
SCRIPTORIUM: история древнего мира и средних веков.                                                                                         Переводы 

 
Надпіс з Накш-ы Рустама. 
Юлія Кухарчык 

 

 
1. Агульны выгляд Накш-ы Рустама 
2. Магіла Дарыя I. Vст. да н.э. 

 
Неабходна ўвогуле зазначыць, што сабою ўяўляе 

Накш-ы Рустам. Накш-ы Рустам з’яуляецца крутым 
уцёсам на паўднёвым баку Хасан Куш1, размешчаным на 
поўнач ад Перасполя (тэрыторыя сучаснага Ірана). 
Дарэчы, гэтая скала выкарыстоўвалася дастаткова 
працяглы час не адной старажытнай дынастыяй. На яе 
плошчы былі знойдзены пахаванні, пачынаючы з часоў 
Элама (ІІ тыс. да н.э.) і скончваючы Сасанідамі (V ст. 
н.э.)  

У часы існавання імперыі Ахеменідаў на 
тэррыторыі Накш-ы Рустама размяшчаліся пахаванні 4 
цароў гэтай дынастыі і квадратная вежа Кабах-і Зардушт, 
прызначэнне якой дакладна не вядома. Пахавальныя 
камеры размешчаны ў самой скале, і, не гледзячы на тое, 
што яны адрозніваюцца па плану, фасад у іх падобны. 
Самае старое пахаванне – гэта магіла Дарыя І (522-486 
гг. да н.э.)2.  

Магіла Дарыя знаходзіцца прыкладна на 15 
метраў вышэй паверхні зямлі. Увесь фасад падзяляецца 
на тры часткі. Галоўная частка ўпрыгожана дапаможным 
узвышэннем, якое трымаюць прадстаўнікі трыдцаці 
народаў, якія ўваходзілі ў склад імперыі. Прадстаўнікі 

                                           
1 Горны масіў на поўначы Фарса.  
2 Дарый І Вялікі – персідскі цар з дынастыі Ахеменідаў. Дата ўзыходжання на трон выклікае некаторыя сумненні, бо 
прыход Дарыя да ўлады суправаджаўся паўстаннямі практычна ва ўсіх частках імперыі, і на працягу некалькіх гадоў ён 
спрабаваў іх уціхамірыць. Такім чынам, можна казаць і аб 522 г. да н.э., і 521 г.да н.э., і нават 520 г.да н.э. Уладарыў краінай 
ён да 486 г. да н.э. Дарый, бадай, самы выбітны персідскі цар, то бок ён правёў шэраг рэформ па ўладкаванню дзяржавы, 
далучыў мноства новых тэрыторый да Персідскай дзяржавы, і ўвогуле, пры ім імперыя дасягнула найвышэйшага росквіту. 



SCRIPTORIUM: история древнего мира и средних веков.                                                                                         Переводы 

 
гэтых народаў маюць клінапісныя подпісы, якія пазначаюць намаляванныя фігуры. За постаццю Дарыя 
знаходзіцца надпіс, які атрымаў класіфікатарскую назву сярод спецыялістаў – DNa. Менавіта пераклад гэтага 
надпісу прадстаўлены ніжэй. 

 
1. Агульны план пахаванняў у 
Накш-ы Рустаме. Магілы 
Ахеменідаў адзначаны 
рымскімі личбамі. 

