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jelgavas ebreju vecums un ģimenes 
stāvoklis laikposmā 

no 1833. līdz 1834. gadam*

raksts piedāvā jelgavas ebreju iedzīvotāju strukturālo analīzi, kas veikta, izmantojot datubāzi, 
kuras pamatā saraksts “Revisons-Liste angefertigt den 30ten April 1834 über die zu der Gouvernements 
Stadt Mitau angeschriebenen Ebräer”. galvenā vērība veltīta jelgavas ebreju vecumam, ģimenei, 
ģimenes grupējumiem, radniecībai, sociālajam statusam un personvārdiem. secināts, ka 
jelgavas ebreji nebija tipiskākā ebreju kopiena baltijas jūras piekrastes ebreju kopienu vidū. 
vairāki tās raksturlielumi, piemēram, laulībā stāšanās vecums, atšķiras, tos salīdzinot ar citām 
kopienām. 
Atslēgvārdi: jelgavas ebreji, kurzeme, dvēseļu revīzija, demogrāfiskā struktūranalīze, ģimene, 
ģimenes grupējums, laulību vecums.

ievads

lai gan 19. gadsimta beigās krievijas impērijas ziemeļrietumu daļā dzīvoja 
tūkstošiem ebreju, dati par viņu skaitu ir visai aptuveni, arī mikroanalītiskā 
līmenī šā reģiona ebreju kopiena pētīta vien nedaudz.1 līdzīgas problēmas 
ir ar katrīnas ii jeb lielās (1762–1796), viņas dēla Pāvela i (1796–1801) un 
mazdēla aleksandra i (1801–1825) valdīšanas laika visu iedzīvotāju – 
krievu un nekrievu – datiem. tieši tālaika ģimeņu/demogrāfiskās situācijas 
materiāli būtu ļoti noderīgi 19. gadsimta iedzīvotāju dinamikas izpratnei. bet 
18. gs. beigās un 19. gs. sākumā notiekošā krievijas impērijas paplašināšanās 

vēsture

* raksta pamatā papildināts un paplašināts pētījums, kura pirmā versija publicēta The History 
of the Family: An International Quarterly, 2003, 8: 545–561. autors un žurnāla redakcija pateicas 
izdevniecībai “Elsevier Ltd.” par atļauju ietvert šo publikāciju plašāka pētījuma izstrādē. 
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apgrūtināja iedzīvotāju uzskaiti, proti, krievijas impērijas robežas virzījās uz 
rietumiem, ietverot zemes, kas vēlāk tika apzīmētas kā “baltijas guberņas” 
(igaunijas, vidzemes, kurzemes guberņas; Estland, Livland, Kurland), un lielu 
bijušās Polijas–lietuvas karalistes daļu, kas krievijā impērijā tika iekļauta 
Polijas triju dalīšanu rezultātā (1772., 1793. un 1795. gadā).2 izmaiņas valsts 
un administratīvo apgabalu robežās nozīmēja arī iedzīvotāju uzskaites 
atšķirīgu metožu lietojumu, turklāt 1791. gadā katrīna lielā izveidoja “īpašo 
ebreju apmetni” (Pale of Settlement; черта оседлости) – rietumu pierobežā, 
kur bija jāapmetas vairākumam dzīvojošo ebreju. 18. gs. nospraustās robežas 
pastāvēja ilgu laiku – līdz pat 20. gadsimtam un tā sākumā. jāatzīst, ka 
daudz vairāk ir ziņu par krievijas impērijas robežām un to transformācijām 
nekā par šo zemju iedzīvotājiem – gan ebrejiem, gan citu tautību pārstāvjiem. 
Šī situācija rosināja par raksta mērķi izvirzīt latvijas teritorijas iedzīvotāju 
dziļāku demogrāfisko izpēti, analizējot 622 lapas biezo dokumentu “Revisons-
Liste angefertigt den 30ten April 1834 über die zu der Gouvernements Stadt 
Mitau angeschriebenen Ebräer”, kurā minēti 5493 ebreju vārdi.3 Šis dokuments 
ir tikai daļa no tā dēvētās kurzemes piektās dvēseļu revīzijas kolekcijas, un 
tajā apkopotie dati kārtējo reizi liecina par šajā agrīnajā iedzīvotāju uzskaitē 
iegūto ziņu lielo vērtību mūsdienu latvijas teritorijas demogrāfiskās vēstures 
un tur mītošo nacionālo grupu izpētē.4

kurzemes guberņa un dvēseļu revīzijas 

līdz pat 1795. gadam kurzemes (tā laika dokumentos saukta arī par 
kurzemes–Zemgales; Kurland–Semgallen) hercogiste bija daļēji autonoma 
Polijas–lietuvas karalistes daļa. tolaik valdošā (un arī pēdējā) hercogu dinas-
tija – bīroni – pārdeva hercogisti katrīnai lielajai. līdz pat 1918. gadam, kad 
tā kļuva par daļu no jaunās latvijas republikas, kurzeme bija viena no trijām 
krievijas impērijas baltijas guberņām. no katrīnas ii līdz pat aleksandra ii 
varas laikam impērijas valdība pret baltijas guberņām izturējās ar samērā lielu 
piekāpību, salīdzinoši brīvi ļaujot vietējai baltvācu bruņniecībai (Ritterschaften) 
monopolizēt politisko un ekonomisko varu un gandrīz bez iejaukšanās val-
dīt pār lielo igauniski un latviski runājošo zemnieku iedzīvotāju grupu. kopš 
1795. gada līdz ar varas maiņu kurzemē tika veiktas dvēseļu revīzijas – 
18. gadsimtā ierosinātās Pētera lielā fiskālās tautskaites. Hercogistes laikā 
kurzemē nekad netika veikta pilnīga iedzīvotāju uzskaite, tieši dvēseļu 
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revīzijas apkopoja pirmos lietojamos statistikas datus par kurzemes 
provinces iedzīvotājiem, ko izmantoja sava laika vara un vēlāk – vēsturnieki. 
Pirmā revīzija kurzemē (piektā visā impērijā) notika 1797. gadā; pētāmi dati 
par guberņas iedzīvotāju skaitu rodami arī vēlākajās revīzijās, kas veiktas 
1811. (dati gan vienīgi par vīriešiem), 1816., 1826., 1833., 1850. un 1859. gadā. 
kā raksta vēsturnieks e. dunsdorfs, pirmā revīzija (1797) ļāva uzzināt, ka 
kurzemē dzīvoja apmēram 390 000 iedzīvotāju, no tiem – 4600 ebreju.5 Šie dati 
liecina, ka 18. gadsimta beigās 1,8% no visiem kurzemes iedzīvotājiem bija 
ebreji, bet vēsturnieks l. dribins min, ka šajā pašā laikā ebreji veidoja 2,2% no 
kopējā iedzīvotāju skaita.6

literatūrā, norādot šajā provincē mītošo ebreju un citu tautību pārstāvju 
skaitu, vērojamas šādas acīmredzamas nesakritības. tomēr šā raksta mērķis 
nav pētīt skaitliskās pretrunas un skaidrot to izcelsmi. rūpīgi izanalizējot 
revīziju datus, jāatzīst, ka vienmēr ir jānorāda atšķirība starp to cilvēku skaitu, 
kuri ir reģistrēti novadā, un to, kuri tur faktiski dzīvo revīzijas veikšanas brīdī. 
abu grupu pārstāvji var tikt iekļauti vienā sarakstā, dažkārt pat nenorādot 
atšķirību. turklāt ebreju iedzīvotāju izpētei piemīt vairākas specifiskas 
problēmas. ebreji kurzemē, kaut gan pavisam nelielā skaitā, rakstiskos avotos 
minēti jau kopš 17. gadsimta,7 un, šķiet, ka viņu skaits 18. gadsimtā nemaz tik 
strauji neauga. savulaik kurzemē hercogu bīronu attieksme pret ebrejiem bija 
pat krasi atšķirīga un mainīga. daži dinastijas pārstāvji ebrejus izslēdza no 
sabiedrības, bet citi ļāva viņiem hercogistē apmesties uz pastāvīgu dzīvi, vēl 
citi, vēloties veicināt tirdzniecības attīstību, veicināja pagaidu dzīvesvietas 
tiesību iegūšanu. Šo mainīgo noteikumu ietekmes uz ebreju kopienas reālo 
dzīvi šobrīd var tikai minēt. Šādi patvaļīgi lēmumi par dzīvesvietu piešķiršanu 
un informācijas trūkums par to iespaidu uz ebreju skaita dinamiku vērojams 
arī pēc 1795. gada un pat 19. gadsimta pirmajā pusē, kad kurzeme nonāca 
krievijas impērijas pakļautībā. nākamie sarežģījumi šajā posmā saistīti 
ar “īpašo ebreju apmetņu” kārtību un izvirza jautājumu, – cik tad īsti liela 
ebreju daļa šajā laikposmā dzīvoja minētajās apmetnēs un kuras teritorijas šīs 
apmetnes ietvēra vai neietvēra. Šo datu trūkums apgrūtina iedzīvotāju skaita 
aprēķinus.8

