"RUS"  - ВІЗАНТІЙСЬКА НАЗВА УКРАЇНИ
1. ХИМЕРИ ЛІНГВІСТИКИ І ПРИМХИ ІСТОРИКІВ
В архівах країн Західної Європи можна знайти чимало старовинних рукописних літописів, в яких збережені просто таки дивні речі. Так, в архіві Вольфенбюттельського монастиря в  Нижній Саксонії знайдено рукопис років правління Карла Великого, де у 797 році записано наступне свідчення: "Карл (Karolus) прибув з військом і флотом в Саксонію і збудував там фортецю.   ... І послав Пипіна (сина - авт.) з військом до венедів, а друге військо в Гуннію". Дивина цього запису полягає у тому, що нижньосаксонський хронограф знає назву землі "Гуннія", а укладач списку "Баварського географа", складеного на початку IX сторіччя - це 800-830 роки - назви "Гуннія"не згадує. Чому так? Адже, син Карла Великого Пипін рушив, мабуть морем, до венедів, себто, до Венедської затоки, що біля гирла Вісли, а не далеко звідти знаходиться земля "Королівства черіян", як його назва (у списку за №35) записана у "Баварського географа".  При тому, що дунайська латинь "cere" (жадати, просити) у назві "черіяни" і старосередньонімецьке "gunnen" (жадати без заздрості) у назві "Гуннія" мають одне значення: "просичі", або "люди молитви". Таке саме значення мають сучасні назви "лемки", "галичани", "волиняни". Друга дивина в записові у тому, що на цю пору (797 рік) народ "гунни" вже більш як 200 років не згадувався. Нічого не написаав про "Гуннію" і наш вітчизняний літописець Нестор. Тому стає очевидним, що до літописів потрібно ставитися з повагою і щораз намагатися співпоставляти назви, щоб зрозуміти існуючі в них записи. А ще - брати до уваги факт міграції населення з причин експансії різних "культуртрегерів". У писця з півострова Рюген і землі Укермарк, звісно, своя лексика і соціальна термінологія, навіть якщо він мігрує звідти і поселяється біля Десни в Сіверській землі України.
Розглянемо тут важливий вислів карбувальника Влесової Книги: "Кравенці ми і скіфи, суть руси, боруски і суренженці". Назва "кравенці" вжита від шведської основи "krav", яка й нині зберігає значення "вимагати", "жадати" (англійською "crave" - палко бажати, жадати чогось, вимагати). Ці значення передають зміст молитви (воліти, хотіти без заздрості, як у молитві); для порівняння англійське "cry" - благати, журити, звертатися з відозвою. Назва "кравенці" відноситься до українців Галицько-Волинської землі та, наприклад, до прізвищ типу "Кравчук". На основі англійського словотворення назва "Земля Молитви" може мати форму "U-cray-na". Назва "У-край-на", як "Земля богині молитви" передається значенням "Хриса" у назві України у грецького письменника Євсевія на початку IV сторіччя (грецькою "χρη", "χρηςω" - воліти, благати, молити-ся). Синонімом до значення "молитва" слугує назва "анти" у Йордана (грецькою "ante" - молитва). Значення "молитви" має головна вулиця Києва - Хрещатик - "Хресний шлях", "Шлях до Оранти".
 Творення назв, імен  на основі грецьких слів і латині притаманно не тільки писемним працям грецьких істориків про Скіфію-Україну, але й місцевій знаті, служителям культу, воїнській старшині та козакам. Вживання соціальних термінів на основі слів шведської і англійської мови практикувалося, здебільшого, на землі Украненланду ("Укермарка" в сучасній ФРН), населення якоого активно мігрувало в Україну у зв'язку з германізацією і тривалими католицько-протестанським протистояннями в Німеччині. Про факти міграції свідчить топоніміка Сіверської землі України (Седнєв - Sassnitz, Горськ - Bergen, Гайшин (heischen - веліти) - "Веліючий", Яготин (jagen - гнати) - "Гонитвин" (від "гнати"), "Ховми" (шведською "hov" - двір) - "Двори" (Садиби), ріка "Вепренка" та ріка "Еберсбах" та інші синонімічні між собою назви. Аналогічно утворена назва "Земля Трояня" в "Слові о полку Ігоревім" (франко-німецько-шведське "Treue", "tro" має значення "Земля Віри". На латині "fides" - віра, а "fido", "credo" - вірю, маю думку, маю надію, або ж, те саме грецькою "oїo", "oyo" у назві землі "Ойум" в "Гетиці" Йордана. 
