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1. Dzīves gājums.

Nākoša 1925. gada 17. februāri paies piec-

desmit gadu no Kronvalda Atta nāves dienas. Tas

KronvaldaAtta

ir pietiekošs laika attālums, lai mēs lietišķi spētu

apsvērt kāda vira darba nozīmi un paliekamu vēr-

tību tautā. Kronvalda Atta vārdu bieži dzird līdzās
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minam Krišjāņa Valdemāra vārdam, bet, tiklab pēc

sava rakstura, kā savām gara dāvanām, tie spilgti

atšķiras viens no otra. Krišjānis Valdemārs visā

savā darbība ir prāta cilvēks, lielu, garīgu centienu

jaunradītājs, Kronvaida Attis ir jūtu cilvēks, uguns,

kas pati sevi aprij, tikai vienā lietā abi ir vienādi:

tautas un tēvijas mīlestībā. Bet, kamēr Valdemārs

ar gudru politiku, ar tautas ekonomiskās un juri-

diskās dzīves nodrošināšanu grib likt drošus pa-

matus tautas kulturālai dzīvei, Kronvaida Atta cen-

tieni griežas pie tautas dvēseles, pie tautas gara

iekšējās atraisīšanās, pie sava „es" atsvabināšanas.

Kronvaida Attis dzimis lejas-kurzemnieks. Viņa

vecāki bijuši no sākuma modernieki, vēlāk nomnieki

Mazkrotes Vidusmuižiņā, Durbes draudzē. Vecā-

kiem bijuši 4 dēli, no tiem Attis, dzimis 15. aprilī
j. st. 1837. gadā, bijis otrais. Starp bērniem īpaši
Attis jau no mazām dienām parādījis vērīgu galvu

uz mācīšanos un vecāki zēnu nodevuši vispirms

privātās pirmmācības skolās Krotē, bet vēlāk Maz-

laņos Kad zēns bijis trīspadsmit gadus vecs, tad

Durbes mācītājs Dr. E. Katterfelds, kurš ar vecā-

kiem bijis pazīstams, pierunājis tos. lai laiž puiku

kāda Springera privātskolā Durbē, kur tas varētu

tālāk mācīties. Lai vecākiem atvieglotu zēna sko-

lošanu, mācītājs uzņēmies Atti ņemt pie sevis, savā

uzturā, kā biedri saviem bērniem. Še Kronvalds

sagāja 3 gadus (1851—1853.), kad to mācītājs

Dr. Katterfelds iesvētīja. Tad Kronvalds pārgāja

Liepājas muižnieku skolā (vēlākā ģimnāzijā), kur,
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starp citu mācījās grieķu un latiņu valodas, kuru

prašana turpmākā dzīvē sekmēja Kronvalda valod-

nieka darbību.

Šinī skolā Kronvalds sabija 5 gadus (1853.—

1858.); pietiekošs laiks, lai iegūtu pamatīgas vis-

pārīgas zināšanas. Diemžēl, pats Kronvalda Attis

vēlākus gadus bij pavisam neapmierināts ar saviem

Liepājas skolas gadiem. Uz mācītāja Katterfelda

ieteikšanu Kronvalds bij ieticis tercijā, t. i., Kron-

valdam nācās mācīties vēl trīs klasēs. Bet izrā-

dījās, ka Kronvalds nebij tā sagatavojies, lai spētu

klasē sekot visiem mācības priekšmetiem. Tanī

vietā, lai atpakaļpalikušo skolēnu paskubinātu uz

mācīšanos, skolotāji vienkārši pieņēmuši atvainor

šanos; tādā kārtā Kronvalds pieradis skolā pie pa-

viršības un mācības vēl mazāk sekmējušās. Bez

tam vēl Kronvaldu no mācīšanās stipri atrāvusi

ārpus skolas dzīve. Prātus aizrāvusi pirmā pamo-

dusies jaunības mīlestība. Tad vēl kā zēns Kron-

valds lasījis daudz reliģīski-mistiskas grāmatas par

ebreju mitoloģiju un senatni, par Dievu, par debe-

sīm, elli, velnu. Nākusi rokās kāda blēņu grāma-

tiņa: „Tas ar acīm redzēts ceļš uz debesīm" (2. izd.

Jelgavā, 1849., 24. 1. p.), kura satur murgojumus

reliģiski-mistiskā garā. Pats Kronvalds izdzīvoja

iekšēju krīzi, kamēr pieaugot gaišais prāts ņēma

virsroku par murgiem un māņi nobira kā zvīņas no

acīm. Pats Kronvalds vēlāk atzīstas: „Tā notū-

lāju Liepājā pieci gadus un izstājos no skolas, kas

man bij palikusi par apnikumu. Zināms, visu vainu
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uzkrāvu skolotājiem. Pats vēl nebiju atzinis savas

bēdas. Arvienu vēl lasīju mazo bērnu grāmatas, lai

gan biju aizaudzis tām garām. Bet Liepājā iesākās

mana uzcītība, iemācīties vācu valodu un līdz ar

to maita mīlestība uz pulka grāmatām." Šie Kron-

valda vārdi liecina, ka skolu beidzot tam tomēr bij

attīstījusies nopietnu grāmatu lasīšanas kāre, kas

pasargāja viua turpmāko dzīvi no garīgas tukšības.

Izstājies no skolas Liepājā, Kronvalda Attis

raugās pēc kāda darba lauka. Grāmatas lasīdams

un jūsmodams viņš atsvešinājies no praktiskās dzī-

ves, tamdēļ neredzam viņu nekur nekādā praktiskā
dzīves nozarē. Jau pie mācītāja Katterfelda bēr-

niem viņš bij darbojies kā mājskolotājs, mācīdams

tiem elementarzināšanas. Ari tagad Kronvalda

Attis turpina šo pašu gaitu: viņš aiziet pie kāda

ārsta Pfeffera, leišos, par mājskolotāju. Kronvalda

Atta jaunā dzīves vieta ir Dorbiaņu miests, Kauņas

apgabalā, kilometri septiņdesmit no Liepājas. Alga

te nav liela, bet ari darba nav daudz, un pasniedzot
stundas Pfeffera dēlam, Kronvalda Attim atliek

daudz laika, ko mācīties pašam.

Dorbiaņos dzīvojot, Kronvalda Attis atveseļo-

jas no savas iekšējās krīzes. Fantāzijā izpušķotā

jaunības mīlestība izgaist kā dūmi. leskatītā jau-

nava, protams, negaida skolaszēna, bet, tiklīdz ga-

dās brūtgāns, apprecē to. Kronvalds, zobodamies,

tagad viņu sauc par „aitiņu", ko paņēmis ~vilks".

Veselīgais dzīvības instinkts uzvarējis un pats

Kronvalds redz, ka ne par precēšanos tagad jā-
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domā, bet vēl jāmācās un jāiekaro sev vieta dzīvē.

Kronvalda Attis sāk lasīt te nopietnus pedagoģiskus

rakstus, tā, starp citu, Fr. Dittes'a rakstu vācu va-

lodā par apzinās mācību. Tad ved Kronvaldu, kā

viņš pats saka, „pie augšāmcelšanās". Kronvalds

nokrata savu garīgo nevarību un sāk dūšīgi strādāt

pie savas izglītības. Te viņš nopietni iepazīstas ari

ar vācu klasiķiem: Qeti, Šilleru, Hebeli, Klopstoku

un citiem.

Ārsta Pfeffera dēls gatavojas uz studijām Ber-

lines augstskolā. Ar to rodas ierosinājums ari pa-

šam Kronvaldam, vai ari viņš nevarētu Berliuē stu-

dēt, un, ja ari tam trūkst studentam vajadzīgo for-

mālo zināšanu, tad vismaz iestāties augstskolā kā

brīvklausītājs.

Otrs ir līdzekļu jautājums. Kā mājskolotājs

Pfeffera ģimenēKronvalds uzturu un apgādību dabū

atlīdzībā par savu darbu. Visu algu, ko viņš saņem

skaidrā naudā, Kronvalds taupa studijām. Te vii.iš

mācās, kā dzīvē paša spēkiem jātiek uz preekšu, ne

ar gaudošanu un vaidēšanu. Lai sasniegtu lielu

mērķi, jāprot pašam pārvaldīt savi dvēseles spēki.

Kas dzīvē skrien pakal savām iegribām, tas tāpat

kā gājējs mežā, viņš iet pa dzeguzes kūkojienam,

beidzot ieiet staignājā. Likdams rubli pie rubļa,

Kronvalds iekrāj mazu studiju kapitālu. Lai to pa-

vairotu, Kronvalds, pirms aizbraukšanas uz Berlīni,

izlozē savu līdzšinējo grāmatu krātuvi, kuru, čakls

grāmatnieks būdams, tas līdz šim sagādājies.

1859. gada otrā pusē Kronvaida Attis aizbrauc
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uz Berlini, vispirms kā pavadonis savam līdzšinējam

audzēknim. Tur Kronvalda Attis iestājas augst-

skolas medicinas fakultātē kā brīvklausītājs. Vioš

klausās lekcijas, bet ari uz Kronvalda Atta vispārējo

izglītību Berline atstāj neizdzēšamu iespaidu. Par

visu Vācijā toreiz atskanēja nacionālās apvienošanās

sauciens, kura mērķis ir mazās atsevišķās vācu

valstiņas apvienot lielā nacionālā kopībā. Tās pa-

šas balsis atskanēja Vācijas reichstagā (tautas viet-

nieku namā), kur Kronvalda Attis gāja klausīties

ievērojamos runātājus politiķus. Te Kronvalda Atta

garam atausa cita gaisma, atvērās cita plaša pa-

saule, ne tā, kādu viņš redzēja savā dzimtenē, kur

ik uz soļa valdīja vēl verdzības laiku atliekas. Te

Kronvalds sastapās ari ar vēlāko sešdesmito gadu

ievērojamo tautas darbinieku Andrēju Spāģi, Kr.

Valdemāra tuvo domu biedri, kurš Berlinē sarak-

stīja savu rakstu vācu valodā par brīvas zemnieku

kārtas stāvokli Kurzemē. Ka taisni šinī ziņā Ber-

lines dzīve atstājusi uz Kronvaldu dziļu iespaidu,

varam spriest no viņa atmiņu uzzīmējumiem, kuros
tas apraksta savu atkalatbraukšanu Kurzemē. Klai-

pēdā tas sastapis kučieri, kas tam bijis atbraucis

pretim. Tas bijis latvietis, kuram vācieši izaudzi-

nājuši verdzības garu. „Satikšanās bij uz ielas," —

stāsta Kronvalda Attis. „Cepuri noņēmis, tas pa-

zemīgi, bet prieka pilns steidzās man bučot svārku

piedurknes. Manīju, ka paliku itin sarkans vaigā.

Nekad neaizmirsīšu acumirkli, kurā nepatīkami, bet

gaiši man parādījās vācu kultūra pie latviešiem ..."
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Šīs atminas rāda, kāda gara bērns jau toreiz

bijis Kronvalds: viņš ir juties kā brīvs vīrs, kurš
nevien pats vērtē augsti savu cilvēka cieņu, bet

prasa, lai šo cieņu augsti tura ari viņa» līdzcilvēki.

Diemžēl
— Berlinē Kronvalda Attis paguva uz-

turēties tikai īsu laiciņu. Vainīgs bij līdzekļu trū-

kums un kāds nožēlojams gadījums, kas Kronvalda

Atta nelielos līdzekļus vēl ātrāk izsīcināja. Par šo

gadījumu Laubes Indriķis savā Kronvalda Atta bio-

grāfijā tuvāki pastāsta („Rota'\ 29, 1886.): „Ar

Kronvaldu kopā inedicinu studēja kāds kurzem-

nieks. Tam pietrūkās naudas, bija jābrauc atpakaļ

uz Kurzemi; bet trūka ari ceļa naudas. Kronvalds

no sava sūri grūti savāktā krājumiņa aizdeva simts

rubļus jaunajam draugam, kas teica, ka tikai jā-

nobraucot uz Kurzemi, kur viņam nauda simtiem

droši dabūjama, tā, kā nevien pašam būšot diezgan,

bet vēl varēšot Kronvaldam palīdzēt, studijas tur-

pināt. Studiju biedrs aizbrauca uz Kurzemi; bet

Kronvalds vairs nedabūja satikties nedz ar savu

krietno draugu, nedz ari redzēt savus 100 rublīšus."

1860. gada pavasarī Kronvalds, atgriezies no

Kurzemes, dabūja mājskolotāja vietu pie Durbes

vācu draudzes mācītāja Proktora. Kā redzējām,
visa Kronvalda līdzšinējā audzināšana un izglītība

bij vāciska, tā tad bij visi iemesli tam, lai Kronvalds

pārvācotos, kādu ceļu pirms viņa jau bij gājuši

simtiem izglītotu latviešu. Kronvalda pirmais bio-

grāfs Laubes Indriķis liecina par Kronvaldu šinī

laikā:
„...

Pie Durbes vācu mācītāja' mājskolo-
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tāja vietu dabūjis, Kronvalds jau bij pārvērties par

vācieti; pats par savu latviešu dzimumu sāka šau-

bīties, domādams, ka esot zviedrs; kādu laiciņu
ari pētījis un meklējis savus zviedru vectēvus..."

(..Rota", 29, 1886.).

Kādā kārtā no Kronvalda Attis izveseļojās no

šīm aplamām domām un galīgi atgriezās pie savas

tautas? Kā jau redzējām, — Dobriaņos Kronvalds

nopietni studēja vācu pedagoģiskos rakstus. At-

griezies Durbē Kronvalds nodziļinājās joprojām ši-

nīs studijās. Un šinī darbā tam nācās iegūt atzinu,

kura ir visas pedagoģiskās zinātnes pamatakmens:

„Mātes valoda ir visas gudrības atslēga". Tamdēļ

audzināšanas likumi no laika gala vispirms prasa,

ka bērni mācāmi savā mātes valodā. Šī prasība

nav kāds patriotu izgudrojums, bet tāds pat likums

gara pasaulē, kā zemes pievilkšanas un degšanas

likumi fizikas un kimijas zinātnēs. No dzimšanas

bērna dvēsele ir sastinguma stāvoklī. Bērnam

augot katru dienu paplašinājās viua jēdzienu pa-

saule, viņa gara aptvere, bet šos snaudošos dvē-

seles spēkus neviena cita valoda nespēj tik pilnīgi,

tik bagātīgi un raženi atraisīt, kā bērna mātes va-

lodu, kurā katrs jēdziens biedrojas ar citiem rad-

niecīgiem, katra skaņa jūsmīgāki atbalsojas bērna

iekšienē, katra vārda loģiskā un fonētiskā uzbūve

atklāj ko bērna garam tuvu un radneecīgu un tam-

dēļ viegli uzņemamu un paturamu, reizē ar to pa-

dziļinādama un paplašinādama bērna apziņas pa-

sauli. Šis ir tas negrozāmais likums, kurš jāpilda
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katram apzinīgam pedagogam, ja tas negrib kropļot

sava audzināmā dvēseli un no šī likuma izriet dzelzs

prasība, bērniem mācības pasniegt viņu mātes va-

lodā, pilnīgi neatkarīgi no kāda nacionāla un tiku-

miska viedokļa! Pie šīs atziņas nāca ari Kronvalda

Attis un gaiši saprata, ka šis pedagoģikas likums ir

vienāds visām tautām, kas etnogrāfiskā ziņā ar

tiesību nes šo vārdu un no šī likuma katram izriet

pašam par sevi mātes valodas svētums un dārgums.

Tā atziņas ceļā Kronvalda Attis atgriezās savas

tautas klēpī, no kura to vācu audzināšana un izglī-

tība itkā grasījās jau atsvešināt.

Kronvalda Atta gars un spēki bij pārāk rosīgi,

pārāk darba un cīņas alkstoši, lai viņš noslēgtos

mierīgā kabinetā darbā, vai kļūtu par ģimenes

audzinātāju. Tā, atgriezies Durbē, Kronvalda Attis

uzmeklē sakarus ar citiem skolotājiem. Durbes

miestā kā skolotājs darbojās iecienīts audzinātājs

Šēfens. Ar to Kronvalda Attis sagājās tuvāki, gan

ņemdams grāmatas lasīt no viņa pedagoģisko rak-

stu krātuves, gan savstarpēji nopietni pārrunādami

un apspriezdami dažādus pedagoģiskus jautājumus.

