"CHRYSA". УКРАЇНА - "ЗЕМЛЯ ТРОЯНЯ" (ХРИСТИЯНСЬКА)
1. "OMNIA MUTANTUR, NIHIL INTERIT" - ВСЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ, НІЩО НЕ ПРОХОДИТЬ (Овідій)
В іноземних історико-географічних і літературних джерелах минулого є чимало свідчень про українські землі. Не всі свідчення в них можна вважати бездоганними, а тому важливо назвати найбільш достовірні. Це, безумовно, "Історія" Геродота (книга IV "Мельпомена"), "Природнича історія" Плінія Старшого, твори Страбона, "Географічний підручник" Клавдія Птолемея, "Історія" Пріска Панійського, "Певтінгерова мапа", "Гетика" Йордана, "Історія війн" Прокопія Кесарійського. Важлива інформація про Київський і Галицький торговельні шляхи  збережена в списку "Баварського географа" та низці  літописів монастирів Західної Європи.   
***
Ім'я "Ліпоксай", старшого з трьох братів, перших скіфів, Геродот  пояснив грецькою мовою, вживши лексему "λιπ" (λιπα), яка означає "настійне прохання" (моління), а назву його роду "авхати" охарактеризував грецьким словом "αυχεω" - говорити, думати, надіятися, обіцяти (з відтінком "рішучості"). Вірніше буде пояснити назву "авхати" дієсловом "χατεω" - хотіти, воліти, жадати, бажати. Від п'ятого сторіччя до нової ери, коли Геродот написав "Історію", до нашого часу проминуло 2500 років, але й нині назва роду "авхати" збережена у назвах "волиняни", "галичани", "лемки". Українська "волинь", санскритське "gali" і грецьке "λημ" тотожні за своїми значеннями "моління" (молитви, як волі людини). Якщо б нині запитати віруючу людину, служителя культу "Як ви називаєте людей молитви?", то відповідь була би очевидною: "Християнин". В сиву давнину молитва - звернення до бога - мала не лише мовні розмаїття, але й смислові відтінки. Так, в пору створення "Іліади" Гомера крім жреця на ймення "Хрис", згадується міфічний острів"Хриса", названий так від грецького  "χρηςω", "χρη" - жадати, просити, воліти. Нинішня назва цього острова - "Мальта" (хеттське "maltai" означає "просити", "молитися"). Інший приклад - назва "литвини". Так називаються нині ті українці які переселилися з Великого князівства Литовського на землі сучасної Орловської та Липецької областей. Їхня назва - "литвини", як і назва Великого князівства "Литовське" - утворена від греко-латинського "lita" - "молитва". Назва князівства "Литовське" нагадує про богиню молитви Літу (Lito, Lata, Оранта), як про неї сказано в "Слові о полку Ігоревім" - "Минула Літа Ярослава". Разом з тим, ндоєвропейське слово "lita" має значення "морське побережжя". Отож, назва "Литва", скоріше, може нести значення "Померанія", "Поморіє". Але, звернімось до історичних свідчень, хоча назва столиці Литви "Вільно" (willo, willio - Wille, Wollen, Wunsch, Wohlwollen) характерна для змісту молитви.      
"З лівого боку Альп (Карпат), який схиляється на північ, від витоків ріки Вістули (Вісли) на великих просторах мешкає багаточисельний народ венетів. Хоча нині їхні назви міняються в залежності від різних родів і місць проживання, переважно вони все ж називаються анти і склавени. Склавени проживають від міста Новієтуна (Нови-Сада) і озера, яке називається Мурсіанським (Балатон) впритул до Данастра і на захід до  Віскли... Анти, найбільш могутні з них, там, де Понтійське (Чорне) море творить дугу, проживають від Данастра до Данапра. Ці ріки віддалені одна від другої на багато переходів" (цитата: Йордан, "Гетика", 34). Текст Йордана цілковито зрозумілий. Варто тільки пояснити, що назва "склавіни" в перекладі з латини "s-clauus" вказує на "буковинців", а назва "анти" в перекладі з грецького ""αντη" - "люди молитви", "християни". У Прокопія Кесарійського зазначено, що "анти" і "склавини" складають один народ і в давнину всі вони називалися спорами" - "родимичами" (грецьке "σπορα" - рід, покоління, діти). Автор "Слова о полку Ігоревім" вживає значення "онуки". 
