"CURAE TMUTHOROCANIA" - СІЧОВІ ПАЛАНКИ УКРАЇНИ
1. ХОРС - КОМОННИЙ. "КОНІ ІРЖУТЬ ЗА СУЛОЮ - ГРИМИТЬ СЛАВА У КИЄВІ"
"Не буря соколи занесе через поля широкії, галиці стади ("галицькі полки" - автор) до Дону Великого. Чи то заспівать було, віщий Бояне, велесів онуко (тут - латинь "veles" - козак, воїн - автор): Комоні іржуть за Сулою, дзвенить слава у Києві; сурмлять сурми в Новгороді (в Новгороді Сіверському - автор), стоять стязі в Путивлі (старовинне "стяг" - "військовий загін" - автор); Ігор жде милого брата Всеволода". 
Здавалось би: Що у цих словах не зрозуміло? Адже, коли з козацьких сторожових веж надходить сигнал про напад ворога на землі України, то оголошується загальний збір у похід - "яса". В санскриті значення "спонукати" (піднімати в похід) має лексема "su" у назві ріки "Сула", як би, "Спонукаюча". Значення "яса" (трубіж) збережене у назві міста "Переяслав". У "батька історії" Геродота старовинний Переяслав отримав назву "Гелон" від слова грецької мови - "h`ελων" /helon/. Грецьке "h`ελων" має аналогічне значення: "оголошувати збір у похід", а грецьке "σοβεω" у назві ріки "Соб" на Вінничині та у слові "усобиця" означає "вирушати у похід" - урочисто, з проводами на міському майдані). 
Погляньмо, як зрозуміли наведені слова автора "Слова о полку Ігоревім" наші славетні академіки. Так, академік АН СРСР Д. С. Ліхачов у слові "стади" ("стада лебедів" - "полки лебединців" та "галиці стади" - "галицькі полки") уздрів образ птахів: "стадо лебедів" та "стадо галок". Відповідно,  текст старовинного твору і "переспів" старовинного твору академіком проілюстровані зображенням зграй лебедів і галок-воронів. Але ж, чому б ото від тих "зграй птахів", які чомусь "біжать до Дону Великого" та коней, які "іржуть за Сулою", мала би "гриміти слава у Києві"? 
В своїй більшості сучасні філологи та історики вже не задумуються над тим, що написали академіки минулого сторіччя, "переспівуючи" текст геніального твору старожитньої української літератури "Слова о полку Ігоревім". Даремно. Як у свій час писав академік Орлов, "перш, аніж судити про зміст твору, розберіться з текстом". Та книга академіка Орлова, де була висловлена ця порада, була видана десь у 1945-1947 рокак і у наступні роки не видавалась. 
Наведемо чергові приклади не вірного розуміння академіком Д. С. Ліхачовим тексту старовинного твору. Слова автора про Всеслава Полоцького "Із Києва достався до кур Тмутороканя (тут "кури" - від латині "cura" - "паланка, або сторожа"), Великому Хорсові вовком шлях перетнувши", академік "перспівав" так: "Из Киева дорыскивал до петухов Тмутороканя, великому Хорсу волком путь перерыскивал". А вже у своїх же примітках до тексту академік Д. Ліхачов пояснив, що "Хорс - слов'янський язичницький бог, очевидно, сонця", а тому то слова "великому Хорсові путь перерискаше" означають, що Всеслав всю ніч 'рискав' до сходу сонця" (до ранку). Мовляв, мчав на коні, не відпочиваючи, до самого сходу сонця.