Šīs pārrunas abus biedrus drīz vien veda pie slē-

dziena, ka skolotājs, īpaši tautskolotājs vispār stāv

pārāk viens, pārāk atšķirts savrūp, lai gan viņa

darbā un piedzīvojumos ir daudz tādu lietu, kas

prasa savstarpējās pārrunas un iztirzājumu. Tā

Kronvalda Attis sāk tuvāki satikties ar savas ap-

kārtnes tautskolotājiem. Viņa gara dāvanas, viņa

takts un sirsnīgā, koleģialiskā izturēšanās izvirza
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Kronvalda Atti par šīs sabiedriskas satiksmes dvē-

seli, centru.

Kronvalda Attis sasauc apkārtnes skolotājus uz

sapulcēm, jeb, kā toreiz teica, „konferencēm".

Laubes Indriķis zin pastāstīt, ka šinīs sapulcēs pie-

dalījušies skolotāji no Dunalkas, Raibeniekiem, Tā-

šiem, Gavieses, Liegiem, Priekules, Talsiem, Ta-

daiķiem. Tas ir prāvs apvidus Lejaskurzemē. Šīs

sapulces, Kronvalda Atta vadībā, attīstījušās itkā

organizēti pulciņi, lai gan mums nezināms, vai tās

pastāvējušas uz zināmu statūtu pamata, vai nē.

Skolotāju pulciņš iegādājies dažādus mācības līdze-

kļus, īpaši, kas vajadzīgi pie dabaszinību pasnieg-

šanas, abonējuši kādu pedagoģisku vācu laikrakstu,

iekārtojuši bibliotēku. Šo sapulču smaguma punkts
svērās ap pedagoģiskiem referātiem, dažādu au-

dzināšanas jautājumu iztirzāšanu un ap dažādu

skolas praktikas jautājumu pareizu izšķiršanu. Te

nu bija šāds kavēklis. Sava laika audzēkņi būdami,

savu izglītību guvuši vācu valodā, bieži šo pašu

valodu izlietodami kā ģimenes valodu, visvairs

skolotāju, lai gan paši tie bij latvieši, neprata

tikdaudz latviski, ka pareizi un brīvi spētu izteikties

dažādos pedagoģiskos jautājumos. Bet cie paši

pedagoģijas likumi, kā pareizi aizrāda Laubes Indri-

ķis savā Kronvalda Atta biogrāfijā, — nu prasa,

cieti un nepārgrozāmi nosaka, «tautskolotājiem

savas konferences jānotura tautas valodā, tā viņam

no visām valodām vislabāki jāmāk un jāsaprot."

To saprata Kronvalda Attis un tas viņā radīja prak-
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tisku, neatliekamu vajadzību —
mācīties pašam lat-

viešu valodu. Negāja tas toreiz tik viegli, jo trūka

parocīgu grāmatu, bet pie labas gribas tas bija

iespējams. Kronvalds čakli lasīja tā laika labāko

latviešu rakstnieku rakstus (tur bija Vecais Sten-

ders, Jaunais Stenders, Hugenbergers, Lundbergs

un citi), krāja latviešu tautas dziesmas, uzrakstīja

tautas parunas un sakāmus vārdus. „Tā krādams,

lasīdams un smeldams," — liecina par Kronvaldu

Laubes Indriķis, — „sev no jauna bij atdzīvinājis un

piesavinājis latviešu valodu tādā mērā, ka viņš no

visiem konferences biedriem varēja jo veiklāki ru-

nāt latviski, pie kam vēl tam par labu nāca lielās

runātāja dāvanas, kurām dabas māmiņa jo kupli bij

apbalvojusi savu mīlulīti."

Šīs skolotāju sapulces sākās ap 1862. gadu un

visrosīgāki darbojās 1863. un 1864. gadā, bet 1865.

gada vasarā Kronvalds jau atstāja Durbi, aiziedams

uz Tērbatu.

Kāds mērķis šīm skolotāju sapulcēm bijis, par

to liecina pats Kronvalds savā vācu valodā sniegtā

pārskatā, kuru tas nolasa 1864 gada sākumā. Aiz-

rādījis ka ar pašvaldības izveidošanos, jo lielāka

krīt atbildība uz skolu par tautas locekļu audzinā-

šanu. Kronvalda Attis saka: .Tāpēc visai vaja-

dzīgs, ka tautskola nevien prastu tautu mācīt zinī-

bās, bet par visām lietām to audzināt, lai tautskolas

vārdiem un darbiem prastu iedēstīt savos audzēk-

ņos kristīgas ticības pamatus, lai tās attīstītu viņu

rakstura īpašības un viņu garīgo nobriedumu, ko
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dzīve tagad prasa no cilvēkiem, kas grib būt izglī-

toti, civilizēti un stāvēt uz pašu kājām ... Mūsu

apstākļos vēl daudz kas jāgroza, tiklab mājās,

draudzēs un skolās, lai mūs varētu pieskaitīt pie

Eiropas kultūras zemēm ... Sanākdami šinīs sa-

pulcēs, neesam gribējuši ar tām ārīgi lielīties, vai

mētāties tukšiem vārdiem. To darījām aiz mīlestī-

bas uz savu skolotāja amatu, gribēdami kalpot tau-

tas izglītībai un audzināšanai, gribēdami arvien vai-

rāk mācīties pazīt savu darba lauku, kāds ceļš

mums jāstaigā, gribēdami cits citu stiprināt, cits

citam iet palīgā ..."

Durbē Kronvalda Attis sak darboties ari lat-

viešu avīžniecībā. Viņa pirmā darbība šinī laukā

attiecas uz 1862. gada beigām.

1862. gada vasarā bij sākušas Pēterpilī iznākt

.Pēterburgas Avizes". Izcēlās sīvi cīniņi starp

..jaunlatviešiem" un līdzšinējiem latviešu garīgiem

vadoņiem, vācu tautības mācītājiem. Daudzkārt,

tiklab vācu, kā latviešu laikrakstos, tika pārrunātas

attiecības starp vāciešiem un latviešiem Tamdēļ

mēs ari nebrīnāmies, ka Kronvalda Attis savam

pirmām rakstam uzliek virsrakstu: „Par vācietību

un latvietību", un iesūta to Jelgavas ~Latviešu Avi-

zēm", kuras vada mācītājs Šulcs, vēlākais ~Pēterb-

urgas Avižu" sīvākais pretinieks.

Kronvalds pats zēna gadus bij audzis mācītāja

ģimenē, pie tam augot redzējis tādu krietnu vīru,

kads bij Dr. Katterfelds. Vēlāk mājskolotāja darbs

atkal Kronvaldu tuvināja ar mācītāju aprindām.
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Tamdēļ Kronvaldam no sākuma jauno «Pēterburgas

Avižu" tonis un noteikti brīvprātīgā tendence va-

rēja izlikties pārāk radikāla un viņš raudzījās uz to

pusi, kur viņš pats līdz tam laikam bij stāvējis. Bet

dzīvei pašai sava loģika.

,Latviešu Avižu" redaktors, mācītājs Šulcs at-

rada Kronvalda Atta rakstu par tik ievērojamu, ka

gribēja to iepriekš nolasīt Latviešu literariskās bie-

drības gada sapulcē, kuras parasti notika gada bei-

gās. Kronvalda Attim nebij pret to nekas ko iebilst.

Pie tās pašas reizes, uz mācītāja Šulca ieteikšanu,

Kronvalda Atti uzņēma par biedri Latviešu literā-

ri skā biedrībā.

Referāts grieza uz sevi sapulces dalībnieku vē-

rību. , Balt. Monatsschrift'a" redaktors G. Berk-

holcs pieprasīja Kronvaldam. lai tas savu rakstu,

vai tā pārstrādājumu dotu iespiešanai ari vācu

mēnešrakstam. Lietai gadījās kādi neparedzēti ka-

vēkli, un raksta iespiešana novilcinājās. Bet pa to

starpu jau noskaidrojās, ka Kronvalda Attis nekādā

ziņā negrib piederēt pie Jaunlatviešu" pretinie-
kiem. Kamēr viņš pats nav personīgi noskaidrojis

savu izturēšanos pret jauno sabiedrisko virzienu

latvietībā, Kronvalda Attis rfegrib Jaunlatviešus"

apkarot. G Berkholcam Kronvalda Attis, starp

citu, raksta: ~Par ~jaunlatviju" pagaidām vislabāk

klusēt. Šinī lietā ir jau tikdaudz strīdiņi vesti, ka

es ar saviem spēkiem patiesības labā nekā neva-

rēšu darīt. Kur truli ieroči vēl tikdaudz noder,

pašam tādi jālieto, kas grib līdzcīnīties". Pēdējais
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teikums skaidri rada, ka Kronvalda Attis tādus cī-

ņas līdzekļus negribēja pieņemt pret Jaunlatvie-

šiem", kādus lietoja māc. Šulcs un citi, un kur

garīgā cīņā iejaucās jau policija.
No Kronvalda Atta Durbes laikiem vēl piemi-

nāms kāds raksts vācu valodā „Par Kurzemes lauk-

skolām", kurā Kronvalda Attis pretojās Rīgas vācu

lapas izteiktām domām, ka Kurzemē jau tik labi

nostādīta laukskolu lieta, ka šinī ziņā nevarētu neko

darīt un te būtu visi morāliski iemesli, vākt no zem-

niekiem naudu un sūtīt to ebreju misionei Amerikā,

kādus uzskatus aizstāvēja „Rigasche Zeitung".

Aug Kronvalda Atta garīgie spārni. Viņa doma

vispirms iziet uz latviešu tautskolotāju apvieno-

šanu, uz viņu garīgā līmeņa pacelšanu. Kad 1864.

gada jūnijā Valkā sanāk Vidzemes skolotāju kon-

gress, Kronvalda Attis griežas pie tā ar rakstisku

priekšlikumu, izdot latviešu valodā „skolas avizi".

Kronvalds pareizi izprot labas skolas nozīmi tautas

izglītībā. ~Daži latvieši," — raksta šinī reizē Kron-

valda Attis, — „kas caur skolām vesti pie gaismas,

sirdīgi pūlējas par laužu apgaismošanu līdz ar gai-

smas mīļotājiem vāciešiem. Bet, viss tas daudz

neko nelīdz, jo vairāk negādā par skolām." Diem-

žēl, priekšlikums vēl toreiz, ari Vidzemes latviešu

skolotājiem, nāca par agru.

Vēl Durbē dzīvodams, Kronvalda Attis sastāda

mācības grāmatu ~Mazā vācieša pirmais solis" (pa-

beigta martā, 1862), kura, Leipcigā pie Brockhauza

iespiesta, 1863. gadā iznāca Liepājā, Cimmermaņa
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apgādībā, bet 1865. gada vasarā pārlabots un pa-

pildināts izdevums: „Mazā vācieša pirmā daļa"',

pirmais un otrais solis. Šo grāmatiņu Kronvalda

Attis veltī savam labvēlim Dr. Katterfeldam. Grā-

matiņas priekšvārdā Kronvalds aizrāda, ka viņš

negrib veicināt „puskoka lēcējus", kuru tā jau tautā

diezgan, bet domājis šāvu grāmatiņu tādiem, kas

jau pietiekoši prot savu mātes valodu. ~Kas nav

mācījies kopt savu mātes valodu un to turēt cieņā,

godā, tas tikai nekārtīgi valkās svešu valodu."

~Mazā vācieša" priekšvārds skaidri rāda, ka

jau Durbē dzīvodams Kronvalds noteikti bij
nācis pie savas nacionālās pārliecības. Tamdēļ viņš

pieved Jura Allunana vārdus, ko tas saka par katra

pienākumu pret savu mātes valodu: „Taču īsts

gods tam, kas, palicis par augstu, jo augstu kungu,

un runādams ari citas valodas, nemaz neliedzas

skaidri teikt, ka tas ir un paliek latvietis, ka no

visas sirds mīlē latviešu tautu, un valodu un rūpējas

par viņas labklāšanos, kur un kā iespēdams."

Tad Kronvalda. Atta dzīvē nāca jauni apstākli,

kas piespieda to atstāt Durbi un pa otram lāgam

ķerties pie skolas grāmatām.

1860. gadā, iestājies par mājskolotāju mācītāja

Proktora namā, Kronvalda Attis iepazinās ar kādu

jaunavu Karolinu Rolofs no Gramzdas, kura ari bij

mājskolotāja. Starp abiem jauniešiem radās drau-

dzība, kura pārgāja tuvākās simpātijās. Tā kā dzī-

ves apstākli jauniešiem nelāva vēl precēties, tad

tie abi klusībā saderinājās, 'solīdami viens otram
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mūžīgu uzticību, kamēr atnāks labāki laiki un tie

varēs vienoties. Dzīve rādīja, ka mājskolotāja stā-

voklis bij nenoteikts un bieži mainīgs. Tas pasku-

bināja Kronvaldu pārdomāt, kā tikt pie mērķa, no-

dibināt savu dzīvi un vest mājās izredzēto līgaviņu.

Tērbatas augstskolā bij ierīkoti ..pedagoģiski kursi",

kurus nobeidzot un izturot vajadzīgo pārbaudījumu

varēja iegūt zinību skolotāja tiesības Baltijā. Uz

šiem kursiem, pārdevis savu ~Mazo vācieti" pa

otram lāgam un sakrājis 120 rubļu lielu kapitālu,

Kronvalda Attis 1865. gada jūlijabeigās nu devās ceļā.

Tērbata Kronvalda Attis palika pavisam astoņi

gadi (no 1865. gada jūlija līdz 1873. gada jūnijam),

te nobrieda pilnīgi viņa vīra talants, te kļuva lielā

mērā veikts viņa mūža darbs.

Nonācis Tērbatā, Kronvalda Attis ievāca tu-

vākas ziņas par iestāšanos ..pedagoģiskos kursos".

Izrādījās, ka šim nolūkam iepriekš vajadzēja iegūt

kuratora atļauju, jo Kronvalda Attim nebij vaja-

dzīgās iepriekšējās formālās izglītības. Kurators

atļauju gan deva, bet. ar to noteikumu, ka valdībās

stipendiju Kronvalds varēs tikai tad iegūt, kad būs

izturējis vajadzīgo pārbaudījumu.

Nu sākās neatlaidīga sēdēšana pie grāmatām,

īpaši viena lieta bija, kas nepadevās Kronvaldam:

ticības mācības. Tāpat daudz pūlu prasīja latiņu

un grieķu valodas mācība.

5. zeptembri 1865. gadā Kronvalda Attis raksta

savai līgavai: „Strādāju ar visiem miesas spēkiem.

Varu Tev sacīt, ka nekad tik cieši neesmu sēdējis
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pie darba, kā tagad... Neģēlīgi vārgu ar iekšām.

Un reliģijā ir mūžīgi daudz ko mācīties tik īsā laikā

līdz ziemas svētkiem. Un man tās lietas nav pa-

zīstamas." Izrādījās, ka eksāmenu tomēr nespēs

pirmā pusgadā sasteigt, kā Kronvalds to bij vēlējies.
Bet ir lēnāki strādājot, darbabija daudz. Kādā citā

vēstulē Kronvalda Attis raksta: .Priekšlasījumos

(t. i., augstskolā) man vajaga būt ikdienas 4—5

stundas. Tikai ne sestdienās un svētdienās. Visu

citu laiku sēžu mājās aiz grāmatām. Pastaigāties

gandrīz nemaz neizeju. Ne reiz man še nav bijis

alus žvingulis. Dzīvoju tik godīgi. Kad Tu mani

skubināsi neatlaizdamās, tad cerēt ceru, ka nākošos

2V2 mēnešos būšu norijis ari lielo ticības mācību

kumosu. Sagremot to gan nesagremošu, kad ir man

būtu laika 1000 zemestru ..." (Abas vēstules citē-

tas pēc K. Kundziņa Kronvalda Atta biogrāfijas.)