Вислів у Влесовій книзі "скіфи онтибе руси" означає "скіфи суть руси", бо тут вжито грецьке уточнення "ontos" - суть, сущий. В обох нзвах основою слугує латинь: "scio-scire-scitus", яка означає "знати", "відати", "приймати рішення", а "scite" - мудрий; "rus" - поле, село, земля, країна (німецькою - das Land, англійською - Land).Назва "Україна" має значення "Держава" (Oukrania, State, Staat). Одночасно у назві "Україна" присутнє українське значення "Рідна земля" (Ойкумена, Вітчизна).
Назва "боруски" у Влесовій книзі утворена на основі слів шведської мови: "bo-"  (санскрит "bhu-") - житло, дім, домашнє вогнище, облаштовуватися (жити), як у німецькій назві землі "Борусія", яка повторює значення назви "Огнищанська земля" (Агнянська земля) відносно землі Бранденбург (німецьке "Brandt" - горіння, палання). В "Слові о полку Ігоревім" назва "боруски" ("огнищани") вжита на латинській основі "uro" - "урими" (латинь "uro" - палити, розпалювати -про домашнє вогнище і горіння Ранкової заграви). Назва "урими" збережена в словах "Се урими кричать під шаблями, а Володимир (Переяславський) - під ранами". В "Гетиці" Йордана синонімічне значення назв "боруски" та "урими" має назва "ульмеруги", де перша частина назви - шведське "ulma" - має значення "гріти", "тліти", або "теплитися", а дунайська латинь "ruga" - "молитва". Експансія готів змусила ульмеругів покинути землі сучасної Східної Пруссії і переселитися в глибину України - "Скіфії". Так засвідчив готський історик Йордан.
 Окрім того, при тлумаченні назви "боруски" варто взяти до уваги слово  грецької мови `bora" - "паша", "корм" (староукраїнською мовою - "жито"). В останньому випадку назва "боруски" може означати "хлібороби", як у Геродота - "скіфи-хлібороби". Така назва не заперечує попередню версію значення назви, а пояснює уяву географів, або істориків при прочитанні назви, тому, що чимало лексем в різних мовах фонетично звучать одинаково, а несуть різні значення, не заперечуючи одна іншу, як у наведеному прикладі: "огнищани" теж займалися хліборобством.    
Назва "суренжеці" у Влесовій книзі передає образ назви "переяславці". Основу цієї назви творить санскрит "su-", вжитий у назві ріки "Сула" і запорізьких земель "Посуліє". Ця назва збережена в "Слові о полку Ігоревім" ("Дів кличе вверху дерева, велить послухати землі незнаємі - в Лозі і Поморію, і Посулію і Сурожі..." та "Коні іржуть за Сулою, гримить слава у Києві"). Санскрит "su" вжитий також  у назві військових дружин - "сулони" (для порівняння українські прізвища Сулим, Сулима). В санскриті "su" творить значення "надихати", "мати силу", мати мужність" (грецькою "roma" - "мужність" у назві "Ромоданівський шлях - Шлях мужності). Звідцілля й назва "сурма" - "сурмити", або ж, "трубити збір" ("яса"- оголошення збору у похід вжита у назві "Переяслав" та назва "сурі анти" - "переяслававці"). Санскрит "sura" - бог, "suri" - богиня. Козацькі полки малли назву "богунці", або "дівиці" від латині "Diva" - богиня. Ця назва стосувалася воїнів, які присвятили себе служінню Богині (носили косу воїна). Композит "su-rennen" - творить значення "гнати", "посилати", "метати", як у назві птаха "супій" (санскрит "su-pi" (su-gha) - "той, що гонить" (Гонта), "su-rogus" - метати вогонь (блискавки) у назві моря - "Сурозьке" ("Меотида" від латині "meo" - борзо, скоро, швидко, а богиня блискавки мала назву "Бистриця", "Борзна", "Рубанка", "Шайтанка" (від німецького "scheiten" - рубати, колоти, сікти, тяти).         
