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ievads

Latvijas pastāvēšanas pirmā simtgade beidzās ar kulmināciju 
2018. gada 18. novembrī. 16. novembrī, vien divas dienas pirms šī zī-
mīgā datuma, ar Luterisma mantojuma fonda un Latvijas evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas Lutera Akadēmijas gādību notika baznīcas vēsturei 
veltīta konference. Abu iestāžu atbalstīti, dažādu akadēmisko institū-
ciju (pat ārvalstu) pētnieki un Latvijas baznīcas vēstures interesenti 
prezentēja savas pētniecības jomas un sniedza pārskatu par pagājušo 
gadsimtu luteriskās baznīcas dzīvē mūsu zemē, kā arī ieskicēja vai-
rākus šim laikam nozīmīgus akcentus. Ar konferences gaitu var iepa-
zīties internetā, Lutera Akadēmijas mediatēkas kontā (sk. lutaka.lv), 
taču konferences laikā prezentētie pētījumi bija tik nozīmīgi, ka tika 
pieņemts lēmums tos arī apkopot un izdot. Dažādu iemeslu dēļ izdo-
šana aizkavējās, tomēr beidzot šis materiāls ir nonācis lasītāju rokās, lai 
atgādinātu par pagājušo svinību laiku un atstātu pienesumu nākotnei.

Latvijas simtgades konferencē vairāki nozīmīgi savas jomas speciā-
listi iepazīstināja klausītājus ar gadu garumā uzkrātām atziņām, turklāt 
izdevās saturiski aplūkot ne vien to, kas noticis Latvijas simt gadu laikā, 
bet arī pievērsties vairākiem Latvijas baznīcai svarīgiem aspektiem 
pirms mūsu valsts tapšanas.

Hronoloģiski pirmais tika nolasīts Ilonas Miezītes pētījums par 
Juri Neikenu, atklājot personību, kuras iesākto – īpaši dziedāšanas 
(Dziesmu) svētku tradīciju – mūsu tauta kopj un uztur vēl arvien. 
 Nākamais uzstājās Latvijas baznīcas vēstures pētnieks un liels Latvijas 
draugs somu akadēmiskais darbinieks Jouko Talonens, kurš pastāstīja 
par ārpus Latvijas pieejamiem Latvijas baznīcas vēstures avotiem. Šī 
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informācija atvieglos izziņas un avotu atlases darbu ne vienam vien 
pētniekam.

Voldemāra Lauciņa pētījums par 1915. gada vidējā latvieša garīgajiem 
pamatiem iepazīstināja ar tiem idejiskajiem vaļiem, uz kuriem balstījās 
vēlākie garīgajā jomā pieņemtie lēmumi. Agita Misāne aplūkoja lute-
riskās baznīcas latviskošanas tendences starpkaru Latvijā, ļaujot uz-
zināt par tām grūtībām, ko valsts un baznīca pieredzēja minētajā laika 
posmā. Savukārt Uģis Sildegs konferencē pievērsās iepriekš pētniecībā 
maz aplūkotam tematam – luterāņu teoloģijas darbībai (drīzāk – eksis-
tencei) komunistiskā režīma laikā.

Konferences nobeiguma daļā Aleksandrs Bite piedāvāja savus novē-
rojumus saistībā ar vairākiem notikumiem īsi pirms PSRS sabrukuma 
un Trešās atmodas beigās. Visbeidzot Juris Uļģis klātesošos iepazīsti-
nāja ar Luterisma mantojuma fonda pieredzi ceturtdaļgadsimta garumā, 
īpaši ar tā pirmsākumiem Latvijas atjaunotās neatkarības pirmajos 
gados.

Autoru aizņemtības dēļ šim rakstu krājumam diemžēl nebija iespē-
jams pievienot divus darbus – Gunta Kalmes aprakstu par baznīcas 
atbalstu nacionālo partizānu cīņām pēc Otrā pasaules kara oficiālās ka-
radarbības beigām un Linarda Muciņa analīzi par baznīcas attiecībām 
ar PSRS Valsts drošības komiteju, kas bija īpaši aktuāli saistībā ar vēlāk 
notikušo t. s. čekas maisu satura publiskošanu. Šo rakstu vietā šajā krā-
jumā tika iekļauts cits nozīmīgs pētījums – vēl viens Ilonas Miezītes 
darbs „Arhibīskaps Ēriks Mesters”, kas tika nolasīts 2014. gada 9. au-
gustā Nurmes (Laucienas) baznīcas 420. jubilejas pasākumā, bet vēl 
nekur nav publicēts. Nu ar šo darbu varēs iepazīties plašāka auditorija.

Kopumā konferences dalībniekiem bija iespēja gūt vispārīgu priekš-
statu par Latvijas luterāņu baznīcai svarīgām norisēm no aptuveni 
19. gs. vidus līdz 20. gs. beigām, tāpēc turpmākajā pētniecības darbā 
atsevišķu notikumu un procesu apskatam var pievērsties tuvāk.

Konferences rakstu krājums strukturāli atbilst tās hronoloģiskajai 
gaitai, izņemot to, ka Jouko Talonena darbs ir ievietots krājuma beigās, 
kur tas kā avotu apskats iederas vislabāk. Citādi secība nebija nejauša  
ne konferencē, ne šinī krājumā – no senāk zināmā un piemirstā uz plašāk 
pazīstamo un vēl neizpētīto. Turklāt te ir apvienoti atšķirīgi darbi – gan 
pētījumi, gan nesenās pagātnes posma aculiecinieku vēstījumi, kuru 
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vēsturisko apstrādi un analīzi varēs veikt nākotnē, gan arī avotu pie-
ejamības apskats. Protams, konferencē aplūkotās tēmas vēl ne tuvu nav 
izpētītas un izvērtētas, piemēram, nebija iespējas pievērsties baznīcai 
trimdā un ekumeniskajam aspektam, tomēr kaut neliels solis ir sperts, 
lai ciešāk ielūkotos gan tuvākos, gan tālākos pagātnes notikumos un 
sniegtu tiem mūsdienīgu skaidrojumu.

Šajā izdevumā katram konferences dalībnieku rakstam ir pievienota 
īsa anotācija, kurā pausts raksta galvenās domas kopsavilkums. Esam 
respektējuši katra autora rakstības stilu, tāpēc ir veiktas tikai minimālas 
izmaiņas, lai atvieglotu iepazīšanos ar šiem pētījumiem.

Vēlot svētīgu pilnveidošanos Latvijas baznīcas vēstures jomā,
sastādītājs Dr. theol. Voldemārs Lauciņš

2021. gada 8. aprīlī, 
pirmās Vislatvijas luterāņu Sinodes (1921. gada 5.–8. aprīlis) 

nobeiguma simtajā gadadienā
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Mg. phil. Ilona Miezīte

juris neikens dzīvē un darBā

Literatūras vēsturē, jo sevišķi padomju laika izdevumos, Juris 
 Neikens savas konservatīvās kristīgās pārliecības dēļ parasti ir iekļauts 
pirmsnacionālās rakstniecības posmā, tāpēc dažkārt ir priekšstats, ka 
viņš darbojies pirms jaunlatviešiem. Patiesībā viņš ir pirmās jaunlat-
viešu paaudzes laikabiedrs, dzimis vienā gadā ar Krišjāni Valdemāru 
un ne mazāk vēlējies kalpot savas tautas nākotnei. Tikai viņš sev redz 
citu misiju – darboties nevis ekonomiskās un sociālās, bet gan garīgās 
cīņas laukā, lai tautas attīstības vārdā netiktu pazaudēti kristīgo vērtību 
pamati, kādus viņš tos saredzēja un izprata.

Juris Neikens dzimis 1826. gada 6. aprīlī Ārciema „Kānadžos” 
saimnieka ģimenē. Tēvs Pēteris ienācis mājās kā iegātnis, bijis  
teicams saimnieks un pagasta tiesas vīrs. Māte Made bijusi tautas 
dziedniece un bērnu saņēmēja. Tā laika skarbos apstākļus spilgti rak-
sturo fakts, ka no viņu astoņiem bērniem izdzīvoja tikai trīs – dēls Juris 
un divas meitas.

2004. gadā studente Andriga Lozda Tartu Universitātes arhīvā atrada 
paša Neikena rakstītu autobiogrāfiju, kuru viņš latīņu valodā iesniedzis 
augstskolā. Tas nav sauss dzīves datu uzskaitījums – Neikens emocio-
nāli raksta par savas izaugsmes grūtībām un garīgajiem meklējumiem. 
Tas ļauj iepazīt rakstnieka un mācītāja bērnību un agro jaunību viņa 
paša redzējumā un savienot to ar laikabiedru un vēlāko biogrāfu lie-
cībām. Neikens raksta: „Līdz pat dzīves trīspadsmitajam gadam manas 
pasaules robežas bija ēnains priežu mežs, kas ieskāva nelielu zemes 
gabalu; ārpus tā man viss bija svešs ..”1 Tēvs, protams, cer, ka dēls 
pārņems mājas un kļūs par labu saimnieku, taču dēlam, lai gan viņš 
bērnībā ganījis cūkas un darījis visus mājas darbus, interesē pavisam 
kas cits.

Zēns lasa grāmatas, spēlē korāļus, nemitīgi tiecas pēc jaunām zi-
nāšanām. Juris izlūdzas, lai tēvs nosūta viņu mācīties pie radinieka, 
1   Neikens, Juris. Curriculum vitae. Tartu Universitātes arhīvs, Nr. EAA 402 Fond2 Nimistu 

17545 [no latīņu valodas tulkojusi Sarmīte Blaua-Rītiņa]. No: Savas tautas skolotājs Juris 
Neikens : Rakstu krājums. Sastādītāja Diāna Nipane. [Limbaži, Cēsis] : SIA „Autos”, 2008, 
11. lpp.
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Katvaru muižas dārznieka Zemmera. Tur viņš apgūst vācu valodu. Pēc 
tam no 1842. līdz 1844. gadam viņš mācās Limbažu pilsētas skolā, kuru 
pabeidz kā pirmais skolēns. Tomēr šīs skolas šaurā programma apdā-
vinātā jaunieša zināšanu alkas neapmierina. Tēvs jau ir samierinājies, 
ka zemkopis no dēla neiznāks, un nodod viņu kā lielu grāmatu mīļo-
tāju mācīties amatu pie grāmatsējēja. Taču praktiskam amatam Juris ir  
tikpat nepiemērots kā zemkopja darbam. Neikens atceras, ka vecākiem 
„trūka padoma, kas no manis, jau septiņpadsmitgadīga jaunekļa, nā-
kotnē varētu iznākt. Arī es pats to nezināju un biju zaudējis cerību un 
dūšu.”2 Tad mācītājs iesaka sūtīt zēnu uz Valmieras Skolotāju semi-
nāru. Tur uz jauno Neikenu dziļu iespaidu atstāj tā rektors – vēlākais  
Vidzemes superintendents Ferdinands Valters. Viņa ietekmē Neikena 
garīgajos uzskatos notiek lūzums, kas viņu iespaido visu turpmāko 
mūžu.