Tā mācībās, atjautīgās pārrunās studentu un

profesoru starpā, nelielos saviesīgos vakaros, īpaši

J. Dīriķa un Spalviņa dzimtā Kronvalda Attim ātri

pāriet mācības laiks. īpaši sīvā domu izmaiņā Kron-

valda Attis sanāk ar kristīgu veclaiku pātarnieku

aizstāvjiem, kas, akli pie bībeles burta pieķērušies,

sīvi pretojās cilvēku dzīves lietderīgiem jaunināju-

miem. Bieži Kronvalda Attis piedalās strīdos da-

žādos pedagoģiskos jautājumos un ievērojami augst-

skolas spēki, kā profesors Strimpels, Paukers un

citi ievēro Kronvalda gara spējas un sprieduma

gatavību. Tamdēļ jau 1866. gada sākumā, tā tad

pēc kāda pusgada. Kronvalda Attim izdodas dabūt
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vācu valodas skolotāja vietu Tērbatas apriņķa

skolā par 300 rubļu algas gadā. Tagad tas sapņo

palikt par apriņķa skolotāju, tad izturēt ģimnāzijas

skolotāja pārbaudījumu un dabūt kādu vācu skolo-

tāja vietu Krievijā. Bet šos nodomus traucēja, no

vienas puses, pie sabiedriskā darba pieradusi Kron-

valda personība, no otras puses — viņa vārīgā ve-

selība, jo viņš ilgāku laiku slimoja ar ilgstošu kuņģa
kataru. Panzionara galds un neregulārā studenta

dzīve šo kaiti varēja vēl tikai pavairot. Bez tam

vēl bij rūpes pašam par uzturu. Lai pavairotu sa*

vus šauros līdzekļus, Kronvalda Attis, uz profesora

Strimpeļa ierosinājumu, saraksta grāmatiņu vācu

valodā „Dzimtenes mācība", kurā aprāda, kā mā-

cāma bērniem ģeogrāfijas mācība, sākot no tuvākās

apkārtnes. Grāmatiņu iespieda rakstos 1867. gada

pavasarī un tā ieguva skolotāju atzinību. (Tagad

Bebru Juris tulkojis to ari latviski.)

1867. gada ziedonī beidzās ari reiz grūtais sko-

las laiks. Visus eksāmenus tas izturēja teicāmi, iz-

ņemot — reliģiju. Kaut kas bij Kronvalda Atta

garā, kas tam neļāva piesavināties šo priekšmetu.

Kursu vadītāji, laikām baidīdāmies no Kronvalda

Atta caurkrišanas šinī priekšmetā, to vienkārši no

šī pārbaudījuma atsvabināja.

Vajadzīgais skolas papirs nu bij rokā, tagad bij

jādomā par vietu. Ar Tērbatas skolotāju zeminara

direktora Šroedera gādību, ar kuru Kronvalda Attis

bij personīgi labi pazīstams, Kronvalda Attis dabūja

pagaidu skolotāja vietu zeminarā ar 400 rubļu algas
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gadā un brīvu dzīvokli. Jāstrādā bij līdz 18 stundas

nedēļā klasē un darbā jāstājās 1867. gada augusta

mēnesī. Priecīgs, pēc trīs mēnešu ilgas klusēšanas,
Kronvalda Attis telegrafē līgavai par izturētiem

eksāmeniem un dabūto vietu. Zeminarā Kronvalda

Attimbij jāpasniedz vēsture un botānika. Alga tomēr

vēl bij par mazu, lai Kronvalda Attis varētu no-

dibināt ilgi kāroto ģimenes dzīvi. 1868. gada va-

saras brīvlaikā tas gribētu apmeklēt Kurzemē lī-

gavu, kuru kādus trīs gadus nav redzējis, bet

līdzekļu trūkuma dēļ to nevar. Sarūktināts tas

raksta savai līgavai: „Tās bij tumšākās dienas

manā mūžā. Vesela nelaimes kaudze sakrājās dzīvi

rūktināt. Strimpela profesors teica, man gan būšot

jāmeklē cita vieta (Kronvalda Attis, kā teikts, bij

pagaidu skolotājs), jo pašam kuratoram vairs ne-

esot cerības naudu dabūt zeminaram. Tā bij īsta

vēsts vientuļa ferijās, kas dūšu man pavisam sa-

dzina iekšā ... Pašam galvas sāpes un vārgšanas

ar iekšām. Tā man jābrauc pa tukšās dzīves du-

bļiem. Manu apstākļu purvs ir aizdedzies un sacel

biezus dūmus, ka nevar redzēt tālumā..." (Pēc

K. Kundziņa Kr. Atta biogrāfijas.)

Tumšā dzīves naktī beidzot tomēr atausa rīta

gaisma. Sākot ar 1868. gada zeptembri Kronvalda

Attis dabūja kārtīgu skolotāja vietu zeminarā ar

600 rubļu gadā un jau tā paša gada decembrī Kur-

zemē salaulājās ar ilgi cerēto uzticīgo līgavu. Dzīve

pierādīja, ka savā sievā Kronvalda Attis bij atradis

sirdsdraugu un tuvu palīgu. 1869. gada pavasarī
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Kronvalds jūsmīgi raksta kādam draugam Kurzemē:

, Sen biju cerējis, ka tāda īstena sirds draudzene

mani skubinās un spēcinās uz ikkatru labu darbu,

visvairāk tautai par labu, Un patiesi, neesmu vīlies.

Mana sieviņa vairo manu cerību, sasilda manu garu

un iepriecina manu sirdi, kad kāds iesākts darbs

negribēja veikties pirmajā laikā. Tā nu uz priekš-

dienām domāju strādāt jo žiglāki un dedzīgāki..."

Novembrī 1868. gadā Kronvaida Attis sāk dar-

boties kā kārtīgs (štata) skolotājs zeminarā; šinī

vietā viņš paliek tepat 5 gadus — līdz 1. jūlijam
1873. g.

lestājies kārtīga skolotāja vietā un nodibinā-

jis ģimenes dzīvi, Kronvalda Attis atkal sāk pie-

dalīties ar rakstiem latviešu avižniecībā. Pēter-

burgas Avizes" tolaik bij apstājušās iznākt; ..Bal-

tijas Vēstnesis" vēl nebij pazīstams — sāka kārtīgi

iznākt ar janvāri 1869. g. 1866./87. gadā kā mēneš-

rakstu, bet vēlāk kā nedēļas laikrakstu teol. ma-

ģistrs H. Braunšveigs sāka izdot jaunu laikrakstu:

~Draugs un biedris", līdz ar jaunības laikrakstu:

„Bērnu pastnieks". Te nu no 1868. gada sāk pa-

rādīties Kronvalda Atta daži dzejoli un prozas rak-

sti.. Starp citu, „Draugā un biedrī" nr. 3 no 1868.

gada sastopam Kronvalda Atta dzejoļi, ~Mīlestības

svētki", kurā pirmoreiz lietots jaukais vārds „zie-

donis". Gan ne kā dzejas paraugu (Kronvalda Attis

pats vēlāk atzina, ka tam nav dzejnieka formas

dāvanu), bet kā mazu vēstures pieminu pasniedzam

šo dzejolīti šinī vietā: <
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Mīlestības svētki.

Jau savas dziesmas rakstu dailīb' triekdams,

Spirgts cīruls moši augšup veļas,

Un priecas dziedātāju koris kliegdams
Drīz ziedu mežā ar' patveras.

Kur vien tik visur savas acis metam,

Redz grezna altar' taisīšanu,

Sirds katram ilgodamās sajūt skanam

Mīlības svētku zvanīšanu.

Jau zjedons ugunīgas rozes gādā

It zaļos lukturos šim namam,
Te katra sirds nu briestin briest un strādā

Sev upurēt tam mīlīb's Dievam."

Bez šiem dzejoļiem „Draugā un biedri" iespiesti

no Kronvaida Atta vairāki apceres un valodnieciski

raksti, piemēram, „Mežs un koki" (1868, 15), „Dzeja

jeb poēzija (1869, 37, 47), „Cilvēka iekšīgs un ārīgs

veids" (1868, 24); viņš uzaicina krāt latviešus tautas

dziesmas, teikas un pasakas, kas zīmējas uz radību,

augiem, dzīvniekiem, lai tajos atrastu latviešu ter-

minus latviešu valodā sarakstāmām dabas mācības

grāmatām. „Drauga un biedra" 1869. gadā 36. un

37. nr. nodrukāts kāds Kronvaida Atta raksts par

skolotāju kārtu un pienākumu pret tautu. Tajā

pirmoreiz sastopam latviešu valodā Kronvaida ra-

dīto vārdu: „vēsture", kuru tagadējai paaudzei

grūti iedomāties kā kādu svešnieku mūsu valodā,

lai gan tas tikai kādus 55 gadus vecs! Runādams

par tautas modināšanu Kronvaida Attis šinī vietā

izsaka vārdus, kuri vēlāk kļuvuši vēsturiski: „Lai
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nu būtu kā būdams, tiklab vājo, kā stipro labad,

tāda (tautas) modināšana ļoti derīga. Cik varen

lieli ezeri neaizsalst! Cik maza mūsu sirsniņa, šis

mūsu kārību, censību un darba avotiņš. Cik drīz

tas neaizsalst, kad mazticības migla mūs apmāc,

kad patmīlības tvaiks mūs noģībina! Tādēļ loti

derēs, kad brālīgā mīlestībā dienu no dienas jo ska-

ļāki uzkliedzam viens otram: modies, celies, strādā!

Tādi kliedzieni atvieglinās kūtros, spirdzinās vājos,

drošinās stipros. Kas mūsu dienās vairs apturēs

tautas atšketināšanās skriemeļi!"

Jauni uzdevumi, jauni sabiedriski pienākumi,

jaunas cīņas un jauns darba prieks Kronvalda Attim

rodas, kad 1868. gadā nodibinājās Rīgas latviešu

biedrība, bet 1869. gadā sāk iznākt brīvprātīgs

nacionāls laikraksts „Baltijas Vēstnesis", no sākuma

gan tikai 2 reizes nedēlā. Krietnais Kronvalda Atta

biogrāfs K. Kundziņš pie šī gadījuma piezīmē:

„Rīgas latviešu biedrība, „Balt. Vēstnesis", un

B. Dīriķis bij nešķirami gabali Kronvalda dzīvē līdz

kapa malai" (88. I. p.).

1869. gada Jānos liek pamata akmeni Rīgas

latviešu biedrībai. Sajūsmināti Tērbartas latvieši

svin šo dienu līdz. lepazinies Dīriķu dzimtā Tēr-

batā, ar kuru Kronvaldam bij ciešas draudzības

saites, ar Bernhardu Dīriķi, ko apdomība pie-

spieda atturēties no aktivitātes, kamēr noskaidrojas

gaiss ap ..Pēterburgas Avizēm", Kronvalda Attis

tam jūsmīgi raksta šinī gadījumā: „Ap jums, rīdzi-

niekiem, patiesi lidinājāsvecais latviešu tautas gars;
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jo tie jau tīri brīnumi, ko vienā gadā izdariet: avize,

biedrība, teatrs un jau drīzi gatavs biedrības nams

par 40,000 rubļiem ... Jūs zināt, kādu ticību un

cerību es turu uz savu tautu. Šinī ticībā un cerībā

jūs mani ļoti apstiprinājuši. No mūsu tautas lab-

klāšanās es nevaru atšķirt viņas valodas izplauķ-
šanu. Esmu pārliecinājies, ka tie, kuri brēc, ka ar

vācu valodu vien iespējama apgaismošana, ka tie

bļaustās vai nu bērna prātā, vai ar lapsas gudrību

latviešus gribēdami pavest uz iznīkšanas ceļu. Tā-

dēļ, kauču vēl, pilnīgi neesmu izmācījies savu tēvu

valodu, kā vien zinādams, rūpējos un pūlos, lai

mūsu valoda neizzustu pie tiem, kam tā patiesi ap-

kopjama. Tādēļ ari šogad nobraucu uz Turaidu,

tur kādu vārdiņu pastāstīt par mūsu valodas vaja-

dzību, par viņas spēku, brangumu, svētumu" (vē-

stules citāts pēc K. Kundziņa biogrāfijas, 91. 1. p.).

Turaidas skolotāju sapulcē, kuru vada skolu

pārlūks R. fon Klots (jūlijā, 1869.), Kronvalda Attis

uzstājas ar plašu referātu par „mūsu valodu". Šī

referāta pamatdoma tā, ka katram tautas loceklim

dziļi un saprātīgi jāzin savas tautas valoda, tiklab

skolotiem, kā vienkāršai tautai. Nopietns uzde-

vums šinī ziņā piekrīt tautskolai. Savas runas bei-

gās, pierādīdams latviešu valodas gara spēku un

dziļumu, Kronvalds runā par valodas psicholoģiju
un uzaicina skolotājus krāt un piesūtīt viņam iz-

skaidrošanai sinonimus.

Šī skolotāju sapulce jau tadel bij svarīga Kron-

valda Atta dzīvē, ka tam radās še iespēja iepazīties
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ar Vidzemes latviešu tautskolotājiem, ierosināt tos

uz latviešu valodas cienīšanu un mācīšanos un vis-

pār iesildīt nacionālos centienos. Dažiem še iesāk-

tiem pavedieniem Kronvalda vēlākā dzīvē bij sva-

rīgi sašķetinājumi.

Tāpat 1869./70. gadāKronvalda Attis rosīgi sa-

rakstās ar Fr. Brīvzemnieku Maskavā, tādā kārtā

garīgi pievienodamies Krišjāņa Valdemāra idejiskam

pulciņam. Sarakstīšanās notiek, starp citu, Ma-

skavā izdodamās krievu-latviešu vārdnīcas lietā,

kuru Kronvalda Attis vēlas ne tik sasteigtu un jo

kuplu latviešu vārdiem. Valodas jautājums interesē

ari Kronvaldu, kad viņš tuvāki sarakstās ar biskapu
Dr. Ulmani, kurš sastāda latviešu-vācu vārdnīcu

(izn. 1872.). Kronvalda Attis dara Ulmani uzmanīgu

uz jaunvārdiem un tam rakstītā vēstulē par latviešu

valodas attīstību izsaka tādas domas: ~Manas do-

mas ir, ka jauni vārdi vajadzīgi un iespējami lat-

viešu valodā. Tāpēc ari no savas puses pēc tiem

dzenos. Man, kā latvietim, ir pienākums un tiesība

tālāk izkopt savu tēvu valodu. Rakstos un runā

esmu lūkojis ievest un izplatīt tādus jaunus vārdus,

skaidri zinādams, ka latviešu rakstu valoda un tā

valoda, ko izglītotie runā savā starpā, nevar palikt

stāvot tanī stāvoklī,, ko runā bērnu aukles un ganu

meitas." Kā ievērojamus jauninājumus šinī vārd-

nīcā jāmin: dubultnieku atmešana rakstībā un latiņu

burtu ievešana. Tiklab par pirmo, kā otro pārmaiņu

Kronvalda Attis priecājās un vēlāk skubināja B. Dī-

riķi ari pie ~Baltijas Vēstneša" izdarīt šīs maiņas.
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Kronvalda Atta autografs.
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Sakot no ta laika, dubultnieki gan izzuda no musu

rakstības.

Kad 1869. gadā sāk iznākt „Balt. Vēstnesis",

Kronvalda Attis piesūta tam liriski-jūsmīgu apceres

rakstiņu „Rudens nāk", kurā, starp daudz citiem

jaunvārdiem, sastopam tādus vārdus, kā: apvār-

snis, sprauga, josla un citi.

1870. gada otrā pusē no Ernsta Platesa izdots

un A. Leitana vadīts nedēļas laikraksts „Mājas

Viesis" bij iespiedis dziesmiņu, kurā rupji uzbruka

1864. gadā mirušā Jura Allunana piemiņai. Aprā-

dīdami ~Mājas Viesa" nosodāmo izturēšanos, lietā

ņēma vārdu Kr. Valdemārs, Biezbārdis un ari Kron-

vaida Attis, kurš, pēc pirmās atbildes, no „Mājas

Viesa" puses tiek pieskaitīts pie augstāku latviešu

skolu vēja grābšļiem un jaunas valodas dibinātā-

jiem. Tas deva iemeslu Kronvaida Attim sarakstīt

garāku atbildi un tajā izteikt savas domas par lat-

viešu skolām un valodas attīstību.

Plaša principiela nozīme ir Kronvaida Atta strī-

dum ar Rīgas vācu laikrakstu „Zeitung fūr Stadt

und Land", kurš savā 23. oktobra 1871. gada nu-

murā bij laidis garāku rakstu: „Nationale Strebun-

gen" (./Tautiskie centieni"). Šinī rakstā vācu laik-

raksts uzbruka latviešu nacionāliem centieniem un

viņu darbiniekiem. Raksta pamatdoma bij tā, ka

cilvēks nevar reizē būt izglītots un latvietis, ka

«izglītots latvietis ir neiespējamība", ka latvietis pie

izglītības var tikt tikai caur citu tautu, domāta bij
vācu kultūra. Ka latviešiem jau sava mazā skaita
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dēl nav iespējams izkopt augstāku kultūru, ierīkot

skolas v. t. t. Cilvēki, kas sapņojot par latviešu

augstākiem kultureliem centieniem, esot tukši fan-

tasti. : i

Dedzīgo (savas dedzīgās, karstās dabas dēļ

Kronvalds bij dabūjis dzīvē pavārdu ..Pērkons")

Kronvalda Atti šis raksts sakaitināja lielā mērā.

