"НЕМОГАРД" УКРАЇНИ. "ЗОВНІШНЯ РУСЬ" КОНСТАНТИНА ПОРФИРОГЕНЕТА
ГОРОДЕЦЬ ОСТЕРСЬКИЙ - РОДОВЕ МІСТО КНЯГИНІ ОЛЬГИ
Княгиня Ольга народилася в містечку, яке в літописові записано під назвою "Плсков". Ця назва утворена літописцем на основі грецької мови, в якій слова "πλεες", "πλεας" є не що інше, як порівняльні форми слова "πολυς" - місто, а тому "Плесків" - Городок, Городець. При цьому важливо звернути увагу на той факт, що юний князь Ігор часто приїзджав сюди на полювання і саме тут познайомився з майбутньою княгинею Ольгою. Де знаходилися мисливські угіддя княжої братії і яку назву отримало родове містечко Ольги - "Городець" - мають дослідити вчені. Найскоріше, мова може йти про Городок Остерський (Городець, Городок) - на березі Остра, поблизу впадіння його в Десну, згодом - Старгородка. Площа дитинця цього містечка (грецькою - "Ксилон") в межах валів і ровів становила 30 гектарів. Недалеко звідцілля находиться містечко Остер Козелецького району Чернігівської області. Стає зрозуміло чому Ольга з Городця ввела в княжий дім Малушу з Любеча, довіривши їй всі господарські справи і свого сина. Малуша стала дружиної князя Святослава і народила Володимира Святославовича. 
1. ЗА ОБРІЯМИ ПАМ'ЯТІ 
Пропаганда користі співпраці, інформаційна взаємоповага - значно розумніша форма сусідства, аніж пропаганда протистояння народів. Чому ж пропагандисти не обирають справді розумний шлях? "Дурні не розуміють своїх розумних думок" - ці слова Мішеля Монтеня цілком слушні. Проілюструвати цей афоризм можна безліччю прикладів як з сучасного життя, так і з життя минулого. Так, в політикумі, в телерадіоефірах, в пресі сусідньої країни невтомно насаджується думка про українців як про "націоналістів", а про владу в Україні як про "фашистську хунту". Звісно, що й "спрощена видача" російських паспортів буде розлекламована як "гуманітарний крок". Груба брехня у цих твердженнях очевидна, але слушність вислову Мішеля Монтеня зовсім в іншому: "Чому  дурні люди не розуміють своїх розумних думок і чому вони говорять дурне?". Який-небудь Ніцше сказав би на це: "Нехай говорять, інакше як би ми знали, що вони - справді дурні". Чи не так само говорив колись і Сократ, "Говори, щоб я тебе бачив". Так, небезгрішний Віктор Медведчук у своїх виступах на українському телебаченні вперто не користується українською мовою, хоча у його "місії кума" і адвоката розумніше було би користуватися якраз українською мовою, демонструючи свою і свого кума якщо не прихильність, то хоч би показну повагу до братнього українського народу - заради задекларованої ними ж дружби. Чому ж тоді пан кум чинить навпаки і не розуміє своїх розумних думок? Поведінка Віктора Медведчука коріниться не в його принципах дружби, а в його безпринципності, яка виникла і стигла впродовж виконання ним його "місії кума" з часів КДБ, з безпринципності, яка проростає за порогами пам'яті. Інший приклад - поведінка співачки групи "maruv", яка на сцені конкурсного відбору на "Євробачення-2019" від України не змогла відповідати ведучому на українській мові. Теж пам'ять втратила. Елементарні пояснення цього явища в будених фактах: 60% людей за рік не прочитали жодної книги. Можна сказати, що безпринципні люди не збагнули своїх же розумних думок тому, що вони не сповідують заповідей Божих. Для безбожних і безпринципних людей одинаково, що стриптиз на сцені з хрестом на шиї, що з автоматом в руках і з масивним хрестом на виї в окупованих ОРДЛО. Моральна людина любить свою душу, а пересічна любить своє майно - ці особливості людської природи помітив Конфуцій. Цим же відрізняються люди благородні від неблагородних. Однак, повернути людей до своєї родової пам'яті через протистояння з ними неможливо. Необхідна спокійна, виважена просвітницька робота. Проблема, однак, не тільки в людях, але й у кадрах і в інституціях, покликаних таку роботу виконувати. Важливим результатом виборів Президента України став факт можливого формування на основі 25% найбільш підготовлених громадян майбутньої Всеукраїнської християнсько-демократичної партії - ХДП "Справедливість", - яка могла би взяти на себе реалізацію завдань, які стоять перед суспільством. 
