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Inga	Ābele	
(1972)	

Inga	Ābele,	viena	no	talantīgākajām,	ražīgākajām	un	kritiķu	atzītākajām	mūsdienu	latviešu	

rakstniecēm,	 dzimusi	 Rīgā.	 Sākotnēji	 neilgu	 laiku	mācījusies	 par	 bibliotekāri,	 pēcāk	 –	 par	 bioloģi	

(arī	īslaicīgi).	Laikā	no	1992.	līdz	1995.	gadam	dzīvojusi	Talsu	pusē,	kur	Oktes	muižā	strādājusi	par	

zirgu	treneri.	Tur	apprecējusies	un	no	Auzānes	kļuvusi	par	Ābeli.	1995.	gadā	atgriežas	Rīgā.	

Iegūtā	izglītība:	Teātra	un	TV	dramaturģijas	nodaļa	Latvijas	Kultūras	akadēmijā	(2001).		

Daiļrade	aptver	visus	literatūras	veidus:	prozu,	dramaturģiju	un	dzeju.	

I.Ābele.:	Tas	pārmaiņus	nāk	–	kad	gribas	no	vienas	jomas	atpūsties	un	šķiet,	ka	šajā	brīdī	tur	

viss	ir	pateikts,	metos	iekšā	citā.	Ir	svarīgi,	lai	mainītos	daiļrades	veidi.		

Literārās	ietekmes:	pēc	pirmā	stāstu	krājuma	Akas	māja	izdošanas	(1999.	gadā)	rakstniece	

stāsta:	 Tas	 nāk	 no	 dzīves,	 nu	 nebiju	 es	 lasījusi	 nevienu	 grāmatu.	 Vispār,	 vienīgi	 fāters	 bija	 iedevis	

Hamsuna	Badu	un	Pānu.	Ar	tiem	es	arī	izvilku	visu	vidusskolu.	Vēl	bija	Upīša	Zaļā	zeme	un	kādi	stāsti.	

Ar	viņu	man	tādas	intīmākas	attiecības.		

Desmit	 gadus	 vēlāk	 viņa	 atklāj:	 Literatūru	 rada	 visa	 mūsu	 bagāža,	 viss,	 ko	 esam	 izlasījuši,	

mācību	process.	Un	tas	uzliek	ļoti	augstu	latiņu.		

Nozīmīgākie	darbi:		

• stāstu	krājumi:	Akas	māja,	Sniega	laika	piezīmes,	Kamenes	un	skudras;	
• romāni:	Uguns	nemodina,	Paisums,	Klūgu	mūks;	
• lugas:	Dzelzszāle,	Jasmīns,	Tumšie	brieži;	
• dzejproza:	Atgāzenes	stacijas	zirgi;	
• dzejas	krājums	Nakts	pragmatiķe	

Rakstnieces	darbi	tulkoti	angļu,	franču,	itāļu,	dāņu,	zviedru,	vācu,	krievu	valodās.		

Saņēmusi	sekojošus	apbalvojumus:	
Latvijas	Literatūras	gada	balvu	par	lugu	izlasi	Lugas	(2003);	Latvijas	Literatūras	gada	balvu	

par	 stāstu	 krājumu	 Sniega	 laika	 piezīmes	 (2004);	 Latvijas	 Literatūras	 gada	 balvu	 par	 romānu	

Paisums	 (2008);	 Prozas	 lasījumu	 galveno	 balvu	 par	 stāstu	 Kamenes	 un	 skudras	 (2008);	 Baltijas	

Asamblejas	balvu	par	 romānu	Paisums	 (2009);	Latvijas	Literatūras	gada	balvu	par	 romānu	Klūgu	

mūks	(2015)	u.c.		