Strauji tas ķeras pie spalvas, lai atspēkotu vācu

lapas aplamos apgalvojumus un 1871. gada beigās

saraksta vācu valodā savus ./Tautiskos centienus",

kuri 1872. gada aprilī iznāk īpašā brošūrā. Šī grā-

matiņa itkā rakstīta kādā dienas strīdus gadījumā,
bet tā ir Kronvalda Atta spēcīgākā piemiņa un vis-

pār pirmais dziļākais latviešu nacionālo centienu

ideoloģijas raksts, kurā apgaismots, kas ir tautisko

centienu saturs, kas ir nacionālā kultūra un ka na-

cionālā skola un izglītība ir pirmie stiprie pamati,

kas liekami katras tautas kultūrā.

1870.—1872. notika ari strīdi un šķelšanās Rīgas

latviešu biedrībā. Šāda nevienprātība latviešu tau-

tisko centienu centrā sāpināja Kronvalda Atti un

viuš visādi pūlējās, lai samierinātu pretiniekus, vēl

vairāk tamdēļ, ka strīdus cēloņi bij personīgas da-

bas iemesli.

Tā skolas, sabiedriskā un rakstniecības laukā

dedzīgi strādājot, katrā darbā degot, par to dziji

interesējoties un tam ar visu temperamentu nodo-

doties, Kronvalda Atta miesīgie spēki ātri tērējās.

Kuņģa kataram, kas to mocīja jau no jaunības die-

nām, pievienojās niknas kaulu sāpes, kas to bieži
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piespiež atrauties no sabiedriskā darba, īpaši no

iemīļotiem studentu vakariem. Līdz ar vispārības

darbiem pievienojās ģimenes rūpes: sievai pie-

dzima divi dēli un meita. Pirmais dēls dabūjavārdu

Jānis, otrais — Oļģerts, meita — Milda. Otrais

dēls Oļģerts, vecākiem par sirdssāpēm, drīz no-

mira.

Kronvalda biogrāfs K. Kundziņš, savelkot kopā,
tā raksturo Kronvalda Atta dzīvi šinīs gados Tēr-

batā: „Bez zeminarā mācībām tas pelnījās dodams

privātstundas. Un kur varēdams sagūt vaļas brīdi,
tas nodarbojās ar latviešu lietām. Daudzreiz vēlu

naktīs. Ziņas bij krājamas fizikai un vēsturei. Mieru

tam neļāva valodniecība. Stendera vārdnīca bij

pilna piezīmju. Bīlcnšteina un Šleichera gramatikas

stāvēja uzšķirtas. Kuršāta leišu leksikons un Boppa
valodas gramatika allaž bij pie rokas. Bez tam tas

gribēja būt jautrs un viegls lasāmajos vakaros, lī-

dzīgs studentiem. Spēki to nepanesa. Veselība bij
sabojāta. Vārgums mācās virsū, kaulos un iekšās.

Pēdējo ziemu (no 1871. uz 72.) kaulu sāpes palika
tik negantas, ka vajadzēja meklēt glābties ārzemes

veselības avotos" (~Kronvalda Attis", 187. 1. p.).
1872. gada ziemā Kronvalds vairāk kā mēnesi nogul

uz slimības gultas.

Slimībā sagurušām darbiniekam nāk palīgā

draugi un cienītāji, lai tas atkal tiktu pie veselības.

Godam te jāmin „Balt. Vēstneša" redaktora B. Dī-

riķa atsaucība un gādība. Lieldienās 1872. gadā

Rīgā interesenti sarīko Kronvalda Attim par labu
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teātri, izrādot lugu „Rūķītis". Atlikums no izrādes

līdz ar ziedojumiem Kronvalda Attim dod iespēju

1872. gada vasarā caur Pleskavu aizbraukt uz Vā-

ciju un tur Vildbades veselības avotos meklēt at-

spirgšanu. Bet ari uzturēdamies ārzemēs un ārstē-

damies Kronvalda Attis dzīvi sarakstās ar drau-

giem, kā Dīriķi, Fr. Brīvzemnieku, tālāk ar skolu

pārlūku Guleki, Cēsvaines mācītāju R. Auningu un

citiem. Ārstēšanās Vildbadē rādīja labus panāku-

mus. Pēc vairāk kā divi mēneši ilgas ārstēšanās

zeptembra pirmā pusē 1872. gadā Kronvalda Attis

izveseļojies atgriezās no Vildbades, tikai vēl gluži

nespēcīgs. Mācībām zeminarā sākoties, Kronvalda

Attis ir priecīgs, ka dalu no vipa stundām var uz-

ņemties viua kolēģi. Kad rudenī 1872. gadā Kron-

valdam Rīgā par labu sarīko izlozi, viņš raksta sa-

viem labvēļiem: „Bez jūsu palīdzības diemžēl būtu

gājis postā. Jo pašam man nebij iespējams nostai-

gāt tālo ceļu. Un mājā paliekot tikai bij paredzama

pēdīgā panīkšana. Šo ziemu nebūtu vairs pārcietis.

Jūsu nopelns, ka vēl cīnos."

Jo silti Kronvalda Attis pabalsta ari gādību par

latviešu trūcīgiem studentiem. Viņš domā, vai ne-

vajadzētu rūpēties par latviešu studentu nama cel-

šanu Tērbatā. Viņš ir viens no latviešu studentu

stipendiju ierosinātājiem, kādu svētīgu darbu ilgus

gadus piekopa Rīgas latviešu biedrība.

Jau 1871. gada rudenī Kronvalda Attis bij iesā-

cis jaunu darbu: turpināt Jura Allunana rakstu krā-

juma almanacha „Sēta, daba, pasaule" tālāku izdo-
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sanu. Juris Allunans 1863. gadā bij palicis pie

trešās burtnīcas. Kronvalda Attis uzņēmās sastādīt

ceturto burtnīcu. Tā iznāca no Bušu brāļiem Rīgā

apgādāta, 1873. gada pavasarī 2000 eksemplāros.

Kronvalda Attis drukā to latiņu burtiem un bez

dubultniekiem.

Grāmata, 100 lapas p. bieza, bez Kronvalda

Atta ievada satur rakstus no Kundziņu Kārļa par

latviešu bībeles tulkotāja Ernesta Glika nopelniem,

no Lībiešu Kārla — par aci, bet no paša Kronvalda

apcerējumu par Solonu.

1873. gada vasarā notiek ievērojama pārmaiņa
Kronvalda Atta dzīvē — no Tērbatas viņš pārnāk
uz Latviju, uz Vecpiebalgu, kur to aicina par drau-

dzes skolas augstākās klases skolotāju. Zeminarā

skolotāja, drošo „kroņa vietu" mainīt pret draudzes

skolotāja svārstīgo stāvokli, par to dažs labs mūsu

dienu karjerists raustītu plecus. Bet Kronvalda

Attim gribējās nākt strādāt savas tautas vidū. Šīs

lietas labā viņš iespēja negriezt visu vērību tikai uz

dzīves materielo pusi. Vecpiebalgā norisinājās

Kronvalda Atta mūža un darba pēdējais posms.

Kas bij par iemeslu Kronvalda aiziešanai no

Tērbatas uz Vecpiebalgu? Kā radās apstākli, kas

Kronvaldam deva iespēju, kā pats Kronvalds saka:

..univerzitates pilsētu ar viņas rakstu un mākslas

krājumiem izmainīt pret kluso dzīvi uz zemēm"?

Lai to saprastu, jāaizrāda viena lieta, kas vis-

pār septiņdesmitos gados sakustināja un iesildīja

izglītoto latviešu prātus — doma par augstāku lat-
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viešu skolu. Politisku apstākļu dēl tādu skolu to-

reiz nebij iespējams nodibināt. Tad nāca uz citām

domām un tie bij Vecpiebalgas apgaismotākie vīri,

kā Dr. Jurjans, Pilsātnieks, brāļi Kaudzīši un citi,

ka lietā varētu daudz ko līdzēt, ka pie toreiz tikko

celtās draudzes skolas, kuru vadīja ~skolastēvs"

Rātminders (tautā pazīstams ar savu dzeju: „Tēva

kliņģeri"), nodibinātu „augstāku klasi", apmēram ar

vidusskolas vidējo klašu "kursu, kur tad varētu sa-

gatavoties laucinieku bērni, kuri vēlāk gribētu ap-

meklēt vidusskolu pilsētā. Tā kā Kronvalda Attis

jau laikrakstos un sapulcēs rosīgi bij šo lietu jau

cilājis, tad dibināti, ka piebaldzēnu skati griezās uz

Kronvalda Atti, vai viņš nenāktu šo „augstāko
klasi" vadīt un tajā strādāt. Formas ziņā nokārtoja

tā, ka Kronvalda Attis skaitīsies „par draudzes sko-

lotāja palīgu". Pirmie priekšlikumi un domu iz-

maiņa Kronvalda Attim' šinī lietā nāca vēl 1872.

gada vasarā, kad tas ārstējās Vildbadē. Ar visu

citu Kronvalda Attis piekāpās, tikai uzturēja sev

tiesību ari Vecpiebalgā joprojām darboties rakst-

niecības laukā un lai viņam, kā ģimenes cilvēkam,

būtu dzīvoklis vismaz ar 3 istabām. Bet to nācās

pagrūti iekārtot. Tā lieta novilcinājās līdz 1873. g.

vasarai.

Jānu laikā 1873. gadā Kronvalda Attis ar sievu

un 3 bērniem ieradās Vecpiebalgā. Kaudzītes Ma-

tīss savās „Atmiņās" (307. 1. r>) par šo gadījumu

piebilst: „Bij vispārīgs prieks Kronvaldu sagaidīt

un sagaidīts viņš ari tika, pārkravādamies no kroņa
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vietas ar sīkiem, maziem bērniem šurp kā uz pus-

zilu gaisu. Bet nav vajadzīgs stāstīt, kāds spēks

bij viņa vadītājs šaī ceļā, kuru cits neuzņemtos stai-

gāt, būdams Kronvalda vietā."

Neskatoties uz ceļa nogurumu uz neiedzīvoša-

nos jaunajā vietā, tikko Vecpiebalgā atbraukušam,

Kronvalda Attim jauns ceļš stāvēja priekšā: no

24. līdz 27. jūnijam 1873. Rīgā notika pirmie vis-

pārīgie latviešu dziesmu svētki un vispārīgā lat-

viešu skolotāju sapulce. Ja par dziesmu svētkiem

Kronvalds jau iepriekš rakstīja, ka tajos «sentēvu
balsis runās uz bērnu bērniem", tad piedalīšanās
latviešu skolotāju sapulcē bij Kronvalda Atta sirds-

lieta un goda pienākums. Sapulcē piedalījušās kā-

das 500 personas, to starpā kādi 200 skolotāji.

Kronvalda Atti izvēlēja par sapulces vadītāju. Šī

diena izvērtās par Kronvalda Atta augstāko svētku

dienu un viņa slavas skaļums atskanēja visā lat-

viešu sabiedrībā. Ar jaukiem vārdiem šinī reizē

Kronvalda Atti raksturo viņa biogrāfs Kundziņu

Kārlis: .Pazīstams ar saviem rakstiem par tautas

un valodas kopšanu, sevišķi ievērojams ar savu

grāmatiņu „Tautiskie centieni", daudzināts par

augstāko skolotāju Vecpiebalgā, — ar savām runas

dāvanām viuš nostājās runātāja krēslā, tautassvētku

dienā un palika par pirmo tulku aizgrābtajai tautas

dvēselei un par spēcīgāko apsolītāju viņas nāka-

mībai" (Kronv. Attis, 223. 1. p.).

Pie goda mielasta galda Kronvaldam iznāca sa-

dursme ar Cimzes skolotāju zeminarā direktoru un
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krietno skolotāju audzinātāju Cimzes tēvu. Uz-

audzis vācu tradīcijās, uzticīgs vācu kultūrai Cimze

savā runā cildināja vācu skolas, kurām latviešiem

jāpateicoties par savu garīgo izglītību. Šī latviešu

garīgā izglītība nu izpaužoties šinīs svētkos. Šim

uzskatam savā runā pretojās Kronvaida Attis. Ne

vācu skolas šos dziesmu svētkus radījušas, bet tau-

tības gars, kura izpaudēja esot Rīgas latviešu bie-

drība, tai ari pienākoties pateicība par šiem svēt-

kiem. Otra sadursme tajā pašā vakarā izcēlās ar

ievērojamo latviešu valodnieku Dr. A. Bīlenšteinu,

kurš, tāpat kā Cimze, bij svētku goda viesis. Ru-

nādams par latviešu tautas dziesmām, kuras tauta

radījusi savos bērna gados un kurās esot bērna

prāts, Dr. A. Bīlenšteins minēja godam latviešu

tautas dziesmu godā cēlējus biskapu Ulmani un

zeminara direktoru Cimzi (pēdējais, kā zināms,

laida klajā ievērojamu tautas dziesmu melodiju krā-

jumu „Dziesmu rota") un uzsauca tiem augstas

laimes. Vārdiņu ..bērna gars" tautas dziesmās

Kronvaida Attis bij uzķēris kā apvainojumu tautas

dziesmām un nu dedzīgos vārdos protestēja tādam

tautas dziesmu vērtējumam, cildinādams tautas

dziesmu jaukumu un kodolīgumu. ..Visa lielā sa-

pulce gavilēt uzgavilēja," — liecina par šo gadī-

jumu Fr. Brīvzemnieks savās atmiņās (.Austr.".

1887, 5.). ..Tautietis apsveicināja tautieti. Dzirdēja

prieka balsis klaigājam: Tādu valodu saprotam!

Kronvaida runa bij notikums latviešos."

Tiklab Dr. A. Bīlenšteins, kā Cimze bij cienī-
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jami darbinieki latviešu kultūras laukā. Pirmais

bij pamatīgi iedziļinājies latviešu valodas laukā un

cēlis latviešu valodu zinātnes gaismā, otrais bij
viens no krietnākiem latviešu tautskolotāju audzi-

nātājiem un dziesmu dziedātājiem atdevis atpakaļ

latviešu tautas dziesmas.*) Ne viens, ne otrs tie ne-

kādi nebij gribējuši aizvainot latviešu nacionālās

jūtas, lai ari principā viņi izšķīrās ar jaunlatviešiem

par to, kā latvieši pievedami nacionālai kultūrai.

Naidam te nebij vietas. To saprata ari Kronvalds

un nākošā dienā skolotāju sapulcē, lai mazinātu

savu vārdu asumu, sapulci atklājot sumināja Cimzi

kā ..Dziesmu rotas" apgādātāju, bet Dr. A. Bīlen-

šteinu kā ievērojamu darbinieku zinību laukā godi-

nāja ar piecelšanos no sēdekļiem.

Skolotāju sapulces darīja Kronvalda Atta vārdu

populāru tautskolotāju starpā, īpaši starp Vidzemes

tautskolotājiem. Radās sarakstīšanās starp šiem

cienītājiem no vienas, bet Kronvaldu no otras puses

dažādos skolas, valodas un audzināšanas jautā-

jumos.

Jaunā darba vietā, kur vietējie iedzīvotāji

Kronvaldu ar ģimeni uzņēma laipni un izpalīdzīgi,

radās sarūgtinājumi no skolu valdes, kura sastāvēja

no vāciešiem -garīdzniekiem. Skolu valde piepra-

*) Jānis Cimze bij Valkas skolotāju zeminarā direk-

tors no 1839.—1884. Viņa vadībā sagatavojušies daudzi lat-

viešu tautskolotāji, vēlāk krietni darbinieki kultūras laukā.

Cimze izdeva «Dziesmu rotas» sešas daļas 1874.—1879. Cimze

mira 22. oktobri (j. st.) 1881. Lt.
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sīja, lai Kronvalda Attis uzrāda tautskolotāja di-

plomu! Kronvaldam bija gan kursu apliecība, kas

deva tam tiesību strādāt kādā vidusskolā, bet taut-

skolotāja diploma nebija. Un, par visām lietām, ne-

bija atzīmes, ka tas būtu izturējis pārbaudījumu

ticības mācībās. Lai pastrīpotu Kronvalda Atta

bezdiplomību Cēsu apriņķa skolotāju sapulcē, kas

notika 11. jūlijā 1873., Kronvaldu, kā to atzīmē Kau-

dzītes Matīss savās atmiņās, pielaiduši tikai kā

viesi. Bet tanī pašā laikā daudzi skolotāji, kas

izdabāja pa prātam mācītājiem, darbojās kā piln-

tiesīgi skolotāji bez jebkādiem papiriem par kādas

mācības iestādes beigšanu, vai pārbaudījuma iztu-

rēšanu.