lai gan baltijas reģionā revīzijas tika vairākkārt izmantotas guberņas 
iedzīvotāju skaita aplēsēm, īstenībā visi uz revīziju pamata veiktie 
mikroanalītiskie pētījumi sniedz vien ziņas par gruntsgabaliem un 
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lauku iedzīvotājiem.9 rietumu skolas vēsturiskajai demogrāfijai un 
sociālstrukturālajai analīzei savulaik bija maza ietekme uz latvijas  vēstur-
nieku darbu (1944–1991), un arī kopš 1991. gada situācija nav daudz 
mainījusies.10 rezultātā mikroanalītiskie pētījumi par jebkuru kopienu 
vai kopienas daļu, jo īpaši pilsētās dzīvojošo, sniedz 19. gs. pirmās puses 
izolētas ainas raksturojumu, ja vien salīdzinājumam nav izmantoti dati 
par iedzīvotājiem, kas dzīvo citās guberņās. Šīs metodoloģiskās problēmas 
ir iespējams pārvarēt, izmantojot Prinstonas universitātes (asv) krievijas 
impērijas eiropas daļas dzimstības izpētes projektā iegūtos secinājumus, 
pētot nedaudz vēlāku laikposmu, proti, dzimstības līmeņa atšķirības viena 
reģiona dažādu tautību vidū var būt mazākas salīdzinājumā ar cita reģiona 
dzimstības rādītājiem.11 vislabākā pieeja būtu vispirms veikt kurzemē vai 
baltijas guberņās dzīvojošo iedzīvotāju datu salīdzinājumu, taču tad ir 
jābūt veiktai revīziju materiālu apstrādei un sistemātiskam to lietojumam 
pētījumos.

Par 19. gadsimta pirmās trešdaļas kurzemes ebreju iedzīvotājiem mēs 
vismaz zinām, ka viņi nebija viendabīga grupa un dzīvoja vairākās atšķirīgās 
sociālekonomiskajās vidēs (proporcijas nav zināmas). daudzos no apmēram 
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800 kurzemes grunstgabaliem kā iedzīvotāji tolaik bija reģistrētas dažas 
ebreju ģimenes. skaitliski daudz lielāka bija ebreju koncentrācija nelielās 
pilsētās, piemēram, bauskā un jēkabpilī, turklāt šīm pilsētām bija raksturīgs 
etniski jaukts iedzīvotāju sastāvs. iespējams, ka jelgavā – guberņas centrā – 
bija vislielākais ebreju skaits. Ļoti liela varbūtība, ka ebreju īpatsvars apriņķos 
palielinājās dienvidaustrumu virzienā no jelgavas, proti, t.s. guberņas astē, 
kur viņus no vitebskas un kauņas guberņu ebreju kopienām dažviet šķīra 
vien nedaudzi kilometri. Pašreizējā informācija liecina, ka kurzemē, pat tās 
visattālākajā dienvidaustrumu daļā stetl (pilsētas, kuras apdzīvoja gandrīz 
tikai ebreji) veida apmetnes bija tikai dažas, bet precīzāku ziņu ieguvei ir 
nepieciešami pētījumi. kā jau minēju, mēs ļoti maz zinām par tālaika 
kurzemes ebreju migrāciju, proti, cik daudz ebreju virzījās uz ziemeļiem no 
īpašajām apmetnēm, cik no citām baltijas guberņām un austrumos esošajām 
iekškrievijas guberņām, kā arī kāda bija un kā notika ebreju migrācija 
kurzemes guberņas ietvaros.

jelgava un tās ebreju kopiena

jelgavas – kurzemes hercogistes galvaspilsētas un pēc 1795. gada krievijas 
guberņas administratīvā centra – iedzīvotāju skaits 19. gadsimta laikā pieauga 
salīdzinoši lēni (sk. 1. tab.). 1. tabulā aplūkojamie dati ir gūti no sekundārajiem 
avotiem.12 iespējams, ka tie nav precīzi, jo ne vienmēr ir norādīta ziņu izcelsme 
un nav fiksēta atšķirība starp guberņā reāli dzīvojošajiem un reģistrētajiem 
iedzīvotājiem. 

1. tabula
jelgavas iedzīvotāju skaits

gads  kopējais iedzīvotāju skaits  gads  ebreju skaits
1823    10 130  
1836    19 500   1834    4 987
1852    22 743   1852    4 189
1857    21 479   
1863    22 735   1863    5 400
1881    28 531    
1904    35 000   1904    8 402

Avoti: asaris, H. (red.). Latvijas pilsētas. rīga: latvijas Pilsētu savienība, 1934. 224. lpp.; Švābe, 
arveds (red.) 1950-1951. Latvju enciklopēdija. stockholm: trīs Zvaigznes, 1950–1951. 1. sēj. 878. lpp.; 
mitau. in: singer, isidore (ed.). The Jewish Encyclopedia. new York; london: Funk and Wagnall, 
1904. vol. P. 622; dribins, leo. Ebreji Latvijā. rīga: elpa, 2002. 42., 43. lpp. 
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Šo iemeslu dēļ arī tabulas dati par ebreju skaitu var būt neprecīzi. 
vienīgais izņēmums ir 1834. gada dati, jo tie ir iegūti no jau minētā “Revisons-
Liste angefertigt den 30ten April 1834 über die zu der Gouvernements Stadt 
Mitau angeschriebenen Ebräer”, kas tiek detalizēti analizēts šajā pētījumā (sk. 
tālāk). izmantojot 1836. gada datus par jelgavas iedzīvotājiem un 1834. gada 
sarakstu, iespējams aprēķināt, ka 1834. gadā 25% no pilsētas iedzīvotājiem 
bija ebreji. atsevišķu ebreju tirgotāju vārdi ir minēti jau pilsētas 17. gadsimta 
dokumentos. tomēr ebreju kopiena skaitliski palielinājās tikai salīdzinoši 
labvēlīgajos bīronu dinastijas valdīšanas periodos, jo īpaši ernesta un Pētera 
bīronu laikā. neraugoties uz hercogu labvēlību, jelgavā pastāvēja nesaskaņas 
starp ebrejiem un vācu tirgotājiem. tās sāka pierimt pēc 1795. gada, kad 
kurzeme kļuva par krievijas impērijas daļu, un kopš katrīna, viņas dēls 
Pāvels un mazdēls aleksandrs i ar dažādiem likumiem un “ukaziem” 
izrādīja viņiem labvēlību un ļāva ebrejiem kurzemē apmesties uz pastāvīgu 
dzīvi. Protams, skaitliski neliela migrācija turpinājās. ebreju skaits nedaudz 
samazinājās, – 1834. gadā kurzemē fiksēti 4897 ebreji, bet 1852. gadā – 4189 
(sk. 1. tab.). Šo izmaiņu iemesls ir 863 jelgavas ebreju aizceļošana uz krievijas 
dienvidu guberņām un 1848. gada holeras epidēmija.13 vēlāko gadu statistika 
parāda stabilu pieaugumu. Pauls mihaeliss (Michaelis) raksta, ka, sākot ar 
1852. gadu, kurzemē kopējais iedzīvotāju skaits ir 520 000 cilvēku, no viņiem 
4,4% ir ebreji, kurus uz dievkalpojumiem pulcē 29 sinagogas un 12 rabīni, 30 
baznīcas kora dziedātāji un 70 reliģiskās skolas.14

kopš 19. gs. 30. gadiem jelgavas ebreju kopiena saimnieciski noslāņojās 
un pievērsās pakalpojumu sniedzēju arodam: “Tajā bija 1 baņķieris (kas bija arī 
pilsētas goda pilsonis), 5 Otrās ģildes tirgotāji, 49 Trešās ģildes tirgotāji, 48 tirgotāju 
ģimenes, 85 māju un nekustamā īpašuma īpašnieki, 45 drēbnieki, 30 kurpnieki, 28 
cepurnieki, 25 dzirnavnieki, 18 skārdnieki, 6 pulētāji, 6 stiklinieki, 4 krāsotāji, 4 
pulksteņmeistari, 4 gravieri, 2 optiķi, 4 lietussargu izgatavotāji, 3 kokvilnas vērpēji, 3 
kažokādu tirgotāji, 3 cigāru izgatavotāji, 2 krāsotāji, 2 jostu izgatavotāji, 4 virpotāji, 
1 grāmatiespiedējs, 3 pīpju dekoratori, 1 bruņurupuču bruņu apstrādātājs, 2 grozu 
pinēji, 1 zeltkalis, 12 ormaņi un kučieri, 12 miesnieki, 6 iebraucamo vietu īpašnieki 
un pavāri. Vēl bija vairāki sīktirgotāji, staļļa puiši, zirgu mijēji, kalpotāji, dienas 
strādnieki, šveicari, akmeņkaļi, meža izcirtēji, ūdens nesēji utt. Šajā laikā Jelgavā 
nebija neviena kristieša, kas strādātu par šveicaru, un daudzus gadus arī mēbeļu 
pārvadāšanu nodrošināja ebreji.”15 
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2. att.  jelgavas pilsētas plāns. 19. gs. 30.–40. gadi.
LVVA, 6828. f., 2. apr., 511. l.
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3. att.  jelgavas parādes un tirgus laukuma plāna fragments. 1835. gads.
LVVA, 6828. f., 3. apr., 885. l.
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  saraksti kā vēstures liecības