Насправді, у автора "Слова о полку Ігоревім" мовиться зовсім про інше. Річ у тому, що в грецькій мові дієслово "ρυσκεω" /ερυω/ має дещо інші значення, аніж слово "рискати" в українській мові ("рискати" - шукати, "рискаль" - лопата). В грецькій мові це дієслово має значення "тягнути", "волочити", "захищати", "сторожити", "рятувати", а цей образ вказує на роль "перевозів-боспорів", за які на Західній річці Двіні у Полоцьку відповідав Всеслав Полоцький. Себто, своїм висловом "дорискався до кур Тмутьроканя"  автор "Слова о полку Ігоревім" нагадує про економічний інтерес самого Всеслава і тих, хто у той час ніс службу на "дозорах Тмуторокані". Ці Січові дозори-паланки названі при зображенні виступу князя Ігоря в похід: "в Лозі ("Трофеум Трояні", або ж Задунайська Січ) і Поморію (між Дунаєм та Дніпром), і по Сулію (Таврія-Запоріжжя), і Сурожжі (Приазовське лукоморіє від Міуса до гирла Дону), і Корсуню (Крим) і тебе, Тмутороканський болване! (тут: "Тмутороканський Перуне!", або "Бич Божий!)". Ще раз: на північнім побережжі Чорного моря митні збори здійснювали і сторожову служб несли козацькі паланки. Автор "Слова о полку Ігоревім" називає "кури Тмуторокані", щоб нагадати, що Всеслав Полоцький шукав собі підтримки у козаків, можливо, обіцяючи козакам якісь вигоди. Але, не зважаючи на енергійні пошуки підтримки, правління Всеслава Полоцького в Києві тривало не довго, менше семи місяців.    
Перерискавши ріку Гіппакіріс, названу так Геродотом тому, що грецьке "Υππακυριος" несе значення "глава вершників" - "комонний". Це і є "Хорс" - ріка Гіппакіріс. Фонетично назва "Хорс" звучить як старосаксонське та англійське "hors" - кінь; а "кінь" в староукраїнській мові називався "комонь". При тому, в латинській мові назва "Хорс" пояснюється словом "chors" (переважно - cohors), як одна десята частина легіону - "когорта" (українська назва - "сердюки"). Основне значення назви ріки "Гіппакіріс" - "глава вершників". Нині ріка Хорса називається "Міус" (від англійського "mews" - стайня, двір для скотини), або "Конюшенна", що також вірно, бо латинь "cohors" (тільки у такій формі) означає "стайня"). Друга помилка академіка Ліхачова - цілковите нерозуміння назви "кури", яка була утворена автором  від латинського слова "cura" - "сторожа" (зовсім не "пєтухі"). Давні козацькі кури-дозори мали назву "паланка" від санскриту "palana" - охорона, сторожа, захист. Третє недорозуміння при "переспівах" старовинного тексту - незнання назви "Тмуторокань" - земля, присвячена Богині блискавки (Січі), як воєводній богині козаків. Грецьке "τεμω" від "τεμνω"   означає "участок землі, присвячений богині" (Січ), а "τορος" має значення "різкий спалах блискавки і тріск грому". "Тмуторокань" - українське місто Озов (Азов), назва якого була утворена від, санскритського "oza" (osa), що означає блискавку (швидка і вогненна). Аналогічний образ, але образ богині Місяця (Ясунь) несе у собі назва "Фанагорія" (грецькою "φανη" - факел, а "φαναїος" - "освітлюючий і рятуючий"), а, отже Фанагорія "Даюча світло і спасіння", що було важливо при нічному переході козаків через Кіммерійську протоку. Богиня небесної блискавки - Свята Богородиця Пірогоща, де грецьке "πυρ", "πυρος" - вогонь, а Богиня Луни (Місяця) - Богиня молитви (світла і спасіння). Суттєво також, що іншим разом автор "Слова о полку Ігоревім" вживає назву "Комонь" (у вислові "Комонь опівночі"). Староукраїнська назва коня ("hors") - "комонь" співзвучна англійському слову "Common" та латинському "communis", які означають "спільноту" (мовиться про об'єднуючу роль Провіднної зорі).
У той же час, Богиня Місяця Артеміда називалася "Морською" (Марія), а чорноморські запорозькі козаки називали богиню, яка могла викликати бурю на морі, - "Бора". Її ім'я збережено в Києві у назві Андріївського узвозу - "Боричів узвіз". Ім'я "Бора" вжито від французького слова "bora" - сильний вітер, буревій, морський шторм. На Кубані до нині пам'ятають назву "Бора", називаючи так штормовий вітер з моря. В  Україні образ богині збережено у назвах "Андріївка" - більше десяти назв (від грецького "ανδρος" - "мужній", а мужнім називався Посейдон-Стрибог, бог вітру, морів і океану). День Андрія відзначають 14 грудня, день Варвари, берегині вогню і домашньої печі, відзначається 18 грудня.
