2016. gada decembra mēnesis ir bagāts ar rakstnieka
Jāņa Jaunsudrabiņa dzīves dažādu notikumu atceres dienām:
01.12.2016. – pirms 75 gadiem Ropažu pagasta dzimtsarakstu
nodaļā tiek reģistrēta Jāņa Jaunsudrabiņa un Natālijas Valdmanes laulība.
J.Jaunsudrabiņa piemiņas istabas aktīvisti devās uz Ropažu novadu, lai
kopā ar vēstures pētnieku Andreju Planderu un skolotāju Annu Buiķi
izstaigātu Ropažu vēsturiskās vietas un mūslaiku objektus, un kopā ar
Kultūras un izglītības centra vadītāju Sanitu Megeri – Klevinsku
pārrunātu mūsu abu novadu vēsturisko saikni, kā arī Valdmaņu dzimtas
likteni. Kā ļoti vērtīgu, saturiski bagātu un skaisti noformētu suvenīru
mēs saņēmām A.Plandera vadītās Latviešu tautas mūzikas kopas
„Trejasmens” izdoto muzikāli – vēsturisko grāmatiņu „No Ropažnieku
dzīves” .

02.12.2016. – A/S „Uļeja” zālē pirms 110 gadiem notiek J.
Jaunsudrabiņa lugas „Traģēdija” pirmizrāde, kuru noskatās arī Rūdolfs
Blaumanis un Janis Rozentāls. Luga tulkota krievu un igauņu valodās.
04.12.2016. – Jāņa Jaunsudrabiņa literārās darbības 120.
gadadiena. 1896. gada 4. decembrī Jelgavā „Latviešu Avīzes” iespiež
viņa dzejoli „Ziemas nakts”. Ar šo datumu sākas J.Jaunsudrabiņa
literārās darbības atskaite.

Ziemas nakts
Cik mīļi zemē lūko zvaigžņu bars!
Un sniegs kā dimantpērlēm apsēts mirdz!
Šo uzskatot, man aizgrābta top sirds,
Līdz zvaigznēm celties vēlētos mans gars.
Un tomēr cilvēku ir lielais bars,
Kas noskums tad, kad krāšņumi šie mirdz;
Bez maizes - aukstā istabā dreb sirds;
Aiz zvaigznēm vēlējās jau būt to gars...
14.12.2016. – Pirms 70 gadiem Vācijā, Grēvenē atzīmē Jaunsudrabiņa 50.
darba jubileju – „literārās zelta kāzas”.
14.12.2016. – Rakstnieka veselības stāvoklis pasliktinās un 1961. gada
14. decembrī (pirms 55 gadiem) tiek uzrakstīts testaments un jau
novembrī pēdējais dzejolis :
Lūdz mani te kaut ko uzrakstīt,
Bet es vairs nemāku rakstīt.
Vai tiešām būtu jau izsēti
Visi labie un vērtīgie vārdi?
Baltu dod papīrs un tāss.
Baltais ir kļuvis kails, tas tiesa.
Piejauc pelēkam mazliet sudraba
Un tas kļūs kā granīts.
Tāda ir tava un tāda mana dzīve.
– Godam lai noliekam labās,
Kā ļaunās dienas,
Visas, ko godam valkāj`ši esam.
16.12.2016. – J.Jaunsudrabiņa 25. Literārās darbības jubilejas pasākumu
laikā 1921. gada 16. decembrī mirst viņa sieva Līza. Pirms 95 gadiem
apbēdīta Meža kapos.

Tuvojas skaistais Saulgriežu un Ziemassvētku laiks, bet, tam gatavojoties,
neaizmirsīsim, ka esam stipra un talantīga tauta,un mūsu bijušais
novadnieks Jānis Jaunsudrabiņš teicis:
Kam rokā uzvilkts gaismas loks,
Un bulta tīra zelta,
Par mērķi augstu debesīs
Tam pati saule celta.
Krāsainus svētkus un priecīgus brīžus novēlot,
J.Jaunsudrabiņa piemiņas istabas pārzine Brigita Taučkele