datubāzē, ko izmantoju šajā pētījumā, iekļautas 5493 personas, par kurām 
ziņas rodamas jau minētajā sarakstā “Revisons-Liste angefertigt den 30ten April 
1834 über die zu der Gouvernements Stadt Mitau angeschriebenen Ebräer”.16 Šis 
saraksts ir 1833. gada novembrī notikušās pilsētas iedzīvotāju uzskaites 
(revīzijas) atsevišķa daļa. ebreju saraksts ir izraksts no 1833. gada revīzijas, 
kas izdarīts piecus mēnešu vēlāk, un, domājams, administratīvu iemeslu 
dēļ pašā sarakstā nav norādīti. to iespējams secināt, salīdzinot 1834. gada 
sarakstu (kas ir pilnīgs) ar sākotnējo 1833. gada revīziju (kas ir pieejama tikai 
daļēji).17 abos dokumentos minētie pilsētā dzīvojošie ebreji bija ierakstīti 
atšķirīgi. ieskatam nejauši izvēlēts piemērs: 1834. gada sarakstā vienā lapā ir 
iekļautas Abraham Jacobson (11 locekļi), Laser David Kretser (5 locekļi) un Itzig 
Laser (2 locekļi) ģimenes. 1834. gada sarakstā šīs ģimenes atrodamas dažādās 
saraksta lapās, bet 1833. gada revīzija rāda, ka šīs ģimenes dzīvo zem viena 
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4. att.  jelgavas parādes un tirgus laukuma celtņu fasāžu zīmējuma un plāna 
fragments. 1835. gads. LVVA, 7430. f., 1. apr., 508. l., 15. lp.
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jumta – jelgavas pilsētas 3. kvartāla mājā nr. 83. 1833. gada revīzijas lapa 
ir nosaukta “Hausliste für No. 8”, bet ailīte, kurā ir sarindoti personu vārdi, 
nodēvēta – “Namen der Hauseinwohner”. tas nozīmē, ka Jacobson, Kretser un 
Laser ģimenes ir dzīvojušas vienā mājā, bet šis svarīgais fakts netiek minēts 
1834. gada sarakstos. 

datu salīdzināšana, detalizēti analizējot 1834. gada saraksta izkārtojumu, 
nav vingrinājums pedanta iemaņu izkopšanā, jo vārdu izkārtojums sarakstā 
sniedz ziņas par ģimeņu mikroanalīzē svarīgāko jautājumu – kurš ar kuru dzī-
voja kopā un kāda bija šo cilvēku radniecības pakāpe? skaidrs, ka 1833. gada 
revīzijā, kas atšķiras no mūsdienu tautskaitēm, mēs iegūstam ziņas par 
fiziskajām struktūrām un ģimeņu mājsaimniecībām tajās. 1834. gada saraksts, 
gluži pretēji, ir veidots pirmkārt un galvenokārt, balstoties uz tautību un tikai 
pēc tam uz kritērijiem, kas dokumentā tieši nav minēti. tā saturs liek mums 
būt vērīgiem, iztirzājot un vērtējot 1834. gada datus kā ziņas par ģimenēm un 
mājsaimniecībām, jo mums nav skaidru empīrisku datu, kas liecinātu, ka visi 
1834. gada sarakstā minētie grupas locekļi reāli ir dzīvojuši kopā.

1834. gada sarakstā (un Mitau datubāzē) kopumā ir minēti 5493 ebreji, bet 
reāli jelgavā dzīvoja 4806 ebreji. kā mēs to zinām? Praktiski šāda informācija 
izriet no dvēseļu revīzijas laikā veiktajiem pierakstiem, kas arī tika izmantoti 
1834. gada sarakstā. 1833. gada revīzijā vīriešu vārdi tika ierakstīti atvēruma 
labajā lappusē, bet šo vīriešu dzīvesbiedreņu vārdi – pretējā lappusē. līnija, 
kas šķērsoja abas lapas, tika novilkta zem divām vārdu grupām, tā atdalot no 
nākamajām vienībām. Pēc katra vīrieša vārda labajā lappusē sekoja aile, kurā 
jāieraksta vīrieša vecums iepriekšējās revīzijas laikā (šajā gadījumā 1816. gada 
revīzijas laikā); tai sekoja aile, kurā jāieraksta, kas ir noticis ar šo vīrieti laikā 
starp abām revīzijām, ja viņš nav minēts 1833. gada revīzijā, un pēdējā ailē 
jāieraksta vīrieša vecums revīzijas 1833. gadā. vidējā ailē (starp abām ailēm, 
kurās norāda vecumu) parasti tika sniegti īpaši paskaidrojumi, piemēram, 
verstorben (miris), zum Rekruten abgegeben (nodots rekrūšos), un nach Riga 
gegangen (devies uz rīgu). vēl mēdza ierakstīt neugeboren (jaundzimušais), 
ja persona bija piedzimusi laikā starp revīzijām. tāpat tika noformēts arī 
1834. gada saraksts, – vīriešu vārdu kolonnā parādījās trīs veidu ieraksti, – tie, 
kuri bija 1816. gada un 1833. gada revīzijās; tie, kas bija 1816. gada, bet nebija 
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5. att.  saraksta “Revisons-Liste angefertigt den 30ten April 1834 über die zu der 
Gouvernements Stadt Mitau angeschriebenen Ebräer” titullapa.

LVVA, 630. f., 2. apr., 221. l., 1. lp.
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klāt 1833. gada revīzijā; tie, kas nebija 1816. gada revīzijā, bet bija pilsētā 
1833. gadā. tik detalizēta informācija par sievietēm netika dokumentēta, 
tādēļ lapā, kurā tika pierakstītas sievietes, katra vienība ietver vien to sieviešu 
vārdus un vecumu, kuras bija vīriešu radinieces un bija 1833. gada revīzijā, 
kā arī radniecības veidu. atšķirība starp 1833. gada sarakstā minētajām 5493 
personām un 4806 faktiski togad klātesošajiem cilvēkiem parāda revīziju 
starpperioda mirstības un ģeogrāfiskās migrācijas sekas. tā kā dati ļauj iedalīt 
personas pēc tā, vai tās “bija klāt/nebija klāt 1834. gada tautas skaitīšanā”, 
pastāv diezgan liela iespējamība, ka skaitlis 4806 nozīmē ebreju skaitu, kas 
faktiski 1833. gadā dzīvoja pilsētā un kuri tika iekļauti 1834. gada sarakstā. to 
ebreju skaits, kas laikposmā no 1833. gada novembra līdz 1834. gada aprīlim 
nomira vai pārcēlās uz dzīvi citur, 1834. gada sarakstā neparādās. 

 ebreju kopienas makrostruktūra

1834. gada saraksta izpēti uzsāksim, aplūkojot plašāko kategoriju – statusa 
grupu. lai katru vīrieti (un arī viņa ģimenes locekļus) ierindotu kādā no 
grupām, 1833. gada revīzijā tika izmantota viena no tālaika klasificēšanas 
sistēmām. tās pamatā Stände (kārtu jeb statusa grupu) dalījums ir daudz 
nozīmīgāks nekā sociālekonomiskā stāvokļa apraksts. revīzijā izmantotās 
četras pozīcijas apkopotas 2. tabulā.18
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2. tabula
jelgavas ebreju statusa grupas (1834)

klasifikācija    skaits   %
strādnieki laukos (un ģimenēs)    19   0,4
birģeri laukos (un ģimenēs)   116   2,4
strādnieki pilsētā (un ģimenēs) 1011      21,0
birģeri pilsētā (un ģimenēs)   3660      76,2
kopā    4806       100,0
avots: Mitau datubāze

1834. gada sarakstā fiksētais strādājošo (Arbeiter) un pilsētnieku (Bürger) 
grupai piederīgo skaits, kas dzīvo pilsētas tuvumā esošajos laukos (auf dem 
Lande), ir neliels. daudz lielāks ir šo abu statusa grupu pārstāvju skaits pilsētā 
(in der Stadt) – 97,2% visu iedzīvotāju. Protams, statusa grupa nenorāda 
personas nodarbošanos. lai to uzzinātu, ir jāizmanto 1833. gada revīzijas 
dokumenti, kuros līdzās statusa grupai tiek minētas atsevišķas profesijas 
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(kurpnieks, drēbnieks, miesnieks utt.). svarīgi ir piezīmēt, ka faktiski visi 
1834. gada sarakstos minētie ebreji bija pilsētas iemītnieki.  