2. ДИВО-СВІТ УКРАЇНИ
Дивує, як може вітчизняний вчений історик, філолог не прочитати значення, образ назви "Ексампаїс" в "Історії" Геродота (книга IV "Мельпомена", §52). Назва утворена як композит двох слів: грецького "Εξαμ-" (від інфінітиву "αγω") - вести, керувати та добре відомих слів "pais" (іспанська мова) чи "pays" (французька мова) - країна, територія: "Провідна країна" - "Метрополія". Якщо історик Геродот у V сторіччі до нової ери називає землю Середнього Подніпров'я "Метрополією" (Мати міст, Рідна країна, Головна частина країни), населення у цій землі він називає "скіфами-орачами" та "скіфами-хліборобами", а вітчизняні історики не мають ради з цими свідченнями батька історії, то чи не варто давно задуматися, звідки  і як у нас виникають"академіки"? 
***
В "Повісті временних літ" ("Historia temporis anni") київський літописець Нестор, укладаючи оновлений звід літопису, залишив у ньому важливе свідчення з більш раннього київського літопису, або безпосередньо з грецького літопису, про подію 852 року: "Індикта 15, коли розпочав Михайло цесарствувати, стала називатися (земля наша) - Руська земля. А про се ми довідалися з того, що за цього цесаря приходила Русь на Цесароград, як ото написав Георгій у літописові грецькому". Про що свідчить цей факт, якщо в грецьких хронографах попередніх століть записано чимало свідчень про події і населення Скіфії, географія якої цілком і повністю співпадає з географією України від Сяну до Дону? На ці свідчення автор вже не раз посилався в інших статтях, розміщених на сайті "Чтиво". У них вказуються назви земель (Ексампаїс, Геррос, Хриса, або Евлісія, Ойум, Земля Трояня), але назва "Русь" в тих згадках не вживається? Грецько-латинська назва "Русь" первісно тотожна назві "Поляни", а з часом поширюється на всі терени України. 
Покоління греків і раніше знали, що землю біля родючого Бористену, як Дніпро названий у Геродота, населяли скіфи-орачі і скіфи-хліброби, яких на основі латині "rura" (поле, лани, село, земля) можна назвати "Rus" тому, що назва характеризує зелю і населення "ратаїв", як орачів і хліборобів називає автор "Слова о полку Ігоревім". Необхідно зауважити, що землеробські племена з давніх-давен виступали рушійною силою виникнення державних утворень, бо вважалися правлячим родом.  
Той факт, що Нестор Літописець зберіг у своєму літописному зводі запис більш раннього літопису про 852 рік з посиланням на перше вживання в грецькому літописові назви "Русь" свідчить про те, що в самому Києві така назва Київської землі не була широко відомою, хоча назви "rura" - поле, село, земля (збірно - "rus") вживалися поряд зі значенням латині "colonus" - землероб, поселянин, ратай. У Києві поширенною  була назва "Поляни", яка виникла на основі грецького слова "poleuo" - селитися, мешкати, жити, орати землю. Грецьке слово "polias" має значення "Рідна земля", "Головна частина країни" - Метрополія. Звідси й вислів Олега Віщого "Київ - мати міст руських", який первісно відноситься тільки до землі Полян. З прийняттям східного християнства у 988 році як державної релігії назва "Русь" стала вживатися й на інших землях України, хоча вживаються також назви Галицька Україна, Волинська Україна, Переяславська Україна. Так, у київському літописові весною 1187 року вживається назва "Україна", у 1189 році вживається назва "Галицька Україна" та "Україна Волинська". Водночас, автор "Слова о полку Ігоревім" називає Україну як "Руська земля".  Так він називає не тільки метропольну Київщину, але й терени України біля гори Крем'яної (санскрит "izu" у назві Ізюм), де проходи полк князя Ігоря в поході на половців. У творі ця гора поетично названа "Шелом'янь" від англійського "shell" - стріляти ("О, Руська земле, уже за Шелом'янем єси!"). Себто, полк сіверського князя Ігоря щойно проминув гору, назва якої присвячена небесній Святій Пірогощі, Вишній богині блискавки. Їй, Богині блискавки присвячена також існуюча нині назва містечка "Ізюм" (основою назви слугує санскритська лексема "izu" - стріла, перун, а "Перунниця" - богиня небесної блискавки, яка викрешує вогонь). Повторимо, що на час написання "Слова о полку Ігоревім" вживається також назва "Україна" ("Оукраїна") та значення "Галицька Україна" і "Волинь українська", а тому образ України присутній і в самому творі: "Ігор іде по Боричеву до Святої Богородиці Пірогощої України заради" (а не "страни ради").
