"ABC" ДЛЯ АКАДЕМІКІВ І ПОЛІТИКІВ: НАЙКРАЩЕ, КОЛИ ДОБРЕ
1. ЯК ВИРВАТИСЬ З ПОЛОНУ ЗАШТАМПОВАНИХ ЗНАНЬ
Мова і розум єднають суспільство - це правда. Як правда й те, що на протязі століть т. з. царська, а за царською і більшовицька влада заподіяли немало злочинів тільки для того, щоб знищити українську мову, щоб витіснити її з освіти, науки, політичного буття народу. Комусь здавалось, що таким робом вони борються за "комуністичні ідеали", а комусь хотілось, щоби все було його - "і те моє, і те моє". Жодного "інтернаціоналізму" в таких забаганках не інувало і не могло існувати. То було елементарне варварство, нічого більше.  Бо мова, фольклор, традиції народу і сам народ виникають не з волі Пушкіна чи Лєніна, а з Волі Божої. У відповідь на варварство геніально написав Тарас Григорович Шевченко в  поемі "Кавказ": "Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І неситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави бога, Великого Бога... Борітеся - поборите, Вам Бог помагає!".
Що історична наука в Україні - найслабкіша ланка інформаційної політики, сумнівів немає. Наглядний приклад сказанному - намір групи істориків визначитися з датою першої згадки про державність Русі-України. Одного разу історики, навіть, збиралися в редакції газети "Голос України" і побалакали на визначену тему. Зійшлися на тому, що "ювілейну дату" потрібно шукати в інтервалі 838-852 років і на тому ентузіазм активістів -істориків і газети - висяк, бо історикам чомусь не вистачило писемних свідчень і вони продовжують блукати манівцями. А проте, писемних свідчень про історію України вщерть, але знаходяться вони в іноземних хроніках. Оскільки в іноземних хроніках всі родові найменування та особові імена згідно церковних догм і правил записані тільки в іншомовних тлумаченнях, то наші історики вважають ці назви й імена чужими.
Однак, історики мали б знати, що з впровадженням в життя європейських народів нової релігії (віри), всі старі літописи мали бути знищені. Доречно згадати, що Карл Великий, титулований захисник християнства, наприкінці свого життя заборонив знищувати старі літописи і повелів їх зберігати. Тому й історія Німеччини розпочинається у перші століття нової ери. Друга проблема виникла через те, що греки запровадили такий порядок, щоб на письмі всі географічні назви і імена історичних постатей писалися на основі грецької лексики. Тому в писемних джерелах греків, які писалися і переписувалися в монастирях, не можливо знайти питомо автохтонні географічні назви чи особові імена, аж до пори прийняття такими народами християнства. Так чинили не одні лише греки (Східна церква). Так само чинила Римська (Західна) церква, допоки не виник протестанський рух. Відгомін аналогічного протистояння релігійного центру і релігійної периферії (церковного життя) давав знати про себе і в Україні, яку греки у давнину назвали "Скіфія" (від латині "scio"), а потім - "Русь" (від латині "rus"). Як зазначив Геродот, "скіфами їх називали греки, але самі вони називали себе "сколотами" по імені свого царя". Тут знову таки вжито пояснення, а не питому автохтонну назву. Що ж тут не ясного, коли до однієї і тієї країни, до одного й того ж народу вживаються різні назви й імена? Греки називали інші народи на свій лад, самі автохтони мали свої назви, а хронографи (історики) вживали свої назви, пояснюючи їхні значення. Мабуть, для різних назв завжди потрібно знаходити спільний знаменник - оригінальний. 
Первісна спільна назва українців - "родимичі". Про цей факт сповіщає Прокопій з Кесарії (Кесарійський) в своїй книзі "Історія війн", написаній в першій половині VI сторіччя: "Та й ім'я у антів і склавинів було одне. Адже одних і других здавна називали "спорами"" (глава IV, §29). Так само й укладач Влесової книги зазначив: "А родичі (родимичі) не  хотіли жити з нами в одній державі". Чому так сталося, що Ярослав Мудрий не став розширювати свою державу і дав змогу північно-східним племенам і народностям розвиватися самостійно? Найперш тому, що Україна на той час давно мала свої усталені кордони від Сяну до Дону, мала свою історію, а головне, народ України сповідував християнську віру і вдчував свою внутрішню спорідненність.