3. tabulā savstarpējā saistījumā ietverti dati par ebreju kopienas sadalījumu 
pēc vecuma un dzimuma. Fakts, ka 45,0% jelgavā dzīvojošo ebreju bija 
vecumā 0–14 gadi, norāda, ka kopienas sastāvā daudz gados jaunu cilvēku. 
58,2% no visas ebreju kopienas iedzīvotājiem bija vecumā līdz 20 gadiem 
un gandrīz divas trešdaļas (65,1%) vecumā līdz 24 gadiem. skaidrojums šai 
situācijai pilnība nav rasts. iespējams, ka dzimstības rādītāji jelgavas ebreju 
kopienā pārsniedza tālaika vidējos, savukārt mirstības rādītāji bija zemāki 
par vidējiem vai arī ebreju ģimenēs dzimušie atstāja vecāku mājas un uzsāka 
patstāvīgu dzīvi ātrāk nekā citu tautību jelgavas iedzīvotāji. dzimumu 
proporciju rādītājs vecumā līdz 55 gadiem ir ļoti mainīgs, bet pēc 55 gadu 
vecuma vīriešu bija skaitliski vairāk nekā sieviešu. vai šo pārsteidzošo faktu 
radīja sieviešu salīdzinoši lielā mirstība, vai arī neprecīzā uzskaite revīziju 
laikā, vēl ir jānoskaidro. ja arī citviet kurzemē ebreju tautības iedzīvotāji 
bija tik jauni gados, tad ar to skaidrojams straujais viņu skaita pieaugums 
un nav pārsteigums, ka 19. gadsimta sākumā ebreju skaits guberņā gandrīz 
desmitkāršojās trīs paaudžu laikā. 1797. gadā kurzemē dzīvoja 4600 ebreju, 
bet 1881. gadā – 47 671.19 
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3. tabula
jelgavas ebreju sieviešu un vīriešu vecuma struktūra

vecuma grupa               vīrieši               sievietes
              skaits    %             skaits                  %
0–4   368  14,9  347  14,7
5–9   371  15,0  361  15,3
10–14   359  13,5  357  15,2
15–19   335  13,9  299  12,7
20–24   150    6,5  184    7,8
25–29   140    5,7  145    6,3
30–34   156    6,3  155    6,6
35–39   173    7,0  146    6,2
40–44   125    5,0  113    4,8
45–49     76    3,0    75    3,4
50–54     62    2,5    64    2,7
55–59     49    1,9    22    1,4
60–64     36    1,4    29    1,2
65+     59    2,3    39    1,6
kopā      2459  99,9    2347  99,9

avots: Mitau datubāze
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laulību vecums un skaits

senākos iespiestajos sekundārajos avotos, raksturojot austrumeiropas 
ebreju laulību paražas, itin bieži apgalvots, ka pirmās laulības tika slēgtas 
ļoti agri. tomēr jaunākie pētījumi rāda, ka 19. gadsimtā gan ebreju vīrieši, 
gan sievietes slēdza laulības 15–19 gadu vecumā.20 līdzīga situācija bija arī 
jelgavas ebreju vidū. 4. tabulas dati liecina, ka jaunāki cilvēki par 14 gadiem 
nav reģistrēti kā sievas vai vīri. vecumā no 15 līdz 19 gadiem laulībā ir stājies 
salīdzinoši neliels skaits (vairāk sievietes nekā vīrieši), bet nākamajā vecuma 
grupā no 20 līdz 24 gadiem laulībā stājušos rādītāji ir augstāki – sievietes 
vairāk par astoņām, bet vīrieši – par piecām vienībām. vecumā no 29 gadiem 
uz augšu septiņi no desmit ebrejiem un deviņas no desmit ebrejietēm bija 
precējušās, un arī laulības pusmūžā nebija nekas neparasts, bet reāls ikdienas 
dzīves fakts. Pirmsmodernajā sabiedrībā, kad vēl nepastāvēja mākslīgas 
metodes dzimstības kontrolei un kopienas negatīvā nostāja pret ārpus 
laulības dzimumumattiecībām noteica zemu ārlaulības bērnu skaitu, laulību 
slēgšanas vecums un precēto cilvēku (īpaši sieviešu) proporcija bija nozīmīgi 
priekšnoteikumi, kas noteica bērnu skaitu, ko sieviete savā mūžā laida 
pasaulē, un sieviešu skaitu, kuras dzemdēja un audzināja bērnus. Šie rādītāji 
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4. tabula

jelgavas ebreju laulāto īpatsvars vecuma un dzimuma grupās (1834)

vecuma grupa    Precējušies vīrieši              Precējušās sievietes
     %               skaits                  %               skaits
0–14        0  1098    0  1065
15–19   5,0   335  13,7   299
20–24  42,9   149  66,8   184
25–29  69,3   140  93,8   145
30–34  85,8   156  98,1   155
35–39  93,0   173  97,9   146
40–44  96,7   125  99,1   113
45–49  94,7   76  97,3   75
50–54  91,9    62  98,4   64
55–59  97,9   49     100,0   33
60–64  97,2   36     100,0   29
65+   86,4   59  97,4   39
kopā    2459    2347
SMAM: vīrieši – 24,3 gadi, sievietes – 21,0 gadi.
avots: Mitau datubāze
Piezīme: atraitnes un atraitņi iekļauti precēto proporcijā. 
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bija savstarpēji saistīti –, jo agrāk apprecējās, jo lielāks bija laulāto skaits un jo 
vairāk pēcnācēju. citi rādītāji – bērnu mirstība, pieaugušo mirstība – priekš-
laicīgi samazināja pieaugušo skaitu, bet laulību vecums un laulāto proporcija 
uzturēja pastāvīgu zemu iedzīvotāju skaitu .

4. tabula, atklājot vecumu un ģimenes stāvokli, ļauj mums jelgavas 
ebreju kopienu izvērtēt pēc šiem diviem kritērijiem plašākā salīdzinošā 
perspektīvā. apmēram pirms 40 gadiem angļu demogrāfs džons Hajnals 
(Hajnal) apgalvoja, ka eiropā pirms 20. gadsimta pastāvēja divi savstarpēji 
nesaistīti laulību slēgšanas veidi, kurus kartējot varētu zīmēt iedomātu līniju 
no baltijas jūras ziemeļos uz adrijas jūru dienvidos.21 Šajā kartē rietumu 
daļā – abi dzimumi laulības slēdza salīdzinoši vēlu (25–29 gadu vecumā), 
kā arī ievērojama daļa sabiedrības tā arī ne reizi savā mūžā neapprecējās. 
austrumu daļā situācija bija pretēja, – abu dzimumu pārstāvji apprecējās agri 
un tikai nedaudzi tā arī nekad neapprecējās. 4. tabula rāda, ka 1834. gadā 
jelgavas ebreji bija daudz tuvāki “austrumu tautām”, jo īpaši, salīdzinot 
vispārējo laulību veidu. Šāds secinājums izriet arī no “vidējā laulību vecuma” 
(singulate mean age at marriage, SMAM) rādītāja, kas jelgavas ebrejiem bija 24,3 
gadi vīriešiem un 21 gads sievietēm.22 Protams, jāatceras, ka šādi (1 gada) dati 
sniedz informāciju tikai par konkrētu mirkli. vecums, kad tiek slēgtas pirmās 
laulības, var atšķirties atkarībā no laika un vietas, un šajā kontekstā mums 
nav citu salīdzinošu datu par jelgavas ebrejiem. 1837. gadā viļņas pilsētā 
(tā atrodas uz dienvidiem no kurzemes kauņas guberņā, kas ietilpa īpašajā 
ebreju apmetnē) pirmo laulību slēgšanas vecums gan vīriešiem, gan sievietēm 
bija zem 20 gadiem (18,0 gadi – sievietēm un 19,8 gadi – vīriešiem). Šie dati 
norāda, ka pirmo laulību slēgšanas vecums var atšķirties pašā ģeogrāfiski 
vienā un tajā pat baltijas jūras piekrastes reģionā.

ģimeņu grupējuma lielums un sastāvs

aplūkosim jelgavas ebreju ģimeņu pēc laulībām izveidojušos grupējumus 
(family groups) struktūru un lielumu. kopš 1972. gada tiek izmantota un 
vairākkārtīgi pārbaudīta tā dēvētā lāsleta nulles hipotēze (Laslett null 
hypothesis), proti, tiek pieņemts, ka pirmsmodernajā eiropā cilvēki parasti 
veidoja nelielus un vienkāršus ģimeņu grupējumus, ja vien netiek atklāta 
kādas citādākas situācijas pastāvēšana. mēs vairs neuzskatām, ka visā eiropā, 
tajā skaitā tās austrumu daļā, pārsvarā visi vienas mājvietas kopiedzīvotāju 
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kopumi jeb mājsaimniecības ir lielas un struktūrā komplicētas.23 Zināms, 
ka ģimenes grupējuma vidējo lielumu noteica ģimenes galvas vecums; 
sākotnēji tas bija neliels, bet, dzimstot bērniem, locekļu skaits pieauga. tajās 
sabiedrībās, kurās pēcnācēji pēc kāzām turpināja dzīvot kopā ar vecākiem, 
dzimstot mazbērniem, ģimenes grupējuma locekļu skaits varēja ievērojami 
palielināties. bet vidējais lielums varēja sarukt, nomirstot vecāka gadagājuma 
cilvēkiem vai kādai ģimenei piederīgo grupai atdaloties.

