"БУДИНИ" ГЕРОДОТА - "ПОЛЯНИ" УКРАЇНСЬКОЇ МЕТРОПОЛІЇ
Арсенали антиукраїнської пропаганди в минулому, як і в наш час, ніколи не висякали. Про методи і заходи існуючого дикунства добре відомо і проблема полягає не так в обсягах цієї діяльності (при тому на державному рівні), як у тому, що ця робота часто ведеться на межі фолу, якщо не сказати підлості - в питаннях історії, культури, мови, державності України і, навіть, трагедії голодомору, що, безперечно, вже виходить за межі християнської моралі і людської гідності. Найбільший страх у списивого сусіда викликає правдива історія України.  
Про поширення нісенітниць і приписування їх "українським авторам", на кшталт того, що "древні українці викопали Чорне море", можна й не згадувати. Це звичні забави. Але про знайдені могили "скіфів" на Алтаї з "паспортами", виданними в РАН, згадати б варто. Хоч би тому, що у Геродота скіфські вожді мають грецькі та латинські імена, як і назви родів, рік і земель названі грецькою та готською мовами. Так, у назві "скіфи" вжита латинь "scio" (scivi, scitum, scire, scite) - знати, бути свідомим, розуміти, уміти, приймати рішення (рада, голосування). Синонімом до цих значень слугує старослов'янська лексема "оукъ" (ук, ука) - наука, знання. Геродот окреслив ареал розселення скіфів в межах сучасної України - від Сяну до Дону, а назви родів перших скіфів і донині цілком відповідають назвам населення всієї України: "буковинці" (агафірси), "волиняни" (авхати), "поляни" (паралати), "козаки" і "січовики" (траспії і катіари). Згодом, в тексті своєї "Історії" (книга IV "Мельпомена") сам Геродот (або його переписувачі) записують назви українців на основі інших лексем, але всі нові назви зберігають попередні значення. Так, рід "паралатів" Колаксая став називатися "будинами", при тому, що "самі себе скіфи називали  сколотами". Всі три назви - паралати, сколоти, будини - мають одинакове значення: хетська основа назви "паралати" ("parai" - родити, ростити), латинізована назва "сколоти" ("colo" - обробляти), германізована назва "будини" ("bu", "bhu-" - обробляти, жити), погречена назва "поляни"("πολευω" - селитися, орати) - всі вони мають цілковито синонімічні значення: "люди, які проживають на своїй землі" (українці), або "люди, які обробляють землю і вирощують урожай" - роденці. Саме так греки називали хліборобів, які "народжують" урожай: від "τικτω" /tikto/- "родичі", або "спори" (від "σπορα" - рід, покоління, діти, онуки).
Назва "будини" вжита в "Історії" Геродота чотири рази (книга IV "Мельпомена"; §21, §105, §108, §109). Як засвідчив Геродот,"Будини - це великий і численний народ. ... У їхньому краю є дерев'яне місто, що називається Гелон (нині - Переяслав)". Згідно з описанням, ареал розселення будинів охоплює середнє Подніпров'я - землі полян і сіверян (сучасні Київська, Чернігівська, Сумська області). На південь від будинів земля названа "Геррос" (козацьа Переяславщина) і Січ - "Ілая". Метрополія Скіфії-України названа "Ексампаїс", або в перекладі з грецького композиту слів "εξαμ pais" - Провідна земля, Україна. 
Щоб вияснити, назву якого саме населення України Геродот пояснив назвою "будини", можемо скористатися індоєвропейським "bhu", яке цілком відповідає грецькому "phu-" в слові "phule" ("φυλη") - рід, філа (старовинна одиниця грецького народу, що виникла з родів чи колін; латинь "tribus"). В санскриті "bhu" має значення: існуючий, виникаючий, належний; земля, грунт; мир (сукупність населення і території - "мирський); країна, земля. В староверхньонімецькій мові основа "bu" несе значення: обробляти поле, житло (місце проживання), а "buan" (buen, buwan, buan, buwen), або слово шведської мови "bo" - житло, дім, оселя, домашнє вогнище (пор.: огнищани). Всі ці значення синонімічні назві "поляни", утворенній на основі грецького слова "πολευω" - "polewo" у значенні "жити", "проживати", "селитися" та "орати землю". Прикметно, що сорбська (лужицька) назва міста "Будишин" (пор.: "будини")в німецькомовному значенні має назву "Баутцен" (Bautzen).