Про історію, як предмет, написано чимало різних сентецій, кожна з яких певною мірою справедлива. Справедливо буде сказати, що історія - це своєрідна шпалера яку людина наклеює на минуле. Ці слова особливо будуть справедливі, коли оглянутись на історію, написану в авторитарних державних утвореннях, в яких всякий узурпатор наклеював на дійсність свої шпалери. Як ілюстрацію до цих слів можна назвати "Збірник коротко від літописців наведений про великих монархів російських на престолах державних бувших" складений Теофаном Прокоповичем, який (збірник) він розпочинає з Новгорода, що на Ільмень-озері, датуючи початок того "государства" 863 роком. Чого не напишеш у такому "збірнику", якщо над твоєю головою висить сокира свавільного царя-узурпатора! Хоча в "Повісті временних літ" Нестора Літописця існує цілком об'єктивний запис від 852 року, за одиннадцять років до 863 року: "Індикта 15, коли розпочав Михайло цесарствувати, стала називатися (земля наша) - Руська земля. А про це ми довідалися з того, що за цього цісаря приходила Русь на Цесароград, як то писав Георгій в літописові грецькому". Себто, якби такого запису в літописові не було, то наш літописець і не знав би, що у тогочасній Візантії земля наша стала називатися "Русь". Назва "Русь" - візантійське найменування Київської землі.
У згадані роки візантійський імператор  Константин Багрянородний  записав ще одну назву нашої землі - "Хриса". Його вислів"Χρυσος λεγομενος" - "яку називають Хриса" вже тому важливий, що імператор Константин не перший, хто називав Україну "Хриса". Саме так, "Хриса" (грецькою "χρη", "χρησω" - жадати, просити), назвав Україну грецький письменник початку IV сторіччя Євсевій; через двісті років, у VI столітті Прокопій Кесарійський назвав Україну "Евлісія" (основа - λισσομαι - деномінативне дієслово від 'Λιτη', Litania - молитва), що синонімічно назві "Хриса"; готський історик Йордан назвав Скіфію "Ойум", вживши у назві грецьке слова "οїω" - "вірити". У Йордана про прихід вождя готів Філімера в Скіфію написано так: "Прийшов в землі Скіфії, які на їхній мові називаються Ойум". Значення назв "Хриса", "Евлісія" і "Ойум" важливі, оскільки таке значення назви повторив також автор "Слова о полку Ігоревім", назвавши Україну "Земля Трояня" на основі франко-німецько-шведського слова "tro" - "Treue" - "віра". Люди віри (молитви) називаються "християнами" і цю назву автор "Слова о полку Ігоревім" вживає у завершенні геніального твору: "князі поборолись за християн", що й засвідчують давні назви Хриса" (основа назви - χρη, χρηςω - молитися), "Евлісія" ("Λιτη" - "λισσομαι" - молитися; у вайнахів "Евлія" - Святий, Святоша) та назва "Ойум" (від грецького - "οιω" - вірити, credo).Таке ж значення мають назва "Земля Трояня" (tro, Treue - віра). Не хто інший як Йордан назвав пращурів українців "венети" та "анти", вживши санскрит "ven", "vene" - просити, жадати, прагнути (у молитві) та грецьке "αντη" - молитва.  Більш того, така назва для IV-VI  століть не нова, адже ще у V сторіччі до нової доби батько історії Геродот назвав ім'ястаршого з трьох братів-скіфів, носія молитви - "Ліпоксай" (Молибог), використавши в імені грецьке слово "λιπ", "λιπα" - "молитва", а для назви його роду "авхати" вжив  грецьке слово "αυχεω" (χατεω) - висловлювати свою волю, або надію (молитися). Назву землі молитви передає назва "Гунія" (старосередньонімецьке "gunnen" - жадати без заздрості, себто, молитися). В "Пісні нібелунгів" ім'я короля гуннів - "Етцель" вжито від шведського "ätt" /ett/ - рід, дім (королівський, дворянський маєток), а таке значення донині збережене у назві "Королево", що на Закарпатті. Ставка вождя гуннів знаходилася біля гори з назвою "Етцельберг" (гора Говерла), що співпадає зі свідченнями Пріска Панійського, який побував в ставці вождя "гуннів" Аттіли у якості секретаря в складі візантійського посольства Максиміліана у 447 році. 
