"HERROS". ГЕТЬМАНЩИНА І СІЧ - ВІЙСЬКОВИЙ ОПЛОТ УКРАЇНИ
Резюме. Назва українського воїнства "козак" характеризується двома лексемами: латинь "cosa" має значення "діло", а у козаків "діло" означало "похід", а шведське "kosa" означає "шлях", "дорога". Існує й латинська назва воїна-козака: "veles" - воїн, козак. Таму вислів в "Слові о полку Ігоревім" - "О, Бояне, велесів онуко! ..." можна і бажано розуміти у значенні "О, Бояне, козачий онуко!". Існує ще одна особливість назви "козак", яку помітив і пояснив ще Геродот. У середнього з трьох братів, перших скіфів, який мав ім'я "Арпоксай" (у греків він називався "Гелон"), було дві ознаки: одні з них називалися "траспії" ("траса" - шлях, або дорога), а другі називалися "катіари" (латинь "caterua" - полк, спіра, сонм, громада). Перші з них - загальна назва "козак", а друга - "козакм похідні", ті козаки, які збиралися на Січах У Геродота вони названі "кочові скіфи". Козаки люди вільні, їх можна назвати "libero", однак, лише других з них можна назвати латинським слово "philos" - друг, побратим, брат. Таку особливість знали хетти і греки, називаючи Трою "Filusha" та "Filios" - "Дружківка". У цих назвах передано значення слова "tro", "Treue" у назві "Троя", як "вірність", "довіра другу". Ця особливість відзначена автором "Слова о полку Ігоревім" в словах: "Але податки (резі) обраховуючи, їм хоботи орють, а копія діють на Дунаї". Себто, ті козаки, які отримавши земельні наділи ("хоби" - від німецького "Hoba", "Houba" - земельний наділ розміром від 7 до 14 гектарів), орють свою землю, сплачуючи податки князю, а "копія діють на Дунаї", де латинь "copia" - "полк", а латинь "poi" у дієслові "поют" має значення "діють". Січові полки перейшли за Дунай. Така форма самоутримання "Січей" називалася "попас", або"уєдіє". 
1. "GROßE SEELEN DULDEN STILL" (Marquis in Schiller, Don Carlos) - ВЕЛИКІ ДУШІ ТЕРПЛЯЧІ  
"Вже ж бо, браття, не весела година настала, вже Пустині силу прикрила. Постала обіда в силах Даждь Бога онуків.  Вступле Дівою в землю Трояню, засяє Січ, лебединими крилами на Синьому морі біля Дону плещучи!" - ці слова Ольстина Олексича, автора "Слова о полку Ігоревім" ключові для вірного розуміння ідейного змісту геніального твору старожитньої української літератури, та й загалом, - соціально-політичних викликів другої половини XII сторіччя, а, як виявиться вже через сорок років, і у XIII сторіччі, коли нашестя варварів зі Сходу - орди поганих - заполонить Україну. Як Ірод вони вирвуть дитя-Крим з обіймів Матері України. Християнський образ Божої Матері з Дитям біля материнського серця за своєю суттю символізує собою Оберіг Життя: Матір - Роділлю і Берегиню людського Роду і Дитя - продавження Роду. Тут, мабуть, не варто пояснювати про що вічно застерігає мудрий старець на всесвітньовідомій картині Рафаеля. Додамо тільки, що всі титуловані "академіки" не вірно прочитали і тлумачачили процитовані слова автора. Авторський вислів "вспле Скала" (а не "всплескала") утворений від латині "sple" (splendor, splendidus, splendide) - зблискувати, сяяти, світитися, а "Скала" - образ козацької Січі. Звідси й назва запорожських полків - "залізні полки" в "Слові о полку Ігоревім" та їхня європейська назва "роксолани" (англійською "rock" - скеля, камінь, тому й Саконія мала назву "Рокланд"). А ще "scala" - "сходи" і тому в італійському Мілані оперний театр має назву "La Scala" - "Біля Сходів" тому, що Свята Катерина перевезла сходи, якими Син Божий піднімався до Ірода, в Рим, а нині образ "сходів" у своїй назві мають декілька міст в Європі. 
"Були віці Трояні, минула Літа Ярослава, були полці Ольгові" - ці слова автора "Слова о полку Ігоревім" розкривають сутність соціально-політичного устрою в Україні протягом століть до написання геніального твору. Територіальна одиниця на козацьких землях України мала назву "полк" (шведською мовою "stadd", або "стада" у назві "стадичі", як вони записані в списку "Баварського географа" на початку IX сторіччя). Територіальний устрій Київської землі мав назву "мир" (санскрит "vici" означає "мир", як територію і населення цієї територіальної одиниці; готське "heiva", або давньоіндійське "umma", в Австрії - "марка"). В територіальному устрої  Галицької землі і Волині провідна роль належала церковним парафіям (церковна земля - "руга" - молитва, Lita) Для козацьких полків характерною була "військова демократія" - виборність очільників. 
"Склавини і анти не управляються однією людиною, а здавна живуть в народовладді і тому у них вигідні і невигідні справи завжди ведуться спільно. Так само здійснюється (у них) все інше.  Вони вважають, що один з богів - творець блискавки (Свята Пірогоща - автор) - саме він є єдиним володарем всього" (Прокопій Кесарійський, "Історія війн", IV, §22-23).
