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“ŠTEINHAUERS UN BLŪMS”,
VĒSTURNIEKA PĀRDOMAS PĒC FILMAS 

NOSKATĪŠANĀS

Dokumentālā filma “Šteinhauers un Blūms” parādījās uz TV ekrāniem 2020. gada 
29.  decembrī un radīja dažādas, arī diametrāli pretējas atsauksmes vēsturnieku 
vidū. Varētu jautāt, kādēļ gan par to būtu vērts rakstīt žurnālā “Latvijas Arhīvi”. 
Iespējams, tādēļ, ka jebkurš stāstījums par cilvēku vēsturē veidojas no informācijas 
“paliekām”, kas par viņu saglabājušās atmiņas institūcijās. Arī filmā “Šteinhauers un 
Blūms” izmantoti vēsturnieka un novadpētnieka Johana Kristofa Broces (1742–1823) 
zīmējumi, kuru oriģināli glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, 
izmantotas gravīras, kartes un priekšmeti no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, 
kā arī Latvijas Nacionālajā arhīvā glabātie dokumenti. Šo atmiņas institūciju telpas 
vairākkārt redzamas filmā.

Protams, atmiņas institūciju viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt 
interesentus ar materiāliem par viņu interesējošo tēmu. Šoreiz runa nav par 
pieejamību, bet par to, kā šis materiāls ir apstrādāts un pasniegts skatītājiem. Šīs ir 
tikai pārdomas, komentāri un nevis par filmu kā māksliniecisku darbu, bet vienīgi par 
vēsturisko materiālu, par priekšstatu, kāds tiek radīts par 18. gs. pirmās puses Rīgu un 
tās iedzīvotājiem.

Neiedziļinoties detaļās, jāteic, ka filmā vēsturiskais fons ir attēlots pietiekami 
solīdi. Skatītājs uzzina par Ziemeļu karu, mēri un Vidzemes pievienošanu Krievijas 
impērijai. Visu šo notikumu virpulī aizrit Jāņa Šteinhauera (1705–1779) bērnība. Pēc 
tam viņa tēvs pievienojas mastu šķirotāju amatam un dēls iet tēva pēdās. Skatītājs 
uzzina, ka mastu šķirotāji atbildēja par koku kvalitātes vērtēšanu, ka Rīgā vērtētais 
koks augstu kotējās Eiropas tirgū. Jānis nodibina ģimeni, viņam ir liels bērnu bariņš, 
viņš ir aktīvs brāļu draudzes vadītājs. 
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Liekas, mēs esam uzzinājuši tik daudz par pirmo lielo latvieti, muižnieku, politiķi, 
ziedotāju un pat apgaismotāju (tā Jānis Šteinhauers tiek saukts filmā). Vienlaikus ar 
Jāņa izcelšanu tik spilgtā gaismā ēnā diemžēl palikuši visi citi. Pēc filmas noskatīšanās, 
it sevišķi beigās, kad Jānis Šteinhauers tiek nodēvēts par “karavadoni bez karaspēka”, 
paliek sajūta, ka Rīgā bez J. Šteinhauera nebija neviena uzņēmīga un izdarīga latvieša. 
Protams, filma ir par J. Šteinhaueru, bet arī viņš nāca no konkrētas vides un kopienas, 
par kuru skatītājs neuzzināja neko. 

Rīgas kā pilsētas ekonomisko pastāvēšanu un attīstību līdz pat 19.  gs. pirmajai 
pusei lielā mērā noteica tirdzniecība. Protams, tā bija reģiona administratīvais 
un kultūras centrs, arī militārs atbalsta punkts – cietoksnis. Tomēr pilsētas dzīves 
virzītājspēks bija tieši tirdzniecība. Šeit izveidojās ļoti spēcīga, pārsvarā vācu tirgotāju 
kopiena, bet arī pārējo iedzīvotāju dzīve bija saistīta un atkarīga no tirdzniecības, jo 
preces bija jākrauj, jāpārvadā, jāsver, jānovērtē to kvalitāte un dažas arī jāsaiņo. Visu 
šo darbu veica vietējie iedzīvotāji. Tāpat kā tirgotāji un amatnieki bija apvienojušies 
ģildēs un cunftēs, tā brālībās apvienojās arī šie preču nesēji un vērtētāji. Tikai par šo 
brālību dibināšanas sākumiem un personālsastāvu līdz mūsdienām nonācis ļoti maz 
liecību. 17. gs., no kura dokumentu jau ir manāmi vairāk, redzams, ka notikusi amatu 
specializēšanās un pastāv vīna un alus nesēji, sāls nesēji, liģeri, kuri nodarbojas ar 
labības, linu un kaņepāju transportu un apstrādi. Tieši šie lauksaimniecības produkti 
bija galvenā Rīgas eksportprece gan apjoma, gan vērtības ziņā. Arī 18. gs., kad lielu 
nozīmi ieguva kokmateriālu eksports, minētie produkti vēl joprojām vērtības ziņā 
veidoja divas trešdaļas Rīgas eksporta.1