Візантійський імператор Константин Багрянородний у своїй книзі "Управління імперією" називає землю полян "Русь", але Призовські, Причорноморські і Дунайські землі, на яких у ту пору таборувалися військові дружини Русі, імператор називає "Зовнішня Русь" (землі за межами метропольної частини). Імператор засвідчив, що моноксили князя Святтослава Хороброго прибували в Константинополь з "Немогарда" (сучасна Добруджа в Румунії, де таборувалася Задунайська Січ, знанна у ту пору як "Трофеум Трояні"), з острівної фортеці "Мілініски"  (Хортиця), з таврійського Запоріжжя (тут біля ріки Берда знаходились "теліуці Чернігоги" ("Чернігівські билі"), а ще моноксили прибували від "Вусеграда" (Фанагорії, або з Керчі). 
Ще раніше, у VI сторіччі н. д., історик Йордан пояснив, що "непереможні скіфи дозволили іноземцям засновувати на Причорномор'ї міста для торгівлі з ними: Борисфеніду, Ольвію, Калліподу, Херсону, Феодосію, Карей, Мірмекій, Трапезунду. В "Гетиці" Йордана названі три місця розташування  військових дружин: біля боліт Меотиди, в Таврії та на нижньому Дунаї в Добруджі (в Мізії і у Фракіях). 
Автор "Слова о полку Ігоревім" також називає (згадує) місця розташування військових дружин Русі ("копія" - полки, "дівиці" - богунці) на Задунайській Січі під назвою "Лог" (загальновідома назва військових таборів - Loge, logieren - таборувати з провіантом), на Поморії (від Дніпра до Дунаю), на Посулії  (сучасне Запоріжжя), на Сурожі (Сурозьке море - Озівське море), на Корсуні (Крим) та називає "град Тьмуторокань", де мав би сидіти наказний гетьмкан січових військ (назва "Тьмутороканский болван" передає значення "Бич Божий" - народна уява про блискавку). Літописне ім'я "Оскольд" (синонім - Оскар) означає "Спис Божий". Отож, згаданий автором "Слова о полку Ігоревім" поетично названий "град Тмуторокань" це місто Богині небесної блискавки Перунниці - Пірогощої - "Фанагорія", козацька назва якої "Січ".
Аналогічний опис земель Причорноморських і Приазовських земель України наведено в "Історії війн" (VIII, 4, 7) Прокопія з Кесарії:  "Над сагінами (Saginas) сидять числені гуннські (Ounnika) племена. Країна, яка розпочинається звідти, називається Евлісія (Eulysia. грецьке написання Ευλυσια) і варварські люди займають як її приморські, так і внутрішні області аж до озера, яке називається Меотида (Озовське) і ріки Танаїс, яка впадає у це озеро. Люди, які там живуть в давнину називалися кіммерійці, а нині називються утигурами. А за ними ще вище на північ сидять нелічені племена антів". Це свідчення Прокопія Кесарійського просте для розуміння. Назва "сагіни" вжита на основі грецького"σαγη" - озброєння, сокиоа (оскордь), або бердиш. Їхня назва у Константина Багрянородного - "теліуці Чернігоги", або "Чернігівські билі" в "Слові о полку Ігоревім", які також названі "січовими" (старонімецькі назви "bil", "bill", "bhil" - бойова сокира, кам'яний топірець", "меч", "розсікати", "тяти"). Назва "Евлісія" утворена від грецького "ευλαςω", "eulaso" (дорійське αροω, arovo, латинь arare) - орати, сіяти, в переносному значенні - родити, бути народженним), а це назва Полянської землі, при тому що біля гирла ріки Рось (раніш- Рода) знаходиться старовинне місто Родень, що належить також назві "Київ" (грецьке "κυεω"  - "kyiv" - нести зачаття, нести плід, родити). Назва "кіммерійці" (Κιμμεριοι) перекладається як "січовики" (від німецького слова "Kimme" - зарубка, або засічка і пруг, поріг, як лінія горизонту у пілотів і моряків). Назва "утигури" (Ουτιγουροι) - "запорожці".  