Як бачимо, автор "Слова о полку Ігоревім" весь час наголошує, що землі від Сяну до Дону і дальше до Озова (Азова) і Фанагорії, не зважаючи на набіги половців, - це землі України. А тому, не вдаючись до мови Езопа, можна сказати, що невігластво академіків та інсинуації довкола автентичності геніального твору старожитньої української літератури, як свідка правдивої історії, були не випадкові. Царський двір, а згодом і партія "ума, честі і совісті" стали чинити все, аби "Слово о полку Ігоревім" сприймали за "переспівами" академіків та поетів, названих раніше. Разом з тим виникають запитання до керівників інформаційних, літературних і просвіянських організацій України, які в примітивній "патріотичності" і в нестямі уникають важливої і так потрібної пропаганди свідчень геніального твору в Україні, хоч би для пояснення старому агресору правди про те, хто кому що подарував, і хто у кого що вкрав. На жаль, в Україні бракує літературознавців високого рівня і політиків, здатних вміло оперувати історичними фактами. 
2-3 КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК: "ЗА ВЕЧІРНІМ СМУТКОМ НАСТАЄ РАДІСТЬ РАНКУ"
Чому Лавра у Києві називається "Печерською"? Невже тільки тому, що перші її насельники зачинали своє подвижницьке життя в печерах? Ні, звісно. Первісно "печера", насамперед - родовий притулок первісних людей, оберіг їхнього існування, життя і продовження роду. Тому й Києво-Печерську Лавру потрібно сприймати як "Зачаттєвську Лавру", тим більш, що назва "Київ", утворена від грецького дієслова "κυεω", має значення "нести зачаття", "нести плід" - "родити". "Печера" (вертеп, яскиня) - колиска людства. І тому слова Раздв'яної пісні "Над вертепом зоря ясна весь світ осіяла" мають сакральне значення. Давня назва Святого вечора "Різдво" має в своїй основі грецьке слово "ριςα" - корінь, початок, зачаття.
Згідно з міфопоетичною традицією, життя вважалося породженням Логоса, Божественої думки, яка відтворюється в Слові (звук) і Світлі. Оскільки життя є відзеркаленням вищого Зачину (Задуму), воно ототожнюється з серединою (на відміну від Хаосу, який знаходиться на периферії). Омонімія навкруг Києва засвідчує серединну і зачаттєвську символіку Києва і його довкілля: Вітичів (латинь "vita" - життя, але литовське "vidus" - середина - Житомир), Середівка, Медвин (для пор.: в литовській мові "medis", в англійській "middle" - середина). Такі ж приклади можна продовжити зачаттєвськими назвами в басейні ріки Рось (первісна назва ріки - Рода): у назві "Погребище" вжито старонімецьке "Grebe", "Griebe" - "зародок", у назві "Пологи" - "роди", "Стеблів" - середина рослини, у назві "Медвин" звучить грецьке "μηδαμα" - "середній", латинь "medie" - середній. З правіку вважається, що ранкова роса - від Богині Зачаття. Тому ранкова роса збиралася для вмивання, а жінки і  дівчата купались вранці в ранковій росі. 
Повторимо: серед інших богині Зачаття присвячена назва "Погребище" (старовинна назва - "Рокитня" від санскриту "roka" - світло, себто, "Рокитня" - "Світлодайна"). В основі назви "Погребище"  було використано слово старонімецької мови "Grebe" (Griebe) - зародок (насіння плоду). Місто Погребище присвячено не тільки назві ріки Рось, як богині Зачаття. Старовинна назва ріки - "Рода", а біля її гирла знаходилось місто "Родня". У Геродота ріка Рода (готською - Апі) - дочка Бористена. Рода народила трьох синів, перших скіфів, а їхні імена зберігаються в історії: місто Юр'їв (нині - "Біла Церква") присвячене Святому Юру від французького "jurer" - журити, божитися; місто Богуслав присвячено воєодному гетьману, як Віщому Бояну - Христофору (місіонеру). Молодшому з братів перших скіфів присвячена назва "Родень", правителю всієї країни. Місто сестри Либеді - Либедин. Богиня Землі Рода у Геродота названа "Апі" від готського "aipea" - родити (бути матір'ю). 