Однак, наприкінці XII сторіччя як літописець Нестор, так і автор "Слова о полку Ігоревім" вже мусили дотримуватися певних релігійних догм і не могли наголошувати на традиціях минулого, на природному календарі народу. Але досвічені історики, філологи, літератори не можуть не знати і не розуміти народні поетичні образи, які вжиті і збережені завдяки сумлінному автору, який дотримується правди. Так сталося з текстами "Повісті временних літ" і "Слова о полку Ігоревім". Інша річ, що вчені історики, філологи не збагнули чимало - десятки і десятки - слів, образів і метафор давніх авторів. Мало того, академіки внесли в "переспіви" майже документального твору, грубі помилки (дивись статю "Слово о полку Ігоревім". Образи і метафори" на сайті "Чтиво").
Для прикладу розгляньмо вислови в "Слові о полку Ігоревім", у яких автор вжив лексему "онуки" (в тексті - "внуки"): "русичі - Даждь Богові онуки", "вітри - Стрибожі онуки", "Боян велесів онука". Ясно, що назва "русь" - населення метропольних полян, "Стрибожі онуки" - населення Придністровської  України, а латинь "veles" означає "воїн", "козак". Важлива, однак, їхня назва "онуки". Старші люди в Україні вимовляли їхню назву інакше - "г'онуки", а така назва несе у собі значення старогрецького "γονη" /honе/ - "дитя", "покоління", або "народжене". Отже, старогрецьке "γονη" /hone/ тотожне значенню старогрецького слова "спори" (σπορα, spora) - покоління, потомство (належний до роду), діти, нщадки. Таким чином, автор "Слова о полку Ігоревім" і автор "Історії війн" Прокопій Кесарійський єдині у своїх поглядах на спорідненність народу України у час написання як першого, так і другого творів. Але ж, те саме можна сказати про назви населення України-Скіфії у час Геродота, у час Плінія Старшого, та у час Йордана і укладача Списку "Баварського географа", бо назва "паралати" це ті ж "поляни" ("роденці"), "авхати" - "волиняни", "агафірси" - "буковинці", "траспії" - "козаки", "катіари" - "січовики", або ж: "сіттичі" - це "поляни", а "черіяни" - це "галичани", як і "стаддичі" - це "козаки". 
Немає потреби повторно вказувати на всі помилки, допущені академіками Д. Ліхачовим, Б. Рибаковим, або А. Залізняком, як "уповноваженими авторитетами" в досліджені тексту "Слова о полку Ігоревім". Мабуть, сьогодні не варто осуджувати їх за свідомі чи несвідомі помилки. Вони не знали ані української мови, ні історії України і працювали під наглядом і страхом доносів. Сьогодні, скоріше, виникають запитання до сучасних невігласів, які все ще занадто вперто апелюють до віджилих авторитетів. Що до прочитання тексту "Слова о полку Ігоревім" (про це стаття автора на сайті "Чтиво" - "Слово о полку Ігоревім". Образи і метафори), то стаття була підготовлена у 2003 році і дещо у ній потребує доповнень, але було би набагато краще, якби читачі самі виконали потрібну роботу: знання і переконання приходять в процесі праці. Інакше щораз будемо чути оте банальне "Є інша думка".
