Frauen 
und Männer gültig.