Приглянемося уважно до назви старовинного міста Бершадь і ріки Дохна, притоки ріки Південний Буг (у Геродота Бог названий "Гіпаніс", витікає з озера, яке називають "Матір'ю Гіпаніса", або - Богородицьк, Тео-фі-поліс ). Назви "Дохна" і "Бершадь" присвячені богині, яка оберігає цвітіння і плоди. Так, грецьке слово "δοχη" в Новому Заповіті має значення "пригощання", "учта", "гостинність" (значення назви "Дохна" - Гостинна, Щедра), а основу назви "Бершадь" становить композит англійських слів "bear" /ber/ - родити, народжувати, давати (плоди) і "shadow" захисток, притулок, слідкувати, стежити (незримо). "Бершадь" можна назвати "Квітневою", "Барвіхою", "Цветохою", або "Флорою". Про богиню цвітіння і плодів свідчить сусідня назва "Флорине". Аналогічні присв'яти назв: в Італії - Флоренція, в США - Флорида, в Молдові - Флорешти. 
Всі ці та інші приклади свідчать про Київську землю як Метрополію Русі-України. Саме цей факт засвідчив і Геродот, передавши нам значення назви "Україна" грецькою мовою як "Ексампаїс" - "Провідна земля" ("Εξαμ+παις", де "εξαμ" - це аорист від дієслова "αγω" - вести, правити, керувати, бути "егідою", або "Ägide" в німецькій літерації). Порівняймо також назву "Медвин" та грецьке  "μεδω" - царствувати, "μεδεων" - правитель (цар)та рід "паралати", як "царські скіфи" у Геродота.  
Другий сакральний образ метропольного міста  - дві богині, які оберігають місто: Свята Премудрість Софія -Богиня молитви і Свята Богородиця Пірогоща - Державна Богоматір. Ось як про ікони-обереги України написано в повісті Миколи Гоголя "Страшна помста": "Ті ікони достались йому від чесного схимника , старця Варфоломія. Не багата на них утвар, не горить ні срібло, ні золото, але ніяка нечиста сила не осмілиться доторкнутися до того, у кого вони в домі". "Варфоломій", або "Бартоломій" - образ Іоанна Предтечі, християнське ім'я владики вітрів, морів і океану. Золота барва Святої Премудрості Софії, Богині молитви, і блакитна барва Святої Богородиці Пірогощої та Тризуб, як символ Посейдона-Стрибога, знаменують Державний прапор і герб України.      
***  
В Україні книжне слово завжди було в пошані. В народній уяві не існує поділу літератури на стару і нову: є література вічна і перехідна. Академік Михайло Сергійович Грушевський у свій час вважав, що Києво-Печерський Патерик, складений монахами Києво-Печерського монастиря доби його розквіту напередодні зруйнування Києва і України східними ордами, був особливо популярною книгою в Україні. Перший його список з'явився ще у 1462 році і його популярність академік порівнює хіба що з  "Кобзарем" Тараса Григоровича Шевченка. Так у своїй передмові написав Д. І. Абрамович, який підготував давній Патерик до видання у 1931 році в серії "Пам'ятки мови та письменства давньої України", розпочатої Комісією давнього письменства Всеукраїнської академії наук (ВУАН) за редакцією академіка В. М. Перетца. Не судилося. Патерик був лебединою піснею комісії. Незабаром ця Комісія була ліквідована, незважаючи на плани підготувати до видання цілу "низку відомих і невідомих пам'яток українського письменства і мови".
Термін 'патерик' утвердився в грецькому словосполученні "патеріка бібліа" - "книга отців". Головною темою оповідань, що входили до такої книги, були подвиги уславлених аскетів, а характерними особливостями - відносна короткість, вирваність із причиної послідовності життя героя, імітація враження оповідача від побаченого і почутого - отже, умовно кажучи, новелістичність. Основним жанром "Патерика" є новела-легенда - коротке оповідання з нескладним сюжетом, - яка ілюструє норми християнської поведінки, абсолютизовані чернечою свідомістю. Новели розгортаються навколо постаті оповідача і географічного простору діяльності його героїв. Одразу зазначимо, що термін "легенда" походить від новолатинського "legandum" і первісно означав "уривок, призначений для читання", бо ж, хіба можна сприймати як "легенду" в сучасному значенні свідчення єпископа Симона про духовний подвиг києво-печерських отців на землях неофітів: Леонтія в Ростові, Миколая і Єфрема в Переяславі (Залєському), Ісаї - в Ростові, Германа і Ніфонта в Новограді, Стефана у Володимирі, Марина в Юр'єві, Мини - в Полоцьку, Миколи - в Суждалі (Суздалі) - числом, як пише Симон, біля 50 (на роки написання листа-новели). А хіба не варті уваги сучасників спогади про життя і моральний авторитет ігумена Києво-Печерського монастиря Прохора Лобедника, який приходиться дідом автору "Слова о полку Ігоревім" Ольстина Олексича? 