Використаємо  для прикладу таке літописне свічення. Влітку 1245 року чернігівський князь Михайло Всеволодович повернувся з Угрів в Україну і поїхав (ніби то) до Батия просити у нього волості своєї. Той Батий сказав: "Поклонися отців наших (???) закону". Але Михайло відповів: "Коли бог передав нас і землю нашу за гріхи наші в руки ваші, ми тобі кланяємося і честь складаємо тобі. Але закону отців твоїх (?) і твоєму богонечестивому повелінню - не кланяємося". Батий тоді, як той розлючений звір, роз'ярився, повелів заколоти Михайла, і заколений був він беззаконим доманом, путивльцем нечестивим, і з ним заколений був боярин його Федір. Так мученицьки постраждали вони і дістали обидва вінець од Христа бога". Літописець хоч і злукавив дещо в своєму повідомленні, але й залишив нам очевиді правдиві свідчення. Так, татаро-монголи були цілковито байдужі до чужих вірувань, а тому вимога "поклонятися отцям наших закону" не могла бути висловлена (ніби то) Батиєм. Та й про яких "отців наших" міг би говорити прийшлий Батий! Головне ж, полягає в іншому. Літописець вжив по відношенню до співбесідника найменування "доман" - господар дому (домашній) - "domu", "dam patih", а "domus" завжди означає "дім", "сім'я" і звужується до значення "у себе дома" а не у значенні "хан", як повелитель військ чи володар земель.
Важливо інше. Щоб академік, який народився в селищі з назвою "Пристроми" розумів, що у назві його рідного села використане одне з давньогрецьких слів: "πρησω", яке означає "палити", "запалювати", або "πρηστηρ" /prуster/ - грім, блискавка, тріск грому та спалах блискавки, як і в іншому грецькому слові - "τορος" /toros/, яке вжито у назві "Торокань" та "Тьмуторокань". Нижче по течії ріки Трубіж знаходиться селище "Плескачі", назване від грецького слова "πλησσω" - бити, вражати, плескати. Академік мав би знати, що й сусідня Переяславу - "Гелону" назва селища "Гайшин" утворена від німецького слова "heischen" - "веліти", а віддалене місто "Яготин" назване від німецького слова "jagen" - гнати, гонити. І тоді, може, академіку стане зрозуміло, що мав на увазі геніальний автор "Слова о полку Ігоревім" у словах "Дів кличе вверху дерева, велить послухати землі незнаємі: в Лозі і Поморію, і по Сулію, і Сурожю, і Корсуню, і тебе, Тьмутороканський болване!", себто, "і тебе, Бич Божий!". А "Перуном" називали наказного гетьмана воїнських дружин Оскольда, бо "oskol" то і є "Спис Божий" - небесна Блискавка.          
2. "AIDE-TOI, LE CIEL T`AIDERA!" (Lafontaine) - ДОПОМОЖИ СОБІ І НЕБО ТОБІ ДОПОМОЖЕ!
Якось на одній з лекцій запитав відомого академіка: "Чи не міг би пан академік пояснити назви "Метрополь", "Азагарій", "Сермій", вжиті Клавдієм Птолемеєм до Подніпровської землі?". Академік знітився, певний час роздумував, а потім ожив і став ганити і ганьбити українських націоналістів. Це був не винятковий, не поодинокий приклад академічного стилю "наукових дискусій". Один з російських "перекладачів" творів Тараса Григоровича Шевченка так само своєрідно відреагував на пояснення хибного розуміння академіком Д. Ліхачовим тексту "Слова о полку Ігоревім": "Щоб ви там не казали, а Україна - це Окраіна". Таких прикладів "наукових дискусій" можна навести чимало, аж до заяв кормчого сусідів про "передачу Україні частини російського пролетаріату" після Жовтневої революції 1917 року. Звідкілля той "російський пролетаріат" взявся, "всезнаючий" кормчий не пояснив.
Як правило, українські політики цього ж рівня кормчому не заперечують. І вірно чинять, бо навіщо реагувати на нісенітниці? Як мовиться, великі душі терплять тихо. Однак, існують й інші пласти (рівні) політики: не можуть і не повинні відмовчуватися історики, політологи, журналісти. Для того вони й існують, щоб висвітлювати правду: вміло, спокійно, доказово.