1873. gads pagāja Kronvalda Attim iedzīvojo-

ties jaunajā vietā, strādājot nopietnā skolas darbā un

cīnoties ar reimatismu, kas atkal atjaunojās, tāpat

radās ģimenē daži slimības gadījumi. B. Dīriķim

rakstītā vēstulē Kronvalda Attis piemin šo gadu:

~Sieviņa nevesela. Dēls tagad Piebalgas muižā,

vēl nav izveseļojies. Pats esmu nokusis, ar reima-

tismu daudzmaz dzīvodams draudzībā, un noskumis

par vispārīgās konferences pretiniekiem. Tā pa-

vadu dienas un nedēļas, sēdēdams pie skolas dar-

biem. Tikai mūsu «jautrības vakari" dod daudz-

maz pārmijības vienmuļīgajam dzīves pavedienam."

Aprima ari ~tautskolotāja diploma" prasīšana no

skolu valdes, jo vesels cilvēka prāts gan liecināja,

ka ilggadējam skolotāju zeminarā skolotājam un tāli

daudzinātam pedagogam nevarētu liegt tiesību dar-
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boties ari tautskolā, kur par viņa krietno un spējīgo

darbu ikdienas varēja pārliecināties bez kādiem

papīriem. Kaudzītes Matīss savās atmiņās (309.

I. ņ.) liecina: „Taču ar laiku šī prasība atslāba,
lai gan prasītājiem spēka netrūka, viņu izvest līdz

galam, ka Kronvalds paklausītu, vai atstātu; bet

kad redzēja piespiešanu par neieteicamu, tad labāk

klusām palika mierā."

Sākumā, kā katrā jaunā lietā, tā ari draudzes

skolas «augstākās klases" iekārta un noorganizē-

šana prasīja daudz pūļu. K. Kundziņš liecina:

«Skolas darbs iesākās zeptembra vidū ar 16 skol-

niekiem. Bet bez aparātiem, bez kartēm, bez bi-

bliotēkas. No pilnīgi apgādātā zeminarā Kronvalds

bija iegājis strādāt pavisam tukšā skolā. Tam nu

bij jārūpējas to pildīt, vai nu pašam iegādājoties

vajadzīgās lietas, vai lūdzot un skubinot draudzi

uz to."

Ticēdams un dzīvodams latviešu skolai, lat-

viešu tautas izglītībai, Kronvalda Attis redzēja

pirmo tās lielo trūkumu: nebija skolas grāmatu,

nebij vēl zinātniski izkoptas valodas. Tamdēļ Kron-

valds dedzīgi pats krāj tautā vārdus, atvasina jaur

nus, skubina citus uz tādu vārdu krāšanu, pats

ķeras pie dažādu skolas grāmatu sarakstīšanas,

skubina citus, tās sarakstīt. Pie tādām grāmatām,

ko viņš domā sarakstīt, pieder vēsture, latviešu

gramatika un citas.

Visur, kur Kronvalds redzēja musu kultūras

darbā vajadzības un trūkumus, viņš pats gribēja
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palīdzēt. K. Kundziņš liecina: Kronvalds „uzņē-
mās vairāk darba, nekā spēja veikt. Meklēdams

papīros, tas dažreiz atrada iesāktus rakstu gabalus,

par ko pats satrūkās un brīnījās. Savā nevaļā un

nemierā tas tomēr cerēja, reiz pasteigt iesāktos

darbus. Tas bij laimīgs, ka citi tam apstiprināja šīs

cerības." Ar ciemiņiem runājot Kronvalds izteicies,

cik vēl padarīšot tekošā, cik nākamā gadā. „Man

jāraksta vēsture, fizika, botānika, latiņu gramatika,

ģeometrija un latviešu gramatika. Viss tas man jā-

dara. Tur neko nelīdz. Ātrāki nedrīkstu mirt."

Tagad mums šāda daudzpusība nodomos un

pasākumos izliksies kā nepastāvīga svaidīšanās un

gara seklums. Zināma svaidīšanās tā ari bija pie

Kronvalda Atta: tas izskaidrojās ar viņa dedzīgo

temperamentu. Redzēdams robus un trūkumus tau-

tas vispirmā izglītības darbā un neredzēdams strād-

niekus, Kronvalda Attis gribēja šos robus pats aiz-

pildīt un šīs vajadzības aizpildīt. Savā karstā tau-

tas mīlestībā tas nesaprata, ka šis darbs gāja pār

viena cilvēka spēkiem. Garīgu seklumu Kronvalda

Attim nedrīkstēs neviens pārmest: viss viņa mūžs

bij kalpošana augstākai garīgai idejai: tautas kul-

tūrai.

1874. gadu aizņēma Kronvaldam skolas darbi

un otrās vispārējās skolotāju sapulces organizēšana.

Tā notika 26. un 27. jūnijā Rīgā, Kronvalda vadībā,

ar kādiem 257 apmeklētājiem. Tā bij otrā un pēdīgā

latviešu skolotāju vispārējā sapulce līdz 1905. gada

revolūcijai. Tā paša 1874. gada „suņu dienās", uz
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skolu uzrauga, mācītāja Uulekes priekšlikumu, Kron-

valda Attis notura Cēsu apriņķa skolotājiem kursus

metodikas mācībā (no 22. jūlija līdz 3. augustam).

Nākošo darba vasaru skolotāju vidū vairs Kronvalda

Attis nepiedzīvoja.

Pie šīs lielās pienākuma un darba apziņas un

sava straujā temperamenta Kronvalda Attis vairāk

dega, nekā dzīvoja. Viņš sadega savas tautas mīle-

stības ugunīs. Pie tam viņš lielākā mērā bij sabie-

drisks cilvēks, kam vienādi vajadzēja ļaužu, vaja-

dzēja sabiedrības, kurā griezties, kurā disputēt,

kurā rīkoties. Klusu kabineta darbu tāda daba da-

rīja tikpat kā neiespējamu. Vismazāk viņš domāja

par savu spēku saudzēšanu, par savu veselību.

Viņa neparastais gara dzīvums un iekšējā uguns

atspoguļojās viņa acīs, žestos, kustībās. Kaudzītes

Reinis stāsta par savu pirmo satikšanos: ~Mēs sa-

stapāmies uz draudzes skolas trepēm. Kronvalda

skati bij brīnum dziļi un dūrās cauri līdz sirdij. Viņa

pirmo skatu manās acīs vēl šobrīd redzēt redzu.

Tā tas allaž bij Kronvalda dabā." Bet Kaudzītes

Matīss: «Kronvalda Attis bij lielāks runātājs, nekā

rakstnieks. Runāt viņš varēja no vietas, gandrīz

bez sataisīšanās. Nopietnās runās viņš sakausēja

sirdis klausītājiem, itkā zibens dažubrīd sakausē

metālu. Bet netikvien klausītāju sirdis, — ari pats

savu. Jo daudzkārt svētos acumirkļos viņam sejs

sāka strāvot, acis brīnišķīgi spīdēt un daža asara

noritēja."

Ari no auguma Kronvalda Attis nepiederēja pie
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Kronvalda Atta pieminēklis.
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stipriniekiem. Garīgais, nervus prasošais darbs at-

spoguļojies ari viņa figūrā un kustībās. Bildes rāda

mums Kronvalda Atti ,ar kuplu pilnbārdu un augstu

pieri. Viņa tuvs draugs, Laubes Indriķis, par viņu

saka: „Kronvaids nekad neliekuļoja, nekad nemē-

tājās ar jauki skanošiem, bet tukšiem vārdiem: ko

runāja, tas nāca no sirds dziļumiem; ko teica, no

tā bij cieti pārliecinājies; mīlestība še radīja mīle-

stību, ticība ticību, tāpēc, ka viņš savu tēviju mīlēja

pār visām lietām un pravieša garā ticēja savas tau-

tas nākamībai. īsts augstsirdīgs patriots būdams,

viņš bij saviem tautiešiem draugs un biedrs, savai

tautai nepiekusis strādnieks un krietns padoma de-

vējs vajadzīgā laikā, brīžam ari vadonis un pat pa-

reģis" („Rota", 1886, 32).

Kronvalda Atta mūža pēdējās dienas raksturo

Kaudzītes Matīss: „Dažu brīdi bij grūti skatīties,

kā aiz ilgās sēdes krēslā viņš mocījās kaulu sāpēm.

No atdusēšanās tas negribēja ne dzirdēt. «Jāstrādā,

jāstrādā — gan pāries," — tie bij viņa vārdi. Un

apkrauts darba nastām un ikdienas rūpēm viņš ne-

rādījās saīdzis, sapīcis. Tas turējās līgsms, ielīg-

smodams vēl citus. Tas bieži Vien nogāja dzīrēs

un viesībās, lai gan tas nebij par labu paša vese-

lībai. Šinīs gaitās to aicināja īpaši nolūki. Sava

prieka tas tur nemeklēja. Bet ļaudīm tas lūkoja

gādāt veselīgus priekus un izplatīt godprātību. Pats

priekš sevis viņš prasīja no pasaules, cik maz vien

varēdams, proti — dienišķu uzturu un darba rīku,

vienalga, lai to deva, kas dodams. Naudu tas ņēma
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roka, kad nebija cita, kas to dara viņa vieta ... Viņa

prāts bija tālu no tā saucamās pasaules mantas."

Vēl savas nāves priekšvakarā 16. februārī

1875. Kronvalda Attis bija klasē runājis par seklumu

ticības lietās, ilgāki apspriedies ar Reini Kaudzīti

rakstāmās vēstures grāmatas lietā un ap pusnakti

aizgājis gulēt. 17. jebruarī (j. st) 7 no rīta piede-

rīgie to bij atraduši gultā jau mirušu — viņš bija

miris ar trieku. 1. martā (j. st.) ar lielu cieņu, pie-

daloties bēriniekiem no visām Latvijas malām,

Kronvalda Atti guldināja Vecpiebalgas draudzes

kapsētā. 1892. gadā no latviešu sabiedrības ziedo-

jumiem Rīgas latviešu biedrība pateicīgo tautiešu

vārdā tam uzcēla melna granita pieminekli obeli-

skas veidā, uz kura lasāmi Kronvalda vārdi: «Tēv-

zeme un brīvība vissvētākie tikumi virs zemes".

2. Patriots.

Vārds, «patriots", no latiņu vārda «patria" —

tēvzeme — cēlies, apzīmē cilvēku, kas mīlē savu

tēvzemi, kas dzīvo savai tautai, kas ziedo tai savus

spēkus. Kā Kronvalda Attis izpelnījies šo nosau-

kumu? Ka viņš tāds bijis, to liecina vienā balsī

viņa laika biedri, to apstiprina viņa biogrāfi, šo

vārdu dod tam latviešu tautas vēsture. Aizsilnieks

no Cēsīm, dabūjis ziņu par Kronvalda Atta nāvi,

telegrafē uz Tērbatu latviešu studentiem: «Kron-

valda Attis. visupirmais no latviešiem, piepeši

miris.'*
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Patriots —
ir svēts vārds. Kas to lieto bez

ziņas un vajadzības, apgrēkojas pret šī vārda aug-

sto saturu, novazā to dzīves dubļos, pataisa to par

putnu biedēkli pelnītiem zaimiem un ķengājumiem.
Mūsu dienās daudzi mutes varoņi, sev pie krūtīm

par sevi klaigādami, laupījuši šim vār-

dam viņa tīro nozīmi un svēto saturu, padarījuši to

par tukšu skaņu.
Kas cilvēku neapzinīgi saista pie vietas, kur

viņš dzimis un uzaudzis, ir tāds pat dabas likums,

kā cilvēkam patika tur būt, kur ir saule, kur ir tīrs

gaiss, kur ir viņa dzīvībai nepieciešamie dzīves ap-

stākļi. Kā cilvēka ārējā daba iedarbojas uz cilvēka

raksturu, to gaiši redzam pie atsevišķām tautām

— piem
, pie krieviem, norvēģiem, somiem, fran-

čiem v. t. t. Visa mūsu būtība, garīgais un miesī-

gais cilvēks, prasās tur dzīvot, kur viņš vislabāk

var attīstīties, atplaukt savās īpatnējās dāvanās,

attīstīties savos krietnākos talantos. Ja latiņi pa-

zina parunu: „Übi bene, ibi patria", tad tas ne-

noliedz augšējo patiesību, ka vispilnīgāki cilvēks ju-

tīsies savā tautā un tēvzemē. Cilvēks var sevī

nomākt kādas tieksmes, kādas garīgas dāvanas,

kādas dabīgas jūtas. Viņš var palikt savas kailas

,materielās labklājības vergs. Fabrikas var celt

visur, visur var tirgoties visur var raust bagātības,

pielaikojoties savai apkārtnei. Ja viens savām

miesīgām kārībām un rupjiem materieliem labumiem

kalpodams, visur var dziedāt: r,Ubi bene, ibi pa-

tria", lai viņš dzied. Cilvēks, kas sevī grib izkopt



45

ideālu, noskaņotu personību, tādus paraugus ne-

ņems sev par priekšzīmi. Tādus neviens ari ne-

sauks par «patriotiem" šī vārda pareizā nozīmē.

Tikpat maz šis vārds piekritīs tiem, kas paši

sev šo vārdu piešķir, vai nu baudīdami kādus mate-

rielus labumus, vai kādas uzslavas no citiem kāro-

dami. Tikpat lieki, kā kāds pa ielu skriedams sit

sev pie krūtīm un sauc, ka viņš cilvēks, tikpat lieki,

kā kāds pats sevi citiem atgādina, saukdams: es

patriots. Vārds «patriots"1 savā pareizā jēdzienā

sedzas ar augstāko cilvēcības jēdzienu.

Tie virzieni, kādos pie cilvēka izpaužas viņa

tēvijas mīlestība, var parādīties trejādi: 1) tiku-

miskā, 2) saimnieciskā un 3) estētiskā ziņā. Vis-

pirmā kārtā pie katra cilvēka tēvzemes mīlestība

parādās tikumiskā ziņā. . Senebreji savos dzīves

noteikumos šo tēvijas mīlestību izteica vārdos:

«Tev būs savu tēvu un māti cienīt un godāt". Tā

ir cienība pret tautas gara tradicijām, kas tikumu

un parašu veidā no paaudzes pārnāk uz paaudzi.
Tas nenozīmē, ka šīs parašas un tikumi paliek kā

Žņaugi un kavēkli tautas tālākai attīstībai. Tautas

dzīvei mainoties veidojas ari tās parašas un garīgā

pasaule. Tikai sa-vā attīstībā šīm parašām jāsak-

ņojas dziļāki pašā tautas dvēselē, tās nevar būt kas

ārīgs, no āra pārnests, kā svešs, nepiederīgs uz-

valks, uzģērbts tautas augumam. Ar šiem tikumi-

skiem prasījumiem cilvēkam jāsaskaņo sava indi-

viduelā attīstība, viņam jāpilda visas tās direktivas

un pienākumi, ko šie tikumi uzliek, par to cilvēks
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bauda šo tikumu aizsardzību un apzinās pilnību, ko

šie tikumi dod ikvienam, pie kādas tautas piederī-

gam individam.

Otrs svarīgs patriotisma veids izpaužas saim-

nieciskā ziņā. Nacionālais jautājums nekad nav

šķirams no saimnieciskā, ja kādas tautas patrioti

kādreiz negrib palikt pie kaila vārdu zārda. Šo

patiesību gluži pareizi izpratuši visi mūsu pirmie

apzinīgā patriotisma lielie modinātāji, kā Krišjānis

Valdemārs («Patriotisms nav nekāda skunstīga gal-

vas gudrība; dodiet cilvēkam izglītību un viņš būs

patriots"), Māteru Juris («Übags nav strādnieks").