Не вдаючись в переказ майже сорока новел, в яких розповідається про життя насельників і місіонерів Києво-Печерського монастиря на протязі XI-XII сторіч, відзначимо, що всі вони складають систему, яку оформили послання києво-печерського ченця Симона (згодом він став єпископом в Суздалі й Володимирі на Клязьмі; помер 22 травня 1226 р.) та розповіді києво-печерського ченця Полікарпа, записані на протязі 1223-1233 років. Записані новели об'єднані прагненням довести особливу святість Києво-Печерського монастиря. 
А що значить для нас "Києво-Печерський Патерик"? Як читача і шанувальника української літератури мене вражає чи не байдуже ставлення сучасних політиків до духовних скарбів свого народу. Бо ж, як можна оцінювати сучасні події, варварську агресію сусідньої країни проти України, безвідносно до досвіду пращурів, до свідчень моральних авторитетів Русі-України - від Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха до отців Києво-Печерського монастиря, від моральних оцінок сучасних їм подій у творах Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Миколи Костомарова, Пантелеймона Куліша до думок про долю українського народу Михайла Драгоманова, Лесі Українки, або Івана Франка? Але хто з сучасних політиків різного гатунку і калібру тримав у руках "Повість временних літ", не згадуючи вже про "Києво-Печерський Патерик"? Хто з них здатний співпоставити не існуючу "формулу Штайнмаєра" з існуючою постановою ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 14 грудня 1932 року "Про хлібозаготовки в Україні" і поголовне виселенні всіх жителів станиці "Полтавської" взимку невідомо куди?  А це ж 'формули' одного націонал-соціалістичного порядку - нелюдського.
4. ТІЛЬКИ НЕЛЮДСЬКЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ, ЛЮДСЬКЕ ВІДРОДЖУЄТЬСЯ
Прості і такі сутнісні слова про "повторюваність нелюдського" в історії і "відродження людського", винесені в заголовок, належать вченому верховному рабину Лео Беку. Вони стають і нам пересторогою і нагадуванням про те, щоб ми не витісняли з нашої свідомості жахіття голодоморів і репресій проти українського народу. Жахіття інородного насилля та спричинені насиллям катастрофи в історії українського і єврейського народів співмірні. Як євреї через дві тисячі років прийшли до усвідомлення необхідності власної держави, так і  українці, врешті, відродили свою державу. Тому, що все людське прагне відродитися. 
 Нелюдське повторюється тому, що люди (нові покоління) забувають про досвід предків, а досвід це - пам'ять. Відроджуючи людське, мусимо пам'ятати, що йдеться про духовні, а не тільки матеріальні речі. Якщо суспільство забуває про той факт, що в поточному (12019) році виповнилося 250 років з дня народження автора "Енеїди" Івана Котляревського, що у тому ж році минуло 200 років з дня народження національного мислителя Пантелеймона Куліша чи 400 років від виходу у світ пам'ятки української мови XVII сторіччя - підручника граматики Милетія Смотрицького, то говорити про відродження духовного змісту ще дуже передчасно. 
5. ДЕРЖАВА - ЦЕ НАРОД, ЯКИЙ СОБОЮ ВОЛОДІЄ
В засобах масової інформації РФ на протязі останніх двох десятиліть ведеться ненастанна хвалебна пропаганда всього російського - державності, історії, культури, релігії, військової техніки і, навіть, визвольної місії цієї країни в інших країнах світу. Фрідріх Шіллер у свій час писав: "Як я визначаю найкращу державу?" Так само, як ти визначаєш найкращу дружину! По тому, мій друже, що про них не ведуть пересуди" (Friedrich Schiller: "Der beste Staat"). Є велика розбіжність між тим, про що мовиться і що демонструється в російських ЗМІ, і тим, як і що мовиться про Росію в інших країнах. 