Дві назви, "гунни" і "анти" це синоніми значення "молитви" (грецьке "αντη", "γουνος"), а в старонімецькій "gunnen", "unnan" - жадати, воліти (без заздрості) - молити, воліти, хотіти. Цілком можливим варіантом прочитання назви "Евлісія" (Ευλυσια) могло стати відіменникове "λισσομαι" - просити, молити, жадати, адже, грецьке "λιτη" (молитва) могло слугувати основою деномінативного "λισσομαι", а приставка "ευ-" слугує підсиленню значення назви "Ευλυσια" - "Волинь" (Хриса). Як засвідчив історик Йордан (550-555 роки), анти у його пору займали землі між Дністром і Дніпром до Чорного моря. Тут доречно буде нагадати про триєдність вислову автора "Слова о полку Ігоревім" - "Були віці Трояні, минула Літа Ярослава, були полці Ольгові, Олега Святославича" - як нагадування автором про адміністративні форми правління в Україні: церковні приходи, мирські ради, віськові полки.     
В іншому місці "Повісті временних літ" літописець записав, що у Києві живуть поляни і що мова у них - "словенська" (слов'янська). Навіть в середині  XVII сторіччі Лаврентій Зизаній називає свій словник таким чином: "Лексис, або Словник коротко зібраний зі словенської мови та на простий руський діалект розтолковані". У лівій колонці праці, в алфавітному порядку записані українські слова, а справа від них наведені відповідники тогочасного "руского діалекту" (наріччя). Себто, для Лаврентія Зизанія у XVII сторіччі українська лексика сприймається як самостійна мова, а мова московитів названа ним "руским діалектом" (від русько-української, або словенської мови). Отже,"діалект" - відгалуження певної мови, яке набуває відмінностей від основної мови, або ж, мова інших племен і народностей, яка під впливом провідної мови - у нашому випадку русько-української мови - набуває схожості з нею. Простий приклад - назви місяців року в українській мові і в сучасній російській мові. Так, назви місяців в українській мові - питомо українські назви, а ось назви місяців у мові московитів запозичені від латинської мови (т. з. "калька з латині"). 
Що до запису в грецькому літописові назви "Русь", як назви географічної , то вжити її саме до Київської землі греки не змогли б, якби ця назва де-ін-де вже існувала. Інша річ, коли назва "rus" (rura - село, поле, нива) вживалася до землеробських племен чи етносів, які були відомі як землеробські. Такими були етруски Північної Італії, поляни біля Женеви (Genf), поляни біля австрійського Відня, поляни біля сорбської ріки Шпреє, або поляни біля польської ріки Вісли.  
Назва "Поляни" була утворена не від значення "поле" (первісно - "пусто"), а від основи грецького слова "polias" - Рідна земля, Головна частина країни - Метрополія (грецькою  "Μητρο-πολις" - головне місто, столичне місто). При тому, що грецьке дієслово "polevo" має значення "жити", "мешкати", "селитися" та "орати землю" (тому й Геродот називає полян "скіфи-орачі"). Порівняймо значення слова "rus" в латинській мові, яку (латинь) греки використали для назви "Русь", з  синонімами: "rus"  - село, "rusticus" - поселянин, "rusticulus", "rusticanus" - селянський, "rusticor" - вести селянський побут, або життя, "rusticatio" - селянське життя. Синонімічні значення мають назви "rura" - лани, ниви, "ruralis" - сільський, "ruratio" - сільське життя, "rurestris" - сільський, "ruricola" - орач, ратай, селянин, "ruris" - селянин (звідси найменування "Рюрик", один з братів, які й прийшли на Ладогу на запрошення тамтншніх поселян: Рюрик - Микула Селянинович, Трувор - Олекса Попович, Синеус - Добриня Микитич). В "Слові о полку Ігоревім" такі три брати мають свої імена: "Старий Ярослов", "Хоробрий Мстислав", "Красний Роман Святославич". В київській легенді про трьох братів їхні імена: Кий, Щек, Хорів (і сестра Либідь).