Vilis Olavs un citi. Un reti kādā ziņā tikdaudz

grēko, kā taisni še. Daudzi ģērbjas (no visādām

partijām) zem patriotisma maskas, lai varētu stāvu

bagāti tapt. Viņi ir patrioti, kad vajadzīgs ieņemt

kādu ienesīgu amatu, reprezentēties citu priekšā,
celt par valsts naudu savus uzņēmumus. Tiklīdz

strādnieki ceļ prasības dēļ algām, tiklīdz pie viņu

turības klauvē dēļ kādiem vispārīgiem tautas kultū-

ras mērķiem, tad viņu patriotisms beidzas. Šinī

ziņā tādi ~patrioti"' nodara tautai vairāk ļaunuma,
nekā vislielākie nacionālisma pretinieki. Kādas ga-

tavas receptes zocialā jautājuma galīgai izšķiršanai

nav ari pareizi saprastam nacionālismam, tāpat kā

tādas brīnuma atslēgas nav visai cilvēcei. Bet pa-

triotisma mērķis ir cīnīties par visu tautas locekļu

(ari strādnieku, kalpotāju v. t. t.) iespējami lielāko

garīgo un materiālo labklājību, sargājot visiem spē-

kiem tautas masas no nabadzības posta un gādājot,
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lai katrs tautas loceklis par savu darbu saņemtu

pienācīgu atlīdzinājumu. Patriotismam nav lielākas

nelaimes, kā saujiņa bagātnieku dzīvo baudās un

izpriecās un darba un inteliģences masas nīkst postā

un nabadzībā, kā tas, piem.. Padomju Krievijā, kur

politiskā vara reizē apzīmē ari kapitālisma varu, to

pašu, ko tur sakās iznīcinām, bet īstenībā atņem

strādniekiem un inteliģencei, lai piešķirtu tikai vie-

nas partijas dalībniekiem. Tādu ceļu nevar iet

patriotisms. Katram, kas grib nest patriota vārdu,

vispirms jāierobežo savas personīgās vajadzības un

patēriņš un vispirms savā mājā, savā ikdienas dzīvē,

ne ar patriotisma vārdiem, bet dzīvu piemēru jā-

gādā, lai viņam ar saviem darbiniekiem būtu tai-

snīgas un godprātīgas attiecības un katrs dabūtu

algu pēc sava nopelna. Šī pašierobežošanās. šī paš-

disciplīna ir pirmais pienākums, ko patriotisms uz-

liek katram, kas grib valkāt patriota vārdu un tam-

dēļ tāds patriotisms ari nekad nestāv kādas vienas

zocialas šķiras, vai politiskas partijas kalpībā, bet

meklējams pie visiem tautas locekļiem, kas ar tie-

sību grib nest savas tautības vārdu. Trešais patrio-

tisma veids izpaužas estētiskā laukā: dzejas, mū-

zikas, glezniecības, teātra mākslas urn celtniecības

nozarēs. Te jāmeklē pēc tā īpatnējākā, tautas ga-

ram un būtībai piemērotākā, iekšēji visdziļāki pie-

savināmā, un tas jāizteic ar vārdu, ar skaņu, ar

krāsu, ar žesta un liniju palīdzību. Kam Dievs būs

devis talantu, kas tad patiesi strādās savā laukā,

mācīsies pazīt savu tautu, tas radīs tad darbus tau-
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tas vēsture, kuri bus lielākie patriotisma pieminekļi.

Ja skatāmies, kurā no* šīm nozarēm ietilpa Kron-

valda Atta mūžs un darbība, tad skaidrs, ka viņa

patriotisms visspēcīgāki un visdziļāk] izpaudās tau-

tas tikuma audzināšanā, viņa darbā, palīdzēt atrast

tautai viņas pašas dvēseli. Sveša kultūra, vācu

kultūra, draudēja šo latviešu tautas dvēseli nonāvēt,

kā sauss, neauglīgs vējš pavasarī draud iznīdēt zie-

māju sējumus Visi politiskie un sabiedriskie ap-

stākļi bij tā iekārtojušies, ka šim latviešu tautas

noslepkavošanas procesam vajadzēja notikt bez

lieka trokšņa un sevišķām sāpēm. Pret to sacēlās

gudrais, ģeniālais Krišjānis Valdemārs un ar sauju

~jaunlatviešu" izveda latviešu tautā nacionālu revo-

lūciju. Bet latvietības pretinieki nesnauda. Latvie-

tība apdraudēja vispirmā kārtā viņu līdzšinējo zo-

cialo stāvokli. Tamdēļ viņi samobilizēja visus jaun-

latviešu pretiniekos, sākot no luterāņu mācītājiem,

kuri atradās viņu netiešā atkarībā un beidzot ar

muižniecības augstākiem pārstāvjiem tepat Baltijā
un Pēterpilī. Cietumi, izsūtīšanas un administratīvi

un morāliski spaidi bij viņu cīņas līdzekli. Kron-

valds neaiztika patriotisma zocialo pusi. Viņš bij

„godsifdīgs jflsmotājs"1 — „edler Schwārmer", kā

par Kronvaldu pēc viņa nāves bij jāliecina viņa

sīvākiem pretiniekiem. Pats viņš dzīvoja skolotāja

pārs istabās un visa viņa materielā mantība pastā-

vēja no dažiem grāmatu plauktiem; idejas dēļ viņš

atstāja nodrošinātu vietu un penziju un tamdēļ viņš

patriotisma zocialai pusei skatījās pāri. Bet Kau-
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dzītes Matīss, aprādot Kronvalda personības īpašī-

bas, konstatē sekošo: „Ir dzirdēts izsakāmies, ka

mācītiem jeb augstāku stāvokļu cilvēkiem nederot

kopoties tuvāk ar zemākām šķirām, jo tad drīz zau-

dējot cienību. Šo mācību Kronvalds apgāza kā pil-

nīgi nepatiesu, jo nevienam nav spējams tuvāk

justies un turēties ar visiem citiem, kā Kronvalds to

darīja, un neviens ari nevar tikt augstāk mīlēts un

godāts tikpat pirms, kā pēc nāves. Tiem kungiem,

kuriem jābīstās, ka viņiem zudīs cienība saejoties ar

vienkāršiem cilvēkiem, patiesībā un vismaz dažā

ziņā, cienības jau trūkst." („Atmiņas'\ 313. 1. p.)

Tas garīgais veidols, kurā Kronvalda Attis vi-

seem saveem gara spēkiem un dotām 'dāvanām

centās modināt latviešu tautas dvēseli — bij lat-

viešu valoda. Tautas domām, jūtām, sapņiem, ce-

rībām ir jāizteicas caur tautas valodu. Un tāpat,

kā dziļu, bagātu mūzikas gabalu nevar izteikt ar

vienu noti. tāpat tautas gara bagātības izteiksmei

vajaga kuplas, daiļas, bagātas valodas. Šo latviešu

valodas kuplumu un daiļumu, neredzēja toreiz ne-

maz, vai tikai reti. Kad sanāk latviešu tautskolo-

tāji, viņi nespēj savā valodā izrunāties par sava

aroda jautājumiem, viņiem jālieto vācu valoda.

Vācu prese aizstāv vispārīgās domas, ka izglītots

latvietis ir neiespējamība. Kronvalda Attis, ne tikai

kā liels valodnieks, bet kā liels tautas valodnieks

dzejnieks, ar sava gara spēku atklāja citiem šīs

nievātās valodas kuplumu un daiļumu, viņš cēla

ticību tautai uz viņas pašas gara spēkiem, viņš upu-
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rēja sevi latvietības ģa'ira idejai; tas Kronvalda Atta

kā patriota nopelns un mūža nozīme. To bez vārdu

un saucienu saprot visi. kas nāk ar šo idejas cilvēku

tuvākos sakaros. Kad šis ugunīgais patriots, nelai-

mīgais reimatiķis un cietējs pavisām dzīvo tikai pa

savu ideju pasauli, kādi humāni rīdzinieki sagādā

tam ārstniecības līdzekļus, spēlēdami teātri. Kādā

citā vietā jaunekli samet 10 rubļu ziedojumu

viua dziedināšanai. Kur Kronvalda Attis tik reiz

bijis, tur palicis dzīvā atmiņā viņa gars. Visur

Kronvalda Attis iet ar sava gara spēku. Viņš

spēj uguni pārnest uz citiem, tāpēc, ka viņš

deg. Neraugoties, ka šis vīrs visu mūžu dzīvo

ideju pasaulē, ka viņš ved nemitīgas gara cī-

ņas, neviena pretinieka balss nepaceļas, lai

pārmestu Kronvalda Attim frāžainību, mētāšanos ar

tukšiem vārdiem. Vārds Kronvalda Attim ir ari

gars, un viņš dzīvo šinī garā un caur šo garu. Ja

vēl tagad vīri, kas nes latviešu vārdus, kaunās no

latviešu valodas, sūta savus bērnus vācu un krievu

skolās, mājas dzīvi ved pilnīgi šķirtu no latviešu

tautas kultūras dzīves, tad par Kronvalda Atti Kau-

dzītes Matīss saka: «Kronvalda dzīves laikā nebij

parādāma vai neviena skolota latvieša māja, vai

neviena tāda latviešu ģimene,kas, — vāciski audzi-

nāta un vāciski mācēdama, būtu pieņēmusi latviešu

valodu par savu mājas valodu, kā tas bij Laikām

vienvienīgi Kronvalda mājā. Bet šī savas valodas

cienīšana nepabeidzās vis ar to vien, ka runātu lat-

viski savā starpā paši mājas iemītnieki.' turpretim
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šis likums bij spēkā ari priekš it visiem Kronvalda

viesiem un viešņām, kas nāca viņa mājā, un tam

tad visi ari padevās, lai savās mājās runāja kādu

vārdu latviski vai nē." (..Atmiņas", 315. 1. p.)
Lai saprastu tagad pienācīgi vērtēt šo Kron-

valda Atta soli un redzami aizrādītu, ciktāl kaunē-

šanās no-latviešu valodas toreiz bij sagrābusi pat

ievērojamus darbiniekus, pieminēšu še Valkas sko-

lotāju zeminarā direktoru Cimzi, kurš lūdzis Kron-

valdu nerunāt viņa mājā (Valkā) latviski, „jo citādi

viņš varot pazaudēt vietu"! Šāda un tamlīdzīga

atklātības darbinieku izturēšanās mums dara sapro-

tamu, kālab Kronvalda Attis pie tautiešiem arvien

tik karsti meklēja vīrišķības tikumu! Par Cimzi

runājot, Kronvalds piebilst: „Bet tam gan nenācās

justies tādam nedrošam savā vietā, kad es, latvietis

būdams, viņu kā latvieti apmeklējot uzsāku latviski

runāt" (K. Kundziņa, „Kr. Attis", 197. 1. p.).

Tautas dzīvība ir tautas valoda. Kas tautai

atņem viņas valodu, atrauj to no viņās gara tradi-

cijām, tas laupa tautai dzīvību, tas ir tautas slep-

kava. Tamdēļ Kronvalda Attis noteikti un viscaur

uzstājas pret latviešu pārtautotājiem, kuri galvenā

kārta toreiz bij vācieši. Ar īgnumu un nievāšanu

viņš nosoda tos latviešus, kas kaunās no savas va-

lodas, nerunā to visur, kur prasa pilsoņa pienākums,
kas nemāca to skolās, vai kavē latviešu bērniem to

mācīties. Tikpat nesaudzīgs ir Kronvalda Attis, kur

kāds apšauba vispār latviešu valodas dzīvības tie-

sības, apšauba latviešu kā kultūras valodas tiesības.
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Savā patriotismā Kronvalda Attis tic latviešu tautas

pastāvēšanai un attīstībai un līdz ar to viņam drošas

un neaizskaramas latviešu kā kultūras valodas tie-

sības. Cīņā par latviešu valodas garīgo pilngadību,

par viņas kā kulturvalodas tiesībām sarakstīta viņa

grāmatiņa ..Tautiskie centieni'I', kurā latviešu na-

cionālisms atradis dziļāko izteicēju, bet latviešu

valoda — savu karstāko draugu un aizstāvi. Kron-

valda Atta ~Tautiskie centieni" ir viņa patriotisma

evaņģelijums un viņa pārliecības cēlākais ticības

apliecinājums.

Kronvalda Atta patriotisms — reliģiska ekstāze.

No tautas valodas tam vizmo pretīm dievības gars.

Latvietis tikai tad būs patriots, ja viņš ari viskriet-

nākais cilvēks. Augstākās tikumiskās disciplinas

viņam atlīdzina apzinīga nacionālisma deklarēšana.

Pilnīgs latvietis — Kronvalda Atta acīs ari pilnī-

gākais tikumiskā ziņā cilvēks. Savā Tērbatas stu-

dentu pulciņā 19. februārī 1872. gadā nolasītā runā

iKronvalda Attim tautas senākie tikumi ir augstas

tikumiskas vērtības. „Un ja tik viens sentēvu ti-

kums kļūtu mūsu starpā atkal dzīvs," — saka Kron-

valds, — „proti tas, par kuru latviešu ienaidnieki

slavas liecību dod, ka latvietis Savu dotu vārdu

izpilda bez nekādas norakstīšanas ir pret savu

ienaidnieku un ja tas būtu aiz deviņu kungu robe-

žām, cik tad mēs izsargātumies no citu un vēl jo

vairāk no sev pašu apmānīšanas un krāpšanas." Un

kā apstiprinādams, ka augstākais patriotisms ir ari

augstākā cilvēcība, Kronvalda Artis savā runā iepin
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Herdera vārdus: „Kas savu tēvu valodu, tās sal-

dās, svētās bērna dienu skaņas, savas tēvijas at-

gādinādamu balsi nemīļo, tas neizpelnās to vārdu

„cilvēks"." Un turpat atkal Friedricha Keila vār-

dus: „Tēvu valoda ir kā kāds noslēpts Dieva avots,

no kura katras tautas gariga vienošanās iztek un

tautas un tēvzemes mīlestība vienādi no jauna pie-

dzimst."

Kronvalda Atta patriotisms saistās ar patiesu

demokrātisma] — ar tautas pašvaldīšanas tiesībām,
ar augstāku cilvēcības brālību. Ar kādu aizgrāb-

tību Kronvalda Attis runā, ka Eiropā izzūd pār tau-

tām pāvesta vara, ka ..Eiropas Valstis cita pakal
citai pamazītiņām atsvabinājušās no viņa varmācī-

bas rokām gan caur briesmīgiem kariem, bet vis-

vairāk caur kultūras gaismu. Par Eiropu cīnās jau

kādi 400 gadi tas niknākais pāvesta un dūru tiesī-

bas pretinieks, proti, cilvēcības gars. Un šis gars

pa labai daļai, kaut ne visur, pārvalda tagad (1871.,

Tt.) Eiropu. Un, redzi, latviešu tautas uz-

ņēmis jaunu ceļu, tiekams šis gars aizsniedzies līdz

baltās jūras krastiem. Tā tad, nevis ķeizaru un

kungu nejauša žēlastība, bet tagadējais laika gars

saskaldījis ir latviešu vergu ķēdes un tiem jau pa

daļai atdevis dažas no senlaupītām mantām." (Ci-

tēts pēc Kronvalda atstāta rokraksta. Lt.) Sī ~laika

gara" pazīmes, pēc Kronvalda sprieduma, ir seko-

šās: 1) cilvēka personība tiek vairāk cienīta, nekā

senāk; 2) bērnu šūpulī un skolā uzskata par nākamo

pilsoni; 3) sievietes iegūst cilvēcīgas tiesības
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(emancipācija); 4) tiek ievesta vispārīga izglītība;

5) ievērota tautas īpatnība. Tad Kronvalda Attis

saka šādus vārdus: ,/Tautas savienodamās atsva-

binājušās no varmākicm, lai gan vīniem vēl tas no-

sauciens „no Dieva, žēlastības", bet Dieva vietnieki

savus citreizējos sulainus vairs nespēj aizstāvēt."

(Pēc Kr. rokraksta.) Bet vai šo visu redzot, —

prasa Kronvalds, — nesāksies ~brālestības laiki",

kad runāšot vīsi vienu valodu, kad visi savieno-

šoties vienā tautībā? Aizrādījis uz vācu-franču

karu, Kronvalds uzsauc, ka tie alojas, kas tā domā.

Tautība ved pie augstākās cilvēcības, kas domā pie

cilvēcības tikt tautībai pārlēkdams, saka Kronvalds,

„tas izceļas gaisā un piemirst cilvēcību un cilvēcī-

bas darbus".