Наприклад, чому б в Україні не відзначити 2500-ліття міста Переяслава, названого батьком історії "Гелон" (Геродот, "Історія", книга IV"Мельпомена" §§ 107-108)? Чому б не згадати в національних календарях згадки в історичних джерелах назви українських земль "Хриса", пояснивши читачам, що назва "Ексампаїс" стосується "метропольних полян", що "авхати" - галичани, "агафірси" - буковинці, "анти" - волиняни, або ж "лемки" і т. і.? Такі свідчення в національному календарі були б не тільки вмілою відповіддю на нісенітниці "кормчого", але й надійним запобіжником від зазіхань на землі України. Ан-ні, академіки мають "свою думку" і лепечуть щось про "націоналістів", у той час, як молоді українці гинуть від куль ворогів України, проливають кров за рідну землю, залишаються каліками на все життя.
Або, де ще у світі є приклад, коли легенда про "золоте знаряддя, які впало на українську землю 3000 років тому (меч, соха-плуг, ярмо-парус, чара), зберігалась у сучасних назвах рік країни (Оскол, Саксагань, Збруч, Сян)? Чому б не розповісти про цю легенду у книгах та у мультфільмах для дітей, школярів, студентів, дорослих, пояснивши пам'ятні назви рік? Де ж це бачено, щоб наука і освіта в Україні нехтували такою спадщиною України? Існуючі й ниніі на мапі пам'ятки з прадавньої історії України можна продовжити. Їх чимало! Бракує освічених енузіастів.
В Україні не відбувається належного вшанування і використання спадщини предків тому, що в країні немає необхідного кадрового потенціалу в галузі історичної науки, особливо це стосується давніх, старожитніх, періодів історії України, як немає розуміння значення історичного виховання для сучасного і майбутнього народу України. Мабуть, давно настав час нам самим допомогти собі, а тоді і небо нам допоможе.
3. ОРНАМЕНТИ УКРАЇНСЬКОЇ АТЛАНТИДИ
Одна з важливих функцій історичної науки - бути  метричним свідоцтвом країни і народу. На жаль, за роки "братерських обіймів" вітчизняні історики суттєво втратили іммунітет проти зазіхань сусідів на українську історію, українську ідентичність, етнічні землі України. У тому, що сьогодні на східному Донбасі ллється кров захисників Вітчизни, є певна доля й вини істориків. 
Дивно, коли жителі Луганська, Краснодона, Донецька (Юзівки) не знають, що основою назви "Луганськ" слугує фризьке "lug" (loug) - горіння, вогонь, світло  (Ранкової Зірниці), "Донецька" - англійське "dawn" /do:n/ - перший зблиск ранкового світла, ранок; у назві "Краснодон" - червона заграва Ранкової зорі, а "Маріуполь" названий на честь Діви Марії. Первісна назва Маріуполя -"Домаха" - присвячена небесній Володарці (тут знаходилася запорізька адміністративна паланка). Або, хто знає, що у назві "Гродівська" використано шведське "grodd" - зародок, росток, перше терня рослини, що в латинській мові називають "atlantius nodus". Богиню, яка навесні спонукає посіви до росту, називають "Зачаттєвська", або "Гродівська".  
Інший приклад - ріка Каяла, згадана в "Слові о полку Ігоревім". Нині ця ріка називається "Нагольна" (грецьке "nagios" - святість, яка приймає покаяння, очищення). У вітчизняних істориків, філологів роками склалося невірне сприйняття географічних назв, утворених за допопогою іноземних слів (мовляв, римляни, греки,  носії санскриту, тут ніколи не жили). Однак, вживання основ іноземних слів зовсім не означає, що там чи де-ін-де, проживали латиняни, греки, індійці, або перси. Така омонімія свідчить тільки про культуру омонімії. Так заведено у всім світі. У свою чергу назва ріки "Талан" (доля, фортуна) в Швейцарії, яка тече до Женевського озера, зовсім засвідчує, що там жили українці. Назва ріки присвячена Богині Фортуни, а очевидні присв'яти назв рік, міст богам церквою не вітались, а навпаки, заборонялись. Так було заведено і з топонімікою в Україні.