 
Сярод нешматлікіх 

клінапісных надпісаў, якія 
адносяцца да валадарання 
першых персідскіх цароў з 
дынастыі Ахеменідаў (558 - 
330 гг. да н.э.), важнае 
значэнне маюць найбольш 
буйныя па аб'ёме. Накш-ы 
Рустам належыць да аднаго з 
самых вялікіх. У Накш-ы 
Рустаме захаваліся спісы 
абласцей і краін, якія 

ўваходзілі ў склад Персідскай дзяржавы. У Еўропе досыць рана ўзнікла цікавасць да іранскіх старажытнасцяў, і 
ўпершыню аб існаванні ахеменідскіх надпісаў даведаліся з публікацыі Шардэна (1711 г.). Увогуле, ХІХ стагоддзе 
стала пачаткам бурнага развіцця параўнальна-гістарычнага індаеўрапейскага мовазнаўства, а паколькі, ў Еўропе 
ўжо былі добра знаёмыя з старажытнаіндыйскай мовай і пачыналі знаёміцца з мовай Авесты, гэтых крокаў стала 
дастаткова для прагрэсу ў вывучэнні старажытнаперсідскай мовы. У сувязі з даследаваннем персідскіх надпісаў 
варта ўспомніць пераклады Ласена, Роўлінсана, Бенфэя, Шпігеля, Касовіча, якія толькі пачыналі перакладаць 
вядомыя ім надпісы і таму ў іх шмат памылак і нявызначанасцяў. Эпохай у даследаванні персідскіх надпісаў 
з'явілася выданне "Grundriss der Iranischen Philologie", дзе раздзел аб старажытнаперсідскай мове напісаў 
Бартолам’ю. Сярод іраністаў ХХ ст. варта адзначыць Тольмана, які зрабіў шмат па збору персідскіх тэкстаў, 
распрацаваў слоўнік, і Вейсбаха, які выдаў збор ўсіх надпісаў з практычна поўнай бібліяграфіяй папярэдніх прац. 
Дагэтуль выключнае значэнне мае поўнае выданне тэкстаў у траскрыпцыі Р.Г. Кента, праца якога выйшла яшчэ у 
1953 г. Сярод савецкіх іраністаў варта ўспомніць пераклады У.І. Абаева і М.А. Дандамаева.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Фрагмент клінапіснага тэкста Накш-ы 
Рустамскага надпісу з 15 па 38 радок. 
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Накш-ы Рустамскі надпіс (транслітэрацыя) 
 