В українських ЗМІ своя тематика, майже така як і на початку 20-х років минулого століття: "Відродим Україну - тоді за Інтернаціонал. Бо ж не може бути Інтернаціонал без України" - (Микола Куліш. "Патетична соната"). Що спільного між ставленням до держави у Фрідріха Шіллера і Миколи Куліша? Очевидно, що у обох діячів культури йдеться про переживання за авторитет своєї держави серед інших народів. В основі визначення (оцінок) авторитету знаходяться соціальні стандарти і, не в останню чергу, - свобода, коли люди дійсно стають творцями своєї історії. Україна, не зважаючи на протидію сусідньої країни, знаходиться на шляху реформування основ економічного і політичного життя відповідно до стандартів ЄС. Знову таки, важливо розуміти різницю між "привабливістю" країни, як об'єктом визиску і сампочуттям народу в своїй країні. Тут багато залежить від творчої енергії людей. 
Між очікуваннями людьми "покращення" і виникненням волі у людей "щось покращити" існує певна дистанція. Воля людей творити виникає не з допомогою гасел, а через власний економічний інтерес. Це азбучна істина. Так, продовольча криза в СРСР не вирішувалася не тому, що території СРСР знаходилися в несприятливих кліматичних зонах, а тому, що в сільському господарстві не діяли економічні закони, навіть, якщо статистика засвідчувала зростання валових зборів зерна, або надоїв молока. Але, "яка там статистика?" - говорив секретар сільради Панько, персонаж п'єси "97" Миколи Куліша. - "Мертві всю статистику догори ногами повертають". Так тривало на протязі всієї "historia temporis annis" - "історії временних літ України", - як писали літописці і як писав Микола Гоголь, тому, що Україна знаходилась між "воріженьками" і, як бачимо, знаходиться в схожій ситуації нині. А хіба внутрішні "воріженьки" в чужих руках менш шкідливі?  
6. КРЕМЛЬ НАКИНУВ НА СЕБЕ НЕДОБРУ СЛАВУ
Площа Луб'янка у Москві первісно називалася "Хохловка" не тільки тому, що довкола цієї площі проживали хохли, а тому, що ця площа розташована на найвищому у старій Москві. пагорбі. Основа сучасної назви "lub", як у слові "па-луба", означає "верх". В грецькій мові йому відповідає значення "ochta" (всяке підвищення) у назві "Охтирка", в німецькій мові - "hoch" у назві "Хохловка", у французькій мові "haut" /ho-t/ - "вище", як у назві "Хотин", а на латині - "summus" (превишній) у назві міста "Суми" і т. і. Від Луб'янки видно Кремль -рукою подати - а ще дальше видніється старовинний Києвець, центральна і бокові вулиці якого творять Тризуб. Ще один Тризуб творять Новий Арбат і відгалуження від нього на Старий Арбат (зліва) і на вулицю Воровського (справа). За Луб'янкою у бік Чистих Прудів (ставків) район називався "Білим містом" у значенні "Слобода". Тут будинки будувалися в глибині дворів (були "в садех"), що характерно для української забудови вулиць. Таку ж українську спадщину зберігає Києвець між Пречистенською вулицею і Пречистенською набережною.
Свій розвиток Москва отримала при Івані Калиті у XIV сторіччі, коли сюди з України прибув Родіон Нестерович з військовою дружиною. Мабуть, саме Родіон Нестерович розбудував Києвець і мав тут свій маєток. У 1547 році в основі Тризуба був побудований Зачаттєвський жіночий монастир (до 1918 року). Біля монастиря була слобідка царя Федора Івановича та цариці Ірини, яка була бездітною. Ігуменія Зачаттєвського монастиря, як правило, отримує ім'я Юліанія (від основи "Jul" - родити, як у назві "Київ" грецька основа "kyiv" має значення "нести плід", "нести зачаття"). У XVIII-XIX сторіччях в Києвець стала переселятися тогочасна московська знать, про що свідчать назви провулків:  Всеволожський, Лопухінський, Хілков, Мансуровський, Єропкінський, Коробейніков, Турчанінов, Соймоновський. 
