“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ” В ЗАГРАВАХ ВРЕМЕННИХ ЛІТ
“EGO SUM ATTILA, FLAGELLUM DEI” – „Я АТТІЛА, БИЧ БОЖИЙ“
Коли Аттіла приступив до міста Труа (нині - Франція), назустріч йому вийшов Лу (St. Loup, на латині – Lupus; роки життя 383 – 479), архієпископ Труа. Згідно з легендою, на запитання архієпископа, хто він такий, Аттіла відповів: “Ego sum Attila, flagellum Dei”. В латинському переліку імен образ «Спис Божий» має ім’я “Оскар” (основу імені “osk” мають слова «оскома», «остюк», «оскордь» - сокира, рубанка). В «Повісті временних літ» значення “Oskar” ім’я “Оскольд” («Перун»), а його синонім – ім’я “Ігор” (від староанглійського “eagor” – “перун”). Автор “Слова о полку Ігоревім” називає його образним виразом “Тьмутороканський болван”, вживаючи грецьке слово “τορος” – “спалах і тріск небесної блискавки”, Богиня Блискавки - Свята Богородиця Пірогоща. На прапорі України її барва – синя («блискавки – сині, як і небо – блакитне), а жовта барва (золота) – барва Богині Молитви Оранти (Літа, Λιτη). Вождь гунів Аттіла народився в місті Галич над Дністром у 406 – 409 роках і помер у 453 році від несподіваної течі крові з горла, не проживши і 50 років. У 434 по 445 рік він правив в Україні разом з братом, а з 445 по 453 рік одноосібно.  
Античний історик, або географ в своїх текстах не завжди пояснює, слова якої мови він використовує для пояснення тих чи інших автохтонних назв населення, рік, імен. В «Історії» Геродота, наприклад, є пояснення, що «скіфами» українців називали греки, а самі себе вони («скіфи») називали «сколотами» по імені свого вождя. У історика Йордана записано пояснення, що назва «Скіфія» (вжита на латинській основі – авт.) на грецькій основі означає «Ойум». У Йордана також записано, що назви «венетів-антів» вживаються, по-різному, залежно від місця проживання. Те ж саме зберігається і сьогодні: українці, окрім спільної назви (національно-державного етноніма «українець») мають окремі по-земельні назви: «волиняни», «галичани», «буковинці», «подоляни», «поліщуки», «сіверяни», «переяславці», «верховинці», «бойки», «кубанці», «слобожани» та узагальнені назви - «хохли», «козаки». І тому на запитання якого-небудь грецького хронографа «Що означає назва ‘Холмщина’ чи «Підгоряни», давній представник України міг пояснити такі назви населення, як «бургіони» (“Burg” – гора, пагорб, collis), «мунтяни» (від “monte”, “munte” - гора) або як «гуни» (грецьке “γουνος” – горби, пагорби, узгір’я). На запитання заволзького тюрка, що означає назва «українець», наш предок міг би пояснити йому назву тюркським словом „hüner“ (знаючий, свідомий), або тюркським словом “ilm”, “ilmen” – наука, знання. «Ільменське озеро» для тюрка мало би значення «Розумне озеро» (на честь Місяця). На запитання бухарського купця, що означає назва населення «пеняки» (так називалися виробники конопель, або пеньки), грамотний продавець пеньки міг вжити санскрит “guna” (волокна, нитки, пряжа з конопель) і назвати виробників пеньки «гунами». Вирощування конопель ширилось з Заходу (від ріки Друть) до Костроми, але місцевого ткацького виробництва на той час було замало, тому прядиво, або клоччя (на східній околиці Дрездена є залізнична станція «Клоче») часто продавалось необробленим, грубим і тому тверських виробників пеньки називали «хамовниками» від тюркського слова “ham” – сирий, або необроблений («хамовитий» - грубий). Нині у Москві існує район біля лугів (Лужників) – “Хамовники”. Якби стародавній саксонець запитав стародавнього волинянина, що означає назва «волинянин», то старий волинянин міг би вжити старосередньонімецьке “gunnen” – (презенс „gan“ у прізвищах типу «Ганущак», претерітум „gunde“ - у прізвищах типу «Гунда», «Гундик», дівочому імені “Gundel“), яке передає давні значення: бажати, воліти без заздрості – молитися, жадати). Отже, назва «гуни» вжита від старосередньонімецького слова і означає «люди молитви» (ругії, просичі, авхати, анти, венети, лемки, волинь). Назва «гуни» цілком тотожна образу «молитви» в імені дяді Аттіли «Руга», «Руговіт» (дунайська латинь “ruga” – молитва), імені доньки Аттіли «Ескама» (від шведського „äska“ (просити, воліти, молитись), величанню княгині Ольги в Європі як “Regina Rugorum” і Ярослава Мудрого як “Rex Rugoruni”, назві країни «Ойум» у Йордана (від грецького «οїω» - вірити, надіятись), образу назви «Хриса» у Євсевія і Констянтина Порфирородного, образу «Земля Трояня» в «Слові о полку Ігоревім», назві головної вулиці Києва «Хрещатик»» - «Шлях Молитви» - «Хресний шлях», десяткам топонімів і гідронімів в Україні, присвячених Богині Молитві та, навіть, сучасній назві «Асканія Нова» (від “ask” – просити) на землі Запорізької Січі. Назва «гуни» означає «просичі» (“люди молитви” – “анти”) і тому пояснення «Влесової книги» у словах «Ми своїх богів не просимо, а славимо» передає сутність образу «бажати без заздрості» - молитися, бути християнином, бути «гуном». В Західній Україні ще й донині зберігається форма уклінного прохання: люди стають на коліна перед тими, кого проводять в останню путь. В грецькій мові такий ритуал називається “θιγεїν γουνων” – «уклінно просити»». Вираз «уклінно просити» зберігався в листуванні: «Уклінно прошу!»). Тому й у Пріска Панійського згадана ріка, назва якої присвячена богині молитви - “Тігас”, вжита від грецького слова “θιγγανω” – торкати (обнімати) на знак прохання. Цей же образ збережено у назві двох річок в Україні з назвою «Іква», Одна з них – це притока Стиру, друга – Південного Бугу (Бога). У назві «Іква» вжито грецьке слово “ικανω” (їικω), яке має значення «припадати до коліна» - «уклінно просити»), “ικεσιος” – „молитовний“ (християнин).               