Varētu rasties jautājums, kāds tam visam sakars ar mastu šķirotāju Jāni Šteinhaueru. 
Tāds, ka jau ilgi pirms tam, kad mastu šķirošana kļuva par ienesīgu amatu, pēc kura 
kārot, Rīgā pastāvēja vietējo iedzīvotāju apvienības, ap kurām koncentrējās pilsētā 
iebēguši dzimtzemnieki vai darbu meklējoši brīvlaistie un sezonas strādnieki. No 
viņu vidus cītīgākie un izdarīgākie tika uzņemti amatos. Salīdzinājumā ar strādnieka 
dzīvi amats tomēr deva zināmas sociālas garantijas, tiesisko aizsardzību un piederību 
kopienai, kurā notika kopīgas dzīres un sanākšanas. Slavenā Jāņa Šteinhauera daudz 
mazāk slavenais tēvabrālis, arīdzan Jānis Šteinhauers, apprecēja sālsnesēju vecākā 
atraitni un vēlāk pats kļuva par sālsnesēju amata vecāko.2

Mūsdienās var šķist, ka salīdzinājumā ar 40 metrus garu koku atlasi nākamajiem 
kuģu mastiem labības vai sāls krāvēju profesija jau nebūs tas, ar ko lepoties un ko 
konstruēt un proponēt par nacionālā lepnuma vēsturiskajām saknēm. Bet, pirms 
ierindot šos cilvēkus vienā “apspiesto un paverdzināto” kategorijā ar dzimtcilvēkiem 

1 Zeids, T. (red.). Feodālā Rīga. Rīga: Zinātne, 1978. 259. lpp.
2 Dunsdorfs, E. Latvijas vēsture, 1710–1800. [Stokholma]: Daugava, 1973. 124. lpp.
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muižās, vērts pieminēt, ka 17. gs. tirdzniecība atnesa labklājību ne tikai tirgotājiem. 
Par to liecina kāds zīmīgs notikums. 1682. gadā Rīgas tirgotāji sūdzējās rātei, ka 
pārāk daudziem nevāciem ir pilsoņu (sauktas par birģeru, namnieku) tiesības un 
pārāk daudzi nodarbojas ar to, kas atļauts tikai birģeriem. Acīmredzot domāta arī 
tirdzniecība, jo par jaukšanos kurpnieku biznesā neviens tirgotājs neuztrauktos. Rāte 
tieši tobrīd ir tā, kas pasaka, ka nekas tāds nenotiek, ka nevācu starp birģeriem nav.3 Lai 
cīnītos par tiesību saglabāšanu amatu locekļiem iepirkt lauksaimniecības produktus 
tieši no piegādātāja, bez Rīgas tirgotāju starpniecības, ormaņu vecākais Sīmanis Krūze 
devās uz Stokholmu pie Zviedrijas karaļa un saņēma tiesību apstiprinājumu, kas 
pasargāja nevācu iedzīvotājus no tirgotāju ambīcijām. Brauciena izdevumus palīdzēja 
apmaksāt 80 liģeri, 60 kaņepju kulstītāji, 45 sālsnesēji, 25 ormaņi, 70 audēji, 4 kalēji, 
20 drēbnieki, 46 namdari, 20 kurpnieki, gandrīz 150 zvejnieki, 40 loči, 80 pārcēlāji, 
28 zāģeri un 40 mūrnieki.4 18. gs. cīņās pret dažādu tiesību ierobežojumiem amati 
nekad nesasniedza tādu konsolidāciju kā ormaņa S. Krūzes pasākumā. Acīmredzot 
pārtikas preču iegādes jautājums bija pietiekami aktuāls un saprotams visiem. Sīmaņa 
Krūzes “izgājiens” nepalika bez atbildes. Iestādes viņam pievērsa stingrāku uzmanību 
un pie iespējas sauca uz tiesu par pārlieku krāšņu un savam stāvoklim neatbilstošu 
kāzu rīkošanu.5

Atklāts paliek jautājums, kas tad bija tie nevāci, kuriem tobrīd bija namnieku 
tiesības un kuri tik ļoti nepatika Rīgas tirgotājiem. Neapstrīdams ir fakts, ka jau 17. gs. 
izskaņā Rīgā bija nostiprinājušies nevācu amati un daļa tās locekļu bija pietiekami 
ekonomiski nostiprinājušies, lai pievērstu sev Rīgas tirgotāju uzmanību. Ziemeļu karš 
un mēris sagrāva Rīgu un tās iedzīvotāju labklājību. 