Старослов'янське слово "ука" має значення "наука", "знання". В латинській мові значення "укий" передається лексемою "scite" (scire, scitum), яка вживалася греками у назві "скіфи". Сам Геродот назвав скіфів "мудрими" ("Історія", книга IV, § 46), а відтак, пам'ятаючи опис земель і населення Скіфії Геродота з усіма назвами рік і згадкою про "вирощування хліба на продаж", запитаймо вітчизняних і іноземних вчених, куди поділися ті скіфи, які в добу Геродота проживали на просторах від витоків Тіраса (Дністра) до Танаїсу (Дону), щоби їх можна було назвати і "мудрими", і щоби вони "вирощували хліб на продаж"? І додайте до опитувального листа, що "будини" (поляни) мали ясно-сірі очі і ясні коси і розмовляли то "скіфською", то грецькою мовами (там же, §108). Нехай би усі вчені світу пройшли від Сяну до Дону, а потім до Тихого океану в пошуках світлооких хліборобів, яких греки називали, "скіфами-орачами" і "скіфами-хліборобами", і для назви яких греки використали латинське дієслово "scio" - "scite", "scire", "scitum" - знати, вирішувати, бути мудрим, як про це  писав Геродот: "самі себе скіфи називали сколотами по найменуванню свого правителя" (було би правильно написати  - "за титулом їхнього правителя"). Назва "сколоти" вжита теж від латині "colo" і синонімічна значенням "проживати", "обробляти" та "місце проживання". 
"Над чим майстри міркували днями, місяцями, роками, тим дилетанти хочуть розжитися вмить?" - писав Роберт Шуманн в одному з листів до видавця музичних творів ("Worueber die Kuenstler tage-, monate-, jahrelang nachgedacht haben - das wollen die Dilettanten im Husch weghaben?"). Ці слова виписані з п'ятого тому листування Роберта Шумана зі своїми друзями, видавцями, поетами, музикантами, з дружиною Кларою Шуманн. П'ятитомник цього зібрання мені подарував директор Будинку Шуманна в Цвікау, який знаходиться на розі площі Головного Ринку навпроти собору Діви Марії. Це місто я відвідував не один раз. 
Свою назву стародавнє місто Цвікау отримало від українського слова "цвікати" - картати, корити, докоряти, ганити, допікати, нарікати, попрікати, журити, золити, пеняти, точити, пиляти, шпиняти, тощо. В англійській мові синонім до слова "цвікати" - слово "raw" /ro:/ - дошкуляти, допікати комусь, або "взяти за живе" - "to touch one on the raw". Ось від цього англійського слова "raw" /ro:/ й названа ріка "Ров", що витікає з джерел в Хмельницькій області і через місто Бар тече в Південний Буг. Назва міста "Бар" утворена від грецького слова "baros", "barys" - "гнів", "досада". На другому березі ріки Південний Буг , навпроти гирла ріки Рів, розташоване місто "Гнівань". Себто, три назви - міста "Бар", ріки Ров і міста "Гнівань" - присвячені образу небесної богині, яка мечучи небесні блискавки, гнівається. 
Що назва саксонського міста Цвікау "гнівлива", свідчить його головна вулиця "Грімміше Штрассе" (німецьке "der Grimm" - "гнів", "лють", "шал"). Однак, ріка, яка тече через місто має назву "Мудьде" (Mulde), що означає "рів", "яр". Отже, в Україні назви ріки і міст біля неї синонімічні: "гнівні", а в Саксонії ріка яка тече "гнівним містом" названа "Рів". Тому то можемо стверджувати, що в Саксонії синонімічність назв ріки і міста не була дотримана. А, отже, первісними у відношенні до вірувань предків можна вважати українські назви. Про що це свідчить? Тільки про одне - про давню міграцію населення з Подолії в Саксонію.