Pagaidām esam izvairījušies no vārda “mājsaimniecība” lietošanas, jo 
1834. gada sarakstu ebreju ģimeņu grupējumos trūkst liecību par to, kādi tieši 
bija šie grupējumi. velkot līnijas starp vārdiem, uzskaitvedis reizēm atdalīja 
no grupas tos cilvēkus, kuriem nebija radinieku, bet citreiz – radinieku 
grupas. bet, salīdzinot 1833. gada revīziju un 1834. gada sarakstu, otrais, šķiet, 
kopdzīvošanas principu atsedz tikai daļēji. tas ir, ja cilvēks bija vientuļš (bez 
ģimenes), tad sarakstā tika novilkta līnija starp viņa/viņas vārdu un nākamo 
vārdu, kas varēju būt kāda cita vientuļā vārds vai arī pirmais vārds lielākā 
personu grupā, kurā cilvēki bija vienoti ar ģimenes saitēm. starp vienas 
ģimenes grupējuma locekļu vārdiem līnijas netika vilktas, tikai pēc pēdējā 
locekļa vārda novilkta līnija. tādēļ šķiet, ka ar līnijām tika nodalīti ģimeņu 
grupējumi, kā arī vientuļie un ģimeņu grupējumi, tomēr pastāv arī iespēja, 
ka daži vientuļie cilvēki dzīvoja zem viena jumta ar ģimenes grupējumu 
vai ka divi vai vairāki ģimenes grupējumi, ko nevienoja radniecība, dzīvoja 
vienā namā (kā tas bija minēts 1833. gada revīzijas piemērā). tādēļ termins 
“mājsaimniecība” te nešķiet piemērots, un mēs turpinām izmantot daudz 
vispārīgāku terminu “ģimenes grupējums”, ietverot šajā apzīmējumā 
(analīzes labad) cilvēkus, kas veidoja vienotu grupu. 
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5. tabula

jelgavas ebreju iedzīvotāju īpatsvars dažāda lieluma grupās (1834)
grupas lielums  cilvēku skaits % no visiem iedzīvotājiem
  1–5    1361    28,3
  6–10    2219    46,2
  11–15     634    13,2
  16–20     229     4,7
  21–27      230     4,8
  28–43      133     2,7
  kopā       4806    99,9
vidējais grupas lielums = 5,8 cilvēki
avots: Mitau datubāze
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5. tabula, kas parāda dažāda lieluma ģimeņu grupējumos dzīvojošo 
iedzīvotāju proporciju, liecina, ka apmēram trīs ceturtdaļas jelgavas ebreju 
dzīvoja ģimeņu grupējumos, kuru lielums bija no viena līdz desmit cilvēkiem. 
ja mēs atņemam absolūtos skaitļos pirmās divas lieluma kategorijas, tad 
paliek septiņdesmit personas, kuras faktiski ir vientuļie cilvēki (sk. 6. tabulu), 
tātad proporcija mainās tikai nedaudz (no 74,5 līdz 73,0%). tādēļ iespējams 
apgalvot, ka gandrīz visiem jelgavas ebrejiem bija vismaz viens ģimenes 
loceklis, ar kuru viņi dzīvoja kopā, un ka tikai daži ģimeņu grupējumi, 
raugoties pēc caurmēra standartiem, bija ļoti lieli – no divdesmit viena līdz 
četrdesmit trīs cilvēkiem. tā kā mēs nezinām, cik ilgi šie ģimeņu grupējumi 
dzīvoja jelgavā, nevaram droši apgalvot, ka tie ir izveidojušies pilsētā un ka 
to pēcnācēji ir “urbanizējušies”. tomēr šie dati rada iespaidu, ka iedzīvotāji, 
kuri 1834. gadā jau dziļi iesakņojušies pilsētā, nebija “pagaidu” iedzīvotāji, 
bet pārsvarā vieninieki, kas meklēja darbu pilsētā.
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6. tabula

jelgavas ebreju ģimeņu grupējumu struktūra, locekļi un lielums (1834)

vieninieki   70    8,5   70    1,4   1,0
vienkāršā  560   68,3    2727   56,8   4,8
Paplašinātā   50    6,1   315    6,5   6,3
daudzveidīgā  140   17,0  1694   35,2  12,1
kopā   820   99,9  4806   99,9 

grupējuma vidējais lielums = 5,8 cilvēki. 
Piezīme: vieninieki = viens cilvēks; vienkāršā = ģimenes grupējumu veido viena 
nukleārā ģimene (vīrs, sieva, bērni); paplašinātā = nukleārā ģimene un viens vai 
viarāki neprecēti radinieki; daudzveidīgā = divas vai vairākas radinieku nukleārās 
ģimnes.
avots: Mitau datubāze

vidējais 
lielums

grupējuma 
struktūra

grupējumu 
skaits

% cilvēku skaits 
grupējumā

%

1834. gada saraksts ietver 820 dažādu ģimeņu grupējumus, tos iedalot 
strukturālās kategorijās un tādējādi piedāvājot iespēju vērtēt katras struk-
turālās kategorijas “svaru” iedzīvotāju kopumā. vienkāršas struktūras – tēvs, 
māte, bērni – grupējumu proporcionālais skaits ir iespaidīgs – 68,3% – un, 
ja tam pievienojam vientuļos, tad nedaudz vairāk kā trīs ceturtdaļas no 
visiem izteiktajiem grupējumiem iekļaujami šajās divās kategorijās. tajā 
pašā laikā to grupējumu īpatsvars (un iedzīvotāju proporcija tajās), kuras 
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ir daudz sarežģītāk veidotas, nav nemaz tik niecīgs. grupējumu proporcija 
paplašinātajās/daudzveidīgajās kategorijās bija tikai mazāka par vienu ceturto 
daļu no visām grupām, un tajās esošo cilvēku skaits – 41,7%. tādējādi četri no 
desmit jelgavas ebrejiem dzīvoja vienā vai otrā sarežģītā grupējumā, tādējādi 
jāatzīst, ka iedzīvotāji tiecās veidot ģimeņu grupējumus (daudzveidīgus), 
kas sastāv no divām vairākām nukleārām ģimenēm, ko vieno radniecība. 
daudzas no tām veidoja precējušies pēcnācēji, kas dzīvoja kopā ar vecākiem 
(analīze nerāda), bet tikai dažām bija ļoti komplicēta struktūra, ko vērts 
aplūkot daudz tuvāk, jo tās bija neparastas salīdzinošā aspektā. Šādu grupu 
esība arī liecina par īpašu ģimenes vienotības stiprumu. 

sarežģītākais grupējums: David Sundel ģimene 

1834. gada sarakstā lielākais un sarežģītākais ģimenes grupējums ir Davied 
Sundel ģimene, viņš pats 1834. gadā reģistrēts kā miris (nāves datums nav 
minēts), bet viņa sieva Rahel (64 gadi) bija vēl dzīva 1833. gada revīzijas laikā. 
Rahel bija vecākā sieviete ģimenes grupējumā, ko veidoja četrdesmit trīs 
cilvēki. togad septiņi no David (Davied)  un Rahel pēcnācējiem dzīvoja kopā ar 
atraitnēs palikušo māti; viens no bērniem Wulff bija miris. Četri no septiņiem 
bērniem – Heiman (46 gadi), Lewin (45 gadi), Marcus (34 gadi ) un Samuel (35 
gadi) – bija precējušies, un viņiem bija savi bērni; arī Wulff bērni dzīvoja pie 
viņas, tādēļ viņu mātes sarakstā nav. Pārējie trīs bērni – Baruch (30 gadi), Isaac 
(26 gadi) un Charlotte (20 gadi) – arī dzīvoja pie mātes, bet nebija precējušies. 
visu četru precēto dēlu sievas (Rahle (43 gadi); Rahle (46 gadi); Scheine (37 
gadi) un Jette (28 gadi, Samuel otrā sieva) dzīvoja kopā. tādēļ nākamajā 
paaudzē aiz Rahel – vecākās dzimtas sievietes – bija vienpadsmit cilvēki. 
turpat dzīvoja arī divdesmit pieci Rahel mazbērni, tajā skaitā arī trīs viņas 
mirušā dēla Wulff atvases. sarakstā arī norādīts, ka trīs mazbērnu paaudzei 
piederošie (Rahel dēla Lewin visi trīs dēli ) dzīvoja citviet. no mazbērniem 
divi – David (25) un David (31) – jau bija precējušies un ieveduši savas sievas 
vecāsmātes ģimenes grupā. turklāt viņiem abiem bija arī bērni vecumā līdz 
sešiem gadiem, un tādējādi David Sundel un viņa sievas Rahel grupa ietvēra 
arī četrus mazmazbērnus, līdz ar to šajā ģimenes grupā bija četras paaudzes.