Додати варто, що в санскриті слово "guna"  має значення "доброчесний", "цнотливий" (як і назва ріки Полтва у Львові, притока ріки Західний Буг та назва монастиря "Сан-Польтен" в Трезені (Нижня Австрія); санскрит "guna" має також значення "мотуз", "ужжя" у назві міста "Ужгород". Отож, назва "Королівство черіян" стосується "Галицького короллівства", назви яких передають характер молитви: дунайська латинь "cere" - просити, вимагати; санскрит "gali" - докоряти, а так молилась Єфросинія Ярославна - "аркучи"- "докоряючи" в "Слові о полку Ігоревім". Для порівняння згадайм назву - "Велике князівство Литовське", де"Λιτη" - litania - "молитва".  
Головне ж, що й  нині в усій Україні сотні назв рік, міст, сіл мають назви, присвячені богині молитви (Латориця, Іква, Ліпа, Полтва, Анталовці, Золота Липа, Літин, Хотимир, Хотінь, Почаїв, Жденієво, Стара Жадоба, Христинополь, Христинівка, Христофорівка, Хрещатик, Трояни, Пістинь - від грецького "pistos" - віра, віруючий, Битків - від німецького bitten-beten), або назви населення - волиняни, галичани, лемки. Укладач списку "Баварського географа" називає населення людей віри "Королівство черіян", вживши дунайську латинь "cere" - просити (молитися), творець Влесової книги зауважує: "Ми своїх богів не просимо, а славимо", що теж можна вважати поясненням вжитих назв. Звісно, і Геродот, і Клавдій Птолемей, і Євсевій, і Йордан, і Прокопій Кесарійський, як і Константин Багрянородний і автор "Слова о полку Ігоревім" вжили свої назви як поетичне пояснення цілком певної автохтонної назви країни: "U-cray-ina". У творенні назви вжито англійське слово "cry" - благати; англійське "crave" - просити, жадати, воліти - "молитися", що в шведській мові має значення "krav" - вимагати, воліти. Знову ж таки, у Влесовій книзі "люди молитви" названі "кравенці" (від шведського"krav" - воліти) у словах "кравенці ми і скіфи, суть руси, боруски і суренжеці". В санскриті слово "kravas" означає "слава" (хвала). До людей "віри і молитви" відносяться "ульмеруги" , які були відтіснені від Прибалтики готами. У назві "ульмеруги" дунайська латинь "ruga" - "молитва", а шведське "ulma" (гріти, теплитися, як у слові "черінь" - тепле місце на печі) несе значення "огнищани". Можна також згадати, що княгиня Ольга мала титул "Regina Rugorum", а Ярослав Мудрий називався "Rex Rugoruni", а Мартин Бракарський (роки життя 510 - 579) називає "ругами" галичан. В епітафії записано так: "Великі і різні племена приєдднуєш ти до доброчинного союзу Христа: руги, склави, нара, сармати" (тут дунайська латинь "ruga" - молитва; назва "sclavus" - буковинці; "nara" - "слов'яни" "словаки" (від латині "narro" - "оповідати", "словити"); "sarmata" названі від старонімецького "saro" - зброя, себто, "воїни" - "козаки"). Пліній Старший назвав землю слав'ян "Енінгія" ("Aeningia" - Славія), вживши для назви грецьке "αїνη" (αινεω) - похвала, слава. Від цього грецького слова в "Енеїді" Вергілія утворено й ім'я "Еней" (Троянський) - "Славень", "Славута".   
2. "ІЛІАДА" ГОМЕРА І УКРАЇНА
Іфігенія - дочка Агамемнона і Клітемнестри. За переказами (опісля Гомера) Агамемнон повинен був принести її в жертву Артеміді, яка підняла на морі бурю і затримувала в Авліді флот греків, який відправлявся в Трою. У хвилину, коли Атрид був готовий заколоти свою доньку, Артеміда вихопила її і, закутавши у хмару (туман) та залишивши на місці сарну, занесла Іфігенію в Тавриду, де вона залишалася як жриця богині до тієї пори, поки її на забрав звідти брат її Орест. На згадку про цю легенду біля ріки богині Артеміди існує місто "Сарни", а недалеко знаходиться Небльська волость ("Nebel" - туман), туманом якої була укутана Іфігенія. У Гомера Іфігенія називається Іфіанаса. 