МАЄТОК ВОЖДЯ «ГУНІВ» АТТІЛИ БІЛЯ ГОВЕРЛИ, НЕБЕСНОЇ ВОЛОДАРКИ
«Зліва від Альп, з боку, який схиляється до півночі, від витоків ріки Вістули на величезних просторах проживає багаточисельне плем’я венетів. Хоча нині їхні назви міняються залежно від різних общин і місць проживання, всі вони переважно називаються склавинами (“Sclaueni” – “буковинці“ - автор) і антами (“люди молитви” - “оріяни”, “аріяни’ - автор). Склавини (буковинці) живуть від міста Новієтуна (Нови-Сада) і озера, яке називається Мурсіанським (‘Балатон“ - автор) впритул до Данастра (Дністра) і на північному заході – до Віскли, болота і ліси заміняють їм міста. Анти ж, наймогутніші з них, там де Понтійське море (Чорне море – автор) творить дугу, простираються від Данастра впритуд до Данапра. Ці ріки віддалені одна від другої на багато переходів» (Йордан, Гетика. §§ 34 – 35). ………………………………  „Вище Понтійського моря … там вже гуни, як родючий грунт, народжуючи могутні народи, розрослися двома ярими народами – альтціагірами («переяславцями» - автор) і савірами («сіверянами» - автор). Альтціагіри влітку займають широкі простори залежно від потреб випасу худоби, а взимку мешкають біля Херсони, а хунугури (савіри-сіверяни) відомі тим, що від них йде торгівля хутром“ (Йордан, Гетика - §37). З опису видно, що переяславці («альтціагіри») в V-VI сторіччі користувались правом «слободи» - мали вільні поселення і свої вольності. На схід від переяславців локалізувалися росомони (коневоди – автор) і булгари. Спроба аланів зайняти землі біля Дону завершилась їхнім вигнанням наприкінці III сторіччя. Вождь гунів Баламбер витіснив аланів з Подоння і ввійшов в землю готів (див. хронологію про гунів). При тому, потрібно врахувати, що ці свідчення записані Йорданом через 100 років після життя вождя гунів Аттіли. В хроніці Йордана назва «гуни» ще залишається стосовно Лівобережжя України, але не вживається відносно Правобережжя Дніпра, Подолії, Прикарпаття і Закарпаття та Волині, де називаються тільки склавини Прикарпаття і Закарпаття та анти Галичини і Волині з Києвом і Поділлям (до Чорного моря). Чому так? Очевидно тому, що період військового протистояння з Римом і Візантією на цей час вщух. Навпроти, на межах з Північним Кавказом стала набирати силу Хазарія (між Чорним і Каспійським морями). Так тривало до доби Олега Віщого і Святослава Хороброго, які, врешті, покінчили з пануванням Хазарії на Нижньому Дону, важливому і прибутковому перетині торговельних шляхів на півдні Русі-України. Хоча готи продовжували залишатися на Корсунському півострові (у Криму). Назва «гуни» на основі старонімецького “gunnen” (unnnan, geunnen), або старосаксонського „giunnan” засвідчила вихід на європейську арену і участь в написанні хронік представників німецьких земель (саксів і готів). В староверхньонімецькій мові назва прибалтійських укранів (укрів, учів) передавалась словом “chunnan” (kunnan, kunnen, kunnun) – Wissen, Kenntnis (знання, наука). Звідси й назви та імена – Украни, Укри, Укермарк, Куннугард, Kunnaland, Kunnugard, Укромир, Ουκρομιρος, Oukromirus. Про змішаний характер військ скіфів свідчить Пріск Панійський: «Будучи змішаними, вони крім своєї мови ревно намагаються оволодіти мовою то гунів, то готів, або, навіть, авсоніїв, у кого з них було спілкування з Римом. Але ніхто не говорить вільно грецькою, крім полонених, яких взяли з Фракії чи Іллірійського побережжя». Пріск спілкувався з близьким оточенням Аттіли (біля воріт маєтку Аттіли з ним заговорив чоловік на грецькій мові, що здивувало секретаря Візантійського посольства»). Тут важливо уявляти, яким було військо в добу раннього Середньовіччя. У складі війська Аттіли були остроготи (остготи), скандинави, сакси (раніше локалізувались на землях від нижньої Ельби до Рейну), украни з Прибалтики (з-над Одера – «одоріяни», з-над Ельби-Лаби – «лебедяни»). На скандинавських воїнів (варягів) опирався згодом також Ярослав Мудрий. Те ж саме спостерігалось і в рядах т. з. «гунського» війська Баламбера: у поході в Закавказзя чи не основну силу представляли скандинави. Участь найманців призводила до проблем. Дружини, яким була доручена охорона торговельних анклавів (Боспор Кіммерійський, Новгород на Ільмень-озері, Переяслав біля сучасної Рязані) намагались отримати більше самостійності, насамперед в отриманні прибутків. Так виникла попередньо Хазарія, так виникла Новгородська «республіка», або Переяслав-Рязанський).         
А відтак, прослідкуймо за згадками «гунів» в межах України. Перша згадка про гунів в європейській літературі відноситься до 160 року (Діонісій Перієгет). В «Європейській Сарматії» Клавдія Птолемея згадка про гунів відсутня, хоча Клавдій Птолемей побіжно назвав їх між 175 і 182 роками, а значення назви «гуни» передав назвою «вельти» (від латині “velle” – воліти, просити, хотіти – волиняни, лемки, або від староверхньо- чи старосередньонімецького „wellen“ аналогічного значення – воліти, хотіти). Наступною згадкою гунів вважається 370 рік, коли гуни здолали аланів в пониззі Дону і пройшли у володіння готів. В 395 – 397 роках гуни здійснили похід в Закавказзя. В кінці IV століття, після нападу остроготів на антів, вождь гунів Баламбер (воєвода, гетьман) примусив остроготів до покори, а в 412 році до гунів відправлено візантійське посольство. В 420 році гуни займають Панонію. В 433 році не стало правителя гунів Руги (Руговіта – Корибута, Щека), при якому гуни взяли під свій контроль до того римські провінції Валерію і Панонію і стали сусідами Риму. У 434 році владу над гунами отримують Аттіла і його брат Бледа. У 434 році війська гунів вчинили облогу Константинополя. В 441 році гуни переходять Дунай знову і беруть під свій контроль міста Вімінацій, Марг, Наїс, Сингідун, Сірмій, потім Ретіарію і Марціанополь, доходять до Константинополя і Фермопіл. Згідно з підписаним договором, імперія мала виплачувати збільшену суму данини, землі на південь від Дунаю на п’ять днів дороги не повинні були заселятися і залишатися необробленими (пустинь). В 445 році Аттіла стає одноосібним правителем всіх гунів і у 448 році змушує до покори припонтійських акатцірів (біля Чорного моря), тих, які були у володіннях його брата Бледи (синоніми імені на латині «Сегеня», або «Рюрик»). Цього ж року в резиденцію Аттіли в Карпатах, біля гори Говерли, відправляється візантійське посольства на чолі з Максиміном. У складі посольства бере участь Пріск Панійський (з міста Паніон), який описав поїздку і перебування при дворі Аттіли, свідченнями якого користуються наступні історики. Не стало вождя гунів Аттіли у 453 році (у віці біля 50 років). В 454 році об’єднана коаліція германських племен зуміла нанести поразку військам гунів і вони були змушені залишити Панонію. А з другої половини наступного століття населення Буковини і Галичини поступово переходить у християнство. В списку «Баварського географа» вони згадані під іменем «черіяни» (під номером 35): «Черіяни, у яких одних є королівство і від яких усі племена склавинів ведуть свій рід» (список укладений у першій третині IX сторіччя: 800 – 830 роки). Назва «черіяни» утворена від дунайської латині “cere” – молитися, аркучи, або «молитва з докорами». Так молилася Ярославна в «Слові о полку Ігоревім» - «аркучи» (грецьке “αρα”, латинь “ara”). У Геродота «склавини» названі «агафірсами» (Буковинці). Частина буковинців (агафірсів) мігрувала в басейн Десни (Стародубщина) та в Тиверську землю (Завидово, Звенигород, Тургіново, Твер, Лихославль, Шестовиха (Буковина), Руза, ріки Андоба, Корба, Щексна («щекати» - ругати, лаяти, докоряти), Лютенка, Галич Костромський, Солігалич, назва міста ‘Ярославль’ (засноване в XI сторіччі). Населеня цих земель згадане як «північні гуни» («акатціри» - виробники полотна, або, як його розуміли латинські хронографи, виробники «парусини» з конопель). Тут і наступні століття була розвинена культура виробництва пеньки, яка становила значну долю вивозу (експорту). Ярославці – нащадки галичан, переселенці з північних схилів Карпат (з Холмщини). Тверська земля заселялась тиверцями з-над нижнього Дністра. Назва «Твер» утворена від старонімецького слова “twer” (dwer) – «пересікати» (ріку) і цілком тотожня назвам «Пересічень» та «Тирасполь» (санскрит “tiras” = “twer”).   