(1) baga : vazraka : Auramazdâ : hya : im (2) âm : bumâm : 
adâ : hya : avam : asm (3) ânam : adâ : hya : martiyam : 
adâ : h (4) ya : shiyâtim : adâ : martiyahyâ (5) : hya : 
Dârayavaum : xshâyathiyam : ak (6) unaush : aivam : 
parûvnâm : xshâyath (7) iyam : aivam : parûvnâm : framâtâ 
(8) ram : adam : Dârayavaush : xshâyathiya : va (9) zraka : 
xshâyathiya : xshâyathiyânâm (10) : xshâyathiya : 
dahyûnâm : vispazanâ (11) nâm : xshâyathiya : ahyâyâ : 
bûmi (12) yâ : vazrakâyâ : dûraiapiy : Vishtâs (13) pahyâ : 
puça : Haxâmanishiya : Pârsa : P (14) ârsahyâ : puça : 
Ariya : Ariya : ci (15) ça : thâtiy : Dârayavaush : xshâya 
(16) thiya : vashnâ : Auramazdâhâ : imâ : (17) dahyâva : 
tyâ : adam : agarbâyam : (18) apataram : hacâ : Pârsâ : 
adamshâm : (19) patiyaxshayaiy : manâ : bâjim : abara (20) 
ha : tvashâm : hacâma : athahya : ava : a (21) kunava : 
dâtam : tya : manâ : avadish : (22) adâraiya : Mâda : Ûvja : 
Parthava : Harai (23) va : Bâxtrish : Suguda : Uvârazm 
(24) ish : Zraka : Harauvatish : Thatagush : Ga (25) dâra : 
Hidush : Sakâ : haumavargâ : Sa (26) kâ : tigraxaudâ : 
Bâbirush : A (27) thurâ : Arabâya : Mudrâya : Armina (28) 
: Katpatuka : Sparda : Yauna : Sakâ : tyaiy : pa (29) 
radraya : Skudra : Yaunâ : takabarâ : Putây (30) â : 
Kûshiyâ : Maciyâ : Karkâ : thâtiy : D (31) ârayavaush : 
xshâyathiya : Auramazdâ : yath (32) â : avaina : imâm : 
bûmim : yaudatim : (33) pasâvadim : manâ : frâbara : mâm 
: xshâ (34) yathiyam : akunaush : adam : xshâyathiya (35) : 
amiy : vashnâ : Auramazdâhâ : a (36) damshim : gâthavâ : 
niyashâdayam : tyashâ (37) m : adam : athaham : ava : 
akunava : yathâ : mâm : (38) kâma : âha : yadipatiy : 
maniyâhaiy : t (39) ya : ciyakaram : âha : avâ : dahyâva 
(40) : tyâ : Dârayavaush : xshâyathiya (41) : adâraya : 
patikarâ : dîdiy : tyaiy : g (42) âthun : baratiy : avadâ : 
xshnâsâhy : (43) adataiy : azdâ : bavâtiy : Pârsahyâ : (44) 
martiyahyâ : dûraiy : arshtish : pa (45) râgmatâ : adataiy : 
azdâ : bavâti (46) y : Pârsa : martiya : dûrayapiy : hacâ : Pâ 
(47) rsâ : partaram : patiyajatâ : thâtiy : Dâ (48) rayavaush : 
xshâyathiya : aita : tya : karta (49) m : ava : visam : vashnâ 
: Auramazdâhâ : ak (50) unavam : Auramazdâ(ma)iy : 
upastâm : aba (51) ra : yâtâ : kartam : akunavam : mâm : A 
(52) uramazdâ : pâtuv : hacâ : gastâ : utâma (53) iy : 
vitham : utâ : imâm : dahyâum : aita : ada (54) m : 
Auramazdâm : jadiyâmiy : aitama (55) iy : Auramazdâ : 
dadâtuv : (56) martiyâ : hyâ : Auramazdâh (57) â : framânâ 
: hauvtaiy : gas (58) tâ : mâ : thadaya pathim : (59) tyâm : 
râstâm : mâ (60) : avarada : mâ : stabava 
 
Пераклад:  

 
Вялікі бог Ахурамазда3, які стварыў гэтую 

зямлю, які стварыў гэтае неба, які чалавека стварыў, 
 

                                                                            

3 У персідскай транскрыпціі Ahuramazdâ (Наз. склон). 
Вярхоўнае боства зараастрыйскага пантэона. Ушанаваныя 
іранцамі боствы зваліся ахурамі. Паступова з’явілася 
ўяўленне аб вярхоўным бостве Ахуры, які першапачаткова 
быў богам небасхіла, богам, які ўсё ведае, да імя якого сталі 

які дабрабыт для чалавека стварыў, які Дарыя царом 
зрабіў, адзінага царом сярод многіх, уладаром сярод 
многіх. 

Я, Дарый, вялікі цар, цар цароў, цар краін усіх 
людзей [якія існуюць], цар гэтай вялікай зямлі, [якая] 
далёка і шырока [распасціраецца], сын Віштаспы4, 
Ахеменід, перс, персідскі сын, арый, арыйскага 
паходжання. 

Дарый цар кажа: “Па волі Ахурамазды гэтыя 
краіны, якія я разрабаваў па-за межамі Персіі. Я 
кіраваў імі. Яны прыносілі мне даніну. Тое, што я казаў 
ім, тое [яны] выконвалі. Закон мой, які трымаў іх 
унізе”. Мідыя, Элам, Парфія5, Арэя6, Бактрыя7, 
Сагдыяна8, Харэзм9, Дрангіяна10, Арахосія11, 
Сатагідзія12, Гадара13, Індыя14, Сакі хаумаварга15, Сакі 