При тлумаченні назви "будини" можна розглянути можливий композит німецьких слів "bu" та "dienen" (обслуговувати) як "bestellen" (обробляти), або санскрит "buddhi", що має значення "розум", думка, мудрість, судження, роздуми (синонім: старослов'янське "оукъ" - "ук" - наука, знання), пробудження (у тому числі, свідомості), освіченний, при тому, що санскрит "buddhi" цілком синонімічний значенню назви "скіфи", утвореній від латині "scio" (scite, scitum, scire) - знати, відати, бути мудрим, приймати рішення. Але, якщо Геродот скористався для назви "будини" санскритом "buddhi" , то назва "Скіфія" і назва "будини" безсумнівно передають автохтонні назви "українці" і "Україна", а саме цей варіант присутній в грецькій інтерпретації назв родів перших братів-скіфів і їхніх родів , а саме: старший "Агафірс" (рід "агафірси"), молодший "Скіф" (рід "скіфи"), середній Гелон" (рід "гелони"). Очевидно, що назва метрополії ширилась на агафірсів (склавинів) і гелонів (воїнів). Сам Геродот згадує первісні назви родів тільки один раз, на початку своєї IV книги "Мельпомена": рід старшого Ліпоксая - авхати; рід молодшого Колаксая - паралати; два роди середнього брата Арпоксая - "траспії" і "катіари". Згідно з легендою скіфів-українців, записаній Геродотом, правителем всієї Скіфії став молодший з трьох братів Колаксай, він залишився в Рідній землі, а брати стали правити один (Арпоксай, воїн) на Переяславщині, а другий (Агафірс, жрець) - на Карпатськими землями. Отже, Колаксай сидів в Рідній землі, про назву якої нагадує назва міста Родня (Родень) біля гирла ріки Роди (Рось) і назва "Київ" утворена від грецького слова "κυεω" /kyiv/ - нести зачаття, нести плід, родити (урожай). В Подніпров'ї й донині зберегається чимало назв, присвячених "Роденській землі".
Для прикладу погляньмо на назви старовинного міста Бершадь і ріки Дохна, притоки ріки Південний Буг (у Геродота Бог названий "Гіпаніс", витікає з озера, яке називають "Матір'ю Гіпаніса", або - Богородицьк, Тео-фі-поліс ). Назви "Дохна" і "Бершадь" присвячені богині, яка оберігає цвітіння і плоди. Так, грецьке слово "δοχη" в Новому Заповіті має значення "пригощання", "учта", "гостинність" (значення назви "Дохна" - Гостинна, Щедра), а основу назви "Бершадь" становить композит англійських слів "bear" /ber/ - родити, народжувати, давати (плоди) і "shadow" захисток, притулок, слідкувати, стежити (незримо). "Бершадь" можна назвати "Квітневою", "Барвіхою", "Цветохою", або "Флорою". Про богиню цвітіння і плодів свідчить сусідня назва "Флорине". Аналогічні присв'яти назв: в Італії - Флоренція, в США - Флорида, в Молдові - Флорешти. 
Небесній богині Зачаття присвячена назва "Погребище" (старовинна назва - "Рокитня" від санскриту "roka" - світло, себто, "Рокитня" - "Світлодайна"). В основі назви "Погребище"  було використано слово старонімецької мови "Grebe" (Griebe) - зародок (насіння плоду). Місто Погребище знаходиться на берегах ріки Рось. Її старовинна назва - "Рода", а біля її гирла знаходилось місто "Родня". У Геродота ріка Рода - дочка Бористена. Рода народила трьох синів, перших скіфів, а їхні імена зберігаються в історії: Юр'їв (нині - "Біла Церква"), Богуслав, Родень, а місто сестри Либеді - Либедин. Богиня Землі Рода у Геродота названа "Апі" від готського "aipea" - родити. Назва ріки "Рось" присвячена Богині ранкової роси, а, як знаємо, українські жінки і дівчати, щоб зачати, на світанку купалися в ранковій росі. 