Які факти дозволяють вважати Київську Україну батьківщиною Аттіли - видатної історичної постаті, державного діяча і військового організатора першої половини V століття? Найперше, ім’я його батька «Мундіух», вжите на санскритській основі “mund”, що передає значення «мудрий», «святий» і цілком відповідає титулу «Святослав» (Київський): латинь “mundus” – світ, мир. Два його дядьки мали цілком галицькі Імена: «Руга» (дунайська латинь “ruga” – молитва з докорами: Корибут) і «Октар» (латинь “octo” – “восьмий”, присвячений восьмому місяцю року; шведське “ok” – ярмо). Молодший син Ірна названий від грецького (іонійського) «ιρα» «ιρην», а так називалися спартанські юнаки у віці від 20 до 30 років: латинь “irr” – гнів, себто, ім’я - Руга. Донька Аттіли мала ім’я «Ескама», названа так від слова шведської мови „äska“ /eska/ - «просити», «молитися», себто, - «Христина» або «Єфрасинія». Перелік оточення Аттіли можна продовжити іменем його дружина, ім’я якої «Крека» могло бути утворене від латині “creo” (творити – «Вірка»), або від грецького «κρεκω» (дзвінко грати, бити) і передає значення «Дзвінка» (Звенислава). Важливим свідченням українського походження Аттіли є назва гори біля якої знаходився маєток вождя «гунів» - «Етцельберг», утворена від композиту шведських слів „ätt“ (рід, дім – дворянський, королівський) і “celest” (небесний) та “berg” – гора. Отже, назва гори присвячена небесній Владичиці «Говерлі». Ім’я брата Аттіли “Bleda” утворено від староанглійської основи “bled” - “зерно в полі” (нива – “rura”!), а індоєвропейське “bhled” – “жертвуючий” (жертвоприношення) – таке значення має назва селища «Лібохора», що біля витоку Дністра. Брат Аттіли Бледа правив східною частиною країни, а сам Аттіла правив в західній частині (Прикарпаття та понад Тисою). Візантійське посольство 448 року, очолюване Максиміном, їхало до маєтку Аттіли через поселення яким управляла одна з дружин покійного Бледи. Коли посольство переправилося через Істр (Дунай), обозу довелось переправлятись через ріки Дрекон, Тігас, Тіфіс, названі Пріском як «великі» та чимало рік менших. Дорога від Істру до маєтку Аттіли зайняла майже два тижні. Дослідники записок Пріска Панійського вважають, що посольство їхало у напрямку «Істр – Тімішоара – Арад – Орадя - Сату-Маре (в сучасній Румунії) і, розуміється, до Королево в Закарпатті. Цей шлях становив би у часі 11 – 14 днів (за один день посольство долало до 200 - 300 стадій (1 стада – 125 кроків, або 100 метрів). Однак, у тому то й річ, що посольство їхало не вздовж західного, а вздовж східного кордону сучасної Румунії про що свідчать назви трьох найбільших після Істра-Дунаю рік, записаних Пріском: Дрекон, Тігас, Тіфіс. Назва «Дрекон» означає «Прут» («дреколь» – рогатина, сулиця, ратище, луща, ощеп). Назва «Тігас» (якщо у назві вжито готське “tiuhan” – тягнути, то це ріка «Сірет», бо грецьке «συρω» - тягнути; якщо у назві  ріки вжито старосаксонське “thiggen” – журитися, просити, то це «ріка Журби» (як синонім до назви «Яломиця», однак, «Тігас» мала би знаходитися біля верхньої течії Прута); якщо у назві «Тігас» вжито шведське “tigga” – молитися, то це ріка богині молитви Черемош); якщо у назві вжито санскрит “tig” – `гострий, колючий`, то це могла бути ріка богині блискавки. Назва ріки «Тіфіс» (грецьке «τυφος» - дим, чад) - «Палаюча» (цей образ нині має назва ріки «Арджеш», або «Димна» чи «Сучава» від старої назви «печі» - «сучило»- латинь “furnus”). Себто, в Середньовіччя назви окремих рік могли бути перенесені (здійснено обмін назвами, щоб вони не надто нагадували про дохристиянські образи). Головний же вистовок полягає у тому, що посольство Максиміна рухалося вздовж русла ріки Прут, переправилось через Прут у верхній частині течії і попрямувало на Захід до гори Говерли (Етцельберг), а там у районі сучасного міста Тячів знаходився маєток вождя гунів Аттіли. Це було у 448 році. Таким чином, можемо не сумніватися, що маршрут посольства проягав через землю з назвою «Трофеум Трояні», переправу в районі Ісакчі через Дунай і далі – вздовж східного берега Прута з переправою через нього на правий беріг біля ріки Жижія і звідси – через Сірет і Сучаву до підгір’я Говерли.  
Що стосується назви «гуни». Карпатська земля - це Верховина (Нагірна земля) і тому грецька лексема “γουνος” – «Верховина» (Холмщина) у назві «гуни» цілком оправдана. В санскриті слово “guna” несе у собі значення “добродійства“ (доброчиності), як характеристику «людей молитви» («Хриса»), а також має значення «волокно», «канат», «шнур», «нитка» у назві «неври» (Геродот), локалізовані у витоках Дністра. В китайській мові слово “guna” означає «палку» (бук – як атрибут Одигітрії) і вказує на назву «Буковина». Санскрит “ghun” означає «обходити» (Рутени, Подоляни), «ходити навколо» (бродники, або “hvaloi”). В турецькій мові слово „gün“ – день, світло; „hüner“ - знання, уміння, що однозначне з назвою «укри». Тому й не дивно, що, назва «гуни» поширилась і на переяславців («альтціагірів») та на населення басейну ріки Друть («друть», «друянь» - пенька, коноплі). Тобто, загальна назва країни має образ «Україна». Окрім того, діє давнє правило, згадане ще у Геродота: «Вони, скіфи, називаються від імені свого вождя». Так, назва «акатціри» виникла від латинського слова «acatia” – “терня” (для пор.: «тернова хустка» - хустка з волокон рослин), але це назва населення залежно від місця проживання, як засвідчив Йордан, а загальна назва і для них “Україна”. Отже, населення певних земель, басейнів рік чи роду занять, може отримати різні назви залежно від вживаної істориком чи географом мови. Інша ситуація з соціальними термінами. Так, військовий вождь в індоєвропейських мовах називався “atta” (грецькою – “αττα”) у значенні «отець-кормилець» (козацьке «батя», «батько» і пор.: топонім «Батєво» в Закарпатській області). Так, назва «Аттіла» свідчить про германо-слов’янську фонетичну інтерпретацію імені, його вимову (до основи “atta” додано суфікс і закінчення в традиціях вимови у германців і у слов’ян). Для релігійного владики характерна назва (титул) «Осмомисл», а правитель всієї України – «Укромир», або «Скіф» (Скіл, Скілак). Прикметне ім’я брата Аттіли «Бледа», яке без сумніву свідчить про хліборобські традиції гунів на центральних і східних землях України. Та й опис вечері у маєтку дружини Бледи (гостям подавали «страву», «медос», «камос») свідчить про осілий характер життя і побуту «гуннів». Отже, назва «Аттіла» означає титул воєначальника, В українській стародавній традиції гетьман називався також «Боян», «Байда», «Когань» і «Троян». Той факт, що в європейських країнах Аттілу називали «Бич Божий» (Перун, Оскол) може вказувати на його питоме ім’я - «Ігор», від староанглійського значення “eagor” – “перун”, “Оскольд“, або «Болеслав».
Варто назвати деякі імена «гунів», з близького оточення вождя гунів Аттіли. «Адамій» - управитель маєтку дружини Аттіли на ім’я «Крека» (Вірка); «Атакам» (від грецького «αττω» - «ασσω» - «αισσω» - борзий, швидкий жвавий; цікаво, що велика пустиня в Чилі, де встановлений найбільший телескоп у світі, має назву «Атакама») - гун, представник царського роду; «Веріх» (від старонімецького “werien” – “wehren” – «захищати», «обороняти») – скіф знаменитого роду, наближений до Аттіли; «Вітігіс» - король остроготів, союзний гунам; «Гіацинт» - євнух, посол принцеси Гонорії до Аттіли; «Зеркон» (від старонімецьких слів “ser”, “seren”, “sero” – душевно біль, страждання, себто, той, який «журить», або завдає сорому, критикує) - шут при дворі Аттіли; «Ільдіко» (Гільда) – остання дружина Аттіли; «Ірна» - молодший син Аттіли; «Ісла»- гун, посол Аттіли при дворі Феодосія; «Констанцій» - італієць, секретар Аттіли; «Крека» (Вірка) - перша дружина Аттіли; «Матасунта» - дружина короля остготів Вітігіса, онука Теодоріха; «Амаласунта» (Амаласвінта) – донька і наступниця остготського короля Теодоріха; батько Аттіли «Мундіух» - «Осмомисл». «Оварісій» («Оверко» - Вишата) - дядько Аттіли по батькові (вуйко); «Онигісій» - сподвижник і радник Аттіли; «Орест» - родом з Панонії, наближений до Аттіли; «Роман» - посол Валентініана III до Аттіли; «Ромул» - глава посольства Валентініана III до Аттіли; «Рустикій» (від латині “rustical” – “rura” – огнищанин, селянин) – секретар і перекладач (тлумач) Аттіли; «Скотта» (від шведського “skott” – вистріл, стріляти) – гун, близький до Аттіли; «Едікон» (від латині “edictio” – учити, оповідати, сповіщати – «віщий», «байдюк») – гун, воєвода Аттіли («наказний гетьман»); «Ескама» (від шведського „äska“ – молити, просити: Христина) - донька Аттіли; «Аєцій» - ровесник і товариш Аттіли, виховувався при дворі Руги (Руговіта), з поверненням в Рим доріс до командувача військами везіготів, став суперником Аттіли у битві на Каталаунських висотах (Каталаунська битва гунів з військами Риму і везіготами). Війська Аттіли здійснили похід в Іспанію на прохання тамтешніх єдиновірців, від яких до Аттіли прибув їхній посланець Єфрем. Очевидно, що шлях військових обозів Аттіли в Іспанію пролягав через місто Труа в Галлії, де йому назустріч міг вийти архієпископ міста. 