uzskaitot David Sundel ģimenei piederošo vārdus, reģistrators novilcis 
līniju pirms David vārda un pēc pēdējā mazbērna vārda, tā atdalot cilvēkus 
no pirms un pēc viņiem minētajiem. mēs uzskatām, ka šajā gadījumā kopums 
nozīmē dzīvi kopā, bet kamēr 1833. gada revīzijas (precīzā informācija par 
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iedzīvotājiem) dati nav pārbaudīti, mēs nevaram būt pilnīgi pārliecināti, kā 
šī lielā un plašā ģimene “dzīvoja kopā”. iespējams, viņi visi dzīvoja vienā 
mājā vai arī blakus esošās mājās. neraugoties uz to, vai šī ģimene dzīvoja 
kopā burtiskā veidā vai ne, šajā grupā bija ļoti daudz un dažādas radniecības 
lomas, kuru izpildē un ievērošanā bija nepieciešama liela diplomātijas māka. 
ģimenē bija Rahel – “vecākā sieviete”, kas savā veidā “valdīja” pār četriem 
precētajiem dēliem un viņu sievām, kā arī pār pārējiem trīs pieaugušajiem, 
bet neprecētajiem bērniem. jautājumam par senioritāti pēcnācēju vecākajā 
paaudzē vēl jārod atbilde (vecākajam dēlam Heiman bija 46 gadi, otram 
vecākajam Lewin – 45 gadi). Rahel divi precētie mazdēli (31 un 25 gadus veci) 
ar savām sievām un bērniem varēja veidot savus atzarus ģimenes grupējumā, 
kas ietvertu viņu trīs precējušos onkuļus un viņu ģimenes. Šādās lielās 
ģimenēs lomu sadalījuma veids bija ļoti plašs un savstarpējās attiecības – kas 
kam pakļāvās, kura loma ir svarīgāka, kura vēlmes ir būtiskākas – varēja tikt 
balstītas tradīcijās (iespējams, reliģijā); pretējā gadījumā šādi lieli veidojumi 
sašķeltos iekšējo nesaskaņu dēļ.

radniecības sistēmas strīdi

ģimenes grupējumu var uztver arī kā radniecības mikrosistēmu, jo ter-
mini, kas raksturo ģimeņu grupēšanās saiknes, tajā pašā laikā ir radniecības 
termini plašākā nozīmē.24 1834. gada sarakstā ir daudz šādu terminu un to 
izvērtēšana var piedāvāt nozīmīgus risinājumus radniecības sistēmas rakstu-
rošanai un šo mazāko grupējumu radniecības prakses izsekošanai.25 7. tabula 
parāda terminu lietošanas biežumu, piedāvājot angļu valodas ekvivalentus 
1834. gada sarakstā lietotajiem terminiem vācu valodā. Protams, ir jāatceras, 
ka terminu saraksts nav pilns šo terminu inventārijs, kas atspoguļo visas 
radniecības lomas, ko būtu nepieciešamas analizēt, ja mūsu mērķis būtu pil-
nībā izprast jelgavas ebreju radniecību. lielākā daļa sarakstā iekļauto terminu, 
kas apzīmē lomu, kura saraksta veidotājam šķita vissvarīgākā, netieši norāda 
arī uz citu lomu esību, kas nav redzamas, tā sakot, pateicoties reģistratora 
darba tehnikai. “meita” bija varbūt arī “māsa”, “brāļa/māsasmeita” un 
iespējams arī “sieva”, – katra no šīm lomām ietver atšķirīgus pienākumus un 
tiesības ģimenes grupas ietvaros, bet reģistrators katrai personai piemēroja 
tikai vienu terminu. katram sarakstā minētajam indivīdam ik dienas sociālajā 
dzīvē bija jāīsteno vairākas dažādas lomas, bet mēs no saraksta uzzinām tikai 
vienu, – to, kuru reģistrators ir izvēlējies pierakstīt. 
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6. att.  David Sundel ģimenes ieraksta “Revisons-Liste angefertigt den 30ten April 1834 
über die zu der Gouvernements Stadt Mitau angeschriebenen Ebräer” fragments.

LVVA, 630. f., 2. apr., 221. l., 208., 209. lp.
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radniecības terminu lietojuma biežums apstiprina to, ka 6. tabula jau at-
sedz nukleārās ģimenes ietvaros esošās attiecības – vīrs, sieva, dēls –, turklāt  arī 
saraksta veidotāja skatījumā tās bija skaitliski dominējošās attiecības. tik-
līdz ģimenes grupējums tiek raksturots, izmantojot nukleāro ģimeni rakstu-
rojošu terminoloģiju, tad tā ir uzskatāma par patrilokālu (tēva dzīvesvietas 
prakse) un patrilineāru (vīrieša radniecības līnijā rēķināmu). Proti, parastā 
patrilokālā praksē dēls pēc kāzām pārved sievu (un pēcnācējus) uz vīra 
tēva ģimenes grupu: termini “dēla sieva”, “dēla dēls” un “dēla meita” 
pētāmajā sarakstā bija visvairāk lietotie jēdzieni pēc nukleārās ģimenes 
terminiem un tajā ir pat daži jēdzieni “dēla dēla sieva” un viens – “dēla 
dēla meita”. sarakstā nav kontrastējošā termina “meitas vīri”, tikai vienreiz 
ir minēta “meitas meita”. dēla dēla pēcnācēju minēšana sarakstā liecina 
par precētu dēlu kontinuiālu praksi dzīvot kopā ar tēvu vairākās paaudzēs 
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7. tabula

jelgavas ebreju radniecības terminu lietojuma 
biežums 1834. gada sarakstā

termins   skaits     %
dēls    1347   28,0
meita   1000   20,8
vīrs     670   13,9
sieva    643   13,3
dēla dēls    410    8,5
dēla meita    364    7,5
dēla sieva    270    5,6
māte    39    0,8
māsa    13    0,2
brālis    13    0,2
tēvs     10    0,2
dēla dēla sieva    8    0,1
Pieņemts bērns    7    0,1
dēla dēla meita    3 
sievas māte     1 
sievas māsa     1 
meitas meita     1 
Padēls     1 
Pameita     1     0,2 
mazmeita     1 
mazdēla sieva    1 
Padēla dēls     1 
Padēla sieva     1 
kopā   4806   99,9
avots: Mitau datubāze
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vai iedzīvotāju patrilineāru noslieci. Šķiet, ka šo tendenci neietekmēja 
apmešanās pilsētā, kur bieži radniecības prakses “varmācīgi izjauca” dzīves 
praktiskās vajadzības, piemēram, dzīvojamo telpu trūkums.

ebreji citviet baltijas guberņās: salīdzinājumi 

laulību, dzimšanas, miršanas, migrācijas procesu, kā arī kopā dzīvošanas 
izvēles prakses, kas pastāvēja gadsimta pirmajās trīs desmitgadēs, rezultāti 
ir vērojami 1833. gada jelgavas ebreju sociāldemogrāfiskajā raksturojumā. 
būtu vērts salīdzināt šos datus ar līdzīgu kopienu gan agrāko, gan vēlāko 
gadu sarakstiem, bet šobrīd mums ir pārāk maz datu (arī par vēlākajiem 
gadiem), lai varētu izdarīt vispārīgus secinājumus par jelgavas ebreju, nemaz 
nerunājot par kurzemes ebreju, ģimenes dzīvi. jelgavas 1834. gada dati 
līdzinās ķieģeļiem, ar kuriem būvējamā ēka vēl ir tālu no uzcelšanas. kamēr 
tā top, daži fragmentāri salīdzinājumi var sniegt vērtīgu informāciju. 

Pirmkārt, jau gandrīz pirms divdesmit gadiem kopā ar antropologu joelu 
m. Halpernu (Halpern), izmantojot kurzemes pirmās revīzijas 1797. gadā 
datus, izveidojām nelielu datubāzi par visām ebreju ģimenēm, kas apdzīvoja 
26 gruntsgabalus guberņas dienvidaustrumu daļā – daugavpilī, laucē, 
neretā un sēlpilī (Dűnaburg, Überlautz, Nerft, Selburg).26 Šajā lauku apvidū 
kopumā bija 150 ebreju mājsaimniecības, ko apdzīvoja 1148 personas, un visas 
šīs mājsaimniecības (apmēram sešas līdz septiņas katrā gruntsgabalā) atradās 
daudzo latviešu zemnieku sētu vidū. laukos mītošo ebreju ģimeņu grupas 
bija ievērojami mazākas nekā 1834. gadā jelgavā dzīvojošo ebreju ģimeņu 
grupas. salīdzinošā izteiksmē laukos tās bija 1–9 cilvēku lielas, bet jelgavā – 
1–43 cilvēki. lai gan 1797. gada datubāze tika veidota par mājsaimniecībām, 
nevis iedzīvotājiem individuālā līmenī, mēs tajā apkopojām arī informāciju 
par precēto iedzīvotāju proporcijām galvenajās vecuma grupās. Šos datus 
par ebrejiem un latviešu zemniekiem sk. 8. tabulā.

