Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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ADOMAS MICKEVIČIUS
 

Akermano tyrai¹
 .  
Įplaukiau į erdvy bę sauso okeano;
Vežimas po žalumą braiǆio a kaip luotas²:
Per banguo ančias pievas, žiedais vainikuotas,
Irstaus³ tarp koralinių⁴ salučių bužano⁵ .

Gamta, Gamtovaizdis

Jau blysta oras, niekur kelio nei kurhano⁶ ;
Stebiuos dangun⁷ : ten svinda debesys auksuotas,
Ten žvėrinės⁸ išaušęs vyzdis spinduliuotas…
Tai blizga Dniestras, kyla lempa Akermano!

Naktis, Dangus

Stokim!… Kaip tylu!… Gervės, girǆiu, oru plaukia.
Jų nepasiektų smarkios sakalinės⁹ akys;
Girǆiu, kur ant žolelės supasi plaštakis,

Ilgesys

Kur žaltys sliǆiakrūtis per žolyną braukia…
Pratįso mano klausas¹⁰ , ar nepasikakys¹¹
Gandų iš Lietuvos… Važiuokim, nieks nešaukia!
¹tyrai — vok. Steppen, slav. stepy, cmenu. Herodotas V metašimty e Kristui negimus ir kiti vėlyvesni
graikų ir rymėnų rašyto ai mini Pietų Rusĳo e ūpę Ƭύρας (variantai Ƭύρης, Ƭύρις) ir ant os kranto miestą to
pat vardo. Ammiano raštuose apie  metus po Kristaus užgimimo šita upė pirmą kartą vadinta Danastris,
dabar Dniestras. Anot Nesselmano to i pat upė buvusi lietuvių vadinama Tyrulė. (Mitteilungen d. Lit. lit.
Gesell. I, ), Aplinkiniai gyvento ai anot Herodoto liudĳimo vadinęsis Ƭυραϊται. Strabono (gimė apie  m.
prieš Kristų, mirė apie  m. po Kristaus) ir Ptolemė aus (gyveno vidur-antro metašimčio Kristui užgimus)
laikais Trakų tautelė gyvenusio i rytų linkui nuo upės Tyro buvo vadinama Ƭυραγέται, Ƭυραγγέται. Iš to,
rodos, aišku, kad au tuomet aname krašte būta žoǆio tyras, regimai, reiškiančio tą pat, ką šiandien stepai,
todėlei vertime varto ame žodį tyrai. Gyvo i lietuvių kalba šitą mūsų išvedimą patvirtina. Tyrelis — Šiaulių
apskr. (Kauno gub.) reiškia pelkes, plačias ilgas lygmes, žemas vietas, apaugusias samanomis ir kerpėmis, tankiai
uogomis, kaip mėlynės, vaivorės, bruknės, spangės, avietės, tik reta kur medeliais. Vietomis pasitaiko ežerėliai
tai ypatinga, kad uose lyg kas kaukia, ūžia, tarpais niekad neužšąla. Manoma, uos turint požeminį vienĳimos
su kitais kur ežerais. Tyreliuose daugybė veisiasi gervių, laukinių žąsų, ančių, ir įvairių kitų paukščių. Ką Šiaulių
apskričio Gruzǆių, Šakyno, Kruopių Joniškės, Žagarės parapĳose žmonės vadina tyreliu, tai apie Gaidę Ežerėlių
apskrity e (Kauno gub.) vadinama trakai, trakeliai, kurie tečiaus biškį už anuos aukštesni ir kai kur ariami. Be
to plg. Tyruliai, dvaras Kražių valsč., tyrlaukiai, tyrimė ir k. ž. [przypis tłumacza]
²luotas — iš meǆio išskobtas laivelis, valtis. [przypis edytorski]
³Irstaus — trump.: irstausi. [przypis edytorski]
⁴koralas — yra tai kalkinės meǆiagos krovinys, padarytas, taip vadinamų, gyvakrūmių gyvulėlių. Prie tų
gyvakrūmių priguli ir polipai. Labai dažnai iš tokių krovinių pasidaro mariose salos. [przypis tłumacza]
⁵bužanas — Ukraino e ir Paberėžy e bužanais vadinami dideli žalvos krūmai; ie, vasarą pražydę, maloniu
įvairumu puošia lygumas. [przypis tłumacza]
⁶kurhanas — kapavietės rūšis, pilkapis. [przypis edytorski]
⁷dangun — dabar: į dangų. [przypis edytorski]
⁸žvėrinė — Senovės lietuviai aušrinę vadindavę, anot Kuršaičio, žvėrine, t. y., žvėrinė žvaigždė, nes ai tekant,
pradedą vilkai meǆioti. Tokios žvaigždės žvėrinės buvo pas lietuvius kelios: diǆioji žvėrinė — Jupiteris arba
Saturnas, mažoji žvėrinė — Marsas. (sk. Э. Вольтерь. Литовский Катехизись Н. Даукши.С.-Петербургь.
. „Западно-русское свидетельство о литовских богах” p. . ) [przypis tłumacza]
⁹sakalinės — sakalo. [przypis edytorski]
¹⁰Pratįso mano klausas — man beklausant. [przypis edytorski]
¹¹ar nepasikakys — ar nepasigirs. [przypis edytorski]
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bei konkursą. Publikacĳa išreiškia tik autoriaus pažiūras, todėl negali būti tapatinama su oﬁcialiomis Lenkĳos
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Opracowanie redakcy ne i przypisy: Monika Bogǳiewicz, Paulina Choromańska, Wo ciech Kotwica.
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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