Аналогічно можемо порівняти назви рік Шпреє в Німечччині і ріки Рось в Україні. Ці дві назви присвячені богині ранкової роси. Англійське "spray" у назві "Шпреє" означаю "росу", як символ зачаття роду (плоду). Жінки і дівчата в Україні і нині зберегли звичай купатися в ранковій росі - особливо бездітні - щоб зачати і родити. Символ "розмноження" у витоках ріки Шпреє зберігають назви "Еберсбах" від назви "дикого кабана", як симолу родючості. В містечку "Еберсбах" біля Йоганніскірхе встановлена скульптура кабана, як атрибуту богині родючості. Трохи нижче течії ріки знаходиться "землеробське"  місто Баутцен (німецькою мовою "bauen" - від bu, buen, buwan, puwen, anbauen - обробляти поле, бути селянином, жити, поселятись). Таке ж значення має грецьке слово "polewo" у назві "поляни" - жити чи проживати, орати землю. Геродотова назва скіфів "будини" цілком збігається з лужицькою назвою Баутцена - "Будишин". Поряд з сучасним Берліном у давнину знаходилось місто з назвою "Юлин" - "Родень" (від "jul" - родити). Таку ж назву мало місто Родень біля гирла ріки Рось. Цей образ зберігає назва столичного Києва (грецькою "kyїw" - "нести зачаття" - "нести плід" - "родити"). Греки, скориставшись латинським словом "rus" стали вживати до назви Поляни етнонім "русь", хоча мали б пам'ятати, що назва "поляни" була утворена від грецьких слів: "polewo" - жити, проживати, оброробляти землю, "polias" - "Родова земля", а ще вірніше - "Метрополія", що дуже вірно зазначив Геродот, назвавши Полянську землю "Ексампаїс".
Вчені люди повинні пам'ятати: з трьох існуючи в давнину суспільних стратт - "брахмани" (жерці), "кшатрії" (воїни), "вайсі" (землероби) державотворча роль завжди належала роду землеробів.  Тому що центрами давніх країн ставали "життєдайні міста" - Женева (Genf - Родень), Відень (іспанське "vida" - життя), Юлин ("jul" - родити), Київ ("kyiv" - родовий), Афіна - Зачаттєвська, або - Кіото, Кіто,  та інші. Образ "зачаття" несе у собі й легендарна "Атлантида" ("atlantius nodus" - перше колінце рослини, терня). Себто, Київська земля є Атлантидою України - "Родовим містом" прадавньої великої країни від Сяну до Дону Про цей факт свідчить "Історія" Геродота, написана 2500 років тому.
Грецькі писемні джерела (у письменника Євсевія на початку IV сторіччя, або у імператора Константина Багрянородного в середині X століття) землі України називалися "Хриса" від слова "chres", "chreso" (від "chrao") - просити, воліти, віщати, пророчити, нести вість (про небесну Богиню молитви). Так, "Хриса", в "Іліаді" Гемера називався острів Мальта (пор.: "maltai" - молитва) і головний жрець, батько Гелени Прекрасної - "Хрис". Значення 'Хриса' має назва "анти" від грецького слова "antai" - молитва. Таке ж значення - молитви - мають назва "гунни" від грецького слова "gouna" (gony) - просити, молитися та назва "авхати" у Геродота (від грецького слова "aucheo" - молитися з надією). Назва "християнський народ" по відношенню до українців збережена в Україні до нашої пори  (див. у творах М. Гоголя, Л. Мартовича, в народних думах). Автор "Слова о полку Ігоревім" нагадує про цей образ у назві "Земля Трояня", основою якої слугує шведське слово "tro" та німецьке "Treue" - віра, вірування, думати, вірити. Центральна вулиця Києва "Хрещатик" означає "Хресний шлях". Цей образ назви "Україна" в її назві зберігає англійське слово "cray" /krai/ - божитися, або молитися - "U-cray-ina". У той же час на основі грецьких слів "kraina", "krano" - "правити", "головувати" -   назва "Україна" означає образ "Держава" і "Рідна країна"та "Метрополія". Не гідно нам забувати, що Україна мала князя Ярослава Мудрого і Осмомисла Галицького,  князя Константина Острозького і митрополита Петра Могилу, Петра Сагайдачного та Івана Мазепу, філософів Теофана Прокоповича і Григорія Сковороду, Івана Котляревського, а за ним - Тараса Шевченка, Івана Франка і Лесю Українку та багато інших світочів культури. 
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