А як називали себе самі "поляни"? У "Влесовій книзі" населення Київської землі назване "родичі" - "родимичі". Таким самим значенням пояснив спільну назву склавинів і антів Прокопій Кесарійський: "спори", що в перекладі з грецького "σπορα" (spora) означає "рід", "покоління", народження, діти. Себто, назва "спори" у фольклорному значенні означає "родимичі". Так називалися землетрудичі у древній Греції - "текони" ("tikto") - "родимичі", бо вони вирощували (народжували, ростили) урожай, тварин.
Важливо також нагадати про назви "будини" і "гелони", як назвав переяславців батько історії Геродот. По-перше, назва "будини" могла бути утворена від санскритських слів з основою "bhu-" - бути сущим, жити, існувати; "buddha" - пробуджений, мудрий, розумний, просвітлений. вчена людина. Друге значення санскриту цілком і повністю відповідає назві "Чернігів", яка утворена від латині "cerno" - зрю, вижу (бачити очима і розумом). Недарма Чернігівська земля зберігає іншу назву - "Сіверщина" (старовинне "сіва" - схід). Нині на землях Оберлаузітцу (схід Німеччини) існує сорбська назва міста "Будишин" (німецька назва - Bautzen, Баутцен). Водночас, "buddha" - "buddhi" має значення "пробудження", як і однокорневе слово шведської мови "bud", "buda" - вість, повідомлення, або повеління та скликання (клич). В українській мові йому синонімічне слово "яса" - оповіщення. вість, трубіж -  про збір (на мирське віче, або в похід) у назві Переяслав. В грецькій мові аналогічне зачення має дієслово "helon" (h`ελων) - трубіж, клич до збору і відправки у похід  як у назві міста "Переяслав", або "Гелон" у Геродота. Як свідчить батько історії Геродот, "місто Гелон знаходиться у краю будинів", а "гелони переселилися сюди з надморських міст і поселилися в краю будинів". У зв'язку з тим що ареал розселення будинів шириться від Сяну до Дону (від ріки Західного Бога до ріки Східного Бога (Сіверського Дону), можемо сприймати назву "будини" як "поляни" і як "українці". Назва "Ексампаїс" у Геродота несе значення "Провідна земля" (Поляни), або "Метрополія" Такі ж значення несуть у собі назви "паралати" (Геродот), "ставани" (Клавдій Птолемей), "сіттичі" в списку "Баварського географа".
*** 
Виданий у 1835 році в Лейпцігу "Orthographisches Woerterbuch der gesammten aelteren und neueren Geographie und der Eigennamen der Personen" був передбачений для користувачів Німеччини і Франції, а тому всі назви та імена у ньому наведені відповідно з правописом у обох мовах - німецькій і французькій. На сторінці 340 приведені написання назв "Ukraine", "die Uckermarkt" (на землі Бранденбург), "Ukraine-Slobode". В Словнику приведені також форми запису національності "Ukrainien", "Ukrainer", "Ukrainisch".  Назва населення землі Укермарк має форму "Ukerane", але для французів назва землі записана "Marche Ukraine". Через землю Укермарк, майже від Берліна до Штеттінської затоки Балтійського моря тече ріка Укер (Ucker), а побережжя затоки має назву "Uckermuender Heide". Прикметно, що в СРСР і раніше назва ріки на географічних мапах Німеччини писалася як "Ікер", а не "Укер". Чому в СРСР так чинилося, зрозуміло: радянські картографи дотримувались старого гасла - "нє било і нєт". У даному випадку у читачів не виникає запитання:"Чому так?". Кожен, хто знайомий з історією цивілізацій знає, що для варвара не існує ні історічних, ні культурних цінностей. Варвару вони не потрібні.
Оксентій ОНОПЕНКО
Відень