Насамкінець, для пояснення назви "будини" ще раз згадаймо місто Будишин (Баутцен), що знаходиться на берегах ріки Шпреє. У назві "Шпреє" вжито слово англійської мови "spray" /sprei/ - водяний пил, бризки.  В Україні значенню назви ріки "Шпреє" відповідає назва ріки "Раставиця", яка витікає біля містечка Козятина і через землю полян тече  в ріку Рось. У назві "Раставиця" вжито слово грецької мови "ρασσατε" від "ραινω", "ρανω" - кропити, бризкати, росити.  
Здавалось би, всі ці тлумачення назв на різних мовах - проста річ. Однак, вітчизняні вчені (не згадуючи аматорів) не задумувалися над цими елементарними фактами давьої історії. Однак, неповага до історії завжди відлунюється в долі народу, на його житті і на добробуті.  Так відбувається й нині.  
КУЛЬТУРА, РЕЛІГІЯ, ДОБРОБУТ 
Артур Шопенгауер у передмові до своєї книги "Максими мудрого життя" (вперше була надрукована частинами в Берліні у 1851 році), згадуючи термін великого Арістотеля "Евдемонія", або "Добробут" ("Евдемонологія" - "Наука добробуту"), писав: "Загалом то, мудреці всіх часів завжди стверджували одне; і дурні, які в усі часи становлять незрівняну більшість, також завжди чинили одне й те ж саме - протилежне: і так буде тривати й далі" (Anaconda Verlag. Koeln, 2013, S. 10).
Книга роздумів Артура Шопенгауера про можливість бути щасливим і жити в добробуті стосується кожної людини окремо; це індивідуальний досвід німця, яким ми, вряди-годи, можемо скористатися. Він розглядає людину, як би, через тригранну призму: по перше, через особистість самої людини - що людина є; по друге, через власність людини - що людина має; по третє, через особистість людини у світлі думок інших людей про неї.
І німець Артур Шопенгауер, і грек Арістотель, яких розділяють тисячоліття, згадані тут не для красного словечка, а для того, щоб читачі критично поглянули на самих себе, на своє життя та на власні очікування добробуту через призму Шопенгауера. Звісно, що добробут досягається невтомною працею людей. Значною мірою добробут залежить від того, в якій країні люди живуть. "Якби мені довелось вибирати між капіталізмом і соціалізмом, я вибрав би Австрію" - так висловився у приватній розмові зі мною один з десятка авторів капітальної академічної роботи "Політична економія соціалізму". Тоді, у 1980-х роках, Австрія справді була країною досить високого добробуту. І не тільки в матеріальному значенні: для австрійців здавна притаманною була висока соціальна, політична і релігійна культура. 
До найбільш грунтовних праць про історію Австрії можна віднести двотомне видання "Gestalter der Geschicke Österreichs" - "Будівничі долі Австрії", яке побачило світ у 1962 році в Тирольському видавництві "Tyrolia-Verlag" в серії "Студії Віденської католицької Академії". Авторами книги  стали більше двадцяти сумлінних науковців, а видав книгу професор Хуго Ганч (Hugo Hantsch). Такі праці завжди залишаються взірцями і слугують стійкими орієнтирами для дослідників історії і читачів, як в самій Австрії, так і в країнах, які колись входили до складу Дунайської монархії. В книзі є чимало згадок про Україну, починаючи з XI сторіччя: "Später sind es die Schottenmönche, die bis Kyiv die deutschen Kaufleute seelsorglich betreuten" - "Згодом ці шотландські монахи супроводжували німецьких купців з духовною місією до Києва" (сторінка 45). Українським читачам було би цікаво знати, що в Австрії, як і в Україні, існували т. з. "віці Трояні" (вислів автора "Слова о полку Ігоревім") і що цей вираз характеризує адміністративну одиницю в давній Україні. В Австрії вони мали назву "Vizetum" ("мир"), а представник повітової влади мав назву "Vizedom" ("мирвода"). Але така форма адміністративного управління - в Тіролі і в центральній Авcтрії - склалася на сто років пізніше як в Україні (див.: Wilhelm Böhme. "Konservative Umbaupläne im alten Österreich",  Europa Verlag, Wien, 1967, Seite 27). У схожості форм земельного правління в Русі-Україні ("vic" - "мир") і в Австрії проглядає певна європейська спільність, а слова автора "Слова о полку Ігоревім" про Осмомисла Галицького Ярослава, що він "заступив королю шлях, затворив в Дунаї ворота" в контексті всього твору свідчить про взяття під контроль торговельного шляху "в Дунаї" і наведення порядку в митній справі. Адже ж, не дарма автор згадує "залізні полки" Закарпатської Січі з центром у місті Тячеві - Січеславі Карпат (діяслово "тяти" у назві "Тячів" означає "сікти", "різати", "рубати").    