КАРПАТСЬКА СІЧ. ВІД АТТІЛИ ДО ОСМОМИСЛА ГАЛИЦЬКОГО ЯРОСЛАВА 
Хто не знає Золотого Слова Великого князя Святослава Київського до князів України у «Слові о полку Ігоревім» і серед них до Осмомисла Галицького Ярослава! Чи є такі серед освічених людей, особливо ж серед істориків? Виявляється є. Наталія Нарочницька, доктор історичних наук, донька колишнього директора Інституту історії СРСР (до речі, їхня родина родом з Ніжина), мабуть не знає про існування «Слова о полку Ігоревім». Галицький Осмомисл Ярослав «високо сидить на своєму золотокованному столі, підпер гори Угорські своїми залізними полками, заступив королеві шлях, затворив в Дунаї брами (ворота), розмічаючи час через хмари, суди радячи до Дунаю». Що стосується виразу «заступив шлях королеві», то автор «Слова о полку Ігоревім» вживає цей старовинний образ ще один раз – стосовно Всеслава Полоцького, який «з Києва рискав до дозорів («кур» - від латині “curo” – опікатися, брати під догляд, опіку - автор) Тьмуторокані, Великому Хорсу вовком шлях перетнувши». Цей образ важливий тим, що під «Великим Хорсом», себто, «Великим Вершником» (“Hors” – `Кінь`, Комонь) автор розуміє Гетьмана Запорізьких Січей, а гетьманський рід України – «Ольговичі» (в «Слові о полку Ігоревім» цей рід названо «Гориславичі»). А ось наступний вираз – «Залізні полки», якими Галицький Осмомисл зміг «заступити королеві шлях» і «затворити ворота в Дунаї» (пор.: «отворив ворота Новгороду» відносно Всеслава Полоцького і «відкриваєш ворота Києву» відносно Галицького Осмомисла), то тут мовиться про Карпатську Січ тієї пори. Ця Січ розташовувалася біля верхів’їв Тиси, де про неї нагадують чимало назв, насамперед, «Тячів» і «Герца», «Вилок», «Яноші», «»Есень» (раніш – «Яворне»), «Сторожниця», «Ланчин», «Печеніжин» та інші. Десь тут, біля гори Говерли (в історичних джерелах – «Етцельберг»), знаходився маєток вождя «гунів» Аттіли, знаного в Європі як «Бич Божий» (Перун). Старовинні назви рік довкола Карпатської Січі нагадують про «Божий спис» - Блискавку: насамперед, ріка Прут названа від лужицького “prut” – небесна блискавка («бич» і «жезл»), ріки Бистриця-Надвірнянська і Бистриця Солотвинська («Бистриця» - “Citerea” – мати Енея Троянського, Богиня Блискавки Січ), «Ланчин» - той же «Спис Божий», «Тересьва» - «Небесне знамення», ріка «Тиса» названа на честь «Богині кари», ріка «Ворона» - «воронить» (блискавка залишає чорний слід – «Воронець»), місто «Герца» - «Воєводна» (від «герць» - битва), «Молниця» - від латині “molo” - «молоти зерно», «Сучава» (від «сучило» - «піч») – Берегиня домашнього вогнища (печі) – Пірогоща (Варвара), «Троїця» (шведською “tro” – constanta; німецькою “Treue” – credo, fides), «Іллінці» - від “ille” – збуджувати, запалювати дух). Таким чином, вся топоніміка і гідронімія біля гори Говерли і витоків рік Тиси, Сучави, Прута свідчить про присвяту назв Святій Богородиці Пірогощій, небесній «Торокані» - «Січі» (Богині-творцю Блискавки – «Бича Божого») і Богині Молитви Оранті (Літа, Лато - Латориця). А відтак, погляньмо на імена рідні вождя гунів Аттіли. Ім’я дочки Аттіли «Ескама» в перекладі з шведської мови – «Христина»; ім’я дружини Аттіли «Крека» - від латині “creo” має значення “творити” - “Вірка” (“wirken” – здійснювати, працювати, виконувати), або від грецького «κρεκω» - «ткати» (ткаля – “Wiebke”), або «грати на музикальних інструментах», що має значення українського імені «Дзвінка»; ім’я сина Аттіли «Ірна» нагадує про топонім «Іршава». Такі ж приклади можна навести з іменами близького оточення Аттіли. А відтак, можемо визначити місце, де знаходився маєток Аттіли, «Бича Божого», як його називали сучасники. «Бич Божий» - ріка «Прут», а «Великий Воїн» збережено у назві «Великий Кучурів» вжито композит двох санскритських слів: “ku” – земля, країна, край та “cur” (в галицькому епосі – «дюк Чурило Степанович»), при тому латинське “duce” має значення “вождь”, а санскрит “cura” /shura/ – воїн, герой, мужній, хоробрий. Хоча у назві «Кучурів» звучить значення «кучера» - перевізника, але таке словотворення “ku-curiv” сприяло тому, що топонім не був знищений, або замінений іншим значенням. Окрім того, в українській історії титул «Обозний» перекладається назвою „Troß“, а саме «Трос» був засновником Трої і, згідно з Літописом, «Перевізник» був засновником Києва. В літературі «Великий Обозний» (Возний) – «отець-кормилець» військових дружин «αττα» (atta), а, отже, - «Аттіла». При тому, у «Великого Кучуріва» є візаві «Малий Кучурів», як біля «Великого Березного» є «Малий Березний», як на небесах є сузір’я «Великий Віз» і «Малий Віз». Недалеко знаходиться «Великий Ключів» і «Великий Раковець» (санскритcmrj. “raka” – “повний Місяць»). Значення «Великий» в народній пам’яті не може вживатися до розбійників, воно вживається до небесних знамень і великих особистостей. А тому місто «Чернівці» (його попередник), назване від латині “cerno” (бачити розумом, віщати, бути Віщим), цілком могло бути тим містом, де знаходився маєток Аттіли, як записано в історичних хроніках, - «біля гори Етцельберг». Синонім назви «Чернівці» - назва міста «багатовойного» Ярослава з Чернігова. Так його названо в «Слові о полку Ігоревім». Знову таки, ліва притока Десни має назву «Бичиха» (нагадує про «Бич Божий», блискавку Пирогощої), як і назва «Кушниця», що на Закарпатті несе у своїй назві значення «Бичиха» (Січ). Отже, давня галицька легенда про «Дюка Чурила» (Дюка Степановича) зберігає пам’ять про Великого Воїна і Захисника Країни Святого Юра (не про грецьке ім’я «Георгій» йдеться; французькою “jurer” – журити, ругати, божитися в титулі «Корибут» - «Руга» - зберігає образ «Щека»; ім’я зберігає образ прадавньої історії України). Якщо ж брати до уваги образ вождя гунів Аттіли – «Бич Божий» (Оскольд, Оскар, які мають значення «спис Божий», або «Ігор» від староанглійського “eagor” того ж значення - Перун). В «Слові о полку Ігоревім» він названий «Тьмутороканський болван» («Січовий Перун»). Маєток Аттіли знаходився біля гори Говерла. Дуже вдало передає образ «Бича Божого» ім’я «Болеслав» (грецькою «βολη», «βαλλω» -«удар блискавки»).