Kronvalda Atta patriotisms izriet no pareizi sa-

prastas cilvēces attīstības idejas. To viņš plašāki
izteicis 30. augustā, Kurzemes brīvības svētku dienā

Tērbatas studentu vakarā turētā runā: „Karš miera

laikos" (vēlāk iespiesta „Balt. Vēstnesī-)- Cilvēces

attīstības gājienā redzam divi partijas savā starpā

spēkojoties. Tā viena ir kalpinātāju partija, tā otrā

vaļības partija. Dabūdama virsroku kalpinātāju

partija „kopj varmācību, dzemdina verdzību, grūž

māņu ticībā un nabadzībā, rada sunišķu bailību, lie-

kulību un galā modina atriebšanos. Pret spaidītā-

jiem saceļas apspiesties, un sagāž viņu varu." Va-

ļības jeb brīvības partijai ietiekot valdībā mostās

„cilvēku brīvība, taisnas tiesas, gara gaisma, uzzeļ

ļaužu bagātība, izplaukst zinātnes, rodas vīra prāts,
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tautas tikumi, tēvzemes mīlestība." Cilvēces brī-

vības likumi Kronvalda atzina saistīti ar Dieva liku-

miem. «Viskrietnākie vīri gan no pagānu tautām,"

— saka Kronvalds, — ~gan kristīgajos laikos ne-

šaubīgi apliecinājuši, |ka svabadības partija turās

pie Dieva lēmuma un cīnās pēc cilvēcības likumiem,

bet kalpinatāji turās pretim Dieva lēmumam un tīši

grēko pret cilvēcības likumiem."

Saņemot kopā visu sacīto par Kronvalda Atti

kā patriotu, redzam, ka viņa patriotisms izriet no

dziļākām tikumiskām atziņām, skubinot tautu izkopt

un mācīties savu valodu Kronvalda Atti's šādu Va-

lodas kopšanu nedomā tfkai kā zinātnisku darbu,

bet kā tautas dvēseles modināšanu, viņa patriotisms

prasa tautas locekļu augstus garīgus tikumus, godī-

gumu, vīrišķību, taisnību, viņa patriotisms saskan

ar augstākām demokrātijas prasībām, ar tautas val-

dīšanas tiesībām, ar individa atzīšanu, ar sievietes

atsvabināšanu. Viņa patriotisms nav tikai idejiska

atzīšana, bet dzīvs, praktisks darbs , pielikt nešau-

bīdamies savu drošinātu roku visur, kur mazspēcība

cīnās pret varmācību, kur taisnība karo pret ne-

gantību, kur zvērcstība saceļas pret cilvēcību".

Tāds bij ari Kronvalda Atta kā patriota mūžs un

dzīves cīniņš: patriotisms viņa mutē nebij tukši

vārdi, nedzīva skaņa: viņa dzīvība, viņa zinātni-

skais un sabiedriskais un audzinātāja darbs bij ķīla

šim patriotismam, viņa mūža dienu saturs —
tā

piepildīšana, bet nelaikā nāve — apzieģelējtims.
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3. Skolotājs.

Kronvalda Atti kā skolotāju mācāmies pazīt:

1) kā latviešu nacionālās skolas aizstāvi; 2) kā

klases audzinātāju; 3) kā latviešu tautskolotāju

organizētāju un audzinātāju nacionālā garā.

Kā latvju nacionālās skolas noteikts, karsts

aizstāvis Kronvalda Attis parādās jau 1869. gadā,
bet sevišķi savā cīņas rakstā: «Tautiski centieni"

(A. Gulbja «Univerzalā Bibliotēka", nr. 71, Āronu

Matīsa tulkojums). Atspēkojot vācu lapas „Zeitung

fiir. Stadt und Land" aplamās domas, itkā vācu va-

lodas prašana pati par sevi jau nozīmētu izglītību

un cik nepareizi ir tautskolā nodarboties ar svešu

valodu mācīšanu, Kronvalda Attis sāk tuvāki ap-

gaismot tautskolas uzdevumu tautas izglītības dar-

bā. Kronvalda Attis saprot, ka tautas izglītība ne-

var nākt kā uz burvju zižļa mājienu,bet ka te stāv

priekšā paaudžu ilgs sistemātisks darbs. Un šis

darbs vispirmā un galvenā kārtā veicams caur

nacionālu tautskolu. „Mums," — saka Kronvalda

Attis (pievedu še Kr. vārdus Āronu Matīsa tulko-

jumā), — «tautiski apzinīgajiem latviešiem, kā ari

tiem vāciešiem, kas uzticīgi un nopietni raugās uz

tautu, tautskolas nozīmē daudz ko vairāk, nekā

tikai iestādes, kurās mācās sarunāties dažādās Va-

lodās, jo ka vienā, divās, vai trijās ziemās, ar di'vi-

simts un vēl vairāk dienu brīvlaika starpā, ar labāko

gribu nav iespējams pāri tikt vokabujiem un frāzēm,
tas nav vēl sevišķi jāpierāda nevienam, kas vien
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kādreiz skolā nopietni nodarbojies ar kādas valodas

iemācīšanos. Mūsu tautskolām līdz šim vēl dažādi

trūkumi. Ja inu tos mērenos augļus, ko tomēr no

viņām varam ievākt, negribam tiešām postīt un iz-

nīcināt, tad skolai lemto laiku un spēkus nedrīkstam

iztērēt kautkādos blakus darbos, kas aprēķināti vi-

sādiem, atsevišķiem dzīves gadījumiem. Tautas

skolēnam nav jāmācās priekš šā vai tā nejauša

dzīves gadījuma, bet gan, cik daudz vien iespējams,

priekš visas dzīves, visa tā dzīves aploka, kurā

viņam ar savām domām un centieniem jāpavada

mūžs, kurā tā tad ari ieņemta viņa laime un nelaime,
visa viņa lab- un nelabklājība:, visa viņa miesīgā un

garīgā satiksme ar dabu, un cilvēkiem, un Dievu.

Domās gan dzīves apstākļus var šā tā izgrozīt, bet

pašā dzīvē viņi nekad tā piepēs! un bez varas lieto-

šanas nav pārgrozāmi. Tādēļ mēs aizstāvam do-

mas, ka tēvu valodai jāvalda tautskolās un paļājam

tautas valodas nolaišanu visās tajās skolās, kas ar

tautskolām un caur šīm ar tautu stāv sakarā un no

kuriem jāiznāk uzticīgiem tautas druvas kopējiem.
Jo tikai ar tēvu valodas palīdzību pasniedzams lat-

viešu tautas skolēnam un līdz ar to visai latviešu

tautai mērenais mērs patiesu zināšanu, teicamu

spēju un vīrišķa gara un prāta/

Tik noteikti KronvaldaAttis uzstājās par nacio-

nālu tautskolu Vēl tajos laikos, kad atklāti šaubījās,

vai latviešu tautai kā nācijai vispār pastāvēt, vai tā

neieplūdīs pārtautošanas ūdeņos, kas ar tādu sparu

gāzās no vācietības slūžām. Tautai pieder taut-
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skola — tagad tas ir pedagoģijas likums, kuru at-

zīst katrs, kas nav ar garīgu aklumu sists, vai kurš
negrib par kādas tautas galvu vicināt garīgas nāves

šķēpu. Kronvalda Atta balss septiņdesmito gadu
sākumā bij vēl saucēja balss tuksnesi. Tādēļ Kron-

valda Atti ar pilnu tiesību ieskatīsim par mūsu

nacionālās tautskolas ceļa sagatavotāju. Kronvalda

Attim ..tēvu valoda", kā viņš saka, bij tautas aug-

stākais svētums un viņas nozīme tautas izglītībā

neizmērojami liela. ~Kas nācis pie latviešu valodas

dziļākas izprašanas," — saka Kronvalda Attis, —

„un tamlīdz pie viņas derīguma un dārguma nosvēr-

šanas, tas netikvien ar mīlestību un cienību noska-

tīsies uz savu tēvu valodu, bet ari drīz vien mācīsies

atzīt, ka viņas vietu latviešu tautas izglītošanas

darbā tagad nevar atsvērt neviena cita no jaunlaiku

rakstu valodām."

Bet Kronvalda Atta prasības pēc nacionālas

skolas jau tolaik, kad latviešu tauta, tikko ieguvusi

pirmās pašdarbības iespējas, nāca pie savas nacio-

nālas apziņas, gāja tālāk, nekā tikai līdz tautskolai.

Tamdēļ mēs Kronvalda Atti apzīmējam gan par

mūsu nacionālās tautskolas ceļa sagatavotāju, bet

vispār par mūsu nacionālās skolas propagandistu

un karotāju, vēl tajos laikos, kad visās vidusskolās

nemācīja ne vārda latviski, par augstskolām nemaz

nerunājot. ~Tā kā kādas valodas cienīšana un vi-

ņas izlietošana mācības nolūkiem par labu tikai tad

iespējama, kad to prot, tad mēs prasām," — Kron-

valds uzstāda šo prasību jau kategoriski. „ka lat-
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viešu valoda rūpīgi jāpiekopj netikvien zemākās

latviešu skolās, bet ari cienījamās vācu un krievu

skolās. Neievērojot to, ka latviešu valodas prašana

nepieciešami vajadzīgai katram, kas latviešu Vidū

grib dzīvot, šīs valodas sastāvā un formās ari ne-

latvietis atradīs tikdaudz pamācoša un ierosinoša,

ka vipa var būt 'pilnīgi cienīgs mācības priekšmets

augstākās un visaugstākās skolās." Kā īsts sko-

lotājs-pedagogs, kā tautas audzinātājs šī vārda pla-

šākā nozīmē, Kronvalda Attis paliek mūsu kultūras

vēsturē kā nacionālās tautskolas ceļa sagatavotājs

un vispār nacionālās skolas cīnītājs.

Kā klases audzinātāju Kronvalda Atti mācāmies

pazīt Tērbatas skolotāju zeminarā un Vecpiebalgas

draudzes skolā. Kolēģi cildina Kronvalda Atta no-

pietnību skolā un viņa lielo darba veiksmi. Jau kā

pedagoģisko kursu dalībnieks Tērbatā (1865.—67.)

Kronvalda Attis saraksta savu «Dzimtenes mācību"

(šo dārgo piemiņas grāmatiņu latviešu tautai darījis

pieietamu Bebru Juris savā tulkojumā, Rīgā, 1922.,
A. Gulbja apgādībā), kurā redzam Kronvalda Atta

nopietno, dziļo gatavošanos uz savu audzinātāja

darbu. Jau te redzam Kronvalda Atti apbruņotu ar

katra pedagoga pirmām, nepieciešamām spējām:

mācāmā priekšmeta labu pazīšanu, skaidru mācīša-

nas metodi un dziļas intereses ienešanu mācāmiem

sava priekšmetā. Klasē viņš tiek raksturots loti

nopietns, tikai savam darbam nodevies. Pazinēji

no Vecpiebalgas laikiem stāsta, ka. neraugoties uz

savu straujo, ekspansīvo, jūsmīgo dabu. Kronvalda
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Atti nekad neredzējuši klasē smejamies. Tas lie-

cina, ka nevien ar ievērojamu priekšmeta prašanu,

bet ari ar lielu audzinātāja, nopietnību Kronvalda

Attis nodevies savam darbam. Kronvalda Atta sko-

lotāja dāvanas augsti cienījusi ari viņa tuvākā sko-

las priekšniecība. Tā 1874. gada vasarā šī skolas

priekšniecība, kā jau teikts, saaicinājusi apkārtnes

skolotājus, lai viņš tos vispār iepazīstinātu ar meto-

diku skolās.

Pēdīgu runājot par Kronvalda Atti kā skolotāju,

mācāmies to pazīt kā tautskolotāju organizētāju un

audzinātāju nacionālā garā. Tāds viņš mums jau

parādās savas skolotāja darbības pirmos sākumos

— Durbē, kad viņš atgriezies no Berlhi.es. Jau te

viņš pulcē ap sevi apkārtnes tautskolotājus, skubina

tos mācīties latviešu valodu, sekot sava laika peda-

goģiskai literatūrai, nodibināt kopēji bibliotēku. At-

sevišķi stāvošo, mazā algā 'un trūcīgos apstākļos

nomākto tautskolotāju Kronvalda Attis māca orga,-

rūzēties, kopībā meklēt sev spēkus, līdzēties pašdar-
bībā. Tā ir ievērojama skola pie toreizējās vis-

pārīgās gara kūtrības un organizatoriskās nekustī-

bas. Kad viņš aiziet no Durbes, grūti atrast Kron-

valda darbam turpinātāju. Tas liecina., cik daudz

visā šinī darbā skaidri personīga, individuela ele-

menta, un ka ari šīs spējas jāpieskaita pie Kron-

valda Atta ievērojamām talanta īpašībām.

Jo gaiši tas atkal parādās Tērbatas «latviešu

vakaros", jeb, kā Kronvalda Attis tos pats nosauc

savā 1871. gadā 22. maijā turētā runā: „literariskās
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darba stundās", kurās „pēc patikšanas piedalījušies

kādi Tērbatas latvieši". Ari te viņš ir šo literarisko

vakaru dvēsele. Viņš aizrauj visus ar savu priekš-
zīmi: iekarsē remdenos, skubina laiskos. Ir grūti

pateikt, kur šinīs vakaros beidzas audzinātājs un

kur sākas valodnieks. Kronvalda Attī tie nav šķi-

rami viens no otra. Kad Kronvalda Attis ir stu-

dentu starpā, dzejnieks pašķir zinātniekam ceļu.

Viņš iet vispirms pie savu klausītāju sirdīm. Jau-

nībai stāv slavas darbi priekšā. „Jūs esat aicināti

uz gaismas darbiem, uz slavas ceļiem jūs iestājušies

zinātnības pagalmos, kas plašāki un dziļāki par ne-

pārredzamo jūru, kas augsti, kā tur neizmērojams

debess izplatījums." Uz jautājumu,kas tad ir mūsu

darbs šinīs vakaros, Kronvalda Attis noteikti atbild:

~Cits nekas, kā latviešu valodu mācīties un kopt".

(Kronvalda runa 23. janvārī 1871.) Pārliecinoši viņš

pierāda, ka latviešu valodas prašana vienādā mērā

vajadzīga ne tikai valodniekam, bet tāpat juristam,

kā ārstam, kā teologam, katram, kas grib latviešu

vidū dzīvot un savā arodā strādāt. Ja, piem., Ņu-

jorkā filoloģijas students Totts, studēdams Bīlen-

šteina un Šleichera gramatikas, priecājās kā zināt-

nieks par latviešu valodas vārdiem un locījumiem,

tad mums, „kā savas tautas dēliem iesilst sirds jo

karsti, kad dzirdam latvju vārdus skanam; jo tie

bij mūsu tēvi, tā bij mūsu tauta, kas šo valodu iz-

audzināja, savas dvēselīgas nojautas balss skaņās
izlocīdami un savus gara nojēgumus vārdu apsegā

ietīdama, ka lai šie vārdiņi sevišķi mums, priekš
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kuru acīm sašķīst ārīgas mizas biezums, sadrūp čau-

malas cietums, —
dotu taisnu liecību par to, kā un

ko mūsu sentēvi savā dvēselē sajutuši, savā sirdī

baudījuši, savā garā sajēguši. Tā tad latviešu va-

lodas sirmie vārdi ir priekš mums skaņa balss no

mūsu sentēvu lūpām, tie ir sentēvu pukstošas sirds

gabaliņi, viņu dzīvas dvēseles nojautas, viņu vērīgā

gara jautras dzirkstelītes."

Šīs darbošanās praktiskie panākumi ir tic. ka.

vairāk toreiz studējuši latvju jaunekli, kā Kundziņu
Kārlis, Zariņu Kārlis, Lībietis. Dīriķis un d. citi, tika

ieinteresēti latviešu literatūras darbos, un vispār

sadzīves jautājumos. No šiem, «vakariem" nākusi

rinda cienījamu mūsu kultūras darbinieku. Kron-

valda Atta valodas mīlestība, kas sakusa, ar tautas

mīlestību, nevien uzlika pienākumus, bet ari iekšķīgi

greznoja tos. darīja tos par brīviem cilvēkiem, kas

šinī mīlestībā bij iededzies, atraisīja to no rupjā

materiālisma. ~Bet mīlēt valodu tādēļ, ka tā tēvu

valoda, to nevar ikkatrs darīt." — saka Kronvalda

Attis. „Tur vajaga diženu, greznu tēVa dēlu! Kam

sirds nelec jo līgsmi latvju vārdus dzirdot, tam tārps

sagrauzis sirdi. Un ja tu, brāl. aiz bailēm atraujies

no sava sentēvu mantojuma cienīšanas, tad zini, ka

tu neesi vaļīgs, svabads zinātnības mācēklis, bet vai

nu saVas maizes kules, vai cita kunga vergs." (Pēc

Kr. rokraksta.)