Juris Neikens ir nācis no dedzīgas hernhūtiešu ģimenes. Tēvs Pēteris 
ir Brāļu draudzes sacītājtētiņš un savā sētā uzcēlis saiešanas namu. 
Atšķirībā no tradicionālā luterisma hernhūtisms uzsver cilvēka per-
sonisko saikni ar Dievu, kas jāpiedzīvo tiešā pieredzē kā satricinošs 
garīgs pārdzīvojums. Ar to cieši saistās emocionalitātes uzsvēršana, 
asaru kults un dedzīga tieksme pēc sirdsšķīstības, radikāls šīs pasaules 
un tās prieku noliegums, akcents uz mūžīgo, nevis šo dzīvi. Luteriskā 
neoortodoksija un racionālisms, kas tolaik dominē Vidzemes oficiālajā 
baznīcā, turpretim uzskata, ka galvenais ir stipra ticība, kas balstīta 
pareizā mācībā, – tad pestīšana darbojas savā objektivitātē, turklāt 
ārpus Bībeles cilvēks nekādu tiešu Dieva atklāsmi saņemt nevar, tāpēc  
hernhūtiešu satricinošie garīgie pārdzīvojumi ir sektantiskas iedomas 
un ticības balstīšana subjektīvismā.

Semināra gados Juris Neikens ar asu nosodījumu no Brāļu draudzes 
novēršas un kļūst dedzīgs tradicionālā luterisma piekritējs. Autobio-
grāfijā viņš raksta: „Vecāki bija ļoti .. reliģiozi cilvēki ..; taču viņi ar 
vislielāko dedzību bija iesaistījušies t. s. hernhūtiešu sektas dzīvē, un, 
vecākiem allaž sekodams, arī es pieradu pie šāda garīgās audzināšanas 
veida. [..] No viņa [F. Valtera] mācības pirmo reizi .. uzzināju, ar ko 
atšķiras hernhūtiešu uzskati un iedomas [varētu pat tulkot – „murgi”] 
no labās un stiprās evaņģēliskās ticības. .. pilnībā atzinu Luteriskās 

2  Turpat, 13. lpp.
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baznīcas ticību un līdz ar to savā sirdī atteicos no hernhūtisma, kurā 
biju audzināts, un pie katras iespējas sāku runāt pret to. Toreiz es ne-
domāju, ka manā sirdī viltīgs ienaidnieks paslēpies un ka viņš man 
gatavos smagas cīņas daudzu gadu garumā. [..] Tolaik liels skaits manu 
tautiešu bija evaņģēliskās ticības atkritēji; tas mani dziļi sāpināja, jo tai 
bija ļoti liela nozīme visā manā turpmākajā dzīvē.”3 Autors neprecizē 
šīs smagās iekšējās cīņas, bet, protams, nav tik viegli aiziet no bēr-
nībā ieliktajiem garīgajiem pamatiem. Mūža pēdējos gados Neikens ar 
hernhūtiešiem esot samierinājies un dažkārt pat apmeklējis saiešanas, 
tomēr tam trūkst dokumentāla apstiprinājuma.

Semināra direktors Jānis Cimze raksturojis Juri Neikenu kā vienu no 
labākajiem audzēkņiem, savukārt Ferdinands Valters atzīmējis, ka viņš 
bijis jautrs. Pēc semināra beigšanas 1846. gadā Neikens kopā ar drau-
giem apceļo Vidzemi un arī pārējo Latviju. Jaunie skolotāji visur de-
vušies ar dziesmām, kas ne reizi vien pieskandinājušas arī „Kānadžu” 
pagalmu, īpaši priecējot Neikena māti.

Jau mācību laikā Juris Neikens sāk strādāt par skolotāju Valmieras 
draudzes skolā un par skolotāja palīgu seminārā. Cimze vēlāk izteicis 
nožēlu par Neikena aiziešanu no darba viņa vadītajā izglītības iestādē, 
jo Neikens labi mācējis atšķirt „čaumalu no kodola”. Skolas vajadzībām 
Neikens sastādījis vācu valodas mācību grāmatu (1. daļu – 1850. g., 
2. daļu – 1859. g.), kas tolaik tiek plaši izmantota un piedzīvo daudzus 
atkārtotus izdevumus.

1851. gadā Juris Neikens Tērbatā nokārto mājskolotāja eksāmenu. 
Tas pamudina viņu izšķirties par latvietim tolaik drosmīgu soli – stu-
dijām Tērbatas Universitātē. 1852. gadā Neikens iestājas vispirms Da-
baszinātņu fakultātē, jo teoloģijas studijām trūkst grieķu un senebreju 
valodas prasmju, bet jau pēc pusgada valodu pamati apgūti tiktāl, lai 
sapni piepildītu. Neikens raksta: „.. pārgāju uz to fakultāti, uz kuru 
Dievs mani brīnumainā kārtā bija vadījis caur visu manu dzīvi un ko 
karsti biju lūdzis savās lūgšanās, – kļuvu par svētās teoloģijas studen-
tu.”4 Viņš pats sev pārmetis, ka interese par dabaszinātnēm un filozo-
fiju, pārdomas, šaubas un slinkums, kā arī privātstundu pasniegšana 
dažkārt ir kavējuši teoloģijas studijas. Tomēr studiju kurss tiek sekmīgi 
pabeigts jau četros gados. Tas liecina par čaklu un nopietnu attieksmi.
3  Turpat, 11., 15. lpp.
4  Turpat, 15. lpp.
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Blakus nopietnībai studiju gados parādās arī jau pieminētā jautrība, 
kas raksturo viņa jaunības gadus. Neikens iestājas korporācijā „Livo-
nija”. Studiju gados viņš saņēmis arī divus sodus no rektora: 1854. gada 
11. augustā par piedalīšanos nepieteiktā sapulcē, bet 1855. gadā – par 
piedalīšanos „nekārtībās” (nav gan zināms, par ko tieši ir runa).5 Te 
gan jāpiebilst, ka 19. gadsimta 50. gados (atšķirībā no vēlākām des-
mitgadēm) režīms Tērbatas Universitātē bija ļoti stingrs – studenti tika 
sodīti pat par niecīgiem pārkāpumiem un tikai retajam izdevās no tā 
izvairīties.

Jura Neikena studiju biedrs ir Krišjānis Valdemārs, ar kuru viņš 
pārspriež latviešu izglītības attīstības iespējas. Vācu aprindās tolaik 
dominē uzskats, ka izglītots latvietis nav iespējams, jo latvieši ir tikai 
arāju kārta. Ieguvis izglītību, latvietis kļūst par tās tautas piederīgo, 
kuras valodā izglītība iegūta, – visbiežāk par vācieti. Savukārt latviešu 
vairumam jāpaliek bez plašākas izglītības, jo, lai staigātu aiz arkla, tā 
nav vajadzīga. Latvietim „jāturas savā kārtā”. To sludināja vairums 
vācu mācītāju. Pirmie latviešu tautības studenti lielākoties pārvācojās. 
Neikens šajā ziņā atbalsta jaunlatviešu pozīciju. Viņš nekad nav nolie-
dzis savu tautību un ir uzskatījis, ka latviešiem jāiegūst laba izglītība.

1856. gadā Juris Neikens pabeidz Teoloģijas fakultāti un kandidāta 
laiku kalpo pie Ferdinanda Valtera. No 1857. līdz 1867. gadam viņš ir 
Dikļu draudzes mācītājs. Savus darba pienākumus jaunais garīdznieks 
uzņemas ar lielu dedzību. Jau nākamajā gadā viņš baznīcai iegādā ēr-
ģeles. Tolaik šajā apkaimē latviešiem vēl nav nekādu izglītošanās ie-
spēju, bet ar Neikena gādību Dikļu draudzē tiek uzceltas četras skolas. 
Viņš bieži brauc gan uz skolām, gan pa mājām pārbaudīt bērnu zinā-
šanas, vajadzības gadījumā pats pērk viņiem mācību grāmatas, apdā-
vina labākos skolēnus un rīko bērnu svētkus.

Savā ideālismā mācītājs centies izglītot arī pieaugušos. Viņš varējis 
ierasties katrās mājās, lai ļaudīm prasītu „pātarus”, kā tolaik sacīja. 
Dažkārt nezinīši, mācītāju ieraugot, mukuši pa istabaugšām, bet bērni 
līduši pagultēs.6 Bieži Neikens ieradies agri no rīta pārbaudīt, kā katrā 
mājā tiek noturēti rīta dievvārdi, un vajadzības gadījumā pats dziedājis 

5   Baumanis, Arturs. Esejas par latviešu studentu kustības vēsturi Tērbatā. Rokraksts. 
RTMM īpašums.

6   Dikļu pamatskolas skolēnu rokraksta žurnāls „Cerība” ar savāktām atmiņām par J. Neikenu. 
1926. gads. RTMM 366734 J. Neik. R1/1.
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priekšā. Viņš arvien kabatā nēsājis kādas četras brilles, lai neviens 
pārbaudāmais draudzes loceklis nevarētu aizbildināties ar sliktu redzi.7 
Sliņķus un dzērājus viņš pratis arī stingri norāt, juzdamies atbildīgs 
par draudzes morāli. Tomēr draudze savu mācītāju ātri vien iemīlējusi, 
jo viņš nekad nav bijis lepns, cienījis sirmgalvjus, samīļojis bērnus un 
apmeklējis slimos.