Існування давньої Карпатської Січі (і «залізних полків» Осмомисла Галицького) неодмінно потрібно поєднувати з тим фактом, що сучасне Егейське море називалося «Карпатським морем». На побережжі Карпатського моря стояла Троя. Другий факт пов’язаний з Іфігенією («(Іфіанасою» у Гомера: знаною як «Домаха»; її місто - Маріуполь). Після того, як Артеміда врятувала Іфігенію від принесення її в жертву богам, Іфігенія тривалий час була в Тавриді жрицею в Храмі Артеміди. А звідти її забрав брат Орест (Хрис). Як свідчить Геродот, «царські скіфи» приносили Артеміді свої пожертви на косі і острові Тузла (латинь “tura”, “tus” - Ладанка). Назва «Тузла» збережена також в Одеській області, а назва «Ладанка» збережена в Чернігівській області. Ці назві мовчазно свідчать нині про приналежність коси і острова Тузла Запорізькій Січі і Україні.                                        
«ВРЕМ’Я БУСОВЕ» - „BUßEZEIT“ (ПОРА ПОКАЯННЯ)                               
Одним з вкрай невдало прочитаних місць в «Слова о полку Ігоревім» є згадка про «Готських дів»: «На річці, на Каялі темінь світ покрила: по Руській землі простягнулися половці, як пардуже лігво, і в море погрузилися, і велике буйство придали Хінові (Ганзі – автор); вже знеслася гана на хвалу, вже тріснула нужда на волю, вже врізався Дів на землю. Се, бо, готські красні діви зійшли на березі Синього моря: подзвонюючи руським златом, поют врем’я бусове, леліють помсту шароканю. А ми вже, дружина, жадні веселія». Згадане «буйство Хинови» спричинили половці, які захопили побережжя Азовського моря (в тексті: «в море погрузилися») і вступили з «Ганзейським союзом»» в угоду під назвою “Codex Cumanum” (про приморську торгівлю), що означало вільний доступ кораблів «Ганзейського Союзу» до торгівлі на Азовському побережжі. Контроль над побережжям Приазов’я належав гетьманській Січі – «Тьмуторокані» («тьма Торокань»), де грецькі слова «τεμενος» «τορος» чи «ταμω» «τορος» зберігають значення «Січ» і образ Пирогощої, богині Блискавки. Назва «Хинова» - це іронія автора «Слова о полку Ігоревім» відносно назви «Ганза», адже грецьке «Χυνος», як і німецьке “Ganse” має значення «гусак» - символ торгівлі. До того ж, і в санскриті “hansa” – гусак. Назва союзу «Ганза» означає «корпорацію» (цех). До речі, автор емблеми авіафірми «Люфтганза», українець за походженням, дуже вірно передав стару символіку назви «Ганза» - «птаха Лебідь». Назва Кодекса – “Cumanum” вжита від тогочасних німецьких слів: “queman” – “chueman” - “kuman” (kommen, gelangen) – доставатися, приходити, себто, «Кодекс заходу до пристаней». Половці, по-перше, вийшли до Азовського моря, а по-друге, вступили в угоду з «Ганзою». Власне, повторилася історія панування тут добре відомої Хазарії – суміші народів на торговельному анклаві між Кавказом, готами в Криму та задонськими половцями. Давня історія повторилася у 1706 році і нагадує сучасні проблеми. Чому задонські половці вийшли до побережжя Азовського моря? Тому, що Приазовська і Таврійська Січ «на той час знаходилися за Дунаєм» («а копія діяли за Дунаєм»). Проблема, власне, не в тому, що такі торговельні території виникають. Проблема в тому, хто ці території в змозі контролювати і не допускати перетворення цих анклавів в самодостатні економічні утворення, як це сталося в роки Хазарії, яка існувала тут тривалий час і яку «покарав» Олег Віщий і зруйнував Святослав Ігоревич. Намагання утворити тут Тьмутороканське князівство не мало і не могло мати успіху, оскільки тут щораз виникав конфлікт інтересів – загальнодержавного київського інтересу (цей курс підтримувала Візантія і єврейська громада Русі-України) і більш самостійного курсу окремих князів. Похід сіверського князя Ігоря Святославовича у 1185 році на половців, щоб «напитися шоломом Дону» та, як написав автор «Слова о полку Ігоревім», щоб «пошукати града Тьмутороканя», належить до цих зусиль. Див.: «Економічні погляди автора «Слова о полку Ігоревім».    
В чому хибність при прочитання тексту? Історики і літератори при дослідженні тексту «Слова о полку Ігоревім» не враховують того факту, що «буйство Хинови-Ганзи» викликано угодою з половцями, а «красні діви» це не «гарні дівчата», а стародавня лексика воїнства: німецьке «kraß“ /krass/ - грубий, різкий („krasser Philister“ – «тупий буржуй»), а “divy” («дівиці») – воїни «богунці» (на латині “Diva” – богиня; “La Divina Comedia” – “Божественна Комедія”). Клавдій Птолемей називає богунців «осси» від староанглійського слова “oss” - “бог“ (ass), латинь “div” - “бог” (т. з. «корсь» - воїнське товариство, або «юнаші» у Влесовій книзі). У Птолемея «осси» локалізовані побіля Венедської затоки, де сучасне місто Гродно (в списку «Баварського географа» вони названі «мілокси» від шведського слова «milo” – табір, військовий привал). Ще один вираз - «Врем’я бусове» - це калька німецького „Bußezeit“ – «покаяння» і «лихоліття», а вираз «помста шаруканя» означає «військова помста» німецьке “Schar” – «військовий загін», «озброєна ватага», юрма»), а не половецький ватаг «Шарукан»; якого у 1068 році взяв в полон Святослав Ярославович, син Ярослава Мудрого. Мабуть, половецький ватаг мав прізвисько чи титул «Шарукан» - у значенні «Войнило» чи «Атаман» (як було заведено у дончаків). 
Ще одне важливе пояснення стосується назви «Сарматія». Вона утворена від староверхньонімецького слова “saro” (старосередньонімецьке “sar”) – «військове озброєння» і назви озброєних загонів “skara”, де дифтонг “sk” читається як “sch” - “schar” (Heerschar, Trupp, Heer, Menge, Schar). Друга частина назви – «Сар-матія» так само німецька: староверхньо- і старосередньонімецьке “math” – сила, влада, міць. Себто, «Сарматія» - «Воєводина». Таке ж значення має назва міста «Воїнь», назви «Ілая-Січ», «Сула», «Самара». Не забуваймо того факту, що «сармати» це - самоврядуюче воїнство, яке діяло на основі військової демократії. Претензій на державну владу воїнське товариство не мало, але виступити на боці чи проти Великого князя, могло, як це не раз траплялося в історії козацтва. Окрім того, Січове козацтво не рідко заключало угоди з європейськими королями на охорону кордону (лімесу). Козаки були лицарями Родоського і Мальтійського Ордену. Тому на острові Мальта й досі збережена статуя Запорожця, який підпирає плечем Землю. Про це - слова автора «Слова о полку Ігоревім» - «А галиці свою думу рають на уєдіє («попас» - авт.) полетіти бажають». Себто, коли свої князі не дбали про Січ, то січовому товариству нічого іншого не залишалось, як шукати того, хто оплатить козацькі послуги. Тому й важко визначити, що саме мав на увазі автор, назвавши воїнів-богунців «готські красні діви», - «красні-славні» чи «”krass” – різкі, грубі? Як свідчить літописець, Володимир Старий у 993 році «ходив на хорват» (латинь “chors”, “cohors” – воїни охорони), чому й автор «Слова о полку Ігоревім» пише, що «того старого Володимира треба було пригвоздити до гір Київських», бо ж «копія» («дівиці» перейшли за Дунай, звідки «вились їхні голоси через море до Києва» - бажали повернутися назад. Великий князь Ярослав відновив Січі («той же дзвін чув давній Великий Ярослав»), а «Володимир (Мономах) не хотів чути про Січі – «вуха затуляв у Чернігові». Ось такий урок історії засвідчив автор, патріот України, боян і ходина Святослава Київського і пестворец (драгоман) Ярослава Чернігівського. Відсутність Воїнських Січових дружин призвела до лихоліття в Україні. Чи не так сталося і в наш час, коли перші президенти- пацифісти і чужі «міністри» довели українську армію до «стану» - «а ми вже, дружина, жадні веселія»? І наскільки нерозумною виглядає опозиція, не розуміючи важливих речей.                    
КЛАВДІЙ ПТОЛЕМЕЙ І УКРАЇНА. SUNT VERBA ET VOCES (Не «тільки слова і звуки»). 