2. ЗАДУНАЙСЬКИЙ "НЕМОГАРД" СВЯТОСЛАВА ХОРОБРОГО
Перед тим, як перейти до назви "Немоград", згадаймо слова автора "Слова о полку Ігоревім" про південні Січові землі Русі-України: "Дів кличе вверху дерева, велить послухати землі незнаємі - в Лозі і по Морію, і по Сулію, і Сурожі, і Корсуню, і тебе Тьмутороканський болване!". Перша з цих назв - "в Лозі" - утворена від слова "Loge" (logieren) і означає "військове квартирування" (як правило, з прокормом; в козацькій традиції такий "прокорм" називався "попасом"). Назва "Лог" у даному реченні автора геніального твору старожитньої української літератури стосується Задунайської Січі тих років. Про таборування воїнів на цих землях згадано також в "Гетиці" Йордана (§38), де записано: "Їхнє перше місце знаходження ми прочитали (мабуть, у Косіодора, - автор) в країні Скіфії, біля боліт Меотиди (на Тамані - автор), друге - в Мізії, Фракії і Дакії (це і є землі Задунайської Січі - автор), третє -на Понтійському морі, знову в Скіфії" ("Посуліє" - земля між ріками Кринка - Самара - Дніпро), яке в іншому місці "Слова о полку Ігоревім" назване "Пустинь" (як образ незайманної землі): "Обіда постала в силах Даждь Божого онука, вже Пустині силу прикрила. Вступле Дівою в землю Трояню, вспле Скала (образна назва Січі - автор), лебединими крилами на Синьому морі у Дону плечущи, збудить Жирня времена". В літературі земля Задунайської Січі мала ще одну назву - "Трофеум Трояні". В "Слові о полку Ігоревім" козацькі митні "попаси" названі "уєдієм", а митний збір - "жиром".  Вислів "Погрузив жир в Каялі-ріці" означає "втратив можливість митного збору (біля гирла ріки Дон). Ріка Каяла - сучасна назва ріки - "Нагольна". Ріка названа від грецького слова "ναγιος", "αγιος" - святість, як непорочність, чистота; синонім у значенні шведського слова "sven", "svendom" - юнацька чистота, непорочність (в імені Святослава Хороброго "Свендослав", як його записав імператор Константин Багрянородний. Цікаво, що "юнацька чистота" збережена у назві ріки "Полтва", яка протікає через Львів і тече до Західного Бугу (Бога), у назві воїнів "дівиці" ("Diva" - богиня, а воїни - богунці) в прізвищі "Юнак" (таке прізвище мав  перший секретар Тульського обкому КПРС), а синонімом до нього слугує прізвище академіка - "Янгель" -, рід якого походить з Чернігівщини (в основі цього прізвища - англійське слово "young" /jan/ - молодий, юний, юнацький, новий). Але повернімось в далеке минуле.     