Inga	Ābele	par	

literatūru:	 Literatūrā	 tu	 smelies	 spēku	 būt	 ētiski	 atbildīgs.	 Un	 tas	 varbūt	 ir	 literatūras	

vienīgais	sakars	ar	dzīvi.	 Ja	 jau	cilvēks	būtu	mierīgs	un	apskaidrots,	tad	atliktu	tikai	nosēsties	 lotosa	

pozā	 un	 paust	 savu	 vēstījumu.	 Kā	 Buda.	 Dzīvē	 jau	 tu	 iekulies	 tādos	 negludumos,	 pretrunās,	 bet	



literatūrā,	tam	iziedams	cauri,	tomēr	vērs	uz	labu.	Tu	atrodi	to	izejas	punktu,	to	gaismu.	Tu	nepaliec	

tai	tunelī;	

latvieša	 dabu:	 Maiga	 mirdzēšana.	 Tā	 ir	 tāda	 ļoti	 rāma	 būšana.	 Bet	 vienlaikus	 viņš	 ir	

manipulējams	 ar	 zemi.	 Tik	 bezgalīgi	 viņš	 pēc	 zemes	 ir	 rāvies,	 ka	 tad,	 kad	 viņam	 to	 iedod,	 viņš	 ir	

zemāks	par	zāli.	Neiepīkstēsies.	Bet,	ja	nekā	vairs	nav,	ja	viņu	sadusmo,	tad	latvietis	ir	briesmīgs.	Nekas	

jau	 nav	mainījies.	 Ja	 Rīgā	 iebrauktu	 tanki,	 tos	 sagaidītu	 zemnieki.	 Bet	maigā	mirdzēšana	man	 nāk	

prātā	 no	 tā,	 ka	 es	 redzēju	Meikšāna	Straumēnus	 Valmieras	 teātrī.	 Tas	 skaistais	 pelēkais	matos,	 tas	

skaistais	pelēkais	jumtos,	dzejā;	

cilvēkiem:	Man	vienmēr	ir	bijis	ļoti	grūti	sarunāties:	ir	daži	draugi,	kuri	varbūt	mani	saprot,	

bet	kopumā	varētu	teikt,	ka	es	jūtos	diezgan	vientuļa.	Mēs	visi	it	kā	esam	vienādi,	mums	ir	āda,	acis	un	

mati,	mēs	ejam,	kustamies,	mums	ir	valoda,	dzimtene	mums	ir,	bet,	kā	notiek	saprašanās,	-	vai	manas	

acis	to	debesi	redz	tādu	pašu	kā	jūsu	acis?	Katrs	cilvēks	nāk	ar	savu	pieredzi,	ar	savām	mājām,	saviem	

senčiem	un	notikumiem,	kas	viņu	ir	audzinājuši	laika	gaitā,	un,	ja	es	pasaku:	Vasaras	vakars	uz	mājas	

sliekšņa,	tad	tie	noteikti	katram	no	jums	saistīsies	ar	kādu	citu	vakaru	uz	cita	sliekšņa,	bet	kur	ir	tie	

kopsaucēji,	 lai	 dialogs	 vispār	 varētu	notikt?	 Lai	 saruna	būtu	auglīga,	man	 šķiet,	 ir	 jāpastāsta	 savas	

izjūtas	tieši	un	skaidrās	detaļās,	jo	precīza	detaļa,	kas	ir	konkrēta	tikai	man,	ved	tiešā	ceļā	pie	kādas	

citas	detaļas,	kas	uz	asociāciju	pamata	ir	konkrēta	kādam	citam	cilvēkam.	Tas	kopīgais	virsuzdevums	

ir	jēga,	kurā	mēs	kaut	kā	spējam	sazināties	un	saprotam,	par	ko	ir	saruna.	

Daiļrade	

Lugas.	Māja,	kur	sirdis	 lūst,	 ir	 Ingas	Ābeles	tuvākā	un	tālākā	pasaulē	uzvesto,	daudzveidīgi	
interpretējamo	 lugu	–	Tumšie	brieži,	Dzelszāle,	 Jasmīns	 –	notikumu	skatuve.	Vēlmi	bēgt	no	mājām	

rada	 jaunības	 romantiskie	 meklējumi,	 maksimālisms	 un	 nevēlēšanās	 samierināties	 ar	 esošo.	