Великий грецький астроном і географ Клавдій Птолемей народився в Середньому Єгипті в Птолемаїді Гермейській, навчався і потім проводив астрономічні спостереження в Олександрії Єгипетській. У 147 – 148 році, мабуть тільки один раз, відлучився з цього міста, щоб відвідати Каноб. Роки життя – 89 рік до нової доби – 167 рік нової доби. Клавдій Птолемей фактично став основоположником географії, він запропонував принцип орієнтованої на північ географічної карти, при створенні якої використав свої  математичні і астрономічні знання. В його «Географічних настановах» є опис т. з. «Ευρωπη Σαρματια» (Європейської Сарматії), а по суті, опис України з прилеглими землями. З цього опису видно, що в наступні сторіччя до «Географічного підручника» Клавдія Птолемея приклали свою руку переписувачі його праці і, звісно, внесли зміни у місцеві назви відповідно до потреб часу (торгівлі) і вимог церкви (щоб у назвах не згадувались боги і кумири язичників). До того ж, опис Скіфії Геродота беззастережно свідчить, що сармати (савромати) локалізувались за Танаїсом (за Доном). Отже, перше, що кидається у вічі при прочитанні «Географічного посібника» - назва «Сарматія», яку греки називали «Савроматія», в основі назви якої греки вживали не основу «Σαρ-», а основу «Σαυρο-». Себто, Клавдій Птолемей, як грек, мав би вжити назву «Савроматія». Друге зауваження стосується поселень в межах України, де в порівнянні з назвами Геродота зникла назва «неври» і виникли цілком нові назви виробників пеньки. Як приклад, можна назвати поселення, де вирощували луб’яні культури (коноплі, латинь - “cannabis” -  для виробів канатів, мотуззя, парусини, тощо). Так, прикарпатські виробники пеньки біля ріки Стрипи у Клавдія Птолемея названі «пієнгіти» (від іспанського “pien” – стебло, терня), а поліські виробники пеньки (німецькою – „der Hanf“, англійською „hemp“ - коноплі) біля ріки Друть, названі «кареоти» на основі назви пальми `Caryota`, з волокон якої виробляли те ж таки мотуззя для корабельних потреб (канати, тощо), Згодом автор «Слова о полку Ігоревім» називає їх «полочанами». Сучасні дослідники праці Птолемея вважають, що географ і астроном допустився чималого числа хиб в «Географічному підручнику», що зовсім не відповідає дійсності. В описові України Птолемея зазначені ті самі назви, що у Геродота, але на основі інших вживаних на письмі мов: грецьке назва «авхати» (люди молитви – лемки, волинь) вжита на основі латині “velle” (воліти, просити, хотіти) як “вельти’ – «Волинь; назва «паралати» вжита як «ставани», назва «гелони» залишена у записі Геродота, а ось «агафірси», себто, «буковинці», у добу Птолемея частково встигли заселити землі пониззя Десни і назвали нові землі свого поселення на свій лад «Стародубщина» («дуб» - «бук», атрибут небесної Володарки Одигітрії). Про напрямки заселення уже в наступні сторіччя свідчать назви «Шестовиха» («шест» - бук), «Твер» (від старонімецького „twer“ – поперек, себто «Пересічень», переправа ріки), «Руза» (Гнівань). Для прикладу можна пояснити назву «сали» у Птолемея. Ця назва вжита від латині “salue” – «радію» (від “salus”) і засвідчує топонім «Радуль» (поряд - «Любеч») біля Дніпра. А тому й не дивно, що за назвою «сали» названі «гелони» (від грецького “ελων” /helon/ – оголошувати «ясу» у похід, «яса» - «трубіж»: «гелони» - переяславці, або «альтціагіри» у Йордана). Таким чином, важливі не «слова і звуки», а їхні значення. При тому, населення території між витоками Вісли і гори «Карпата» (в «Страшній помсті» М. Гоголя гора названа «Карпат») у Клавдія Птолемея вказане досить скупчено («фругідіони» - «просичі» від старонімецького "frugen” – просити; латинь “fruges” – жито; “frugi” – добрий, корисний; «аваріни» - від англійського “aware” – знаючий; «омброни» - від латині “ombros” – дощовий; «анартофракти» це композит латині, який передає образ «свята проводів року» - «різдв’яна вечеря», наприклад, у назві «Чинадієво», у якій дунайська латинь “cina” – «вечеря»; «бургіони» - горяни;, «арсіети» - огнищани, палії; «сабоки» від “sabina” – стріла (Стрілки), «пієнгіти» - від іспанського “pie” – стебло (Стеблівка), «бієси» - від “boi”, як назви нагірних пастухів). Такі назви засвідчують факт пізнішого втручання у цей перелік місіонерів, як, наприклад, богослов і християнський місіонер Мартин Бракарський, який народився в тутешній Панонії у другій половині VI сторіччя, був проповідником та відвідав святі місця на Близькому Сході (див.: стаття «Хрещатик – шлях молитви. Християнство в Україні» тут на сайті «Чтива»), а завершив життя єпископом в Іспанії.
Географічні назви у Клавдія Птолемея, будь вони місцями виробництва чи продажу певних товарів чи сакральними топонімами, досить вірно передають автохтонний образ. Проблема полягає у тому, щоб вірно визначити мову перекладу. Так, назва «фругідіони» могла бути перекладена на старонімецький з використанням дієслова “frugen” (просити- просичі), латиною “fruges” – «жито», “frugI” – «користь» (прибуток), а могла бути перекладена композитом шведської мови “fru” – «жінка», «дружина» та “gid” – “провідна”. Образ Провідної Діви – Одигітрії - у назві міста «Песергінум» (назва міста «Берегове» у добу Римської імперії, де “pes” – «хода», а “ergo” – «творити»). Так само тотожно здійснено переклад місцевих назв в Списку «Баварського географа», в якому зазначено торговельний шлях з Пруссії через ріки Німан, Шару, Прип’ять до Києва та водний торговельний шлях від гирла ріки Вісли через Дністер до Чорного моря та до ріки Дунай (до кордону з сучасною Румунією біля гирла ріки Прут). І, нарешті, важливо відповісти на запитання про вжиту в «Географічному посібнику» Клавдія Птолемея назву «Європейська Сарматія», яку греки правильно записували «Савроматія». Греки утворили назву на основі санскриту “sava” – пробуджувати спонукати, освячувати і “matar” (matia) – мати: «Січ-Мати».  «Козацька Мати» - Україна (Державна Богиня). Назва «Січ» утворена від санскриту “si” – спонукати, пробуджувати, надихати (на честь небесної Січі, ім’ям якої названий перший місяць року – «Січень»). Святий Вечір в Україні святкується 6 січня (на Святий вечір малі діти носять вечерю; так відзначається «аннартофрактія» - проводи старого року), а Новий Рік за старим стилем розпочинається 14 січня. 10 січня святкується Різдво Пресвятої Богородиці. За календар року відповідає небесний Місяць (Мислич, Числобог - Кронос) і тому жителів одного з поселень біля ріки Стрибога у Клавдія Птолемея названо «анартофракти» - «Чинадієво» (тут існував прадавній замок «Чинадієво»). Поряд знаходяться давні сакральні назви «Жденієво» («Надії»), «Пацканьово» («Сурми миру») та «Анталовці» (як «Молитви Надії»). Важливий другий сакральний образ санскритського слова “sava” (пробуджувати, спонукати і присвячувати) – образ “savanna” – три частини доби (ранок, полудень, вечір), себто, День, як єдність світанку, дня і вечора. Оберіг ранку – Східний Бог (Сіверський Донець), полудня – Південний Буг (Бог), вечора – Західний Буг (Бог). Тема Ранку, Дня і Вечора (брати Сіва і Рус і батько Богуслав) присутня у Влесовій книзі (дочки Древа, Полєва, Скрева), а її філософське трактування передано у «вченні» про Правь (як Імперативне), Явь (Суще, Буття) і Навь (Шлях у Невідоме). Чи не тому у назві «Америка» чути грецьке «ημερα» (αμερα) – День. Чи не тому на східному узбережжі США нас зустрічає велична Статуя Богині Свободи з’ смолоскипом в десниці.  
Врешті, можемо дати відповідь на запитання: «Чому у V столітті до нової ери батько історії Геродот і у II столітті нової ери батько географії Клавдій Птолемей детально описали Україну? Тому, насамперед, що Україна займала важливе місце в житті Європи і тому, що в Україні зберігаються сакральні образи давнього світогляду землян. Відтак, запитаймо й самих себе: «Чому українці боронять свою сутність, свою свободу і свою країну?». Тому, що генетична пам’ять українців коріниться в далекому минулому на просторах від Сяну до Дону. Тому, що українці оберігають образ Святої Богородиці і її Сина – Святий образ світового Християнства. Про цей святий образ засвідчив Геродот: «Озеро, з якого витікає Гіпаніс, називається Матір’ю Гіпаніса». Нині про давню назву «Мати Гіпаніса» нагадує назва міста «Теофіполь» - «місто Богородиці». Первісно образ Богородиці і її Сина творять обриси України і Криму (легенда про Артеміду і Іфігенію-Іфіанасу-Домаху у назві міста «Маріуполь»). Тому українські освітяни і літератори, історики, політологи і журналісти можуть і зобов’язані пояснити народу правдиву історію України.     