Історичні події минулого певний час живуть у переказах і часто стають легендами. Однією з таких легенд і є легенда про Іфігенію, якій скіфи приносили свої пожертви (Геродот, книга IV, "Мельпомена", §103). Ім'я доньки Агамемнона  "Іфігенія" можна передати значенням "Ромоданівська" - "Даюча силу" (ιφι - ις - в приставках "φι"). У Гомера, як зазначено, її ім'я "Іфіанаса" (ανασσα - Володарка), або "Домаха" (латинь "domina"). Таку ж назву мало місто козацької паланки, попередник Маріуполя. Ромоданівський шля - шлях на Січ, до птахи, яка надає воїнам наснагу - силу фізичну і духовну.
Одним з таких свічень слугує легенда про спасіння Артемідою Іфігенії. Згідно міфології, Артеміда - старша дочка Зевса-Паппая, була бездітною, залишилась дівою і наглядала за дотриманням людьми моралі в суспільстві і в природі. Артеміді, як Богині молитви і моралі в Україні присвячена назва ріки Прип'ять (старослов'янською "прип'ятити" мало значення "настирно наглядати"), а це значення має ім'я "скіфської" богині "Аргімпаса" у Геродота ("auf-passen" - стежити). В Прип'ять течуть ріка Вижва ("вижу" - бачу), ріка Стир (від німецького "stieren" - настійно дивитися), які нагадують про роль Богині - 'Смотрич', або 'Рача' (українською "рачити" - дивитися, стежити). Старовинна назва Прип'яті - Суджа, Судь, про що нагадує топоніміка в басейні ріки (По-судово, Судова Вишня). В українській мові брат по матері називається "стрий" (від санскриту "stria" - жінка, дружина), а тому богу Місяця, брату Артеміди (Стрибогу) присв'ячена назва ріки "Стрий", притоки Дністра. Себто, знання міфології минулого і топонімики поєднує минуле і сучасність. Артеміда, як і Посейдон, називалася "Морською" (Марія), а тому святилища богині знаходилися побіля моря, як, наприклад, мис Аркона на півострові Рюген. Так само в Криму храм Артеміди був на морському побережжі (Корсунь). Тут зберігалися посох Галицького Осмомисла і булава гетьмана України-Артеміди, яка дала притулок Іфігенії у своєму Храмі. Іфігенія - патронеса Запорізького козацтва, лицарів Родоського і Мальтійського ордену.
Чому для української історії важливо знати легенди скіфів, записані Геродотом. Річ у тому, що історико-географічний контекст України стійко зберігає свідчення залишені Геродотом про Скіфію з років, як пише Геродот, "дещо менше за тисячу років" до його перебування в Скіфії-Україні. А такий відтинок часу вказує на роки Троянської війни, у якій брали участь "лебединці" (грецькою - "кікони" від "kiknos" - лебеді). При тому, "мілетяни" (воїнство з міста Мілет) поселилися в Причорномор'ї, в місці, яке Геродот називає "Ілая", в перекладі з старонімецького "ila" (ile, ilo) - "бойовий дух" (грецькою - "ромоданівський" - "даючий силу". Себто, "Іфігенія", як і "Ілая" - "Ромоданівська". Згодом, як сповістив Геродот, воїни-мілетяни (латинь "miles", "marcicola" "veles"- воїн, козак) перейшли в Гелон-Переяслав в краю будинів. Всі ці Січові назви зберігаються й сьогодні від Тамані й Азова до Таганрога. до Домахи Маріуполя і Бердянська, до Вилкова та до Добруджі в сучасній Румунії. Шкода, що вітчизняні історики не володіють знаннями про спадщину України.
Автор "Слова о полку Ігоревім" називає землю України "Земля Трояня" (стезя Трояня, віці Трояні, жереб Трояні), вживши значення (образ) шведсько-німецького слова "tro" - віра, вірність, думати, вважати та"Treue" - віра, вірність, що означає - "Земля віри" (шлях віри, собори віри, жереб віри). Твір завершується славленням князів і дружини, які поборолись за християн. А тому не можуть виникати сумніви, що у 1187 році автор геніального твору, вживаючи образ "Земля Трояня", назвав Україну "Земля Християнська".   
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