Pagaidu	 latvieša	 dzīvesvietas	 emocionālo	 temperatūru	 pazemina	 pastāvīga	 sociāla	 depresija,	 no	

kuras	 lugu	 varoņi	 cer	 izkļūt,	 piemēram,	 audzējot	 tumšos	 briežus,	 tomēr	 centieni	 neparastā	 veidā	

tikt	pie	labklājības	cieš	sakāvi.	Līdzās	mūsdienu	pasaules	reālijām	Ingas	Ābeles	darbos	svarīga	loma	

sirreālas	poētikas	elementiem	un	simboliskiem	tēliem.	Tumšie	brieži,	piemēram,	ir	ne	tikai	parādos	

nonākušās	ģimenes	nāvei	nolemtie	ķīlnieki,	garīgās	un	pragmātiskās	domāšanas	konalikta	upuri,	bet	

pusaugu	meitenes	Rias	upurdzīvnieki,	kurus,	pašrocīgi	nošaujot,	viņa	simboliski	nogalina	gan	sevi,	

gan	mīlestību,	jo	tai	nav	jēgas	pasaules	asiņainajā	lopkautuvē.		

Tumšie	brieži.	Luga	apraksta	kādu	pēcpusdienu	pusaugu	meitenes	Rias	un	viņas	ģimenes	

dzīvē.	Rias	tēvs	Alfs,	kārtējo	reizi	stājoties	pretī	nabadzībai,	nolēmis	izbeigt	tumšo	briežu	biznesu	un	

gūt	 kaut	 īslaicīgu	 materiālu	 gandarījumu,	 pārdot	 tos	 draugam	 Leonam.	 Turpat	 mājās,	 Rasā	

Panemunē,	 briežus	 paredzēts	 nokaut.	 Ria	 šādu	 tēva	 rīcību	 uztver	 kā	 kārtējo	 nodevību	 un	

nerēķināšanos	 ar	 viņas	 jūtām.	 Ria,	 kuras	 māte	 atpūšas	 garīgo	 kaišu	 dziedinātavā,	 bet	 tēvs	

emocionāli	atsvešinājies	no	ģimenes,	patvērumu	rod	dzīvnieku	–	suņa	Bara	un	briežu	-	tuvumā,	un	

grāmatās.	Meitenei	 hroniski	 pietrūcis	 cilvēciskas	 komunikācijas,	 viņas	 pasaulainu	 un	 izturēšanos	



pret	 apkārtējiem	 raksturo	 trauksmainība,	 raupjums	 un	 kliedzošas	 ilgas	 pēc	 maiguma.	 Tāpēc	

nepārsteidz,	 ka	 tādu	 viņa	 tiecas	 saņemt	 no	 tēva	 kādreizējā	 kursabiedra	 Augusta,	 kurš	 ieradies	

aizņemties	 naudu.	 Ria	 nekavējoties	 izplāno	 abu	 bēgšanu,	 gaidāmajā	 dēku	 pilnajā	 dzīvē	 saskatot	

izeju	 no	 līdzšinējās,	 ciešanu	 un	 sapratnes	 trūkuma	 pilnās	 eksistences.	 Riai	 neizjūt	 pieķeršanos	

aukstajai	ģimenes	mājai,	tāpēc	līdzšinējo	eksistenci	viņa	gatava	tūlīt	atstāt	aiz	muguras.	Viņas	plāni	

Augustā	gūst	vien	mirklīgu	atsaucību,	un	arī	tā	rodas	tikai	tāpēc,	ka	ar	meitenes	palīdzību	viņš	cer	

tikt	pie	Alfa	naudas.	Lugas	noslēgumā	mirst	brieži,	suns	un	Rias	sapnis	par	citādu	nākotni.	