ЙОРДАН, ПРОКОПІЙ КЕСАРІЙСЬКИЙ. «ВСІ СВОЇ СПРАВИ ВОНИ ВИРІШУЮТЬ СПІЛЬНО»  
Прокопій Кесарійський народився в портовому місті Кесарії в Палестині між 490 – 507 роками. Звідси його величання, оскільки родинна приналежність не відома, а свідчення його життєвого шляху можна вичитати в його працях. Починаючи з 527 року по весну 542 року (з перервою у 534-536 роки) він був радником полководця Велісарія і брав участь у війнах Візантії з вандалами в Африці та з остготами на півночі Італії, а оскільки остготи певний час були в союзі з гунами, то його свідчення про землі України варті уваги. Після розладу з «гунами» остготи осіли біля Дунаю, де утворили свою республіку, про що свідчить її назва „Gutpiuda“ (дослівно «Добро народне»). Нині в Румунії аналогічне значення зберігає назва «Добруджа», де знаходилась «Задунайська Січ», знана як «Трофеум Трояні». Назву “Gutpiuda”  на латині можна було би передати значенням “Res Publica”, а готи назвали б її «Гардаріха» – «Спільне благо». Україна - „Gardaricha“ (“richa” - термін відноситься до країни, на відміну від назви «Гайворон» - від “heiwa” – термін, який відноситься до громади, родової общини). 
Щоб зрозуміти назви Прокопія з Кесарії, потрібно навести свідчення Йордана, який жив і писав майже у ті самі роки (праці, в яких він виступає як сучасник подій, завершуються 552 роком). Отже, в «Гетиці» Йордана повідомляється, що військові дружини готів, яких він, як і авторитетний для нього Косіодор, сприймає як скіфів, перебували в країні Скіфії (Україні) в трьох місцях: біля болота Меотиди (сучасна Тамань), в Мізії, Фракіях і Дакії (сучасна Добруджа) і знову в Скфії на Понтійському (Чорному) морі. Ці місцеперебування військових дружин України називає автор «Слова о полку Ігоревім» у словах: «Дів кличе вверху дерева, велить послухати землі незнаємі (тут іронія – авт.) – в Лозі і Поморію, по Сулію і Сурожі, Корсуню і тебе, Тьмутороканський болване!» («і тебе, Бич Божий!» - авт.). Всі названі землі це - землі України, на яких існували Січі, як митні «попаси» і як військові товариства – «Трофеум Трояні», а Україна в «Слові о полку Ігоревім» названа «Земля Трояні». «Гетика» Йордана написана в 551 році, себто, майже у ті ж роки, коли була написана «Історія війн» Прокопія Кесарійського (роки життя: 490 – 560). 
Найбільш могутніми серед гунів Йордан називає «альтціагірів». Сучасний мовознавець зобов’язаний прочитати у цій назві значення «переяславці», адже перша частина “alte”, “altius” передає значення «пере-» (вище, над, горі-), а дієслівне “agieren” має значення «агітувати» (скликати, оголошувати ясу у назві «Переяслав» на річці Трубіж; «трубіж» то і є «яса»). У Геродота Переяслав названий «Гелон» від грецького слова «ελων» - “helon”) – оголошувати ясу, або - скликати і відправляти у похід. Альтціагіри – переяславці, як свідчить Йордан, володіли степами Причорномор’я і Тьмутороканю. Але, якщо дві найсильніших частини гунів це - «переяславці» (альтціагіри) і «січовики» (савіри, хунугури), то чому всі «історики» вбачають в «гунах» китайських «сюну» чи там, тувинських «шойху»? (“Scheuche” - пугало). Прочитаймо це свідчення історика Йордана ще раз: «В третій битві у ріки Ерак (Трубіж), коли Баламер і Вінітарій зблизились, Баламер (одного кореня з українськими прізвищами «Балога», «Балух», «Баль» «міцний», «мужній» - «Ізяслав») поранив стрілою в голову Вінітарія і вбив, а з племінницею Вінітарія Вадамеркою одружився». Що везіготи і остроготи через конфлікт розійшлися, при тому, що остроготи підкорились владі гунів, але Вінітарій прагнув показати себе і напав, навіть, на антів, чого не стерпів вождь гунів Баламер, свідчить про те, що не такими й численними були остроготи і везіготи на межі між донськими росомонами і антами. Йордан назвав попередників половців «росомонами» на основі німецької назви коня – “ros” (Roß) - «коноводи», або «половці» від латині “polia” – «стадо коней», які греками і Овідієм називалися також «гіппоподами», або «гіппомольген» - коневодами. Щоб читач зміг краще зрозуміти, про що розповів Йордан, можна сказати своїми словами: «Наймогутнішими серед скіфів були переяславці (альтціагіри» і поляни (хунугури). Коли ж острогот Вінітарій напав на антів, то цього не стерпів Великий полянський князь і виступив проти Вінітарія. Битва між ними сталася на річці Трубіж (Ерак) і з того часу остроготи вже мирним шляхом увійшли в склад Полянської держави. Врни згадані і в «Слові о полку Ігоревім» як «урими».        
Про те ж саме свідчить Прокопій Кесарійський, називаючи Січові дружини «сагінами» (грецьке “saga” – бердиш, козацька сокира – оскордь, та загалом, «озброєння», або, як його називає Микола Гоголь, «снаряд», «військовий обладунок»): «Над сагінами сидить багато гунських племен. Країна, яка бере там початок називається Евлісія і варварський люд займає як морське побережжя, так і внутрішні краї впритул до озера Меотиди (Азовське море) і ріки Танаїс (ріка Дон). За ними на північ сидять племена антів». (Прокопій Кесарійський. «Історія війн», XI, VIII, 4) Отже, як сучасник першої половини VI сторіччя, Прокопій Кесарійський свідчить, що Переяслав володів причорноморськими землями, а саме це місто історично гетьманське (Переяславщина – Гетьманщина, яка у Геродота газвана ‘Геррос’ від старонімецького “herr” – полк, воїнь), як і названа Прокопієм «Евлісія» це - Сурож, згадана у тексті «Слова о полку Ігоревім» -у словах «Дів кличе вверху дерева, велить послухати землі незнаємі: в Лозі і Поморію, і по Сулію, і Сурожі, (!!!) Корсуню і тебе, Тьмутороканський болване!» та у словах «Вступле Дівою в землю Трояні, вспле Скала, лебединими крилами на Синьому морі у Дону плещучи?». Назва «Евлісія» записана від шведського слова „ävlas“ /evlas/ - ринути, прагнути, устремління (як у назві «Стремигород» в Житомирській області) і передає той же образ, що й назва «Січ» (Воїнь), санскрит “si” та санскритське “sava” у назві «Савур Могила»“ (пробуджувати, збуджуюча та як «присвята» Січі, яка пробуджує світло, світанок; а ще – сповіщає, сигналить вогнем). Аналогічну назву, «Воїнь», мало місто біля гирла ріки Сули (на правому березі Дніпра), того ж самого значення, що й ріка: санскрит “sava” та “su” у назві «Сула», санскритське “si” у назві «Січ» та індоєвропейське “illa” у назві «Ілая» передають один образ – «Січ» (Воїнь), богиня «надихаюча воїнів», воєводна богиня блискавки – Січ, Пірогоща. У народі богиню називали «Халкіда» (Хлібна), а воїни називали богиню «Кіммінда» (Січ). Те ж саме свідчить і Прокопій Кесарійський: «Анти і склавіни вважали Творця Блискавки, творцем всього сущого». І далі: «Анти і склавіни не управляються однією людиною, а з давен живуть у народоправстві і тому всі справи у них вирішуються спільно» (Прокопій Кесарійський. «Історія війн», IV, 21). «Анти», як знаємо, «лемки», «галичани», «подоляни», «поляни», «подоляни», а «склавини» - рутени, буковинці; «переяславці» - осідлі козаки, «січовики» - похідні козаки (збиралися на Січах з приходом весни). При тому, назва «Евлісія» може передавати значення грецького слова «ευ-λιση» у значенні «покаяння» чи молитви, прохання про прощення (пор.: «Савур Могила»). В «Гетиці» Йордан це місце називає ‘Карей’ від готського слова “kara“ (старосередньонімецьке “kar”) – покаяння, каяття (жалоба, журба – “trauer”, про ту ж таки Савур Могилу). При таких сумлінних і ретельних свідченнях Прокопія Кесарійського та Йордана про Січові землі, нащадки запорожців мали б поставити пам’ятники історикам не тільки на Савур-Могилі, або в місті Таганрог (ці назви синонімічні), але й у Києві, як того заслуговує прадавня історія українського козацтва. Загалом, український народ заслуговує на гідність і повагу за ту історію, яка «не на папері писана», бо стільки гідного пошани замовчувалося та й нині в Україні не відоме та замовчується, про що змушений був написати Теофан Прокопович у своєму зверненні до української молоді. Можна докоряти вченим історикам за неопановані наукою століття минулого. Однак, не варто забувати й того факту, що покоління українських істориків щораз систематично винищувалися. І тому академік колись радянської академії наук на запитання про значення назв, вжитих у працях Клавдія Птолемея («Метрополь», «Сермій», «Азагарій», вказаних Клавдієм Птолемеєм біля Дніпра, «Евлісія» і «Карей» біля Меотиди) зачинає нести нісенітницю про що завгодно, але не спроможний впевнено і виразно пояснити назви: Київ – Метрополь, Канів – Сермій, Димер - Азагарій, «Евлісія» – «Сурозька Січ») та свідчення автора «Слова о полку Ігоревім» («по Сурожі», а те ж саме значення має назва ріки «Каяла», та «Сула» - Січ, Воїнь і «Посуліє» - «Скалиста» Таврія, або Запоріжжя, як козацькі військові адміністративні одиниці). На побережжі Чорного і Азовського (Меотида) морів виникли добре відомі міста: Борисфеніда, Ольвія, Калліпода, Херсона, Феодосія, Карей, Мирмекій і Трапезунта, які грекам дозволили побудувати непереможні скіфи, щоб греки здійснювали з ними торгівлю. Саме тому у назвах населення вздовж рік зазначені виробники товарів, які ним вироблялись («кареоти» - пенька; «спали» - люди на переправах; «фісагети» - виробники корзин, плетива з лозини, в’ятичі). А, отже, землі Причорномор’я, як зазначає Йордан, - скіфські, або, як і сьогодні, – українські.