Muižas kalpu dēls Jānis Āboliņš, vēlākais tautskolotājs, atceras, 
ka, bērns būdams, sākumā no mācītāja sabijies, jo kungu drēbēs tas 
bijis līdzīgs muižkungam, bet no muižkunga viņš bija dabūjis pērienu. 
Zēns iebēdzis upmalas kalmju pudurī. Neikens gājis pakaļ viņu meklēt 
un uzrunājis mīlīgiem vārdiem. Tad abi kļuvuši „draugi”.8 Neikenam 
bijis svarīgi, lai kalpu puisītis neuzaugtu netaisni iebiedēts. Skolotājs 
M. Krogzems liecina: „Neikena klātbūtnē visi jutās diezgan brīvi, viņu 
uzskatīja par savēju un nevis svešu kungu, bet nebija iedomājams, ka 
viņa klātbūtnē tiktu pielaistas rupjības vai bezkaunības.”9

Juris Neikens bijis izcils sprediķotājs. Ļaudis braukuši viņu klausīties 
no plašas apkaimes. Viņš dedzīgi skubinājis iepirkt zemi, ja vien muiž-
nieks tam piekrīt, taču Valdemāra aicinājumam zemniekiem doties  
uz Novgorodas guberņu stingri iebildis: cilvēkam jāpaliek savā tēvzemē. 
Novgorodas kampaņas neveiksme pierāda, ka Neikenam bija taisnība.

Viens no viņa lielākajiem nopelniem latviešu kultūrā ir Dziesmu 
svētku tradīcijas aizsākšana. Parasti pirmos Dziesmu svētkus Dikļos 
saista ar vācu ietekmi. Par vācu Dziesmu svētkiem Neikens noteikti 
bija dzirdējis, tomēr tiešā ierosme nāca no pašiem latviešiem. Par to 
viņš stāsta svētkiem veltītā rakstā „Dziesmu svētki trešā Vasaras svētku 
dienā 1864. gadā Dikļos”. Neikens apciemojis savu dzimto Ārciemu 
un iegājis pie skolotāja, kur ļaudis gatavojuši dziesmas Bībeles svēt-
kiem. Pēc tam kāds jaunietis teicis: „Jau šodien mums bij svētki.” Otrs 
 atbildējis: „Dziesmu svētki.”10 Tas Neikenu tā sajūsminājis, ka radusies 
doma sarīkot dziesmu svētkus vien, bez dievvārdiem. Tā viņš sasaucis 
apkaimes korus uz pirmajiem Dziesmu svētkiem. Tajos piedalījās seši 

7   Sakārnis, Oskars. Juris Neikens kā dvēseļu gans un kopējs. Ausma : Reliģiski ētisku rakstu 
krājums, Nr. 1. Rīga, 1926, 25. lpp.

8  Ambainis, Vilis. Atmiņas par Juri Neiķenu. Laikraksts Tēvija, 1944. gada 12. augusts.
9   M. Krogzema vēstule J. Lapiņam. No: Sakārnis, Oskars. Juris Neikens kā dvēseļu gans un 

kopējs. Ausma : Reliģiski ētisku rakstu krājums, Nr. 1. Rīga, 1926, 30. lpp.
10  Neikens, Juris. Dziesmu svētki trešā Vasaras svētku dienā 1864. gadā Dikļos. Brīvā Zeme, 

Nr. 152., 1939. gada 11. jūlijs. Pārpublicēts no izdevuma „Ceļa Biedris”, Nr. 1., 1865.
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vīru kori un četri skolēnu kori, kopā ap 240 dziedātāju. Laukums pie 
mācītājmuižas, kurā svētki notika, vēlāk tika nosaukts par Neikena 
kalniņu. Viņš raksta, ka skolēnu kori salikti kopā bez „proves”, jo ga-
niņiem vasaras laikā maz vaļas, tāpēc nav skanējis tik labi kā katram 
korim atsevišķi. Vīru kori apvienojušies vien dažās dziesmās. Neikens 
svētku uzrunā norāda: „Latviešu tauta ir dziedātāju tauta, un, cik mūsu 
dziesmas spēcīgas pie cilvēku sirdīm, pat mūsu ienaidnieki nevar 
liegt… Lai tad nu aug un vairojas dziesmas un dziesmu svētki!”11 Šie 
vārdi piepildījušies ar uzviju. No Neikena iesētās mazās sēklas izaudzis 
mūsu kultūras mantojuma lepnums – Dziesmu svētku tradīcija.

1863. gadā un no 1865. līdz 1867. gadam Juris Neikens izdod savu 
laikrakstu „Ceļa Biedris”. Viņa iecere ir radīt izdevumu, kas kalpotu 
vispirms tautas audzināšanai ticībā un dievbijībā, taču ievērojot arī tās 
laicīgās vajadzības. Sākotnēji Neikens „Ceļa Biedri” bija iecerējis kā 
patstāvīgu izdevumu, tomēr pirmajā gadā – galvenokārt materiālu ap-
svērumu dēļ – viņš pieņem Latviešu literārās biedrības, tautā sauktas 
par Latviešu draugu biedrību, priekšlikumu izdot to kā viņu paspārnē 
iznākošo „Latviešu Avīžu” pielikumu. Latviešu draugu biedrībā to-
laik pulcējas galvenokārt baltvācu mācītāji, kas cer Neikenu izmantot 
pret jaunlatviešiem un pašu latviešu izdotajiem jaunajiem laikrakstiem 
„Mājas Viesis” un „Pēterburgas Avīzes”. Pēc gada ceļi šķiras ar ab-
pusēju neapmierinātību. Vācieši saprot, ka jaunlatviešu apkarotāju 
Neikena personā nav atraduši, savukārt Neikenam nav pieņemams tas, 
ka „Latviešu Avīzes” vēršas pret citiem preses izdevumiem. Šo pozī-
ciju viņš izklāstījis vēstulē Latviešu literārās biedrības biedriem. Kaut 
arī pats par jaunlatvieti nav kļuvis, Juris Neikens nekad nav nostājies 
pret viņu centieniem. Viņš uzskata, ka jādod brīvība dažādiem domu 
virzieniem, tāpēc pieņem lēmumu par „Ceļa Biedri” kā neatkarīgu iz-
devumu. 1864. gadā to īstenot neizdodas, bet pēc tam laikraksts iznāk 
divus gadus. 1867. gada beigās tā darbība tomēr jāpārtrauc, jo ir sācies 
pasaulīgo ideoloģisko cīņu un sadursmju laiks. Neitrālam reliģiskam  
izdevumam, kas turklāt nepublicē jaunākās ziņas, nepieciešamo abo-
nentu skaitu savākt ir grūti. Te spilgti iezīmējas vidusceļa gājēja tra-
ģika – viņš paliek nesaprasts no abām pusēm.

11  Turpat.
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Šajā laikrakstā blakus apcerējumiem, tulkojumiem un populārzi-
nātniskiem rakstiem Juris Neikens publicējis sešus oriģinālstāstus, tā 
kļūdams par pirmo īsto latviešu prozaiķi. Ar šiem stāstiem viņš ap-
liecinājis savu nenoliedzamo rakstnieka talantu. Protams, tā ir didak-
tiskā literatūra, taču tajā nav daudziem tā laika darbiem raksturīgās 
sentimentalitātes, vienkāršotas varoņu sadalīšanas labajos un ļaunajos, 
primitīvas tēlu un attiecību idealizācijas. Tolaik un arī vēlāk bieži bija 
lasāmi tulkoti vācu sacerējumi, kuros labās pamācības izklāstītas tiešā 
tekstā, iebāžot lasītājam vai ar pirkstu mutē, kā rakstītais jāsaprot un ko 
no tā būs mācīties. Neikena darbos tieši autora spriedumi izteikti retāk, 
atstājot vietu paša lasītāja pārdomām un secinājumiem. Pamācība ne 
vienmēr ir nobeigumā izklāstīta, bet vairāk izsecināma no pašas dar-
bības un attēloto personu dialogiem. Darbība parasti ir spraiga, tēlojums 
dzīvs un saistošs, bez gariem aprakstiem un paskaidrojumiem. Vien-
laikus ir precīzi iezīmētas vides īpatnības. Neikens izmanto savdabīgu 
paņēmienu: dialogus prozas tekstam pa vidu veido kā lugā, nosaucot 
runātāja vārdu, aiz kura tūliņ ir tiešā runa. Šāds paņēmiens vēlākā lat-
viešu prozā neieviešas.

Četri stāsti ir publicēti jau laikraksta pirmajā iznākšanas gadā – 
1863. gadā. Pirmajā stāstā „Vai pamātei nav grūti?” Neikens tiecies pēc 
diviem mērķiem – apvērst otrādi tradicionālo shēmu „ļaunā pamāte – 
nabaga bāriņi” un – galvenokārt – atturēt jaunas meitenes no tolaik tik 
bieži spertā soļa – bagātības dēļ iziet pie veca un nemīlēta vīra. Jau 
pirms šī stāsta publicēšanas Neikens „Ceļa Biedrī” rakstījis, ka, pār-
šķirstot baznīcas grāmatas, viņš pamanījis dīvainu faktu: „Kur laulāti 
vīri pagājušos gados miruši, tur atraitnes ar bāriņiem vēl tagad stāv kā 
ēkas bez jumta; bet, kur laulātas sievas aizgājušas, tur citas jau vietā. Un 
dažam sirmgalvim otra vai trešā sieva jaunāka gadījusies, nekā pirmā 
bij, un meitenīte vecīgiem bērniem pamāte.”12

Šo situāciju rakstnieks pēc tam iemiesojis dzīvos un patiesos tēlos. 
Vecais Vanags, kas savu pirmo sievu nav mīlējis, drīz pēc viņas nāves 
iekāro jauno un skaisto Strazdiņu audžumeitu Līzi. Vārdi „Vanags” 
un „Strazdiņš” te simboliski izsaka lietas būtību. Viltīgā vecene Pirts 
Kača, kurai Vanags piesolījis „sieku putraimu”, iztēlo to meitenei par 
milzīgu laimi – saimnieces gods, lopi, manta, nauda. Audžumāte un 
12   „Ceļa Biedris”, Nr. 1., 1863. No: Sakārnis, Oskars. Juris Neikens kā dvēseļu gans un kopējs. 

Ausma : Reliģiski ētisku rakstu krājums, Nr. 1. Rīga, 1926, 26. lpp.
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mācītājs cenšas atrunāt, tomēr šis šķietamais spožums gūst uzvaru pār 
sirds nemieru un Līze apprecas. Jauno pamāti sagaida slinka, nekaunīga 
un netikla vecākā meita, kas viņu apsmej un apmelo, slims un palaid-
nīgs pusaudzis, mazulis, kuru viņa neprot apkopt, vīra bardzība un sko-
pums, saimes kurnēšana un veceņu tenkas. Beidzot mērs ir pilns. Līze 
aizbēg un bezsamaņā nokrīt pie audžumātes durvīm. Abas puses vēlas 
šķirties, tomēr mācītājam izdodas vīru un sievu samierināt. Rakstnieks 
liek noprast, ka visdrīzāk ne uz ilgu laiku.

