
 

KĄ MATO AKYS? 

       Bet pirmiausiai paklauskim, kas yra akis? Akis yra svarbiausias organas, kuris 

priima iš aplinkos daugiausiai informacijos. Jos pagalba galima orientuotis 

aplinkoje, pažinti pasaulį.  

- Žmogaus akis pajėgi aptikti daugiau nei 10 milijonų skirtingų atspalvių; 

- Kasdien mes sumirksime apie 28 000 kartų; 

- Žmonės gimsta su šviesesnėmis akimis, o vėliau jos patamsėja; 

- Akys gali nudegti saulėje; 

- Žmogaus akis fokusuoja greičiau nei per 1/500 sekundės; 

- Žmonės gali iš pradžių matyti, o vėliau apakti, tačiau vis tiek vėliau matyti 

dalykus savo svajose; 

        Galima būtų vardinti ir vardinti įvairius faktus apie akis, bet ką iš tikrųjų mato 

akys? Leonardas da Vinčis teigė „Akis – žmogaus kūno langas, pro kurį siela 

suranda savo kelią ir mėgaujasi pasaulio grožiu.“ Ir manau šiems žodžiams mes 

visi pritarsime, juk pamatė tam tikrus gamtovaizdžius, besišypsančius žmones ar 

žydinčius gėlynus, mes mėgaujamės tuo vaizdu ir stengiamės tą patį vaizdą 

atkartoti nuolat savo mintyse.  

      Akys yra sielos veidrodis. Pažvelgę į kito žmogaus akis mes dažnai galime 

labai daug pasakyti apie jį, perskaityti jo mintis ir jausmus. Kaip lotynų patarlėje 

bylojama „Akimis reikia labiau pasitikėti negu ausimis“.  Ir iš tikrųjų jei 

netektume klausos, bet galėtume stebėti žmogaus akis, galėtume įvardinti kokias 

emocijas tuo metu išduoda akys. Akys susiję su akylumu, atsargumu ir 

dvasingumu, jos užfiksuoja aplinkos daiktus ir šviesą. Todėl jos buvo laikomos 

saulės dievo, pasauliui skleidžiančios šviesą ir viską matančios, simbolis.  

       Akys – mituose ir tautosakoje minimos dažniau nei bet kuri kita kūno dalis. 

Nuo seno akys buvo apgaubtos savotišku kultu, mitais, todėl dažnai vaizduojamos 

poezijoje, prozoje, žodinėje kūryboje, dailėje, tautosakoje, burtuose ir prietaruose.  

        Lietuvių kalboje akys dažnai minimos patarlėse („Akys nemato – širdį 

neskauda“; „Baimės plačios akys“; „Akis už akį, dantis už dantį“) yra įvairiausių 

mįslių („Dvi seselės per kalnelį nesusieina“; „Du upeliai teka per kalnus dieną 

naktį ir niekuomet nesusieina“; „Dvi sesės kartu gula, kartu kelias, viena kitos 

nemato“; 

      Taip pat lietuvių kalboje ypač populiaru naudoti frazeologizmus( „Akių 

badymas“ (įžūlūs priekaištai); „Akių muilinimas“ (apgaudinėjimas, melavimas); 

„Akys iššoko ant kaktos“ (labai nustebo) „Kur akys neša“ (bet kur eiti) „Akies 

krašteliu“ (labai nedaug, mažai) „Akis už akį“ (atsilyginant tuo pačiu, kerštaujant). 

 



 

O štai viena iš liaudies pasakų apie akis, pirmąkart paskelbta 1912 metų Biržų 

kalendoriuje. Ji užrašyta Biržų krašte. Pasaka vadinasi „Žmogaus turtai“. 

        Vieną kartą nepatenkintas savo likimu vargdienis žmogelis ėmė 

aimanuoti, pasiskųsdamas savo nepavydėtinu gyvenimu: duoda gi Dievas 

kitiems didelius turtus, o jam nieko nedavė. Kaip čia žmogui gyventi neturint 

nė skatiko prie dūšios. 

Išgirdęs tuos žodžius netoli stovintis senelis paklausė jo: argi jau taip esi Dievo 

nuskriaustas, kaip tau pačiam rodosi? Juk Dievas tau davė jaunystę ir sveikatą? 

– Šitą tai davė: su stiprybe ir sveikata galiu pasigirti. 

       Paėmė jį senelis už dešinės rankos ir paklausė; ar duotum už tūkstantį 

skatikų nukirsti šitą ranką? 

– Ne, ne už ką neduočiau. 

– O kairę? 

– Ir kairės ne. 

– Tai ar sutiktum už dešimt tūkstančių skatikų aklu pasidaryti? 

– Apsaugok Dieve! Už jokius pinigus neatiduočiau akių. 

– Tai štai, matai, – tarė senelis, – tiek brangių turtų Dievas tau davė, o tu 

skųstis gyvenimu užsimanei. 

       Dažnai mes, žmonės, neįvertiname, tai ką turime, o vėliau liūdime, jau 

viską praradę.  

        Visa žmonijos istorija yra užrašyta būtent tai, ką matė akys. Bibliotekose 

gausu knygų, kuriose pagal tikrus faktus surašyti svarbiausi įvykiai, visi 

pasaulio pokyčiai, datos, pakeitusios žmonių gyvenimą ir likimus, jose užrašyti 

visi tų žmonių pamatyti vaizdai, patirti jausmai. Tik akių pagalba šiai dienai, 

kiekvienas žmogus, kuria savo ar kitų istorija. Todėl mes turime galimybę 

grįžti nors ir laikinai, į praėjusius laikus, išnykusias valstybes ar miestus, 

turime galimybę sužinoti apie tam tikro laikmečio madas ar kitų tautų valgymo 

įpročius. Todėl galiu drąsiai teigti, jog KNYGOS – tai praeities akys, kurios 

matė, patyrė ir jautė, kurios išgyveno ir perdavė viską ateities kartoms. Knygos 

visada leis grįžti į praeitį, nors ir būsite kai ką pamiršę.  

 

O pabaigai norėčiau pasidalinti su jumis Jono Aisčio eilėraščiu apie akis. 

 



 

Yra tokios akys, kaip rudenio 

Gervių ištiesti kaklai, 

Ir tokios kaip saulė vidudienį 

Šiltos, ir šaltos kaip stiklai. 

 

Taigi yra nuostabios akys - 

Šilkinis gervių ilgesys, 

Kur trikampiu tolin plakas, 

Į pasakų šiltas šalis. 

 

Kažkur nuvargę ir apmirę, 

Savyje sielvartą marins, 

Svajos pasaulį, meilę tyrą, 

Lyg netekėjus moteris. 

 

Kaip gervių skausmo begalinio 

Lėnus mojavimas sparnų, 

Yra numėlusios kaip linas, 

Kaip skliautas rudenio dienų... 

 

Beprasmiškai plasnojančios plaštakės. 

Kažkur jau mėlyna ir žalia. 

Yra šilkinio skausmo akys, 

Kur būtų aiškus mano kelias... 

 