Otrs zīmīgs pasākums, kuram gribētu pievērst uzmanību, notika 1738. gadā. 
Reaģējot uz tirgotāju sūdzībām, rāte paziņoja, ka nevāciem gada laikā jāpārdod 
viņiem piederošie dzimtīpašumi (mantojami īpašumi) vāciešiem. Tātad sabiedrība 
bija atkopusies no Ziemeļu kara sekām un tirgotāji atkal uztraucās par nevācu 
ekonomiskajām aktivitātēm. Pret šo rātes lēmumu protestēja mastu šķirotāju, 
ormaņu, zvejnieku un pārcēlāju amatu locekļi, bet sūdzību iesniedza “visu vietējo 
brīvo iedzīvotāju vārdā”, kurā citu starpā norādīja, ka viņi ir 12.  gs. šeit dzīvojušo 
lībiešu pēcteči, kuri ar atnācējiem – vāciešiem slēguši savienības līgumu kā līdzīgs ar 
līdzīgu.6 Tātad šo amatu locekļiem bija, ko zaudēt, un nekustamie īpašumi piederēja 
ne tikai tobrīd jau bagātajiem mastu šķirotājiem. Protams, rāte noraidīja nevācu 
amatu lūgumu un argumentēja, ka lūdzēji nav iesnieguši pierādījumus, ka ir lībiešu 

3 Straubergs, J. Rīgas latviešu pirmās nacionālās cīņas 18. gs. Rīga: A. Gulbis, 1936. 23. lpp.
4 Taube, M. Rīgas latviešu tirdzniecības palīgamati 17.–18. gs. Rīga: Zinātne, 1980. 129. lpp.
5 Turpat, 125. lpp.
6 Straubergs, J. Rīgas latviešu pirmās nacionālās cīņas 18. gs., 39. lpp.
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pēcteči un šī radniecība ir apšaubāma, kamēr ir konstatēts, ka liela daļa nevācu ir Rīgā 
iebēguši dzimtcilvēki.7 Par rātes lēmumu amati sūdzējās Rīgas ģenerālgubernatora 
pienākumu izpildītājam Ludolfam Augustam Bismarkam (1683–1750), kurš apturēja 
rātes lēmuma izpildi un pieprasīja paskaidrojumus. Rātes atbilde ietvēra jau agrākos 
argumentus un norādi, ka nevāci Rīgā pietiekami labi pelna, kļūst turīgi un pārāk 
lepni, pērk īpašumus un tādējādi apdraud nabadzīgāko vācu namnieku slāni.8 
Amati palika pie sava, ka viņi ir personīgi brīvi cilvēki ar visām tiesībām iegādāties 
nekustamo īpašumu. Paskaidrojumu raksti no abām pusēm bija ļoti gari un ievēra 
vairākas atsauces uz viduslaiku un jauno laiku dokumentiem, kas, pēc viņu domām, 
atstiprināja izteiktos apgalvojumus. Lai sastādītu šādus dokumentus, amatiem 
noteikti bija jāaizmanto juristu pakalpojumi. Rāte nepārliecināja ģenerālgubernatoru, 
un nevāci paturēja savus īpašumus.