Juris Neikens uzskata, ka laulība bez patiesas mīlestības ir nepie-
ļaujama. Tolaik šāds viedoklis nebūt nav vispāratzīts, drīzāk neparasts. 
Stāstā tas ietverts mācītāja, paša autora līdzinieka, vārdos: „.. bez šīs 
mīlestības laulība nav svēta kārta, ko Dievs cilvēku labklāšanai cēlis, 
bet nešķīstības un visāda posta perēklis.”13 Ja cilvēki precas, no vienas 
puses, „acu un miesas kārības”, no otras – bagātības un lepnības dēļ, 
tas liecina, ka viņu sirds nav bijusi pie Dieva un pār garīgām vērtībām 
valdījušas pasaulīgās. Arī citādi jaukā un piemīlīgā Līze „raibus lakatus 
vairāk mīlējusi kā dievvārdus”14, tāpēc Kačas viltīgās valodas atradušas 
ceļu uz viņas sirdi. Tomēr, ja aplamais solis jau sperts, šķiršanos autors 
neatbalsta, jo tā ir pret Dieva likumu. Nožēlojot izdarīto grēku – mantas 
un goda kārošanu –, jaunajai sievai jānes savs krusts „klusā paciešanā”15 
un jācer uz Dieva valstību. Šīs zemes liktenī nekas vairs nav labojams. 
Tādēļ ar šo stāstu rakstnieks dedzīgi aicina nelabojamo soli nespert.

Stāstiņš „Tu Dievu mīļo?” ir neliela, aizkustinoša miniatūra. Tas vie-
nīgais nav veltīts latviešu lauku dzīvei un nesniedz reālistiski precīzu 
vides tēlojumu, acīmredzot tāpēc tas ir vismazāk pazīstams. Darbība 
notiek pilsētā. Tā varētu būt gan Latvija, gan kāda cita zeme, un tas 
rosina domāt, vai stāstiņš nav tapis pēc kāda ārzemju parauga.

Atgriežoties pilsētā pasta ratos, jauns cilvēks, laiku īsinādams, rota-
ļājas ar pretim sēdošu meitenīti. Pirms izkāpšanas bērns nopietni jautā: 
„Tu Dievu mīļo?”16 Tiešais jautājums jaunekli pārsteidz nesagatavotu. 
Viņš apjucis novēršas, bet meitenīte, nesaņēmusi gaidīto atbildi, sabīstas 
un paslēpjas aiz mātes. Šis bērna tiešumā uzdotais vaicājums dziļi skar 
līdz tam vieglprātīgā jaunieša sirdi. Viņš vairs nespēj iekļauties savā 
13   Jura Neikena Raksti. Alfreda Gobas sakārtojums. Cēsis, Rīga : O. Jēpes izdevniecība, 

1924, 34. lpp.
14  Turpat, 40. lpp.
15  Turpat, 41. lpp.
16  Turpat, 207. lpp.
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sabiedrībā, kur valda virspusējība un jautras izklaides. Viesībās viņš 
šo jautājumu uzdod iecerētajai meitenei, kura to uztver kā saviesīgās 
dzīves „labajam tonim” nepiedienīgu. Drīz vien ļaudis sāk runāt, ka 
neesot vairs tas cilvēks...

Pēc vairākiem gadiem jaunais vīrietis kādas mājas logā ierauga bērna 
māti un ieiet namā, lai pateiktos par sirds modināšanu. Izrādās – meite-
nīte ir mirusi. Mātei šķiet, ka virs zemes palikušas vien bērna nedaudzās 
mantiņas, taču virs zemes ir palicis vairāk – no grēkiem atgriezusies 
sirds, kas sākusi meklēt Dieva žēlastību. Tā Dievs izmantojis šo bērnu, 
„jo Dievs cilvēku sirdis savās rokās tur un brīnišķi ar tām strādā”17. Šis 
ir viens no nedaudzajiem gadījumiem Neikena stāstos, kad bērna uz-
dotais jautājums nobeigumā tieši pāradresēts lasītājam. Šajā gadījumā 
varbūt tas attaisnojas, jo tā nolūks ir satricināt sirdi tieši ar neviltoto un 
nepastarpināto tiešumu, kas daudziem liek vispirms samulsumā novēr-
sties, bet pēcāk pārdomāt savas sirds stāvokli, pēc autora pārliecības, 
visbūtiskākajā ticības lietā.

Nākamais Neikena stāsts „Vai devītais bauslis vēl spēkā?” pretstatā 
iepriekšējam vistiešāk un visskaudrāk pievēršas sava laika sociālās 
dzīves aktuālajām problēmām. Devītais bauslis sākas ar vārdiem: „Tev 
nebūs iekārot sava tuvākā namu!” Stāsta sākumā iezīmēts divu zem-
nieku māju pretstatījums – teicami apkoptie „Kalniņi”, kuros valda 
dievbijība, saderība un strādīgums, un nolaistie, netīrie „Puriņi”, kuru 
saimnieks iedzēris ierodas pie kaimiņiem skandalēties. Sākumā šķiet, 
ka te ir tradicionālā didaktiskās literatūras shēma – labais un sliktais 
saimnieks. Taču darbības turpmākā attīstība šo vienkāršo shēmu pa-
dara sarežģītāku.

Stāsta centrā ir lielās vēsturiskās pārmaiņas cara Aleksandra II re-
formu laikā – pakāpeniskā pāreja no klaušām uz zemes renti un māju 
iepirkšanu, ko praksē īstenoja muižnieki. Viens no stāsta galvenajiem 
varoņiem ir jaunais lielskungs. Atgriezies no studijām ārzemēs, viņš 
tēva vietā sāk saimniekot muižā. Viņa pirmais rīkojums ir atteikšanās 
no klaušām un naudas rentes ieviešana. Jaunais kungs savā būtībā nav 
ļauns, taču pārlieku straujš un pašpārliecināts savā teorētiskajā gudrībā. 
Viņš nepazīst un neizprot vietējos apstākļus, tāpēc sākumā, ieviešot šo 
lēmumu, pieļauj lielu netaisnību. Stāstā attēlots viņa pakāpeniskais iz-

17  Turpat, 211. lpp.
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augsmes process – viņš mācās pazīt un izprast latviešu zemniekus, viņu 
dvēseles īpatnības un vajadzības, līdz ar to saprazdams un labodams 
savas kļūdas.

Sākumā muižnieks, noticējis blēdīgā Puriņa intrigām, atņem godī-
gajam „Kalniņu” saimniekam mājas un paraksta par tām rentes kon-
traktu ar Puriņu. Arī pats Kalniņš te nav gluži bez vainas. Viņš tēlots kā 
godīgs un labs cilvēks, taču ne kā izskaistināts cilvēka ideāls. Pakļau-
joties sliktam piemēram, viņš iekrīt Puriņa izliktajos slazdos. Viltīgais 
Puriņš sakūda saimniekus pret zemes renti, lai gan sākumā šis lēmums 
uztverts atsaucīgi, un pierunā Kalniņu kā pagasta tiesas vīru lūgt liels-
kungu, lai viss paliek pa vecam. Pats viņu pirms tam jau muižniekam 
apsūdzējis kā nemiera cēlāju. Lai atstātu sliktu iespaidu, Kalniņš ie-
priekš tiek vēl piedzirdīts. Tā blēdība izdodas.

Kad vēlāk jaunais kungs par notikušā apstākļiem tiek apgaismots, 
viņam tas sākumā nešķiet nekas sevišķs. Ja jau Kalniņš ir godīgs saim-
nieks, gan iedzīvosies arī citā vietā – vietas pārmaiņa cilvēkam tieši 
nākot par labu. Tikai pamazām, apciemojot vecos saimniekus un re-
dzot viņu mīlestību uz savu sētu, kur katra vietiņa mūža garumā apvīta 
dārgām atmiņām, viņš sāk saprast, ko zemniekam nozīmē sava māja un 
zeme. Zemnieciskās dzīves gudrības un sirds skaidrības pilnais vecais 
saimnieks Andriņš jauno cilvēku apgaismo, ka pārstādītam kokam pa-
liek „serde caura”: „Kad cilvēkam drošība zūd un uzticība, bet rūgtums 
un kurnēšana ceļas sirdī, tad viņš paliek kā koks, kam vidus izpuvis .. 
Tā izmestam saimniekam lēti var notikt, ja sirds tam nav stiprināta caur 
Dieva žēlastību.”18

Tieši tā ir noticis ar slinko un negodīgo Puriņu. Lielskungs viņu 
pieķer zādzībā. Tad viņa liekulīgā maska nokrīt un Puriņš atklāj savas 
lielās dvēseles sāpes. Viņš tāpat reiz bijis godīgs, uzticams cilvēks  
un gādīgs saimnieks, kas savā pajumtē dzīvojis svētīgu dzīvi mierā un 
mīlestībā. Tad nācis jaunais likums par rentes līgumiem. Likumā gan 
sacīts, ka priekšroka dodama māju saimniekiem, bet tas nav noteikts 
par muižnieka pienākumu. Daudzi lielskungi, ar ļaudīm  nerēķinoties, 
vecos saimniekus izmetuši no mājām, jo gadījies kāds, kas solījis 
maksāt vairāk. Tā arī Puriņam māja atņemta, jo cits to iekārojis un so-
lījis vairāk, nekā spējis dot viņš. Neko nepanācis, viņš izlikts no mājas 

18  Turpat, 62. lpp.
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ar varu. Blakus pagastā atradis tukšu, nolaistu mājiņu, viņš atkal bū-
vējis, stādījis un kopis, sācis iedzīvoties, bet nācis jauns muižnieks un 
pēc pāris gadiem viņu atkal izdzinis no tikko iekoptās mājas. Tiesāda-
mies Puriņš vēl pazaudējis pēdējo naudu, bet atkal neko nav panācis. 
Tad sācies viņa lejupceļš – atriebība jaunajam saimniekam, mētāšanās 
no mājas uz māju, neko vairs necenšoties ne kopt, ne darīt, zādzības, 
netikumi, arvien dziļāka grimšana grēkos un ļaunumā. Puriņš stāstot 
lieto vārdus: „Kad sirds man vēl dzīva bij,”19 – bet vēlāk saka: „.. vis-
pirms sajutu neizteicamu žēlumu un tad nomanīju, ka sirds man bij 
mirusi. [..] Es dzīvoju tagad – kā ēnā, bez dzīvības .. Dievu piesaukt 
vairs nedrīkstu .. Man vairs nav žēlastības – tikai sodības gaidīšana 
un ugunskarstums.”20 Puriņš citē Jaunās Derības vārdus par mūžīgo 
pazušanu. Pēc šīs satricinošās atzīšanās lielskungs atkārto toreiz īsti 
neizprastos Andriņa vārdus: „Serde caura – izpuvis koks.”21 Tagad viņš 
tos ir sapratis un sapratis arī savu atbildību par cilvēku likteņiem. Šī 
grēksūdze atmodina arī pašu Puriņu, tomēr atpakaļceļa viņš vairs ne-
redz. Viņš Kalniņam apliecina: „Devītais bauslis vēl spēkā. Puriņš tevi 
vairs neaiztiks.”22 Novēlējis savu sievu un bērnus Kalniņa gādībai, viņš 
aiziet pašnāvnieka ceļu. Autors viņam cerības nedod – ne laicīgi, ne 
mūžīgi.