 
далучаць эпітэт Мазда – “мудры”. Для Ахеменідаў, у тым 
ліку і Дарыя, – гэта перш за ўсё царскі бог, менавіта з рук 
Ахурамазды яны (Ахеменіды) атрымліваюць уладу, яго імем 
і з яго спрыяння ўладараць.  
4 У персідскай транскрыпцыі Vishtâspa, па грэчаскім 
крыніцам – Гістасп. Віштаспа быў бацькам Дарыя І, аднак ён 
не быў персідскім царом, згодна Герадоту ён быў толькі 
сатрапам у Персіі. Хутчэй за ўсё, Дарый не быў прамым 
нашчадкам Кіра, заснавальніка імперыі, то бок, ён належыў 
да малодшай лініі Ахеменідаў, што магло значна 
паўплываць на агульную сітуацыю ў краіне. Аднак пытанне 
наконт генеалогіі Дарыя дагэтуль дакладна не вырашана. 
5 Парфія – гістарычная вобласць на паўночным 
усходзе Ірана (тэрыторыя сучаснага Харасана) і паўднёвым 
захадзе Туркменістана, раён у паўночных схілах Капетдага 
(горны масіў на поўдні Ірана, знаходзіцца на мяжы Ірана і 
Туркменістана). 
6 Арэя – гістарычная вобласць у басейне р. Герыруд, 
сучасны Герат на тэррыторыі паўночнага Афганістана. 
7 Бактрыя – гістарычная вобласць у басейне Верхряй 
Амудар’і. На поўдні мяжой Бактрыі быў храбет Гіндукуша, 
на поўначы – Амудар’я, аднак не на ўсёй сваёй працягласці.  
Мяжа  праходзіла па паўднева-заходнім ускраінам  
Гісарскага храбта. На захадзе ў склад Бактрыі ўваходзілі так 
званая Маргіяна (знахлдзілася ў дэльце р. Мургаб).   
8 Сагдыяна – гістарычная вобласці ў Сярэдняй Азіі, 
краіна аазісаў у міжрэччы Амудар’і і Сырдар’і. Фактычна 
знаходзілася ў даліне р.Зераўшана.    
9 Харэзм – гістарычная вобласць у Сярэдняй Азіі з 
цэнтрам у нізоўях Амудар’і. 
10 Дрангіяна – вобласць у возера Хамун і ў нізоўях р. 
Хільменд, тэрыторыя сучаснага Сістана ў Іране. 
11 Арахосія – гістарычная вобласць, якая знаходзілася 
ў басейне рэк Аргендаба, Аргастана і Газні, з цэнтрамі ў 
сучасных г. Газні і Кандагар. 
12 Саттагідзія – вобласць, якая знаходзілася ў 
Гіндукушы і яго паўночных склонах, паміж Бактрыяй і 
Арахосіяй. 
13 Гандара – гістарычная вобласць у нізоўях р. Кабул і 
суседніх раёнах басейна р. Інд. 
14 Індыя – вобласць, якая знаходзілася на тэрыторыі 
сучасных правінцый Пенджаб і Сінд (Пакістан). 
15 Сакі, якія вырабляюць (ці шануюць) Хаому – група 
скіфа-сакскіх плямён, якія размяшчаліся ў горных раёнах ад 
Паміра і Гіндукуша да далін р. Інд. Увогуле, варта помніць, 
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ціграхауда16, Вавілонія, Асірыя, Аравія, Егіпет, 
Арменія, Кападокія17, Лідыя18, Іонія19, Сакі, якія па той 
бок мора20, Фракія, Грэкі takabarâ21, лівійцы22, жыхары 
Куша23, жыхары Макі24, Карыя25. 

 

 
 
Сікль Дарыя I.