1797. gada dati liecina, ka ebreju vecuma grupu lielums ir neparasti mazs, 
bet ziņas par gados jaunākajām grupām rosina domāt, ka 1797. gadā lauku 
ebreju sievietes sāka doties laulībā agrāk nekā sievietes urbānajā jelgavā 
1834. gadā; neprecējušos iedzīvotāju proporcija jaunākajās vecuma grupās 
1797. gadā bija ievērojami mazāka nekā 1834. gadā. niecīgais neprecējušos 
īpatsvars vecākā gada gājuma grupā tomēr liecina, ka šajā vecuma grupā 
abās aplūkotajās iedzīvotāju grupās laulību līmenis bija visai tuvs vispārējai 
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praksei. gan 1797. gada, gan arī 1834. gada dati vēsta, ka visās vecuma grupās 
ebreju sieviešu raksturojums atšķiras no latviešu zemnieču raksturojuma, jo 
pēdējās precējās vēlāk un viņu vidū bija lielāks neprecējušos īpatsvars visās 
vecuma grupās.

otrkārt, salīdzinājumu iespējams arī iegūt, analizējot pirmo laulību vidējo 
vecumu.27 Šos datus, kas apkopo ziņas par Piņķu muižu28 un jelgavu, rīgas 
iedzīvotāju 1867. un 1881. gada skaitīšanas tautskaites rezultātus, sk. 9. tabulā.29  

ja šīs ļoti atšķirīgās iedzīvotāju grupas aplūko salīdzinošā ietvarā, tad 
uzreiz netop skaidrs, kāda ir atšķirība to pirmo laulību vecumā. 1834. gada 
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8. tabula
neprecējušos ebreju un latviešu sieviešu 

īpatsvara salīdzinājums

 15–19    56,9      91,1   86,3
             n       49       903    299
 20–24          4,3    53,9     33,2
             n       46             878    184
 40–44          0     6,8          0,9
             n       3             500    113
 45–49          0     7,4          2,7
                       n      14             229   75

avots: Mitau datubāze; Plakans, andrejs, Halpern, joel m. an Historical Perspective on 18th 
century jewish Family Households in eastern europe. in: ritterband, Paul (ed.). Modern Jewish 
Fertility. leiden: brill, 1981. P. 18–21.

9. tabula
laulību vecuma salīdzinājums: Piņķi, jelgava un rīga

iedzīvotāji      vīrieši          sievietes
latvieši Piņķos, 1816   24,9  21,9
latvieši Piņķos, 1833   29,9  28,0
latvieši Piņķos, 1850   29,0  27,2
ebreji rīgā, 1867   25,1  21,5
ebreji rīgā, 1881   26,4  22,7
ebreji jelgavā, 1834   24,3  21,0
ebreji krievijā, 1897   27,8  24,1

 avoti: Mitau datubāze; Plakans, andrejs, Wetherell, charles. Family and economy in an early 
19th century baltic serf estate. Continuity and Change. 1992. 7: 199–223; Wetherell, charles, 
Plakans, andrejs. Fertility and culture in eastern europe: a case study of riga, latvia, 1867–
1881. European Journal of Population. 1997. 13: 243–268.

ebreji 
1834. gadā

vecuma 
grupas

ebrejietes 
1797. gadā

latvietes 
1797. gadā
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jelgavas ebreju datiem vistuvākie ir dati par latviešu zemniekiem Piņķos 1816. 
gadā. 1816. gada revīzija Piņķos notika tieši pirms dzimtbūšanas atcelšanas, 
kas vidzemes guberņā sākās 1819. gadā un turpinājās apmēram nākamos 
septiņus gadus. Pēc tam laulību vecums Piņķos pieauga ļoti strauji, laikposmā 
no 1833. līdz 1855. gadam sasniedzot vīriešiem 29 gadus un sievietēm 27–28 
gadus. emancipācija lika latviešu zemniekiem būt piesardzīgiem, pieņemot 
lēmumu par stāšanos laulībā, un tās īstermiņa rezultāts ir arī laulību atlikšana 
uz 6–7 gadiem.

iespējams, ka tālaika situācija varēja ietekmēt arī jelgavas ebrejus (lai gan 
viņus neskāra šāda masveidīga reforma), ko mēs varētu redzēt, ja mums būtu 
salīdzinošie dati par jelgavas iedzīvotājiem laikposmā no 1867. līdz 1881. 
gadam. mūsu rīcībā ir tikai SMAM dati par rīgas ebrejiem šajā laikposmā 
(n=1867: vīrieši 2769, sievietes 2465; 1881: vīrieši 9885; sievietes 10,119). 
Četrpadsmit gadu laikā, kas šķir divas baltijas tautskaites (kas vairs nebija 
“revīzijas”), apmēram par gadu pieaudzis rīgas ebreju gan vīriešu, gan 
sieviešu pirmo laulību vecums. 1834. gada jelgavas un 1867. gada rīgas datu 
aptuvenā salīdzinājumā redzams, ka rīgā vīriešu vecums, slēdzot laulības, 
bija nedaudz augstāks nekā jelgavā. nenoliedzami, noskaidrojot laulību 
vecuma svārstības baltijas iedzīvotāju dažādas grupās 19. gs., ir jāpaveic liels 
darbs, lai varētu veikt detalizētu analīzi un izdarīt secinājumus. 

Īss ieskats personvārdos

līdz šim, analizējot 1834. gada sarakstu, uzmanība tika pievērsta jelgavas 
ebreju iedzīvotāju uzvārdu skaitliskajiem un demogrāfiskajiem datiem, bet 
Mitau datubāze sniedz ieskatu vēl vienā kopienas raksturojuma aspektā, 
proti, personvārdos – sarakstā minēto cilvēku vārdos un uzvārdos. Šis pētī-
jumu specifiskais aspekts – onomastika – sociāldemogrāfiskajā analīzē tiek 
reti lietots pat tad, ja pietiekami liels daudzums personvārdu varētu sniegt 
kādu svarīgu konkrētās kopienas sociālās dzīves aspektu raksturojumu.30 
vārda došana vai pieņemšana galu galā ir sociāla darbība; raugoties kopumā, 
tā ir saistīta ar demogrāfiskajiem notikumiem, piemēram, dzimšanu un 
migrāciju, kā arī ar sociālkulturālajiem procesiem – asimilāciju, tiesisko 
identifikatoru radīšanu un kultūras identitātes saglabāšanu. Šajā rakstā 
nav iespējams aplūkot visus 1834. gada jelgavas sarakstā iekļauto ebreju 
personvārdu aspektus, bet var skart atsevišķus jautājumus un akcentēt 
problēmas, kurām vērts veltīt lielāku uzmanību. 
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1834. gada sarakstā pavisam ietverts 471 vienreizējs uzvārds un 698 vien-
reizēji vārdi. divdesmit pieci visbiežāk izmantotie vārdi katrā kategorijā ir 
iekļauti 10. tabulā, kas rāda, cik reizes vārds vai uzvārds ir minēts sarakstā. tā 
kā 1834. gada jelgavas ebreju iedzīvotāji piederēja pie ieceļotājiem pilsētā – gan 
neseniem, gan arī ieceļojušiem jau attālākā pagātnē –, varam cerēt, ka viņu uz-
vārdi ir diezgan atšķirīgi no citiem jelgavas iedzīvotājiem, it īpaši latviešiem. 
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10. tabula
jelgavas ebreju 25 visbiežāk sastopamie uzvārdi un vārdi

              uzvārds                vārds 
    Jacobsohn 175  Abraham  273
    Gottlieb   112  Moses   246
    Bernstein   111    Hirsch   214
    Rubenstein   97  Levin   210
    Wulffsohn   91  Sara   156
    Loevenstein   89  Wulff     148
    Lurie    74  Salomon  136
    Marcuse   73  Marcus     131
    Mendelsohn   72  Jankel   129
    Levi    69  Laser   124
    Hirschfeld   63  Isaac   119
    Kahn    59  Itzig   112
    Heidenreich   56  Jette   110
    Aronstein   54  Behr  105
    Klein    52  Joschel   104
    Loevensohn   52  Jacob    93
    Abramowitz   51  Meyer    93
    Lowenstein   50  David    92
    David    49  Israel    92
    Kretzer    47  Elias    87
    Bari      44    Chaie    85
    Edelberg     43    Aron    79
   Israelsohn     43    Leie    73
   Sundel     43    Simon    72
avoti: Mitau datubāze

daudzi 1834. gada sarakstā minētie ebreju uzvārdi līdzinās vāciešu 
uzvārdiem, it īpaši tie, kas beidzas ar izskaņu –sohn, -stein, -berg un –reich, 
tādējādi radot jautājumu, kāpēc tas ir tā? 

atbilde uz šo jautājumu rodama piesardzīgi, jo ebreju personvārdu 
pētnieki uzskata, ka kopš 18. gs. beigām eiropas valstīs, tajā skaitā krievijas 
impērijā, pastāvēja likumi, kas noteica, ka ebrejiem, kuriem nebija uzvārdu, 
tie bija jāpieņem, līdzīgi kā latviešu un igauņu zemniekiem pēc dzimtbūšanas 
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atcelšanas 1816.–1819. gadā.31 līdzīgu likumu 1787. gadā Habsburgu impērijas 
ķeizars jozefs ii izsludināja galīcijas un bukovinas ebrejiem; Prūsijas zemēs, 
kas bija iegūtas Polijas trešajā dalīšanā, vāciskas izcelsmes uzvārdus ebrejiem 
piešķīra 1794.–1806. gadā; līdzīgi likumi tika izdoti Frankfurtē 1807. gadā, 
bādenē – 1809. gadā, vestfālē – 1808. gadā, bavārijā – 1813. gadā un 
saksijā – 1834. gadā. Prasība, ka krievijas impērijā dzīvojošajiem ebrejiem ir 
jābūt uzvārdiem, tika izvirzīta 1804. gadā, to piešķiršana noslēdzās 1845. gadā. 
nav veikti sistemātiski pētījumi par to, kā ebreji izvēlējās uzvārdus, kā viņi 
rīkojās, ja bija izvēles iespējas, kādus uzvārdus piešķīra, ja izvēles nebija, vai 
pastāvēja kāds vispārīgs veids, kā rīkojās visos desmit tūkstošos individuālo 
gadījumu. Pastāv vien sistemātisks esošo uzvārdu uzskaitījums.32 tas liecina, 
ka pastāvēja konsekvences uzvārdu izvēlē un piešķiršanā: pārsvarā ebreji tiecās 
izvairīties no uzvārdiem, kas bija nesaprotami vietējai vai reģionālai varai, 
kas nodarbojās ar uzvārdu piešķiršanu. tādēļ nav pārsteigums, ka vāciskajā 
jelgavā daudzi ebreji ieguva vāciskus uzvārdus, kas skanēja pieņemami vācu 
varai, īstenojot uzvārdu došanu. jautājums par to, vai vācu uzvārdi jelgavas 
ebrejiem bija jau ierodoties pilsēta, vai arī viņi tos ieguva vēlās,  vēl ir papildu 
pētāms, it īpaši, ja ir nepieciešams uzzināt ģimeņu izcelsmi.