Daudzos tā laika didaktiskās literatūras darbos pozitīvo varoņu kriet-
numu neskar arī visļaunākie apstākļi, bet ļaunie tādi ir jau paši no sevis, 
tātad izšķiroša ir paša cilvēka daba. Neikens rāda, ka sākotnēji doto 
shēmu „labais saimnieks – sliktais saimnieks” varētu arī apvērst otrādi. 
Puriņš, no briesmīgās netaisnības necietis, būtu labais saimnieks, bet 
Kalniņš, izsviests no mājas, varētu kļūt līdzīgs Puriņam. Tātad cilvēku 
lielā mērā iespaido ārējie, tai skaitā sociālie, apstākļi. Tomēr rakstnieks 
cilvēku neuzskata tikai par apstākļu upuri. Ir viena lieta, kas palīdz 
pārspēt apstākļus – jau minētā sirds stiprināšana Dieva žēlastībā. La-
sītājs var secināt, ka tās Puriņam trūcis. Viņš pats stāsta, ka arī labajās 
dienās bijis „drošs un lepns”23. Toties šīs mantas netrūkst „Kalniņu” 
saimniecei. Lielajās bēdās viņa paliek stipra ticībā un stiprina savu ga-
rīgi vājāko vīru. Puriņa pamudināts, Kalniņš uzskata: „Gari mati – īss 
19  Turpat, 75. lpp.
20  Turpat, 79.–80. lpp.
21  Turpat, 80. lpp.
22  Turpat.
23  Turpat, 76. lpp.
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padoms.” Tieši tas ir viens no Kalniņa nelaimes iemesliem – viņš vairs 
neuzticas sievai un nepaklausa viņas padomam, lai gan līdz šim arvien 
visā dalījies. Rakstnieks māca augstu vērtēt dievbijīgu un sirdsgudru 
sievieti un aicina dzīvesbiedrus uz pilnīgu atklātību visās lietās. Nobei-
gumā „Kalniņu” saimniece par paļaušanos uz Dievu tiek atalgota. Kal-
niņi var iepirkt mājas, jo lielskungs ir sapratis, cik svarīga zemniekam 
ir drošības sajūta, ka viņš arī pļaus to, ko sējis. Tātad it kā ir realizēta 
tradicionālā didaktiskā shēma – labais ticis atalgots, ļaunais saņēmis 
sodu –, tomēr sajūta ir citāda. Ar Puriņa nāvi lasītāja taisnības izjūta 
netiek apmierināta, bet rodas iespaids, ka uzvarējusi netaisnība.

Neikens, protams, atklāti kritizēt valsts likumu nevar. Viņš var vie-
nīgi apelēt pie muižnieku un zemnieku sirdsapziņas: devītajam bauslim 
ir jābūt spēkā, citādi tā var būt noziegšanās ne vien pret cilvēka laicīgo 
labklājību, bet pat pret viņa mūžīgās dzīvības cerību. Problēma apzināti 
ir saasināta līdz galējai robežai, cik vien tā laika cenzūras apstākļi to 
atļāvuši. Neikens no sirds atbalsta klaušu atcelšanu un saimniecisko 
attīstību, taču vienlaikus dedzīgi iestājas pret jaunā naudas varas laik-
meta ēnas pusēm, kas grauj ne tikai materiālos, bet jo vairāk tikumiskos 
pamatus. Attīstībai jābūt savienotai ar morāli un cilvēcību. Īstenojot 
laicīgos likumus, nedrīkst aizmirst Dieva likumu. Vienīgi tad tas dos 
svētību.

Stāstā „Kam taisnība?” Ancis un Grieta pēc nesaprašanās ar citiem 
māju ļaudīm nolēmuši labāk dzīvot „par sevi” un sākuši būvēties meža 
biezoknī. Pamazām, piedzīvojot lielas grūtības, viņi pārliecinās, ka 
bez palīdzības izdzīvot nespēj, un ir spiesti to meklēt. Citu tiesāšanas 
vietā rodas atskārsme – arī paši nav bijuši bez vainas. Nožēla un sa-
mierināšanās visu vērš par labu, un meža biezoknis kopīgiem spēkiem 
atkāpjas jaunas apdzīvotas vietas priekšā. Šajā stāstā mazāk ir darbības, 
vairāk – prātojumu. Sižetiskā situācija rosinājusi pārdomas par latviešu 
nacionālā rakstura īpatnībām: par vēlēšanos dzīvot „par sevi” un noro-
bežoties no citiem, par savstarpējo kašķēšanos. Apspriežot šo īpašību 
cēloņus, stāsta varoņi nonāk pie varbūtējas atbildes: latvieši no seniem 
laikiem bijuši nevis karotāji, bet lēnprātīgi, miermīlīgi ļaudis, kas no 
ienaidnieka labāk pamukuši; kopā dzīvojot, iespēja aizbēgt ir daudz 
mazāka, bet, kad mājas izklaidus būvētas, katrs var bēgt un glābties. 
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Tas arī toreiz noteicis tautas izdzīvošanu, kamēr „drošās kara tautas” 
gājušas bojā.

Juris Neikens nav kara drosmes apjūsmotājs. Daudz augstāk par 
asinsizliešanu viņš vērtē miermīlīgu lēnprātību. Uz kāda jauna cilvēka 
iebildumu, ka varbūt cīnīdamies latvieši būtu nevis iznīcināti, bet gan 
brīvļaudis un paši savas zemes valdnieki, dzīvesgudrais vectēvs atbild: 
„Brīvļaudis mēs, gods Dievam, atkal esam ir bez kara .. Un, kad vien 
apdomājam, cik īsā laikā tik tālu uz priekšu tikuši, tad droši varam 
cerēt, ka vēl vis stāvot nepaliksim.”24 Šajos vārdos skaidri parādās 
 Neikena ticība, ka latvieši reiz būs atkal paši savas zemes valdnieki. 
Tā laika cenzūras dēļ to nebūtu iespējams izteikt vēl tiešāk. Tikai jau-
najos apstākļos, kad sirotāju un vergu laiki pagājuši, vecā savrupība 
jāatmet un visiem jāturas kopā. Lasītājs var secināt, ka taisnība nav ne 
savrupībai, ne vardarbīgai kopībai, bet gan lēnprātīgai vienotībai, kas ar 
laiku visu panāks miera ceļā. Rakstnieka vēstures atainojums gan gluži 
neatbilst patiesībai. Diemžēl arī viņa nākotnes cerības par miermīlīgu 
tautas attīstību nepiepildījās.

1866. gadā laikrakstā turpinājumos publicēts stāsts „Par Oliņiem” – 
manuprāt, mākslinieciski vājākais, lai gan ar aizraujošu sižetu. Acīmre-
dzot ar to rakstnieks cerējis piesaistīt abonentus. Te vairāk jūtama vācu 
paraugu ietekme, zināma sentimentalitāte, parādās arī šauri primitīva 
izpratne, ka nelaime ir Dieva sods par nepietiekamu dievbijību, kādas 
citos Neikena stāstos nav.

1867. gadā ir publicēts pazīstamākais Jura Neikena stāsts „Bāris”, 
kas ar sakāpinātu traģismu atklāj nepareizas audzināšanas sekas. Šis 
darbs risina vēlāk latviešu rakstniecības klasikā daudzkārt izmantoto 
pazudušā dēla problēmu. Galvenais varonis stāsta beigās pats sevi no-
sauc par pazudušo dēlu. Rakstnieks meistarīgi, ar nesaudzīgu tiešumu 
parāda, kā viņš līdz tam nonāk. 

Pēcītis, pāragri mirušā kalēja vienīgais dēls, ir zēns ar mīkstu dabu 
un vieglu galviņu, tātad dažādi iespaidi viņu viegli ietekmē, bet slikto 
iespaidu dzīvē parasti ir krietni vairāk. Vispirms tā ir mātes nesaprātīgā 
lutināšana. Kalējiene ir agri zaudējusi vīru un četrus bērniņus, un pali-
kušais dēls ir viņas dzīves vienīgais saturs. Tā lutināšana ir psiholoģiski 
motivēta, taču ne attaisnota. Zēns kļūst gļēvs, nepastāvīgs un gražīgs, 

24  Turpat, 116. lpp.
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pilnīgi nesagatavots panest un pārvarēt tos ļoti skarbos apstākļus, kas 
trūcīgas atraitnes dēlu sagaida, pārkāpjot mātes pajumtes slieksni. 
Lutināšanas vietā nāk saimnieku pārmērīgā bardzība un biedru sliktā 
ietekme.

