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I Областите преку реката Инд на запад, сè 
до реката Кофен, ги населуваат индиските 
племиња Астакени и Асакени. Тие немаат ви-
сока става како другите [племиња] што се на-
селени од оваа страна на Инд, не се одликува-
ат со храброст, а и кожата не им е темна како 
на повеќето Индијци. Некогаш одамна тие им 
биле потчинети на Асирците. По [владеењето 
на] Медијците им се покорувале на Персијците 
и на Кирос, синот на Камбис1, му плаќале да-
нок од нивната земја, што тој им го наметнал. 
Нисајците, пак, немаат индиско потекло. Из-
гледа потекнуваат од следбениците на Дионис 
во Индија; можеби потекнуваат од Хелените 
коишто веќе не биле во состојба да војуваат во 
војните што ги водел Дионис против Индијците; 
а можеби потекнуваат од домородците кои по 
нивна волја [Дионис] ги населил заедно со Хе-
лените. Дионис ја нарекол земјата нисајска по 

1   Камбис I, персиски владетел од 580 до 559 г. пр.н.е. 
Заб. на прев.
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планината Ниса, а и самиот град го добил ис-
тото име. Планината во близина на градот Ниса, 
кој се наоѓа на нејзиното подножје, се нарекува 
Мерос2 поради приказната за раѓањето на Дио-
нис3. Ете, такви приказни поетите раскажале за 
Дионис, a нека продолжат да ги раскажуваат и 
оние што се повешти [од мене], [сеедно дали] 
Хелени или барбари.

Во асакенската земја се наоѓа голем град по 
име Масака кој, всушност, е и престолнина на 
земјата; недалеку од Инд се наоѓа и еден друг 
град – Певкелајта, исто така, голем град. Ова се 
областите населени од другата страна на реката 
Инд, на запад до Кофен.

II Според мене, земјата источно од Инд 
се нарекува Индија, а жителите се нарекуваат 
Индијци. Границите на индиската земја се след-
ниве: на север се наоѓа планината Таврос. Во 
Индија таа веќе не се нарекува Таврос. Под тоа 
име започнува од брегот на Памфилија, Ликија 

2   Мерос во превод значи „бедро“. Заб.на прев.
3   Според едно од преданијата, Дионис се родил од 
бедрото на татко му, врховниот бог Ѕевс. Заб.на прев.
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и Киликија, па се протега сѐ до Источно Море, 
пресекувајќи ја цела Азија. Во различни делови 
таа различно се нарекува – еднаш Парапамис4, 
другпат Емод, третпат Имав, а можеби има и 
многу други имиња. Македонците што учеству-
вале во походот на Александар ја нарекувале 
Кавкас, но не скитскиот [Кавкас]; имено, така и 
се смета – дека Александар стасал од онаа стра-
на на Кавкас. На запад, границата на Индија е 
(самата) река Инд, сѐ до Големо Море, каде што 
се влева со две устија, кои не се близу едно до 
друго како петте устија на Истар5, туку како што 
оние на Нил ја прават египетската делта, така 
Инд во Индија прави делта речиси еднаква на 
египетската; таа на индиски јазик се нарекува 
Патала6. На југ, граница на индиската земја е 
Големо Море, а истото претставува граница и 
на исток. Областите на југ близу до Патала и 
устието на Инд ги виделе Александар, Маке-
донците и многу Хелени; имено, на исток Алек-
сандар не стасал подалеку од реката Хифасис и 

4   Парапамис е големиот планински масив Хиндукуш. 
Заб. на прев.
5   Дунав. Заб. на прев.
6   Името на делтата, всушност, било Паталена. Пата-
ла е името на престолнината. Заб. на прев.
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малкумина од нив ги опишале областите до ре-
ката Ганг, каде што се наоѓаат нејзините устија 
и најголемиот град во Индија – Палимботра на 
Ганг.