Одна з проблем історичної науки в Україні – рудименти поневоленого творчого пошуку. Радянський історик працював в межах ухваленого плану, тематики, фінансування і т. д. Над істориком гнітом висів тягар директивних настанов. І тому й сьогодні, в інших умовах, вчений заглядає в рот керівнику теми, відділу, інституту. В країні не розвинута практики надання грантів на дослідження історичних тем для вчених, кафедр, аспірантів, студентів, що не сприяє інтенсифікації в сфері історичних досліджень. Що ж до вчасної реакції істориків, а завдяки історичним знанням, і політиків на злободенні питання часу, то така реакція в питаннях історії України (церкви, держави, армії, кордонів, суспільства, виробничих сил, культури, міграції і депортацій, голодомору, і т. д. , і т. і.) здебільшого не кваліфікована і не чутна. Нинішня агресія і війна ввійде в історію як огидна у свій підлості і мерзенності. Можливо, що ганьба і сором, які залишаться в підручниках історії знову будуть списані на одну особу, на вождя. Йому буде приписана якась хвороба, психічна неврівноваженість, тощо. Але стид і сором, який нині переживають слов’янські народи через жахливу війну одного з них мають своїми причинами минуле і ставлення до цінностей і гріхів минулого, по суті брехню. Простий приклад. Полоненого бандита закривають в СІЗО, де слідчі щось про нього вивчають, а це означає утримання бандита за кошти суспільства. Чомусь ніхто не здогадався привести того бандита до пам’ятника дівчинки, жертви голодомору. Нехай би бандит постояв перед образом дівчинки, яка через таких звірів як і цей бандит, загинула, дитинкою пішла в небуття. А тому, поряд з необхідністю знати історію, напрошується питання до історика який взяв на себе важкий труд вивчення злочинів Голодомору – чи розуміє сам історик, що кваліфікація голодомору як «геноцид» повинна виходити за межі села, міста, області, республіки? Хіба за межами України тих, хто рятувався там від голоду, зустрічали з обіймами? А куди зникли українці Слободи, Кубані, Поволжя, Сірого та Зеленого клину де вони становили переважну більшість населення? При тому вираз «зникли» тут цілком достовірний. Адже, якщо би українці там жили і не тужили, то факт голодомору в самій Україні можна кваліфікувати як завгодно – як класову боротьбу, наприклад, як дурну і страшну «заповзятість» хохлів, як необхідність індустріалізації країни перед загрозами «від капіталістичного оточення». Однак ці ідеологеми покликані тільки затушувати злочини. Насправді, у вчинках організаторів голодомору була прихована мета – геноцид. Тому на істориках лежить велика відповідальність за розкриття правди. Бо європейські народи так будуть розуміти голодомор, як їм про нього розповість «росагітпроп», а не так, як дійсно було. Тому й Закон про вшанування трагедії голодомору повинен діяти невблаганно – по відношенню до праведників і по відношенню до тих, хто сьогодні з хрестами на виях з автоматами і на танках знову чинять зло. Процитуйте плач жінок України з тексту «Слова о полку Ігоревім», процитуйте плач і поневіряння збожеволілої Катерини в «Страшній помсті» Миколи Гоголя – вони сучасні. 
“ПУСТИННІ ЗЕМЛІ БОЇВ” І УГОРЩИНА
Українська назва «Угорщина» утворена на основі польського слова “ugor” – “пустинь”, “слобода”. Самі поляки називають Угорщину “Wegry”, скориставшись старим словом північних мов - “vegr” (в готській мові - “wigs”, в сторонімецьких мовах -“weg” – дорога, шлях, мандри; “wig” - Kampf). Угорці належать до угро-фінської сім’ї народів. Як українська назва «Угорщина», так і польська назва “Wegry” – назви цілком історичні. Різниця між ними у тому, що в українській назві збережена пам’ять про землі над Тисою як «Пустинь». Так в «Природничій історії» Плінія Старшого зазначено: «З тилу від карнів і япідів, де несе свої води великий Істр (Дунай – автор), з ретіями межують норики, з карнами межує озеро Пейсо (Балатон – авт.) і пустинні землі боїв, однак вони вже заняті колонією Сабарія божественного Клавдія і містом Скарабантія Юлія». Ці свідчення Плінія Старшого відносяться аж до 50-х - 70-х років нової ери. Назва «Пустинь» у даному випадку має значення «Слобода». Річ тут не тільки у тому, що значна частина тутешньої землі була заболоченою і не обжитою, але й у тому, що поселенцям на прикордонні з рабовласницьким Римом надавались «слободи» з метою утримання і оборони землі і захисту населення від захоплення в рабство. Таку ж роль виконували козацькі «слободи» на східному прикордонні України. В роки правління Аттіли римські війська були витіснені звідси за Дунай. В IV сторіччі ці землі належать склавінам (“sclaveni” - буковинці), що засвідчено у Йордана. Що стосується польської назви “Wegry”, то вона зберігає пам’ять про факт міграції (приходу) сюди угро-фінського племені з північно-східних земель. Тобто, українська назва зберігає пам’ять про період I сторіччя нової ери, а польська назва фіксує період приходу угорців на ці землі на початку X сторіччя. При тому, образ назви «Пустинь» характерний для козацьких паланок - Січей (пор.: вираз «Вже, бо, братіє, невесела година постала, вже Пустині силу прикрила» («Слово о полку Ігоревім»).  Такі «Пустині» («Попаси») знаходилися довкола України на торговельних шляхах: Орел (Черкаська Слобода). Тьмуторокань (Тамань, Керч), Білгород-Дністровський, «Трофеум Трояні» (в Добруджі), Нови-Сад (Воєводина біля Тиси). Гродно (біля ріки Німан), Полоцьк (біля Двіни), Новгород (біля Волхова), Переяслав-Рязанський (біля ріки Оки). Такі ж митні пости мала Римська імперія вздовж Лімесу між Римськими володіннями і германськими землями. Вислів «Хочуть полетіти на уєдїє» в «Слові о полку Ігоревім» нагадує про роль воїнських стад (полків) України в контролі над ввозом і вивозом товарів. «Уєдїє» то і є «Попас» (Січі і Адміністративні охороні паланки, Митний контроль на водних торговельних шляхах).  Що стосується німецької назви цієї землі – “Ungarn” – то вона утверена від дунайської латини “ung” (кут, ріг), себто, означає «Покуття» і жодного відношення до «гунів» та до вождя Гунів Аттіли не має. Угорці прийшли сюди на початку X століття.                  
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