īsti savā skolotāja lomā Kronvalda Attis pa-

rādās latviešu skolotāju sapulcēs. Nodibinājies Tēr-

batā, viņš pirmā kārtā meklē sakarus ar Latviju, ar
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latviešu tautskolotājiem. Pirmais tāds gadījums bija

14. jūlijā (j. st.) 1869. gadā Turaidā noturētā skolo-

tāju sapulce. Tajā Kronvalds saka plašu runu «par

tēvu valodu"; kuras runas kodols ir modināt klau-

sītājos pārliecību, ~cīnīties skolās un rakstos, lai

tauta atzītu pašu valodas spēku un vajadzību tautas

izglītības darbā". Par šīs sapulces rezultātiem

Kundziņš liecina savā biogrāfijā: ~Un daudziem

vēsajiem, bailīgajiem, kaunīgajiem Kronvalds palika

par modinātāju tautības lietā un reizē ar to par

modinātāju tautas gara un dzīves kopšanā.*' («Kron-

valda Attis", 97. 1. p.) Kronvalds šīs skolotāju sa-

pulces dienas nosaucis par ~svētku dienām" savā

mūžā un kā «Dīvas svētku dienas Turaidā" plaši

aprakstījis ari «Balt. Vēstnesī" (1869., nr. 61.—63.).

Personīgā ziņā gan Kronvalda runu uzskatīja pārāk

dumpīgu un uz attiecīgas puses paziņojumu nostā-

dīja Kronvalda Atti slepenpolicijas uzraudzībā!

Kā spilgts latviešu skolotāju skolotājs Kron-

valda Attis parādās 1873. gadā jūnija beigās notu-

rētā pirmā vispārīgā skolotāju sapulcē. Kronvalda

kā pedagoga autoritāte kolēģu starpā jau tik plaši

pazīstama, ka viņš te tiek ievēlēts par sapulces va-

doni. K. Kundzinš liecina par Kronvaldu. ka te tas

bijis apdomīgs un stingrs vadonis, «bet līdz ar to

tas gribēja ari būt skolotājs un audzinātājs". Šinī

sapulcē viņš runājis par ortogrāfiju, galvenā kārtā

norādīdams tos principus, pie kādiem būtu jāpietu-

ras, reformējot latviešu pareizrakstību. Pēc šīs

konferences izceļas dzīva sarakstīšanās ar kolēģiem
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gan ortogrāfijas, gan citos skolas jautājumos. Jū-

lijā 1873. gadā notiek Cēsu apriņķa skolotāju sa-

pulce, kurā Kronvalds ~kā nepilntiesīgs skolotājs"

tiek pielaists tikai —kā viesis. Tad nāk skolotāju

sapulce Valkā; tā paša gada zeptembrī Kronvalda

Attis dabū atļauju 1874. gadā vasarā Rīgā sasaukt

un vadīt „otro vispārējo latviešu skolotāju sapulci".

Tai bij nolikta šāda programa: 1) Par skolas lite-

ratūru; 2) Par ortogrāfijas reformu; 3) Par skolas

darba praktiķu; 4) Par tautskolotāju materiālo stā-

vokli; 5) Par bērnu ēdināšanu tautskolās. Sapulce

notika 26. jūnijā 1874. un tajā piedalījās kādi 257

latviešu skolotāji, galvenā kārtā no Vidzemes (185)

un Kurzemes (61), bez tam kādi 180 viesi. Šinī sa-

pulcē Kronvalda Attis cēla priekšā referātu: nar

skolas disciplīnu. Par šo sapulci K. Kundziņš lie-

cina: ..Vadot sapulci, kā ir ceļot priekšā savu

darbu, Kronvalds stāvēja savā vietā ar savu runas

spēku un savām pedagoga dāvanām". Visiem šiem

skolotāju kopošanas un organizēšanas darbiem bi-

jusi liela nozīme, kas dažkārt gājusi pāri par spe-

ciāla skolas darba robežām. Šinīs darbos Kron-

valda Attis ar savu gara spēku, lielām a'nvienotāja

dāvanām, varenu audzinātāja talantu paliek mums

piemiņā nevien kā klases audzinātājs, kā skolotāju

organizētājs, kā latviešu nacionālās skolas cīnītājs,

bet kā tautas audzinātājs-skolotājs vārda labākā

nozīmē.
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4. Valodnieks.

Kronvalds nebij kāds diplomēts valodnieks, viņš

nenesa nekādu augstskolas grādu, tomēr viņš pie-
skaitāms pie mūsu lielākiem valodniekiem. Viņa

nopelnus mūsu valodniecības laukā varēsim novēr-

tēt, apskatot: 1) Kronvalda Atta propagandu par

latviešu valodas zinātnisku pētīšanu un Kronvalda

speciālos valodniecības rakstus, un 2) Kronvalda

Atta jaunvārdu radīšanu.

Propagandu par latviešu valodas zinātnisku pē-

tīšanu Kronvalda Attis visrosīgāki ved Tērbatas

latviešu studentu pulciņā. Liekas, ka pēc Kr. Val-

demāra aiziešanas tikai ar Kronvalda Atta iedzīvo-

šanos Tērbatā šie „literariskie" jeb ~studentu va-

kari" atkal atdzīvojas un kļūst par faktoru latviešu

inteliģences vēsturē. Nākošiem latviešu sabiedri-

skiem darbiniekiem Kronvalda Attis allaž un allaž

liek pie sirds, mācīties latviešu valodu. „Ja uz lat-

viešu valodu tā neskatāmies, kā to dara muļķi vai

mazmācīti cilvēciņi," — saka Kronvalds kādā savā

studentu apsveicināšanas runā janvārī 1871. (citēju

pēc Kronvalda rokraksta. Lt.); — „vai apmānīti

puskoka lēcēji, kuriem govs teļš tādēļ vien jo vai-

rāk ievērojams, nekā augu actiņa (šūniņa. Lt.), ka

teļš tak daudz lielāks un jo gaļīgāks, nekā niecīgā

actiņa; bet ja mēs uz šo valodu skatāmies kā īsteni

zinātnības mācēkli, kuriem pat: sīkais smilšu grau-

diņš der par svarīgu tirzāšanas priekšmetu, tad at-
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ronam, ka ir latviešu valoda var derēt un patiesi

jau der par tādu zinātnības priekšmetu."

Tālāk Kronvalda Attis aprāda, ka viena no

augstākām zinātnēm ir filoloģija. Viuš min salīdzinā-

mās valodniecības zinātniekus, kā Boppu, Grimmu,

Lācaru un citus, kuri pētīdami atraduši, „ka katras

valodas vārdi, kā tie cēlušies tautu jaunības gados,

apliecina, cik smalki tā savus piedzīvojumus dabā

un savus ievērojumus dzīvē sajutusi, visu ar ska-

nošiem dvēselīgu nojautu apzīmētājiem, proti, vār-

diem, tā sakot, apmiesodama. Tā izcēlās tautu

psicholoģija kā filoloģijas jauka audzēkne." (Pēc

Kronvalda rokraksta.)

Kā zinātnes valoda latviešu valoda tamdēļ jo

svarīga, ka tā ir „it stalts zars pie indoģermaņu
valodas kupla. koka". Tamdēļ latviešu valoda ne-

pieciešama salīdzināmo valodu zinātnei. „Un es

tiešām ticu," — saka Kronvalda Attis, — ~ja lat-

vieši mājotu ārpus Eiropas, jeb ja tie nebūtu tā

dubļos iemīti, tad dažs zinātnības māceklis aizceļotu

simtiem jūdžu uz Āziju, vai Āfriku, kamēr rokā

dabūtu jel vienu eksemplāru no tiem, kas vēl lat-

viski runā (vai nu "kādu seno prūsi, vai leiti, vai no

mūsējiem kādu. jo visi kopā esam latvieši)."

Runādams tālāk par latviešu valodas zinātnisko

vērtību, Kronvalda Attis atsaucas uz Dr. A. Bīlen-

šteina spriedumu, ka ..latviešu valoda kā tāda, iz-

protot dziļāki viņas formas, viņas būvi un karaktri,

nav vairs kādas rupjas, nomāktas tautiņas tumša

izloksne, bet var cienīgi līdzās stāties visu laiku
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galvenam kultūras valodām". Tamdēļ īstiem zināt-

niekiem, kuri neraugās uz to, lai tikai tiktu «gaļīgs

un dzīvē labi naudīgs", latviešu valoda ir un paliek

cienīgs mācīšanās priekšmets, tamdēļ visās Eiropas

un ārpus Eiropas univerzitatēs „der latviešu valoda

par mācības priekšmetu". Un tad Kronvalda Attis

savā gara aizgrābtībā un dziļā patriotismā runā šā-

dus pravieša vārdus: „Un lai to liekam vērā, ka

šī valoda paliks mūžīgi par tādu zinātnības priekš-

metu, jo kamēr vien pilnīgas augstskolas pastāvēs,
tāmēr kļūs filozofija ar visām savām māsām uri

audzēknēm mācītas, un kamēr filozofiju pilnīgi mā-

cīs, tāmēr būs ari latviešu valoda cienīgs mācības

priekšmets. Filozofijas labad var daudz ātrāki sla-

venās franču, angļu un itāliešu valodas pie malas

atmest, nekā latviešu valodu." (Pēc Kr. rokraksta.)

Šo propagandu par latviešu valodas zinātnisku

pētīšanu un mācīšanu Kronvalda Attis ved neatlai-

dīgi tiklab sapulcēs, kā ari savos atklātos rakstos.

Viņš sniedz ari specielus valodniecības rakstus. Tā

„Balt. Vēstneša" 1872. gadagājumā nodrukāts Kron-

valda Atta raksts par galotni „tne", bet 1874. gada

gājumā par galotnēm „ums", „iens", „šana". Mūsu

valodnieks K. Mūhlenbachs, runādams par šiem

rakstiem (~lzgl. b. gadagr. 11., 16. 1. p.) piebilst, ka

šie apcerējumi pierādot, ka Kronvalda Attis iedzi-

ļinājies latviešu valodas atvasināmos likumos daudz

dziļāki, nekā tā laika gramatikas. Novērtēdams

Kronvalda Atta nopelnus mūsu valodniecības laukā,
K. Mūhlenbachs (jau augšminētā vietā) aprāda, ka
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'Kronvalda Attis darbojies 1) vecus un apvidus vār-

dus gaismā celdams un vecus vārdus pārgrozīdams
nozīmes ziņā un 2) aizņemdamies tos no leišu un

'prūšu valodām.

No veciem un apvidus vārdiem, ko Kronvalda

Attis gaismā cēlis, mināmi: apvārksnis, balva, jauda,

kautrēties, nolūks, sacerēt, veids. Tagad tos ik uz

soļa lietojam savā ikdienas valodā, pavisam ne-

iedomādamies to vīru, kurš šos Vārdus mūsu valo-

dai glābis no aizmirstības. Kā uz veciem vārdiem,

kuriem Kronvalds devis jaunu nOzīmi, K. Mūhlen-

bachs aizrāda uz vārdiem: arods, josla, loma, māk-

sla, oma, omulīgs, debess spraislis. No senprūšu

valodas Kronvalda Attis aizņēmies vārdu ~ķerm-

ens" (tur. kur nav lietojams vārds miesa, kā,

Uiem., fizikā, ķimijā v. t. t..). no leišu valodas —

veikals, veikalnieks (jaunākā laikā maz lietots

vārds: veikaļot — tirgoties), viela. K. Mūhlen-

bachs cildina Kronvaldu, ka te ~parādās Kronvalda

īstā daba, viņa smalkā attīstītā valodas apziņa un

sajūta".

Sevišķa vieta Kronvalda Attim mūsu valodas

attīstībā pieder kā jaunvārdu radītājam. Paplašinā-

joties tautas apziņas pasaulei, pārņemot savā lieto-

šanā ikdienas technikas un vispār zinātnes atradu-

mus, izkopjot savu gara pasauli un radot zinātniskas

disciplīnas, tautai nepieciešami vajadzīgi nosaukumi

jauno jēdzienu apzīmēšanai. Pie šiem nosaukumiem

var tikt divējādā ceļā. vai nu vienkārši aizņemoties

no citas valodas, kur tāds apzīmējums attiecīgam
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jēdzienam jau priekšā, vai radot jaunu vārdu. Taču,

kā piedzīvojumi rāda, šāds valodas radīšanas darbs

nav ikkatra cilvēka spēkos. Ja mēs raugāmies uz

speciālistiem valodniekiem, tad redzam, ka tie šinī

virzienā mūsu valodā spējuši pavisam maz ko darīt.

Bez zināšanām pie jaunvārdu radīšanas vajadzīgs
vēl īpašs valodas dzejnieka gars, lai jaunradītie
vārdi būtu nevien pareizi, precizi, jaukskanīgi, bet

ari, dziji ieguldāmies tautas valodas apziņā, sakustu

ar tautas valodas dvēseli, kļūtu par tās neatņemamu

sastāvdaļu. Tādas spējas, zīmējoties uz latviešu

valodu, lielā mērā piemita Kronvalda Attim, lai gan

viņš kā valodnieks vienā un otrā vietā varēja kļū-

dīties. Tamdēļ, runājot par Kronvalda Atti kā va-

lodnieku, ar pilnu tiesību, ievērojot viņa jaunradīto

vārdu kuplumu un daiļumu, varēsim Kronvalda Atti

apzīmēt kā mūsu valodas lielāko dzejnieku. Kron-

valda Atta aizņemto, atjaunoto un no jauna radīto

vārdu kopskaits latviešu valodā sniegsies līdz sim-

tam; Kronvalda jaunradītos vārdus, kā ~dažus",

sekošus 36 uzskaita kā pilnīgi jau ieviesušos tautā

K. Mūhlenbachs: aizbildnība, aizbildnis, apstāklis,

burtnīca, būte, būtība, daile, dzeja, dzejolis, dzenulis,

eja, gleznot, jutekli, kaislība, kaislīgs, laistuve, lī-

dzeklis, nākotne, pagātne, pamatība, priekšmets,

pilnvara, raksturs, satversme, stāvoklis, sūtnis,

skolēns, ziedonis, 'zinātne, teikums, turpināt, vēstule,

vēsture, vīrestība, cietoksnis, cēlons". Bez šiem

vārdiem varftu vēl minēt: kautiņš, kauja, rakst-

nieks, rakstiens, rietrums, kundze, pilsonis, tēvija,
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daikts, gļēvināt, veikt un daudz citi, kuri izkaisīti

Kronvalda rakstos un kuru starpā sastopami ari tādi

vārdi, kuri nav varējuši uzrādīt īstas dzīvības spē-

jas, kā divatrons teātra nozīmē, — jaunule, spļau-

stuve — tagad spļautuve un daudz citi. Tomēr, jau

no tā vārdu krājuma, ko tagad lietojam savā ik-

dienas satiksmē un kuru KronValda Attis devis

mūsu valodai, viņš jau cēlis neiznīkstošu pieminekli

kā valodnieks mūsu tautā, kura darbs dzīvo, ja ari

tauta vairs nezin darītāja vārdu. Vēl jāaizrāda, ka

bez dāvanām un zināšanām Kronvalda Attis savā

darbā ielicis daudz pūļu; viņa vārdi nav tikai viena

acumirkļa, vai laimīgas iedomas darbs. Pie dažiem,

kā vārda „kermenis", Kronvalda Attis kādus 4 ga-

dus piedomājis, kamēr to galīgi noskaidrojis. Pole-

mizēdams ar „Mājas Viesi" valodas jautājumos,

-Kronvalda Attis aizrāda: „Tādi vārdi, kā: kaislība,

vēsture, dzeja, cēlons un citi nav acumirkļa bērni,

nedz gaisā grābstīti. Nedēļas, mēneši, dažreiz gadi

aiziet, meklējot, domājot, līdzinot."

Tādā kārtā paturēsim Kronvalda Atta kā va-

lodnieka piemiņu cieņā, cildinādami viņu kā karstu

latviešu valodas propagandistu visur dzīvē, kā sko-

lās, tā biedrībās, kā ievērojamu latviešu valodas iz-

kopēju, aizmirstu vārdu godā cēlēju, jaunu, daiļu

vārdu laimīgu radītāju, kura vārdi pārgājuši tautas

lietošanā, kā tās garīgs īpašums.
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