Pēcīša pārlutināšanai pretstatīta cita bāriņa Jēča bērnība. Agri palicis 
bez mātes, viņš audzis briesmīgos apstākļos – badā, netīrībā, neapkopts 
un nemācīts –, nav saņēmis mīlestību, vienīgi sitienus. Zēns ir attapīgs 
un apķērīgs, bet necilvēcīgie apstākļi šīs īpašības pavērsuši ļaunā gultnē. 
Meklēdams iespēju izdzīvot, viņš zog, melo, blēdās, liekuļo, pamazām 
kļūst arvien ļaunāks, līdz pieaudzis kļūst par noziedznieku. No bēr-
nības līdz jaunekļa gadiem Jēcis ir it kā pasaules samaitājošās ietekmes 
personificējums – tiklīdz Pēcis nostājas uz laba ceļa, tā nenovēršami to 
atkal šķērso Jēcis, ar apskaužamu meistarību pavedinādams un pārlie-
cinādams par slikto. Tāpat kā Puriņš, Jēcis nav ļauns bez iemesla.

Savukārt skarbā „Kaķīšu” saimniece, kas viņu „audzina” tikai ar 
sitieniem un lamām, arī tā uzaugusi. Viņa saka: „Kas pats bez tēva 
un mātes uzaudzis, kā es, tas zina, ko cilvēku bērns var izturēt. Man 
neviens loceklis nav nokritis ..”25 Nesaņēmusi mīlestību, viņa nespēj to 
sniegt citiem. Ar mežsarga muti autors izsaka savu pārliecību, ka 
neviens bērns nepiedzimst kā ļauns mežonis, bet tiek tāds padarīts:  
„Katra dzīvība, kas mūsu kopšanai ir uzticēta, tā prasa mīlestību, lai 
izdotos pēc savas kārtas: bet vislielāko mīlestību cilvēka bērns prasa, 
lai varētu uzaugt par cilvēku pēc Dieva ģīmja. Tādēļ .., bērnu pārmācot, 
ābolu būs likt pie rīkstēm.”26 Šajā Neikena pēdējā, visskarbākajā, stāstā 
pozitīvo varoņu ir pavisam maz. Mežsargs gan, Kaķīša vārdiem ru-
nājot, prot runāt kā mācītājs, bet pats savu dēlu nav mācējis tā audzināt. 
Mežsarga Tenis par savu brālēnu Pēci nevis rūpējas, bet viņu apsmej, 
nosūdz skolotājam un paskubina arī citus bērnus darīt viņam pāri. 
Pieaudzis viņš nepasniedz Pēterim palīdzīgu roku, lai gan to varētu. 
Autors, to tieši nepateikdams, ļauj lasītājam pašam izdarīt secinājumus 
par vārdu un darbu saskaņu.

Dažkārt ir izteiktas domas, ka skolotāja tēlā Neikens ielicis pats savus 
pedagoģiskos principus. Skolotājs fizisko nodarbību laikā pamudina 
bērnus apsaukāt neveiklo Pēcīti par pintiķi un puskoka lēcēju, uzska-
tīdams, ka tas viņam nāks par labu. Pēc tam bērni ar Pēcīša apcelšanu 
25  Turpat, 166. lpp.
26  Turpat, 179.–180. lpp.
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aizraujas, tāpēc māte viņu no skolas izņem. Negribas ticēt, ka vājākā ap-
saukāšana tiešām bija Neikena pedagoģiskais princips, jo vairāk tāpēc, 
ka viņš reālistiski parāda – bērni pēc tam nerimstas. Drīzāk ir gribēts 
pasacīt, ka nekur, kur cilvēks dzīvē ies, viņu negaidīs ideāli cilvēki un 
apstākļi, tāpēc ir jāspēj tos pieņemt un paciest. To māte Pēcim nemāca. 
Arī viņa pati nemitīgi raud un žēlojas par grūto likteni.

Rakstnieks tieši nepasaka, bet liek lasītājam secināt – kalējienes 
vaina ir ne tikai tā, ka viņa pārmērīgi lutina dēlu. Pati zūdīdamās un 
kurnēdama, nemeklēdama sirdsmieru Dievā, viņa nav audzinājusi dēlu 
ticībā, kas vienīgā var stāties pretim apstākļu skarbajai varai. Mātei ir 
pretstatīta tēvamāte, kas arī agri kļuvusi atraitne un piedzīvojusi daudz 
bēdu, taču dzīvā ticība viņai ir palīdzējusi neieņemt sirdī rūgtumu, 
staigāt bez kurnēšanas un sūdzēšanās. Tēvamāte, tāpat Pēcīti mīlēdama, 
cenšas viņu audzināt stingrāk un māca viņam Dieva vārdu, ko viņš ar 
savu atsaucīgo dabu labprāt pieņem. Tomēr mātes citādā audzināšana 
un pasaules ļaunā ietekme šos labos asnus pārmāc un noved viņu uz 
pazudušā dēla ceļa. Izšķirošas izvēles priekšā, mētādamies šaubās – 
nostāties uz noziedzīga ceļa vai nenostāties –, brīdī, kad būtu bijis laiks 
Dievu lūgt, Pēteris par to vispār neiedomājas, jo tēvamātes mācību „sen 
jau bij atmetis”27.

Neikena stāstā nav izlīdzinājuma. Slimais un izmisušais dēls mātei 
un tēvamātei no svešuma raksta vēstuli: „It kā dzērve, kas savu ceļu 
zaudējusi, tā es te esmu apkārt maldījies, cik dažudien puspliks, neēdis, 
asarās un vaidos. [..] Man dien un nakt prāts uz jums nesās, bet priekš 
tik tāla ceļa naudas nav ne graša, – un kā gan es tāds vairs drīkstētu 
jums rādīties? Ak, es pazudis dēls, es pazudis dēls!”28

Taču mīļā māte un tēvamāte jau mirušas. Vēstuli lasa mātes radi, kas 
nospriež, ka nav vērts naudu tērēt, lai tādu vestu mājās, – pašiem savu 
neliešu pietiek. Tātad atšķirībā no Bībeles sižeta pazudušais dēls grēkus 
gan nožēlo, bet neatgriežas un piedošanu nesaņem. Skarbā dzīves reali-
tāte ne ar ko nav mīkstināta.

Gribas to salīdzināt ar Apsīšu Jēkaba stāstu „Pazudušais dēls”, kurā 
uzsvērta tieši piedošana un izlīdzināšanās, lai gan citādi ir vairākas 
 paralēles ar Neikena darbu. Apsīšu Jēkabam galvenais varonis Gusts 
jau bērnībā ir daudz nekrietnāks par Pēcīti. Tāpat ir krusttēvs, kura aiz-
27  Turpat, 200. lpp.
28  Turpat, 204. lpp.
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rādījumus audzināšanā neņem vērā. Kā Pēcītis priekšlaikus pats grib 
kļūt par meistaru, tā Gusts pirms laika grib būt saimnieks, nebūdams 
tam gatavs. Arī Gusts aiz kauna aiziet svešumā, tikai viņa nodarījums 
ir daudz smagāks. Tomēr stāsta nobeigums – pavisam citāds. Pazudu-
šais dēls atgriežas un drīz mirst, taču saņēmis piedošanu, izlīdzinājies 
ar vecākiem, ar savu sirdsapziņu, ar Dievu. Stāsta izskaņa ir gaiša. Lai 
arī Gusts ir daudz smagāks grēcinieks par Pēteri, Apsīšu Jēkabs uzsver 
bībelisko domu par iespēju atgriezties un saņemt piedošanu.29

Tomēr arī Neikena stāstā ir kāds cerīgs teikums. Pētera vēstulē sacīts: 
„Kad man tie dievvārdi nebūtu, ko vecā māte citkārt maziņam mācīja, 
tad nezinu, kas ar mani būtu noticis.”30 Nedziedināmi slimajam Pēterim 
gan jāmirst svešumā, viņš nesaņem cilvēku piedošanu šajā pasaulē, bet 
ir atstāta cerība, ka pazudušais dēls var saņemt Dieva žēlastību. Tēva-
mātes dievvārdus, ko bija jau atmetis, viņš tagad atkal atcerējies, tātad 
vienīgā labā sēkla, kas bērnībā iesēta, tomēr ir palīdzējusi nenogrimt 
pavisam.

Visos Neikena stāstos jūtama paša rakstnieka un mācītāja dziļā ti-
cības pārliecība – citur tieši izteikta, citur vien lasītājam izsecināma. 
Bez ticības cilvēks ir apstākļu upuris, ar ticību viņš tos pārspēj – tā ir 
pamatatziņa, kas izkristalizējas viņa stāstu kopainā.

Mazāk zināms, ka Juris Neikens rakstījis arī dzeju. Tas ir likumsa-
karīgi, jo viņa atstātais dzejas mantojums ir neliels un mākslinieciskajā 
ziņā labāko prozas darbu līmeni nesasniedz. Šī dzeja var būt interesanta 
vairāk no kultūrvēsturiskā viedokļa – kā liecība par rakstnieka perso-
nību un viņa laikmetu.

Domājot par Neikena dzejoļu emocionālo patosu, tos nosacīti var ie-
dalīt divās grupās – dzejoļi, kas izsaka paša autora emocionālo pārdzī-
vojumu, un dzejoļi, kas sarakstīti „mīļiem lasītājiem par pamācīšanu”, 
kā tas tolaik bija vispārpieņemts un jo sevišķi raksturīgi mācītāju sace-
rētajiem darbiem.

Nozīmīgāko vietu starp Jura Neikena liriskajiem sacerējumiem,  
protams, ieņem reliģiskā dzeja. Arī tajā spilgti izdalās divas mi-
nētās grupas – dzejoļi, kas emocionāli atklāj viņa paša reliģiskos 
 pārdzīvojumus, un ritmiskā formā ietvertas garīdznieka pamā-
cības. Rodas jautājums: kā izskaidrot šo lielo intonatīvo un saturisko  
29  Apsīšu Jēkaba Raksti. 2. sējums. Rīga : A. Gulbja apgāds, 1925.
30  Jura Neikena Raksti, 204. lpp.
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atšķirību? Vai tikai ar atšķirīgu dvēseles noskaņojumu? Manuprāt, tas 
atklāj paša rakstnieka garīgo ceļu un tā virzību no Brāļu draudžu dzīvei 
raksturīgās emocionalitātes uz luterisko racionālismu.