III Јас повеќе ќе му верувам на Ератостен7 
од Кирена, бидејќи тој се занимавал со мерење 
на Земјата. Тој вели дека Индија е широка три-
наесет илјади стадии8, ако се тргне од планина-
та Таврос, каде се наоѓаат изворите на Инд, и се 
продолжи по должината на реката Инд кон Голе-
мо Море и устијата на Инд. Што се однесува до 
спротивната страна, од истата планина до Ис-
точно Море тој не пресметува исто растојание, 
туку смета дека таму еден ’рт навлегува длабо-
ко во морето, протегајќи се на околу три илјади 
стадии. Значи, според него, Индија на исток би 
била широка шеснаесет илјади стадии. За дол-
жината од запад кон исток до градот Палимбо-
тра вели дека ја наведува измерена во схојни9 

7   Ератостен од Кирена (276-195 г. пр.н.е.) бил познат 
научник, кој се занимавал со математика, астрономија, 
географија. Се обидел да ја измери Земјата. Заб. на прев.
8   Стадиј е мерка за должина во Стара Хелада. Еден 
стадиј, според Ератостен, изнесува 157 м. Заб. на прев.
9   Еден схојн  = 40 стадии = 6,3 км. Заб. на прев.
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- имено, тоа е кралскиот пат – и таа изнесува 
десет илјади стадии. За областите од другата 
страна [на Ганг] нема толку подробни подато-
ци. Оние што ги пренесуваат туѓите кажувања, 
тврдат дека вкупно со ’ртот што се протега во 
морето има околу десет илјади стадии. Значи, 
должината на Индија би изнесувала околу двае-
сет илјади стадии. Ктесија10 од Книдос вели дека 
Индија е голема колку и цела останата Азија, 
што е бесмислено, како и тврдењето на Оне-
сикрит11 дека таа претставува една третина од 
целата земјина површина. Неарх тврди дека се 
потребни четири месеци патување низ индиска-
та рамнина. Според Мегастен12, пак, ширината 
на Индија е растојанието од исток до запад, кое 
другите го сметаат за [нејзина] должина. Мега-
стен тврди дека најкусиот дел [на Индија] из-
несува шеснаесет илјади стадии, а растојанието 

10   Ктесија од Книдос (петти век пр.н.е.) бил хеленски 
научник и историограф, кој пишувал за Персија и Индија 
и претставувал значаен извор за подоцнежните историча-
ри. Заб. на прев.
11   Онесикрит (360-290 г.пр.н.е.) бил хеленски истори-
ограф кој учествувал во походите на Александар Велики 
во Азија. Заб. на прев.
12   Мегастен (350-290 г. пр.н.е.) бил географ од хеле-
нистичкиот период, кој направил опис на Индија во ис-
тоименото дело. Заб. на  прев.
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од север кон југ, според него, е нејзината должи-
на и изнесува две илјади и триста стадии, таму 
каде што е најтесна.

Во Индија има толку реки колку што нема во 
цела [останата] Азија. Најголеми се Ганг и Инд, 
според која и земјата го добила името. И две-
те се поголеми од египетскиот Нил и скитски-
от Истар, дури и кога водите на овие две реки 
би се споиле [во едно]. Сметам дека и Акесин е 
поголема од Истар и Нил на местото каде што, 
откако ги прима [водите на] Хидасп, Хидраот и 
Хифасис, се влева во Инд, давајќи ѝ ширина од 
триесет илјади стадии. Можеби во Индија течат 
и многу други поголеми реки. 

IV Сепак, јас не можам со сигурност да 
тврдам за областите од другата страна на река-
та Хифасис, бидејќи Александар не стасал по-
далеку од неа. Од двете најголеми реки, Инд и 
Ганг, Ганг е многу поголема, како што пишу-
ваат Мегастен и другите, што го споменуваат 
Ганг. Имено, [пишуваат дека] тaa е големa уште 
кај изворите, а во неa се влеваат реките Каина, 
Еранобоa и Косоан, кои се пловни реки, потоа и 
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реките Сона, Ситокатис и Соломатис, исто така, 
пловни реки; [во него се влеваат и] Кондохата, 
Самб, Магон, Агоранис и Омалис, а и Комина-
са, голема река, Какутис и Андоматис, која тече 
од областите на индиското племе Мадиандини. 
Притоа [во него се влеваат] и Амистис, кај гра-
дот Катадупа, и Оксимагис во земјата на такана-
речените Паѕали. Во Ганг се влева и Еренисис 
од областите на индиското племе Мати. Мега-
стен вели дека ниту една од тие реки не е помала 
од Мајандар, на местото каде што тој е пловен 
за бродови. Ширината на Ганг, таму каде што е 
најтеснa, изнесува околу сто стадии, а на многу 
места се разлева и во мочуришта, така што е не-
возможно да се види спротивната страна таму 
каде што е ниска и никаде не се издигнува во 
[вид на] брегови. Исто е и со Инд. Хидраот во об-
ластите на Камбистолите (***)13 откако ги при-
ма Хифасис во областите на Астрибите, Саран-
га од областите на Кекејците и Невдар од обла-
стите на Атакените, се влева во Акесин. Хидасп, 
во областите на Оксидраките, врвејќи заедно со 
Синар во областите на Ариспите и самиот се 