В пору, коли християнське вчення тільки розпочинало ширитися, землі, які нині творять Австрію, входили в Римську імперію. Цей перший зв'язок Австрії з Римом залишив тут глибокі сліди, які всупереч всім бурям історії зберегаються донині. І ось вже дві тисячі років, від тих днів, як римські солдати і сановники принесли в Паннонію, Норик, Рецію римське думання та римські порядки, Австрія стійко проявляє явну прихильність до всього римського. Для Австрії не притаманні ані спекуляції в галузі філософії, ні витівки (Ingenium) з містикою, натомість  для науки завжди важливою була здібність до правової і державницько-політичної думки. Що й казати: навіть, і без вина, яке сюди принесли ті ж таки римські солдати, сьогоднішню Австрію не уявити.  
Римські солдати і сановники були першими, які принесли на цю землю християнську віру, яка, здавалось отримала тут значне поширення. Однак, в перші роки нова віра потрапила під переслідування і саме з тих років відоме ім'я людини, яка вмерла в Австрії в ім'я віри. Припускають, що був він високим римським сановником на ім'я Флоріан і постраждав побіля Енса, ставши мученником через утоплення. Цей святий Флоріан, мабуть, чи не єдиний святий, який вшановується всіма австрійцями. А загалом то, Австрія - країна без святих. Ні, не так, щоби їх зовсім не було, вони є, але про них мало хто піклується, або, краще сказати, не вшановує. З майже деа'яноста святих і блаженних більш менш відомі заледве чи не півдюжини, та й то, про них знають тільки у тих місцях, де вони служили, або поховані. Такими святими є святий Ромедій (IV сторіччя), свята Хемма фон Гурк (XI сторіччя), святий маркграф Леопольд (правив у 1095 - 1136 роки), свята Нотбурга (роки життя 1265 - 1313), святий Рупперт Зальцбурзький (помер у 718 році) і святий Клеменс Марія Хофбауер, єдиний новий святий Австрії (роки життя 1751 - 1820, проголошений святим 1909 року). Цей факт прикметний для країни, яка славиться своєю католицькою вірою і святами на честь святих. Мабуть, річ не у числі святих на душу населення, а у тому, наскільки християнська сутність властива народу. В такій країні як Австрія значно  важче стати "святим", аніж у країні нехристиянській, де святих хоч "пруд пруди", де портрети убивці християн вивішують в церквах. Зате, всі шість названих святих в Австрії визнані святими за їхні добрі діла, за самопожертву.
І ще один суттєвий факт не варто забувати, якщо ми хочемо відповісти на запитання, чому "Австрія - країна без святих". Святі, яких шанують всі австрійці - це святі Римської церкви: Мати Божа, святий Йосип, Святий Юда Таддей, святий Франциск і святий Антоній з Падуї. При тому що національні святі сусідніх країн, як то Угорщини, Богемії чи Франції, в Австрії зовсім не відомі.
Як християнські народи, австрійці і українці схожі. Ще на початку IV сторіччя нової доби грецький письменник Євсевій називає Україну "Хриса". Історик Йордан назвав наших предків "анти" (грецьке "ante" - молитва): "анти" - "християни". В середині X сторіччя, через п'ятьсот років після Євсевія, візантійський імператор Константин Порфирогенет (Багрянородний) засвідчує те ж саме: наша земля названа "Хриса". Автор "Слова о полку Ігоревім" наприкінці XII сторіччя називає Україну "Земля Трояня"  - "Земля віри" (назва "Трояня" - від значення слова "Treue" - віра). Австрійці, як і  українці, здавна шанують свій календар народних свят - Різдво, Стрітення, Великдень, Престольний празник та інші дні свят, органічно пов'язаних з календарем сільськогосподарських робіт, основи добробуту.
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