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ІНДОАРІЙСЬКІ ОБРІЇ УКРАЇНИ 

Історія знає випадки, коли той 
чи інший народ називав свою кра-
їну так, а сусідні народи — інакше. 
Німці, наприклад, називають 
свою країну Дойчлянд, росіяни -
Германія, а українці - Німеччина. 
Щось схоже сталося і з назвою 
країни, що її ми сьогодні знаємо як 
Індія. 

Давньоіндійські писемні 
пам'ятки донесли деякі старовин-
ні назви цієї країни: Ар'яварта-
„Країна аріїв" і Бгаратварша -
„Країна Бгарати", де Бгарата -
легендарний герой індійського 
епосу, син царя Місячної династії 
Душ'янти й царівни Шакунтали. 
З назви Бгаратварша постав ко-
роткий варіант її - санскритське 
Бгарата й хінді Бгарат. Саме 
Бгарат називається нині країна 
індійськими мовами. 

У давні часи, коли іранці виру-
шали до Індії, то зустрічали на 
своєму шляху велику ріку. Її індій-
ці називали Сіндгу, а іранці -Хін-
ду або Хінд. Це йшло від фонетич-
них особливостей індійських та 
іранських мов. Індійське с іранці 
передавали як х. інд. сома - іран. 
хаома, інд. асура - Іран, ахура, 
інд. Васуман - іран. Вохуман 
(грецькою Ахемен) тощо. Тому 
назва Сіндгу, Сінд по-іранському 
звучала Хінду чи Хінд. Населення 

на берегах Сіндгу-Сінду. яке на-
зивалося сіндгу, сінди іранці теж 
називали Хінду або хінди. Внаслі-
док мусульманського завоювання 
значної частини Північно-Захід-
ної Індії (з XI ст.) державною мо-
вою тут стала перська, тож і самі 
індійці поступово стали називати 
свою країну по-іранському: Хінд-
стан, Хіндустан, Хіндостан, а то-
ді й Індостан, Індстан - „Країна 
хіндів/індів". Так іранська назва 
могутньої ріки й людності на ній 
поступово означила всю країну ін-
дійців. 

Подібним чином творилась і 
назва Індія. В основі її та ж назва 
ріки - Сіндгу, Сінд. Європейський 
варіант іранського Хінд - Інд. 
Тільки до цієї основи приєднане -
ія, яке несе значення „країна" 
- Англія, Бразилія, Іспанія, Лат-
вія тощо. На запозичене слово 
англійська мова вплинула фоне-
тично - початкове х зникло, і кра-
їна стала називатися Індія. Саме 
ця назва поширена в світі, хоч у 
самій Індії більш уживана назва 
Бгарат, яка вважається більш 
патріотичною і ніби містком, пе-
рекинутим від сьогодення до 
славного минулого країни. На 
поштових марках країни вміще-
но дві назви її - Бгарат та Індія. 
Перша - мовою хінді, державною 
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