7. ПЕРЕСТОРОГИ МИКОЛИ ГОГОЛЯ
Одна з головних таємниць Миколи Васильовича Гоголя - образ "чаклуна Копряна" в повісті "Страшна помста", написаній у 1832 році. Мабуть, найбільш близьким до розгадки можна вважати опис чаклуна Копряна в замку на мисі біля Дніпра під час містифікацій: "На стінах чудні знаки. Висить зброя, та все дивовижна: такої не носять ні турки, ні кримці, ні ляхи, ні християни, ні славний народ шведський. ... І надписи на шапці чаклуна Копряна зроблені ні латинською, ні слов'янською грамотою". 
Микола Гоголь завжди ретельно підбирав імена, прізвища для своїх персонажів. Такий підхід був для письменника важливим ще й тому, що сюжети повісті написані методом дзеркального відображення, коли праве бачиться лівим, а ліве - правим. Так, якщо з Києва дивитися на південь, на Чорне море, то Галицька земля знаходиться справа. Але в повісті "Страшна помста" Галицька земля зумисне "видна по ліву руку" від Криму. Таким чином Микола Гоголь запрошує читачів поглянути на учасників подій і координати повісті через дзеркальне зображення, допомагає визначати прототипи героїв в реальному житті, вірно орієнтуватися в місцях подій, зображених в повісті. Йдеться, звісно, не про весь текст, а про ключові імена та сюжети, про які молодий письменник у той час писати і говорити не міг. Так сталося згодом і з повістю "Тарас Бульба", текст якої він змушений був переписати.   
Прізвище чаклуна Копряна, вчинки якого призвели до загибелі козака Данила Бурульбаша, його маленького сина та до божевілля його дружини Катерини, можна пояснити грецьким словом "κοπρος" - "гній", "бруд", "стійло", "хлів", або образним значенням цього слова в латинській мові, де "coprea" означає "шута", "фігляра", "інтригана". Копрян двадцять років швендявся невідомо де, а коли прибув до родини Бурульбашів, то оголосив себе батьком Катерини, дружини Данила. Мабуть, можна звернути увагу на недоладний титул Копряна - "турецький Ігумен", або на той факт, що він не п'є горілки і не їсть галушок, що викликає у Данила здивування. Однак, досить латинського значення його імені "Копрян" як інтриган. Саме інтриги були тим методом, який щораз використовувався царським оточенням проти сусідніх країн, щоб підривати там суспільний мир і спокій, особливо в періоди зміни влади. Саме з цієї перспективи й потрібно розглядати слова про "необхідність оновлення влади" в Україні, в якій і без того президенти змінюються після одного терміну перебування при владі, у той час, як в сусідній авторитарній країні кормчий і вертикаль влади не міняються десятиліттями. Бояться, мабуть. Бо навіть зелепухи викликають турбулентність.      
Зміст повісті Гоголя "Страшна помста" не обмежується певним відрізком часу. Повість - пророче полотно, сюжет якої пов'язаний з подіями пори гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного і завершується подіями релігійної війни пори Богдана Хмельницького. Разом з тим, повість "Страшна помста" пророкує трагедію України першої третини XX сторіччя, її вже третій поділ і руїну після 1920-1922 років, апофеозом якої став жахливий голодомор 1932-1933 років і геноцид українського народу в жахливих масштабах. В центрі цих подій, як знаємо, опинився своєрідний інтриган - Лазар Мойсейович Каганович, колишній швець, революціонер (чи не десять років Л. М. Каганович знаходився в Середній Азії), а в роки третьої руїни України він, ні з того, ні з сього, став генеральним секретарем ЦК Компартії України. На його совісті - числені жертви української інтелігенції, сфабриковані процеси, перегляд кордонів України, голодомор і геноцид українського народу. Він же 'прикривав' антиукраїнську операцію "Вісла", депортацію українців з етнічних західних земель у 1945 році. В дійсності мовиться не так про конкретну особу, ким би вона не була, а йдеться про традиційний  метод боротьби проти України і українського народу через явних і неявних сватів та кумів в Україні. Агресія розпочалася з розрахунку на внутрішній розбрат і триває допоки у агресора жевріє надія на інтриганів - релігійних, партійних, олігархічних, тощо. 
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