Šie divi notikumi liecina, ka Jānis Šteinhauers savās ekonomiskajās un tiesisko cīņu 
aktivitātēs nebūt nebija pirmais vai viens pats. Protams, strīdos par īpašumtiesībām 
bija iesaistīti mastu šķirotāji. Ļoti iespējams, ka Jānis Šteinhauers bija iniciators un 
aktīvs dalībnieks, bet nekādā gadījumā viņš nebija viens. Arī turpmākajos strīdos 
no 1750. līdz 1753. gadam par kroģēšanas tiesību saglabāšanu un 19.  gs. sākumā 
par atlīdzības saņemšanu par sabiedrisko pienākumu pildīšanu9 bija iesaistīti vairāki 
nevācu amati. Nevar aizmirst, ka tieši Jāņa Šteinhauera brālis Daniēls (1721–1761) 
bija tas, kurš pieprasīja birģera tiesības un tiesājās par tām ar rāti no 1748. līdz 
1852. gadam līdz pat Krievijas impērijas Valdošajam senātam, kas lēma par sliktu 
Daniēlam. Tikmēr Jānis tiesājās tikai par tirdznieciskiem jautājumiem. Filmā izceltās 
rūpnieciskās un tirdznieciskās aktivitātes Jānim palīdzēja izvērst ne tikai kroņa mastu 
šķirotāja tituls, kas padarīja viņu par valsts ierēdni, bet arī aktīva sadarbība ar tiem 
Rīgas vācu tirgotājiem, kuri nebija šovinistiski noskaņoti pret nevāciem un domāja 
vairāk par peļņas iespējām.10 

Nekādi nenoliedzot un nemazinot Jāņa Šteinhauera aktivitāšu vērienu un 
sasniegumus dažādās jomās, būtu vērts pievērst uzmanību “titulu” saturam, ar kuriem 
viņš tiek apzīmēts. Ja vārdu “politiķis” attiecinātu uz 18. gs., vai par pirmajiem latviešu 
šī laika politiķiem nebūtu korektāk saukt tos, kuri tiešām piedalījās Rīgas pārvaldē no 

7 Turpat, 42. lpp.
8 Turpat, 48. lpp.
9 Amati Rīgā pildīja visdažādākos kārtības uzturēšanas un drošības nodrošināšanas pienākumus – 

bija iesaistīti naktssardzē, ugunsgrēku dzēšanā, plosta tilta pār Daugavu ielikšanā un novākšanā, 
palu draudu novēršanas pasākumos, drošības uz ūdens nodrošināšanā Daugavā.

10 Pāvulāne, V. Rīgas latviešu buržuāzijas pirmo pārstāvju saimnieciskā aktivitāte. Latvijas PSR 
Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 1971. Nr. 1. 43.–53. lpp., šeit 48. lpp.; Svarāne, M. Jāņa Šteinhauera 
prāvas pret Rīgas priviliģētajiem namniekiem Rīgas un Pēterburgas tiesās 18. gadsimtā. Latvijas 
PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 1982. Nr. 10, 15.–34. lpp., šeit 23., 24. lpp.
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1787. līdz 1797. gadam, kad Rīgā bija ieviesta vietniecības reforma. Sešbalsīgajā domē 
un Sirdsapziņas tiesā tolaik darbojās tirgotājs Jānis Muiželis (1755–?), Mutvārdu  
tiesā – pārcēlājs Jānis Šluns (1738–ap1806) un Heinrihs Krastiņš un kādā no komisijām 
arī Jāņa Šteinhauera dēls Daniēls (1748–1811), kurš savas dzīves laikā izputināja visus 
tēva rūpalus.

Kā jau minēts, viss sacītais nemazina Jāņa Šteinhauera personības spilgtumu, 
uzņēmību, izveicību, viņa rūpniecisko un tirdzniecisko aktivitāšu nozīmi Rīgas 
latviešu kopienas attīstības kontekstā. Runa ir tikai par to, kā Jāņa Šteinhauera stāsts ir 
izstāstīts, kas tajā ir iekļauts un kas ir pazudis. Filma “Šteinhauers un Blūms” noteikti 
atstās iespaidu uz Latvijas sabiedrības priekšstatu par Rīgas latviešiem 18. gs. pirmajā 
pusē daudz vairāk nekā zinātnieku publikācijas, tādēļ žēl, ka salīdzinoši ar daudziem 
citiem labi izgaismotiem, atrunātiem un aprunātiem tematiem filmā tik maz parādījās 
kopiena, no kuras nāca un pie kuras piederēja Jānis Šteinhauers. Par Rīgas latviešiem 
18. gs. var uzzināt ne tikai no atmiņas institūcijās glabātā dokumentārā mantojuma, kas 
bieži ir sadrumstalots un bez noteiktām zināšanām nesalasāms, bet to jau ir izpētījuši 
un aprakstījuši vairāki vēsturnieki 20. gs. otrajā pusē – Meta Taube, Velta Pāvulāne un 
Melita Svarāne. Viņu pētījumi pieejami monogrāfijās, publikācijās žurnālos un presē, 
sarakstīti labā un interesanti lasāmā latviešu valodā. 

Anita Čerpinska