Protams, 10. tabulā iekļauto vārdu vidū ir daudzi bībeles vārdi, piemēram, 
visbiežāk lietotie ir Abraham, Moses un Sara. arī vārdi Isaac, Jacob, David, 
Israel, Salomon, Aron, Simon ir bībeles izcelsmes. sarežģītāk rast skaidrojumu 
vārdu Hirsch, Wulff, Behr, Chaie cilmei. 10. tabulā nav iekļauti šādi vārdi 
Wigder, Sorog, Zilistine, Galve un Jedilie, kuru sākotnes izzināšana varētu būt 
iespējama, pētot austrumeiropas ebreju kopienas kultūras vēsturi. Šādus 
dziļus pētījumus 19. gadsimtā uzsāka leopolds cuncs (Zunz),33 un mūsdienās 
tos turpina citi speciālisti, bet metodoloģija, kas ļautu salīdzināt vārdu 
došanas procesus dažādu kultūru kopienās un šīs prakses vēsturi, saistītu 
ar sociāldemogrāfiskajām pārmaiņām, vēl nav izstrādāta. 19. gadsimta 
revīziju saraksti ir daudzsološi avoti salīdzinošās onomastikas pētījumiem, 
jo īpaši tādēļ, ka vismaz divas no baltijas guberņās dzīvojošajām iedzīvotāju 
grupām – latvieši un ebreji – apmēram vienā laikā ir piedzīvojušas vienu un 
tos pašu sociālo pieredzi – uzvārdu iegūšanu. 

noslēguma piezīmes

iedzīvotāju sarakstu strukturālā analīze kopš 20. gs. 60. gadiem ir ieguvusi 
galveno vietu Ziemeļamerikā un rietumeiropā sociālās vēstures pētījumos, 
kas piedzīvoja strauju attīstību. Šie saraksti ne tikai ir fiksējuši sociālas 
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darbības, bet arī aprakstījuši to rezultātus: ģimenes veidošanu, kopēju 
dzīvošanu, radniecības saites ģimenes grupējumos un starp tiem, pirmo 
laulību vecumu, atkārtotas laulības, audžuvecākus un audžubērnus, vecuma 
struktūru, krustvecākus un citas pagātnes ģimenes dzīves svarīgas iezīmes. 
tā kā sabiedrība un mikrostruktūras tās ietvaros nemitīgi mainās, iedzīvotāju 
saraksti piedāvā kaut ko līdzīgu fotogrāfijai, kas iemūžina ģimenes dinamiku 
noteiktā brīdī un vienlaikus ir arī vērtīga liecība notikušajām izmaiņām. 
vairāki šādi vienas kopienas saraksti var sniegt liecības par dinamiku gadu, 
dažkārt pat ļoti ilgā laika posmā. sasaistot tos ar citiem vēstures avotiem, 
piemēram, baznīcas grāmatām, profesiju sarakstiem, zemes grāmatām 
u.tml., iedzīvotāju saraksti ir nozīmīgs analizējamais vēstures materiāls, kas 
sniedz informāciju par veselām kopienām, kā arī ļauj veikt to salīdzinājumu. 
revīzijas sarakstiem vajadzētu pievērst lielāku uzmanību, jo tie ļautu gūt 
priekšstatu par baltijas jūras reģiona un tā dažādās valodās runājošo kopienu 
18. un 19. gs. sociālo vēsturi. 

Šķiet, ka būtu tikai godīgi piebilst, ka jelgavas ebreju iedzīvotāju 1834. gada 
analīze nesniedz negaidītus datus, ja tos kontekstuāli salīdzina ar citiem 
fragmentārajiem datiem par ebrejiem baltijas reģionā un tā apkaimē. iegūtā 
informācija par vecuma struktūru, ģimenes grupējuma lielumu, stāšanās 
laulībā vecumu un radniecības raksturu ģimenes grupējumā ir līdzīga 
ziņām par citām iedzīvotāju kopienām baltijas jūras piekrastē un citviet. Ļoti 
sarežģītais David Sundel ģimenes grupējums ir izņēmums, kas atklāj strukturālā 
spektra galējību pastāvēšanas iespēju; taču lielākā daļa jelgavas ebreju 
dzīvoja ļoti vienkāršos ģimenes grupējumos – vīrs, sieva un bērni.  jāatzīst, 
ka jelgavas ebreji nebija tipiskākā ebreju kopiena baltijas jūras piekrastes 
ebreju kopienu vidū: tās atšķīrās cita no citas gan laika (piemēram, 1787., 
1834., 1867.–1881. gadā), gan arī vietas (lauki/pilsēta), gan arī kopdzīvošanas 
vai sadzīvošanas ar citām iedzīvotāju grupām (tajā skaitā, latviešiem) ziņā. 
vai šādas atšķirības, veicot salīdzinošo analīzi, būtu vērojamas, analizējot 
citas kopienas, un vai pirmās laulības vecums jelgavā un rīgā ir raksturīga 
kopienas iezīme ilgtermiņā (vismaz līdz gadsimta beigām), jo laulību vecums 
krievijas impērijas ebreju vidū bija lielāks,34 – ir jautājumi, kas prasa atbildes 
un līdz ar to arī dziļākus pētījumus.
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alter und familienstand der mitauer juden 
in der zeit von 1833 bis 1834

im ausgehenden 19. jahrhundert lebten im nordwestlichen teil des 
russischen reichs mehrere tausend juden, jedoch sind die daten über ihre 
anzahl recht ungenau. auch mikroanalytisch ist die jüdische gemeinde 
dieser region wenig erforscht worden. 1834 wohnten in mitau 4987 juden 
oder etwa 25% aller einwohner. die namen einzelner jüdischen kaufleute 
werden in urkunden der stadt mitau bereits im 17. jahrhundert erwähnt. 
seit den 30er jahren des 19. jahrhunderts erfolgte eine sozial-wirtschaftliche 
schichtung der jüdischen gemeinde; die meisten juden waren auf dem 
dienstleistungssektor tätig.  

der vorliegende beitrag bietet eine strukturelle analyse der jüdischen 
einwohner mitaus mithilfe der datenbasis, der die „revisions-liste, 
angefertigt den 30ten april 1834 über die zu der gouvernements stadt mitau 
angeschriebenen ebräer“ zugrunde liegt. die größte aufmerksamkeit 
wird dem alter der juden, ihren Familien, Familiengruppierungen und 
verwandtschaften, sowie dem sozialen status und den Personennamen 
gewidmet. die Zahl der 1834 registrierten arbeiter und bürger jüdischer 
abstammung, die auf dem lande in der nähe der stadt wohnten, ist recht 
gering. erheblich größer ist die Zahl der vertreter dieser sozialen gruppen 
in der stadt – 97,2% aller einwohner. der soziale status weist zwar nicht 
auf den beruf der betreffenden Person hin; um diesen zu ermitteln, muss 
man die dokumente der revision von 1833 heranziehen, in denen neben 
dem sozialen status auch konkrete berufe (schuster, schneider, Fleischer) 
angegeben werden. besonders sei hier hinzuweisen, dass faktisch all die in 
den revisionslisten von 1834 genannten juden stadtbewohner waren.

45,0% der in mitau wohnhaften juden waren im alter von 0–14 jahren, 
d. h., es gab unter den juden in mitau viele junge menschen. 58,2% aller 
angehörigen der jüdischen gemeinde waren im alter bis 20 jahren und 
fast zwei drittel (65,1%) – im alter bis 24 jahren. das „mittlere Heiratsalter“ 
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(singulate mean age at marriage, SMAM) war bei den jüdischen männern 
24,3 jahre, bei den Frauen aber – 21 jahre.

in der Forschungsarbeit wurde festgestellt, dass die jüdische gemein-
schaft in mitau nicht als eine typische unter den jüdischen gemeinden an der 
ostsee galt. mehrere kennzeichnende merkmale derselben, beispielsweise 
das alter der eheschließung, unterscheiden sich von denen, die typisch für 
andere jüdische gemeinden sind.

Schlüsselwörter: juden in mitau, kurland, seelenrevision, demogra-
phische strukturanalyse, Familie, Familiengruppierung, Heiratsalter. 
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