Stāsti.	 Pirmajā	 stāstu	 krājumā	 Akas	 māja,	 līdz	 patoloģiskām	 niansēm	 atsedzot	 cilvēcisko	
attiecību	 bezdibeni	 un	 mūsdienu	 sociālās	 krēslas	 zonu,	 Inga	 Ābele	 vienlaikus	 iztēlojas	 kritušas	

dvēseles	 cerības	 bezcerīgā	 pasaulē,	 jo	 ikvienā	 eksistences	 solī	 saplēsto	 vērtību	 lauskas	 sāpīgi	

atgādina	 par	 dzīvošanas	 vērtu	 dzīvi.	 Visi	 stāsti	 ir	 par	 sievieti,	mīlestību,	 bet,	 lasot	 Ābeli,	 noteikti	

jāaizmirst	 par	 tradicionāli	 romantiskajiem	 sižetiem.	 Inga	 Ābele	 mūsdienu	 latviešu	 feminisma	

prozas	kontekstā	 ienes	spēcīgu	dekonstruktīvās	brīvības	 izaicinājumu.	Akas	mājā	attēloto	sieviešu	

problēma	 nav	 jautājums,	 kā	 kļūt	 mīlētai,	 kā	 izpatikt	 vīrietim,	 apgūstot	 ceļu	 uz	 vīrieša	 sirdi	 caur	

sieviešu	 žurnālu	 pamācošajām	 lappusēm,	 saldo	 mīlas	 romānu	 pseidoraainētajām	 lamatām.	

Jautājums	ir	nevis,	kā	pieskaņoties	vīrietim,	savam	bērnam,	bet	kā	saskaņoties	pašai	ar	sevi.	Stāstu	

dramaturģisko	 konaliktu,	 kas	 rodas	 no	 vārdos	 neizsakāmas	 iekšējas	 neapmierinātības,	 grūti	

izprotamām	 esības	 vēlmēm,	 vēl	 vairāk	 pastiprina	 nevēlēšanās	 dzīvot	 ērti,	 pašsaprotami	

samierinoties	 ar	 pasaules	 eksistenciālajām,	 sociālajām	 nepilnībām,	 cilvēku	 attiecību	 nodevības.	

Tāpat	kā	dzīvē,	arī	savos	stāstos	 Inga	Ābele	nesamierinās	ar	puspatiesībām	un	maigi	 iežūžojošām	

ilūzijām	par	laimīgu	dzīvi.		

Romāns	Paisums.	Uzrakstīts	apgrieztā	hronoloģiskā	secībā.	Šķietami	banālo	sižetu	 -	mīlas	

trijstūri	 starp	 romāna	 galveno	 varoni	 Ievu	 un	 diviem	 krasi	 atšķirīgiem	 vīriešiem:	 strādīgo,	

pragmatisko	 Andreju	 un	 bohēmisko	 sapņotāju,	 praktiskajai	 dzīvei	 nepieradināmo	 Akselu	 –	 no	

klišejiskuma	pārliecinoši	glābj	autores	pārsteidzoši	spilgtā	spēja	kā	mirkli,	tā	arī	dzīves	ilgstamību	

attēlot	psiholoģiski	precīzi,	oriģināli,	neparasti	tēlaini.	Romāns	raisa	pārdomas	par	cilvēka	izvēlēm,	

to	 konsekvencēm	 un	 to,	 vai,	 būvējot	 savu	 dzīves	 ēku,	 drīkstam	 nešaubīgi	 ļauties	 sirds	 diktētai	

kaislībai.	 Ābeles	 varoņi	 tai	 ļaujas,	 pēcāk	 izdzīvojot	 īstu	 agoniju,	 un	 tomēr	 rakstniece	 spēj	 dzīvi	

attēlot	tik	intensīvi	un	iedvesmojoši,	ka	nerodas	šaubas:	kaut	sāpīga,	mūsu	vienīgā	dzīve	tomēr	allaž	

ir	dzīvošanas	vērta.		

Materiāla	sagatavošanā	izmantotie	un	papildus	lasīšanai	ieteicamie	avoti:	
LULFMI.	Versija	par...	Latviešu	literatūra.	2000–2006.	Rīga:	Valters	un	Rapa,	2008	

Repše,	Gundega.	Gadsimta	beigu	skatiens.	Rīga:	Pētergailis,	1999	

Repše,	Gundega.	Rakstnieki	ir.	Gadsimta	sākuma	skatiens.	Rīga:	Dienas	Grāmata,	2012	

Un	es	tieši	gāju	vārdu	meklēt.	24	sarunas	ar	rakstniekiem.	Rīga:		

Latviešu	valodas	aģentūra,	2012	