Agrīnajos Neikena dzejoļos izpaužas visai spēcīga hernhūtisma ie-
tekme: ir uzsvērta Dieva ieņemšana sirdī un sakāpinātā emocionalitāte 
izpaužas asarās. Autors neatrod vārdus, lai izteiktu Dievam savas dziļās 
reliģiskās jūtas:

„Tad zemīgs klusu ciešu
Un asaras vien liešu
Sirdspriekā – skumjībā.”31

Dieva klātbūtne ir saredzēta dabā un savienota ar dziļi personisku at-
tieksmi:

„Ko raudi te? Ak, pacel actiņas
Un izej pretī debess draugam mīļam,
Kas kokiem audzē jaunas lapiņas,
Par tev’ viņš savu dvēs’li devis ķīlām.”32

Izteikti akcentēts arī Brāļu draudzei raksturīgais sirdsšķīstā cilvēka 
pretstatījums ļaunajai un grēcīgajai pasaulei. Te izmantoti bībeliski mo-
tīvi:

„Neliec, Kungs, jel krist man ļaužu rokās,
Piemini, ka cietis gan jau daudz –
It kā jērs, kas vilku nagos lokās,
Balodīts, ko ērgļi ķer un žņaudz.
Tavās Dieva rokās labprāt krītu,
Šauti, taupi pats kā zinādams.”33

Šie tēli bija raksturīgi tā laika literārajai tradīcijai. Piemēram, šo 
dzejoli var salīdzināt ar līdzīga satura Jura Ramaņa dzejoli, kurā arī 
izmantoti Vecās Derības tēli, lai izteiktu to pašu ļaunās pasaules vajāta 
ticīgā cilvēka izjūtu:

31  Turpat, 216. lpp.
32  Turpat, 219. lpp.
33  Turpat, 220. lpp.
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„Es dumpis tapis tuksnesī,
Es apogs, kur kas izpostī
Tās skaistās māju vietas. [..]
Es dzērves vīzē iekliedzos,
Kā balodis izvaidējos,
Tās acis pil uz Dievu
Par manu draugu viltību
Un viņu sirdi spīvu. [..]
Vēlu, Jēzus, pēdīgi
Tavās rokās dvēselīt’.”34

Manuprāt, ir sajūtama abu dzejoļu emocionālā un stilistiskā radniecība.
Vēl spilgtāk sirdsšķīstā cilvēka ideāls izvirzīts Jura Neikena dzejolī 

„Redz, še nāk tas sapņotājs!”. Arī te apspēlēts Bībeles motīvs – Jāzepa 
sapnis. Jāzepiņš līksmi tek raibos svārkos, ļaudamies Dieva vadībai, bet 
brāļi draudēdami viņu izsmej:

„Redz, še nāk tas sapņotājs!”35

Tāpat arī cilvēku, kurš, bērna uzticībā pieķēries Dievam, cenšas sevi 
saglabāt tīru no pasaules grēkiem, pasaule mēdīdama apsmej:

„Pasaule tam pārsmej vaigā,
Ka viņš tiešām negudrais,
Zaimodama čukst un klaigā:
„Redz, še nāk tas sapņotājs!””36

Taču galā daudz cietušais sapņotājs tiks izglābts, bet lepnie vajātāji 
stāvēs kaunā. Luteriskā racionālisma ideāls ir drīzāk taisns baušļu pil-
dītājs, kāds sastopams arī Neikena vēlākajā dzejā, nevis no dzīves tāls 
emocionāls sapņotājs. Arī šo dzejoli gribas salīdzināt ar kādu citu – ar 
Aspazijas dzejoli „Jāzepa sapņi”:

„Tik jaukus sapņus tu stāstīji ..
Bet kā tev, Jāzepiņ, izgāja?
Par to tevi bedrē iemeta!

34  Ramanis, Juris Natanaēls. Krusta skolas grāmata. Rīga : Zvaigzne ABC, 1995, 136. lpp.
35  Jura Neikena Raksti, 226. lpp.
36  Turpat, 227. lpp.
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Es arī daudz sapņu sapņoju .. –
Bet, ja es to ļaudīm stāstītu,
Vai mani ar bedrē nemestu?”37

Aspazijas dzejolī sapņa un realitātes pretstats no reliģiskā plāna pār-
nests uz psiholoģisko attiecību plānu, bet saglabāta tā pati izjūta, kas 
Neikena dzejolī, – racionāli cietsirdīgās pasaules apsmiekls par sapņo-
tāju ideālistu.

Vienā no pirmajiem Jura Neikena dzejoļiem izteikta arī tieša pole-
mika ar hernhūtismu. Brāļu draudzēs bieži vien bija izplatīta noliedzoša 
attieksme pret tautasdziesmām kā pasaulīguma izpausmi. Neikens cil-
dina tautasdziesmas kā Dieva dotas, nožēlo to izzušanu no tautas mutes 
un sauc uz Dievu:

„To mēmo garu sodi, kam dziesmas dusmas dar’!”38

Paša autora grūtās iekšējās cīņas daudzu gadu garumā, manuprāt, 
visspilgtāk izpaudušās dzejolī „Ticības ceļš”. Tajā izvirzīts cilvēkam 
būtiskais jautājums par ļaunuma un ciešanu jēgu Dieva radītajā pasaulē. 
Dzejolī atainots Vecās Derības motīvs, kad Ābrahāms pēc Dieva pa-
vēles ved upurēt savu mīļoto dēlu Īzāku. Ir vilktas paralēles starp šo 
smago Ābrahāma ceļu un daudzu cilvēku dzīves un ticības ceļu, kurā 
jāupurē visdārgākais, jācieš mokas un zaudējumi, taču cilvēkam jāpa-
kļaujas Dieva gribai:

„Kā Dievam patīk, tā būs būt;
Nes krustu, kaut ar nākas grūt.
Dod, ko viņš prasa, dod labprāt,
Un saki paldies vēl turklāt.
Un nemeklē un nerunā:
„Cik ilgi, Kungs? un kāpēc tā?””39

Te jūtams, ka jautājums „kāpēc tā?” bijis sirdī arī pašam autoram. Cil-
vēks nespēj rast uz to tiešu atbildi. Tas pārvarēts paļāvībā, ka Dievs 
visas ticīgo ciešanas vērsīs par labu, tāpat kā tika atalgotas Ābrahāma 
ciešanas un viņa paklausība Dieva gribai:

37  Aspazija. Kopoti raksti. 1. sējums. Dzeja. Rīga : Liesma, 1985, 157. lpp.
38  Jura Neikena Raksti, 215. lpp.
39  Turpat, 223. lpp.
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„Ceļš sācies sūrās asarās,
Ar slavas dziesmām nobeidzās. [..]
Dievs mūžam kaunā neatstās,
Kas ticībā tam paļaujas.”40

Citā dzejolī autors ilgojas kaut brīdi izjust Dieva žēlastību, kas dotu 
spēku panest smagos pārbaudījumus:

„Kungs, vienu lāsīti
Dod baudīt man no tavas žēlastības.
Tad dzeršu šeit to rūgto biķeri
Un gaidīšu iekš klusas pacietības.”41

Aizkustinoši ir attēlotas vecāku lielās sāpes par mirušo bērniņu, taču 
arī šīs ciešanas Dievs vērsīs par labu, jo bērns ir iegājis īstajās tēva 
mājās. Šajā nostādnē spilgti izgaismojas principiālā atšķirība starp Ne-
ikenu un lielo vairumu jaunā laikmeta dzejnieku, kuru redzējumā cil-
vēks attiecībās ar Dievu ir brīvs, tiesīgs jautāt, protestēt, arī noliegt, bet 
pieņemšana un samierināšanās ar Dieva gribu ir brīvas personības iz-
darīta izvēle, nevis neapspriežams pienākums. Neikens pārstāv aizejošā 
laikmeta dzīves izjūtu, kurā dievbijība ir tik liela, ka šādus jautājumus 
uzdot neļauj.

Vēlākā Jura Neikena dzejā, kā jau minēts, hernhūtiešu dzīves izjūtai 
radniecīgie motīvi pilnībā pazūd un to vietā stājas „pareizas mācības”, 
tieša didaktika un racionāla attieksme pret apkārtni. Arī šajās pamāco-
šajās sentencēs uzsvērta nepieciešamība pazemīgi nest savu krustu un 
necensties pretoties Dieva gribai:

„Kad Dievs tev grūtu krustu devis,
Tad sargies pats to vieglināt.
Tas vieglis paliks gan no sevis:
Tik pieņem pacietību klāt.”42

Pārbaudījumi norūda cilvēku tāpat, kā jūras viļņi mētādami nogludina 
oli, līdz tas iegūst savu spīdumu. Taču tas prasa arī paša cilvēka pūles:

40  Turpat, 224. lpp.
41  Turpat, 220. lpp.
42  Jura Neikena Izlasīti raksti. II. Teodora izlasīti un sakārtoti. Rīga, 1898, 38. lpp.
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„Negul vien aizkrāsnī –
Tiešām to panāksi.”43

Šī posma dzejoļos parādās jau cits, ortodoksajam luterismam rakstu-
rīgs, cilvēka ideāls – taisns baušļu izpildītājs, kas ievēro principu „lūdz 
un strādā”:

„Sirdī ticīgs, skaidris, drošs,
Čaklis rokās, kājās, –
Re, kur puisis brangs un košs,
Teicams laukā, mājās.”44

Tātad ne vairs nereāls sapņotājs, bet cilvēks, kurš, būdams sirdī ticīgs, 
vienlaikus ir derīgs arī praktiskajai dzīvei.

Arī tajos Jura Neikena dzejoļos, kuri nav tieši veltīti reliģiskajai te-
matikai, visur jūtama autora ticības dzīves klātbūtne. No agrīnajiem 
darbiem saglabājies dabas skaistumu apliecinošs, gaiša prieka pilns 
dzejolītis par jauko vasaras laiciņu. Pārējie dzejoļi ir veltīti cilvēku 
savstarpējām attiecībām, mīlestībai, laulībai, pārdomām par dzīves no-
risēm. Vienā no šiem dzejoļiem ar emocionālu dedzību aicināts mīlēt 
savu dzīvesdraugu, kamēr viņš blakus, jo nāve viņu var aizsaukt un tad 
būs par vēlu nožēlot savu ārējo skarbumu:

„Tad lūgsies: skaties jel uz man’! [..]
Ak piedod manu pārkāpšan’,
Mans ļaunums bija tikai vārdos. [..]
Bet viņš ne tevis redz, ne dzird, ..
Gan dzīvs ar visu prāt’ un sird’
Tev mīlējs, bet nu gājis dusēt.
Par tev’ un tavu rūgtu vārd’
Tam daža karsta as’ra bira,
Bet piedeva tev tūkstoškārt.”45

Šī tik raksturīgā ģimenes dzīves ainiņa ietver arī autora privātās dzīves 
bēdīgo pieredzi.