                                                                             
што сакі – гэта намады і немагчыма казаць пра існаванне ў іх 
нейкай дзяржаўнасці, такім чынам, сакскія плямёны 
фігуруюць менавіта як этнонім сярод тапонмаў. 
16 Сакі з востраканечнымі шапкамі, што ўвогуле 
адпавядае выявам – група скіфа-сакскіх плямен, якія 
насялялі правінцыі сярэднеазіяцкіх тэрыторый Ахеменідаў, 
аднак дакладней пакуль што вызначыць няма магчамасці. 
17 Кападокія – гістарычная вобласць на паўночным 
ўсходзе Малой Азіі, на ўсход ад р. Галіс. 
18 Лідыя – гістарычная вобласць на захадзе Малой 
Азіі. 
19 Іонія – раён грэка-іанійскіх гарадоў-полісаў на 
заходнім узбярэжжы Малой Азіі і якія прымыкаюць да 
выспаў Эгейскага мора. Аднак, нельга выключаць 
магчымасць, што гэтым словам пазначалі не этнічных 
грэкаў, а ўсіх жыхароў малаазійскіх гарадоў. 
20 Сакі, якія па той бок мора – плямёны еўрапейскіх 
скіфаў, альбо іх частка. 
21 Yaunâ (Наз. с, мн л.), у адрозненне ад Yauna, 
пазначае этнонім і перакладаецца як грэкі. На конт 
перакладу takabarâ дакладна цяжка казаць. Яно 
перекладаецца як грэчаскае πε΄τασος – “шыракаполы 
капялюш”, “лотас”, “паветка”, аднак, хутчэй за ўсё, Yaunâ 
takabarâ – гэта грэкі, якія носяць шыракаполыя капелюшы. 
22 Лівійцы. Як і для наступных дзвюх пазіцый, тут 
выкарыстоўваюцца этнонімы. Пытанне наконт прычын 
уключэння гэтых народаў у склад дзяржавы дастаткова 
складанае. Аднак, хутчэй за ўсё, можна казаць, што 
Ахеменіды прыпісвалі сабе ўсе тэрыторыі і народы, пра якія 
яны ведалі. Ўсе пералічаныя народы, размяшчаліся на 
ўскраінах дзяржавы і аб існаванні іх дзяржаў маглі хадзіць 
толькі чуткі. На ўсялякі выпадак іх запісвалі як сваі 
тэрыторыі, дакладней, як жыхароў менавіта сваёй краіны. 
23 Жыхары Куша. Куш – краіна па берагах Ніла, на 
поўдні ад Егіпта. 
24 Жыхары Макі. Дакладна не вызначана месца яе 
знаходжання. Хутчэй за ўсё, яна адпавядала грэчаскай 
Гедрозіі, на тэрыторыя сучасных Белуджыстана і Мекрана. 
25 Карыя – гістарычная вобласць на паўдневым захадзе 
Малой Азіі. 

Дарый цар кажа: “Калі Ахурамазда ўбачыў гэтую 
зямлю, тая, што паўстала, тады ён мяне царом зрабіў. Я 
цар. Па волі Ахурамазды, я на месцы запісаў іх. Тое, 
што я казаў ім, тое [яны] рабілі, бо такім было маё 
жаданне. Калі ты зараз думаеш: “Як шмат было гэтых 
краін, якія Дарый, цар, трымаў”. Тады паглядзі на 
гэтыя выявы, якія нясуць да трона (там), тады стане 
табе вядомым: дзіда персідскага чалавека далека 
наперад ідзе; тады стане табе вядомым: персідскі 
чалавек далека ад (?)Персіі бой наносіць.” 
Дарый цар кажа: “Гэта тое, што зроблена. [Я] ўсе гэта 
зрабіў па волі Ахурамазды. Ахурамазда мне дапамог, 
калі [я] зробленнае зрабіў. Няхай ахоўвае мяне 
Ахурамазда ад ліха, і мой род, і гэтую краіну. Аб гэтым 
я прашу Ахурамазду. Няхай дасць мне гэта 
Ахурамазда. 

О, чалавек, для якога загад Ахурамазды не 
здаецца паганым, ты не пакідай гэты правільны шлях! 
Не паўставай!” 
 
Статуя Дарыя I. 
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