Константин Багрянородний (Порфирогенет) у своїй книзі "Управління імперію" засвідчив: "Приходили із зовнішньої Русі в Константинополь моноксили: одна з Немогарда (Νεμογαρδ), в якому (у той час - автор) сидів Сфендослав, син Інгоря, архонта Русі, а інші ("чайки") - з фортеці Мілініски (Μιλινισκα), з Теліуци (Τελιουτς), Чернигоги та з Бусеграда (Βουσεγραδ)". Імператор Константин Порфирогенет (той самий, який хотів одружитися з княгинею Ольгою) у ці роки досить добре знався на географії України, адже з 860 року між Візантією і Руссю існували досить таки інтенсивні відносини. Про це свідчать договори укладені князем Ігорем, поїздка княгині Ольги в Константинополь, дипломатичні стосунки з Візантією Святослава Ігоревича. Цікаво, що у 1980 році і у 1982 році у видавництві "Міжнародні відносини" у Москві вийшла монографія академіка А. Н. Сахарова у двох томах, цілком присвячена цій важливій темі - "Дипломатія древньої Русі: IX - перша половина X століття" та "Дипломатія Святослава". На жаль, цитованих вище свідчень імператора Константина Багрянородного в монографії академіка немає, а в наукових працях, де цей уривок цитується, пояснення назв дані невірно, якщо б не сказати - спотворено. Так, назва "Немогард" пояснена як "Новгород", назва фортеці "Мілініски", як "Смоленськ", назва "Теліуци" як "Любеч", назва "Чернигоги" як "Чернігів", назва "Бусеград" ("Вусеград"!), як "Вишгород".  А що насправді означають назви наведені імператором Візантії?
Назва "Немогард" утворена від грецького слова "νεμω", що має такі п'ять значень: 1. ділити, роздавати, давати; 2. вважати; 3. пасти; 4. користуватися, володіти; 5. населяти, селитися, жити. Друга частина назви - широковживане у той час готське слово "garda" - спільний дім, або грецькою "χορτος" (садиба, огорожа, двір, пасовище) чи на латині "hortus" (те ж саме). Як бачимо, назва "Немогард" не має нічого спільного з назвою "Новгород" (не забуваймо, що у ту пору Новгород правився князем з Києва). Назва "Немоград" вказує на володіння, де здійснювався прикордонний і митний контроль. Козацька назва таких поселень - "попас". В грецькій мові такий "попас" називається "τροφη" (кормлення, винагорода) і використаний у назві "Трофеум Трояні". Йдеться про Задунайську Січ, де таборувалось воїнство ("копія" - полки та "дівиці" - богунці, як вони згодом були названі автором "Слова о полку Ігоревім"). Друга назва - фортеця  "Мілініски"  - у Константина Багрянородного утворена на основі латинського "miles" (воїн) і означає, як він і записав, "фортецю". Третя назва - "Теліуци" - має за основу грецьке "τελος" - військовий загін, або частину війська (Січі), а назва "Чернігоги" могла бути утворена від латині "cerno" (бачу, вижу) і означає сторожову (дозорну) козацьку паланку (спостерігаюча). А ось назва "Бусеград" могла бути утворена від німецького слова "Buße" - покаяння, каяття - і оначати місто, назва якого синонімічна назві міста "Карей" (від старонімецького "kara", "kar", "chara" - покаяння, каяття). Отже, названі імператором місця потрібно локалізувати на Задунайській Січі біля трьох гирл Дунаю і Чорного моря. Дуже показова форма запису імені "Свендослав", в першій половині якого вжито шведську лексему "svendo" - "непорочність", як "святість". Себто, ім'я "Святослав" первісно означаало пошану до Святої Діви, а відтак, славлення моральної чистоти людини. Недарма князь Святослав носив козацьку косу, як знак посвяти козака Богині - Пречистій Діві. Що стосується конкретної локалізації назв, які вжив Константин Перфирогенет по відношеню до "зовнішньої Русі", то назва "Немогард" стосується всієї Задунайської Січі ("Трофеум Трояні"), назва "Милиниска" стосується однієї з фортець на Дунаї, наприклад "Ізмаїл", назва "Теліуци" може стосуватися назви "Суліна", назва "Чернігоги" стосується сучасного Вилково (санскрит "vilok" означає "оглядати" (дозор), спостерігати, а про назву "Бусеград" нагадує назва "Журилівка" ("журити" - докоряти). Нині на місці "Журилвки" біля озера Сіноє знаходяться поселення "Бая"  і "Чамурлія", названа від турецького слова "camur" (чамур) - бруд, мул, а фігурально - принижувати, обезчестити. На мапах 1977 року румунська "Журилівка" записана як "Журилофка".     
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