Vairums šīm tēmām veltīto Jura Neikena dzejoļu pieder pie otrās 
grupas – lai arī to saturs nav tieši reliģisks, tomēr tās ir garīdznieka 
43  Jura Neikena Raksti, 229. lpp.
44  Jura Neikena Izlasīti raksti. II. 46. lpp.
45  Jura Neikena Raksti, 218. lpp.
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pamācības, kas nevis pauž viņa personiskos pārdzīvojumus, bet aicina 
draudzi dzīvot „pareizi”.

Arī dzejā Neikens nostājas pret aprēķina laulībām un uzsver, ka 
laulībai nepieciešama mīlestība, kam tā laika sadzīves praksē piešķirta 
maza nozīme. Aprēķina laulību viņš uzskata par pretēju Dieva gribai:

„Kur Dievs nedod mīlību,
Vienprātības garu,
Tur Viņš aizliedz laulību.
Necel to ar varu!”46

Neikens atzīst, ka cilvēkam ir tiesības uz laimi arī šajā pasaulē, ja 
Dievs to dod, un to ir jāprot satvert, kā pļaujamā laikā nedrīkst izbārstīt 
graudus. Tomēr cilvēks nedrīkst dzīties pēc laimes kā akls, lai ne ie-
skrietu bedrē un nelauztu sev kaklu. Šajos aicinājumos izpaužas mācī-
tāja apdomība.

Dažas no Neikena pamācībām, kas tolaik bija domātas nopietni, mūs-
dienās skan komiski, piemēram:

„Dažs tēviņš liels un smags,
Bet prātiņš līdz iet vējam.
Tad vien mums vīra nags,
Kad sevi valdīt spējam.”47

Un par sievieti:
„Sieviņu Dievs radīja
Vīriņam par palīgu;
Bet tu slinka bezkauņa
Ēd tik vīra pārtiku.”48

Asos vārdos nosodīti sliņķi:

„Kur ļaudīm netīk sviedrus liet,
Bet nagus, muti palaist,
Tur dzīve nevar lāgā iet
Un visa māja izgaist.”49

46  Jura Neikena Izlasīti raksti. II. 42. lpp.
47  Jura Neikena Raksti, 230. lpp.
48  Turpat, 237. lpp.
49  Turpat, 236. lpp.
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Kaut arī tradicionālais luterisms uzsver, ka cilvēks tiek pestīts tikai 
ticībā, nevis ar labiem darbiem, tomēr dzīves prakse likusi garīdz-
niekiem pamācīt draudzi labos darbos un apkarot kūtrību, ko darījis 
gan Neikens, gan citi konservatīvie mācītāji.

Laika gaitā mainās ārējās formas, kādās cilvēki ietver savas izjūtas, 
pārdzīvojumus un pārdomas, taču emocijas un problēmas būtībā ir tās 
pašas – mīlestība, prieks, sāpes, garīgā ceļa meklējumi. Šo nemainīgo 
kodolu, kas ir svarīgs dažādu laikmetu cilvēkiem, var atrast arī Neikena 
dzejas labākajā daļā.

Jura Neikena privātā dzīve diemžēl nav veiksmīga. 1858. gadā viņš 
apprecas ar vācu tautības guvernanti Konstanci Brimmeri. Atšķirībā 
no Krišjāņa Valdemāra un Ata Kronvalda sievām vācietēm, kuras vīru 
nacionālos centienus saprot un atbalsta, Konstance bija cerējusi, ka vīrs 
ātri vien pārvācosies. Kad tas nenotiek, rodas lielas nesaskaņas un pat 
nicinājums. Neikena četri bērni tiek izaudzināti par vāciešiem. Abi dēli 
mirst jauni psihiatriskajā klīnikā. Meitas izceļo uz Vāciju, un viņu pēc-
nācējiem vairs maza interese par Latviju.

Ārciema „Kānadžus” Neikena vecāki ir spiesti pārdot, jo arī iegātņa 
saimniekošana neattaisnojas. Rakstniecības un mūzikas muzeja krā-
jumā glabājas vērtīga piemiņas lieta – viņa mātes vācele ar tautiskiem 
ornamentiem.50 To muzejam 1967. gadā nodevusi Anna Dūma – Jura 
Neikena māsas Annas mazmeita. Viņas tēvs, Neikena māsasdēls Juris 
Kalniņš-Prātkopis, bija tautskolotājs, laikraksta „Baltijas Vēstnesis” re-
daktors un diriģents. Ar savu Vietalvas Labdarības biedrības kori viņš 
ieguva pirmo godalgu dziesmu karos II Vispārējos latviešu dziesmu 
svētkos 1880. gadā. Vāceli viņa vecāki bija paņēmuši līdzi par pie-
miņu, ģimenei atstājot „Kānadžus”, un tā glabāta vairākās paaudzēs 
kā dzimtas relikvija. Nav īsti zināms, vai to darinājis Neikena tēvs, kas 
bijis liels grozu un vāceļu pinējs, vai tā mantota vēl no mātes senčiem. 
Tas arī viss, kas līdz mūsdienām atlicis kā piemiņa no Neikenam mīļa-
jiem „Kānadžiem”.

 Juris Neikens, aicināts pāriet uz Rīgu, vilinošo piedāvājumu tomēr 
nepieņem, jo ir stipri pieķēries Dikļu draudzei. Tomēr aicinājumu at-
griezties savā dzimtajā draudzē viņš nespēj noraidīt, lai gan šķiroties 
raud gan diklēnieši, gan pats mācītājs. 1867. gadā Neikens pāriet uz 

50  RTMM 95743 J. Neik. Pl 1/1.
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lielo Umurgas draudzi un atrod sev priekšā grūtu darba lauku izglītības 
un morāles jomā. Viņš izteicies, ka no iekopta tīruma atnācis uz līdumu. 
Būdams apņēmības pilns, Neikens cer uz ražīgu darbu šajā garīgajā 
līdumā, taču viņa dzīvē atlicis vairs tikai gads.

Baznīca tolaik nav šķirta no valsts. Tas nozīmē, ka mācītājam jāveic 
administratīvie pienākumi, jāsaraksta metriskās grāmatas par dzim-
šanu, kristīšanu, uzsaukšanu, laulāšanu, miršanu, kā arī jāizsniedz no 
tām izziņas, tautā sauktas par draudzes zīmēm. Mūsdienās grūti pat 
iedomāties šī darba apjomu līdzās plaši izvērstajam pastorālajam un 
literārajam darbam. Neikens acīmredzot ir pārpūlējies. Viņa veselību 
ietekmē arī nesaskaņas ģimenē. 1868. gada jūlijā, tikai 42 gadu vecumā, 
viņš mirst, domājams, no asinsizplūduma smadzenēs. Tomēr viņa mūžs 
ir atstājis dziļas un paliekošas pēdas latviešu kultūras vēsturē: pirmie 
oriģinālie stāsti, pirmie Dziesmu svētki, skolas, mācību grāmatas, laik-
raksts un nesavtīgs tautas audzinātāja ideālisms.

Anotācija: Ilona Miezīte, Juris Neikens dzīvē un darbā
Mg. phil. Ilona Miezīte savā pētījumā iepazīstina ar 19. gadsimta 

mācītāja, latviešu tautas garīgā darbinieka, Dziesmu svētku tradīcijas 
aizsācēja un sabiedriski aktīva mūsu zemes iedzīvotāja Jura Neikena 
dzīves nozīmīgākajiem notikumiem, pateicoties kuriem viņš arvien 
tiek uzskatīts par ievērojamu sava laika pārstāvi. Mūsdienu Latvijā 
Juris Neikens gluži aizmirsts nav, tomēr viņa pētniecībā nav izdarīts 
viss, tāpēc I. Miezītes pētījums ir labs atgādinājums tiem, kuri par viņa 
dzīvi kaut ko jau zina, un noderīgs stāstījums tiem, kuriem tā vēl ir 
sveša. Īpašu uzmanību pētniece pievērš Jura Neikena – pētnieces vār-
diem sakot, pirmā īstā latviešu prozaiķa – literārajai darbībai, taču nav 
aizmirstas arī citas Neikena dzīves jomas, īpaši ticības dzīve un darbība 
baznīcā.

Jura Neikena atstāto darbu literārā analīze ir solis pretī šai viņa dzīves 
šķautnes izpratnei, kas var noderēt arī turpmākajiem pētniekiem, it īpaši 
21. gadsimtā, kad iepriekšējos gadu desmitos un simtos radītās kultūras 
bagātības dažkārt tiek nepelnīti aizmirstas. Pētījumā mācītāja darbos ir 
meklēti ne vien viņa laikam svarīgie akcenti, bet arī tādi aspekti, kas 
var saistīt mūsdienu lasītāju. Interesants ir ne tikai J. Neikena darbiem 
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raksturīgais 19. gadsimta romantiskais skatījums, bet arī viņa darbos 
ietvertie tradicionāli kristīgie jautājumi, uz kuriem atbildi meklējis arī 
pats Juris Neikens, kā arī jauno strāvojumu (piemēram, ekonomiskās 
sistēmas maiņa) ietekme un radītās pārdomas. Tomēr iespējams, ka šo 
darbu lielākā vērtība ir tieši ticības un dzīves reāliju sadursmju atspo-
guļojums, kā arī to risinājumu meklējumi gan J. Neikena laikā, gan 
mūsdienās.

I. Miezītes aprakstu bagātina arī J. Neikena atstātais nelielais poētis-
kais mantojums. Tas ir iezīmīgs kā liecība par latviešu agrīno dzejisko 
pieredzi, un tajā izmantotā valoda mūsdienu lasītājiem – gan ticīgajiem, 
gan jebkuram literatūras interesentam – ļauj izgaršot to izteiksmes ba-
gātību, kādā latvieši un tieši J. Neikens pauda savu dievbijību. Ieskats 
šī mācītāja darbībā ir būtisks arī tāpēc, ka Juris Neikens baudīja savu 
draudžu un apkārtējās sabiedrības atzinību un cieņu.

I. Miezītes pētījums dod labu iespēju caur vienu cilvēku un viņa 
priekiem un bēdām paraudzīties uz visu sabiedrību un laiku, kad arī 
luteriskās draudzes mācītājs un baznīcēni iegāja tajā tautiskās atmodas 
periodā, kas 1918. gadā beidzās ar Latvijas pasludināšanu.


