
 

Argumentētā esejas 

“Vai māksla spēj pozitīvi ietekmēt personību, dziedēt grūtos brīžos?”  

piemērs analizēšanai 

 Cilvēkiem, atrodoties sarežģītos dzīves apstākļos, piemēram, kara situācijā, personisku problēmu, 

nopietnas slimības vai pandēmijas laikā, ir ļoti nepieciešams garīgais, emocionālais līdzsvars, un to var sniegt 

māksla. Piekrītu tēzei, ka “māksla spēj pozitīvi ietekmēt personību, dziedēt grūtos brīžos”. Pirmkārt, mūzika 

dziedē, tā palīdz ātrāk atveseļoties gan fiziski, gan garīgi. Otrkārt, radošā darbība palīdz indivīdam saglabāt savu 

pašcieņu, identitāti, apliecina dvēseles spēku un izvēles brīvību. Treškārt, māksla rodas kā protests pret pastāvošo 

realitāti, tās absurdumu un daudzveidīgās mākslas izpausmes dziedē sabiedrību kopumā. 

 Mūzika ir viena no mākslas veidiem, kas spēj pozitīvi ietekmēt cilvēku gan fiziski, gan garīgi. 

Slimnīcās, rehabilitācijas centros tiek izmantota mūzikas terapija, lai nomierinātu un relaksētu pacientus, ārstētu 

depresiju, palīdzētu mazināt ķīmijterapijas blakusparādības izpausmes vēža slimniekiem u. tml. Piemēram, 

Vācijas Mūzikas terapijas centrs ir izstrādājis mūzikas terapijas ārstniecības metodoloģiju migrēnas, 

neiroloģiskās rehabilitācijas pacientiem. Ir dažādi skaņdarbi, kurus iesaka pie konkrētām saslimšanām: stabilizēt 

sirds ritmu palīdz Dž. Verdi ārija; mierīgam miegam – Šūberta “Serenāde”, “Ave Maria”, L. Van Bēthovena 

“Mēnesnīcas sonāte”, P. Čaikovska “Barkarola”; depresiju ārstē ar V. A. Mocarta “41. simfoniju (D-minor)”, L. 

van Bēthovena “5. simfoniju”. Es klausos minēto klasisko mūziku, bieži Mocarta skaņdarbus, noguruma brīžos 

vai tad, ja īpaši jākoncentrējas nopietnam garīgam darbam. Mūzika ietekmē mūsu garastāvokli, tā tikai jāizvēlas 

atbilstoši mērķim. 

 Jebkurš jaunrades process palīdz indivīdam saglabāt savu pašcieņu, identitāti, apliecina dvēseles spēku 

un izvēles brīvību. Rakstnieki un dzejnieki sacer savus darbus, lai paustu savu skatījumu par pasauli, rosinātu 

sabiedrību domāt, palīdzētu izjust daudzveidīgas emocijas u.c. Aspazijai un Rainim, atrodoties 14 gadus trimdā 

Šveicē, garīgi izdzīvot palīdzēja jaunrade. Latviešu dzejnieks K. Skujenieks padomju laikā tika apsūdzēts par 

pretpadomju aģitāciju, notiesāts uz septiņiem gadiem stingra režīma kolonijā Mordovijā. Viņš neko nebija 

nodarījis, taču vara centās iznīcināt viņa brīvību. Dzejnieks nepadevās, neatzina savu vainu, jo nebija jau ko atzīt, 

un visus gadus rakstīja dzeju. Tā radās dzejoļu krājums par šo izsāpēto laiku “Sēkla sniegā”, kuru lasot gūstu 

iedvesmu strādāt, nepadoties. Personības caur mākslu dziedina sevi un pierāda dvēseles spēku. Un tautai šie 

garīgie dziednieki ir ļoti vajadzīgi nācijas spēkam. 

 Māksla kultūras vēsturē ir pierādījusi, ka tā protestē pret pastāvošo realitāti, tās absurdumu. Vairāki 

modernisma virzieni protestēja pret kara šausmām, nāvi, absurdo situāciju, atklājot indivīda atsvešinātību un 

vientulību. Tas vērojams gan A. Kamī romānā “Svešinieks”, Ž. P. Sartra darbā “Nelabums”, E. Munka gleznā 

“Kliedziens”. Šobrīd pandēmijas apstākļos, lai ne tikai eksistētu, bet garīgi pilnvērtīgi dzīvotu, sabiedrība alkst 

pēc kultūras, īpaši teātra izrādēm, koncertiem, izstādēm. Ar baudu klausījos R. Paula un pasaulslavenās 

operdziedātājas Elīnas Garančas atkalsatikšanās koncertu ”Ja tevis nebūtu” vai roka balādes solistu un Liepājas 

Simfoniskā orķestra vadībā. Sajūsma, aizkustinājums, prieka asaras, atziņa, ka māksla dzīvo un spēj pacelt 

indivīdu pāri ikdienībai, liek nepadoties ārējiem apstākļiem un turpināt savu ikdienas darbu. 

 Māksla kā garīguma vitamīni pozitīvi ietekmē gan indivīdu, gan sabiedrību kopumā. Vienalga, vai tas 

ir mūzikas, literatūras, teātra vai gleznu izstādes dziedinošais spēks, ir svarīgi būt emocionālajā līdzsvarā, lai 

dzīvotu, būtu laimīgs ģimenē un dotu savu ieguldījumu sabiedrībai. Māksla dziedē un sniedz iedvesmu.  
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