13   Со трите ѕвездичи е означено оштетување на ори-
гиналниот текст. Заб. на прев.
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влева во Акесин. Акесин го пресретнува Инд во 
областите на Малите. И Тутап, голема река, се 
влева во Акесин. Нараснувајќи и давајќи им го 
своето име на другите реки, Акесин се влева во 
Инд. И Кофен во Певкалајта, врвејќи зедно со 
Маламант, Соаст и Гароја, се влева во Инд. Над 
нив Парна и Сапарна, не многу оддалечени една 
од друга, се влеваат во Инд. Соан од ридските 
области на Абисарите не примајќи ниту една 
притока, исто така, се влева во Инд. За повеќето 
од тие реки Мегастен тврди дека се пловни. Не 
треба да постои сомнеж во врска со [големината 
на] Инд и Ганг, а и дека Истар и Нил не можат 
да се споредат со нив. Не знаеме за ниту една 
река што се влева во Нил; напротив, тој е раз-
гранет во канали низ целиот Египет. Истар, пак, 
е мал кај изворите, но има многу притоки. Се-
пак, не толку колку што се влеваат во Индија, 
во Инд и Ганг, а пловни реки сосема малку. Јас 
знам за две што лично сум ги видел – Енос14 и 
Саос15. Енос се спојува со Истар на границата 
меѓу земјите на Нориците и Рајтиците, а Саос 
во земјата на Пајонците. Областа каде што се 

14   Ин. Заб. на прев.
15   Сава. Заб. на прев.
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соединуваат тие реки се нарекува Таврун. Ако 
некој и знае за некоја друга пловна притока на 
Истар, сигурно не знае за уште многу. 

V Оној што сака да ја објасни причината за 
изобилството и големината на индиските реки, 
[слободно] нека објаснува. Јас ги опишав врз 
основа на прерaскажувања. Мегастен споменал 
имиња и на многу други реки, кои се влеваат 
во Источно и Јужно Море, независно од Инд и 
Ганг, така што тврди дека има вкупно педесет и 
осум индиски реки, сите пловни. Но, не мислам 
дека Мегастен видел многу од Индија – сепак, 
видел повеќе од „другарите“ на Александар (си-
нот на Филип), бидејќи тврди дека се сретнал 
со Сандракот16, најголемиот крал на Индијците, 
поголем дури и од Порос17. Истиов овој Мега-
стен тврди дека Индијците не војувале против 
никого, ниту другите луѓе војувале против нив. 
[Тврди и дека] Египќанецот Сесострис откако 

16   Сандракот или Чандрагупта, познат индиски вла-
детел кој основал голема држава во Северна Индија. Заб. 
на прев.
17   Порос, индиски владетел кој бил поразен од Алек-
сандар Велики во битката кај Хидасп во 326 г. пр.н.е. Заб. 
на прев.
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освоил голем дел од Азија и со војската стигнал 
до Европа се вратил назад, [дека] Скитот Идан-
тирс тргнувајќи од Скитија покорил многу ази-
ски народи и како победник стасал сѐ до Египет, 
[и дека] Асирката Семирамида подготвувала 
поход против Индијците, но умрела пред да ги 
оствари своите намери. Значи, само Александар 
успеал да завојува против Индијците. И пред 
Александар, постои предание за Дионис дека 
завојувал против Индијците и ги покорил, а по-
малку е познато и [преданието] за Херакле. Го-
лем споменик на Дионисовиот поход е и градот 
Ниса, планината Мерос, тоа што на таа планина 
расте бршлен18 и што самите Индијци тргнува-
ат во битка во придружба на тапани и кимбала, 
а облеката им е шарена исто како и на Диони-
совите бакхи19. За Херакле не постојат многу 
сеќавања. Мислам дека Македонците се фалат 
кога велат дека Херакле не успеал да ја освои 
карпата Аорн, која, пак, Александар ја зазел со 
сила; исто така, и Парапамис ја нарекле Кавкас, 

18   Бршленот е еден од симболите на богот Дионис. 
Заб. на прев.
19   Дионисови следбеници, кои учествувале во баха-
налии – разуздани мистични веселби посветени на богот 
Дионис. Заб. на прев.