***
На горах Київських височить величний пам'ятник Вітчизні-Матері. Обернена обличчям до сходу Сонця, Мати-Вітчизна (Пресвята Богородиця Пірогоща) тримає в руках щит і меч, як символи захисту України. На східних кордонах України тече ріка Оскол, названа на пам'ять про небесний меч - "Спис Божий". Небесній Володарці, Покрові України присвячена також назва острова "Хортиця" (від німецького "der Hort" - оплот, захист, твердиня). У дні, коли на небесах шумлять грози, небесна богиня вивішує на небесах барвисту Райдугу як "Рушник Миру". Коли світиться Райдуга спалахи блискавки і гуркіт грому стихають. Так відбувається і між людьми: щоб припинити бійку чоловіків жінки стелять між ними вишитий рушник.  
Київські архітектори не забули про символіку небесної Райдуги і Рушника: на Київських горах небесну райдугу символізує велична "Арка Дружби". Звісно, цей рушник-райдуга має бути прикрашеним орнаментом (узором) з усіма барвами українського Рушника. Архітектурні споруди на горах Київських не просто споруди, а символізують народну пам'ять про давнє минуле: народ мусить шанувати свої обереги: Армію - Державу - Церкву. Така ж символіка записана як на скрижалях історії України, так і на державній символіці України. Так, барви державного прапора присвячені небесним Покровам України - Богині Віри і Державній Богоматері, а Тризуб герба символізує образ владики океану, морів і творця вітрів. Про покровителів України нагадують також історичні назви землі: Хриса - Ексампаїс - Геррос. Назва "Хриса" символізує Віру і Церкву, назва "Ексампаїс" сиволізує Українську Державу, а назва "Геррос" символізує військовий оплот України - Гетьманщину і Січ. У давніх назвах збережена триєдна соборність землі України і буття Народу.  
Описуючи воїнство "склавинів" і "антів", Прокопій Кесарійський правдивий вже тому, що й сам він міг спостерігати воїнів антів і склавинів в складі візантійського війська у війні проти вандалів в Північній Африці у 527 - 536 роках та у війні супроти Остготського королівства на півночі Італії у 540 році, коли він ставав радником полководця Велісарія: "Вступаючи у бій, вони мають в руках лише невеликі щити і списи, панцирів же ніколи на себе не надягають. Зовнішньо вони між собою не різняться. Всі вони і високі, і дуже міцні; тілом і косима не надто світлі і не руді, зовсім не сказати б, що (коси) чорні, але все таки червонуваті (про такі коси кажуть "каштанові", або "руса коса" - авт.). Побут у них невимогливий, як і у масагетів, Вони не лихі (не злі) і не підступні. У простоті своїй вони зберігають гуннський звичай. Та й  ім'я в давнину анти і склавини мали одне, бо тих та інших здавна називали "спорами" - "родимичами" ("Історія війн", IV §§ 27 - 30). З поміж вжитих Прокопієм Кесарійським назв потрібно пояснити назву "масагети". Вона утворена від валлійського слова "mas" - бог, а друга частина "-гети" стосується титулу військового вождя (наказного гетьмана), наприклад, "geta lavas" - "вождь народу". По відношенню до воїнів антів і склавинів вживалася також назва "масеї" - "богунці". Так вони названі і в "Слові о полку Ігоревім" - "дівиці" - від латині "Diva" - богиня: "богунці". 
Знання історії і фактів минулого потрібне і політикам, і народу, насамперед для того, щоб злочини не повторювалися, щоб не допускати нових жертв від агресій. Чому у минулому такі злочини були можливі? Насамперед тому, що Україна у ті роки втратила свій військовий оплот (Січ) для захисту своєї країни і свого народу. Однією з перших пересторог від злочинів проти народу Русі-України стало геніальне "Слово о полку Ігоревім", наскрізьною темою якого був заклик до відновлення військового оплоту країни на її східних кордонах. Історично ця тема віддається луною з давно минулих століть, починаючи від свідчень Геродота про Україну, названу в писемних джерелах на основі латині - "Скіфія". Про триєдність назв земель України - "Ексампаїс" - "Хриса" - "Геррос" свідчать статті автора на сайті "Чтиво", на  цей раз - стаття про військовий оплот України - козацьку "Геррос". Згадаймо ще раз свідчення давніх авторів.
Найбільш досконалий опис земель України здійснив Геродот в його "Історії" (книга IV "Мельпомена"). Свідчення першого історика ("батька історії") Геродота цілком і повно відповідають історичній термінології індо-іранських, грецької і італійської мов про структуру давнього суспільства - "жерці" (люди молитви), "хлібороби" (правлячий рід) і "воїни". Геродот розглядає скіфів як споріднений народ. Українська історія, а особливо топоніміка, і нині зберігають давньоісторичну спадщину. Нагадаємо свідчення "Повісті временних літ", самого  Геродота і греків - Це галицько-волинський рід Щека (Ліпоксая, у греків - Агафірса), полянський рід Кия (Колаксая, у греків - Скіфа) і переяславський рід Хоріва (Арпоксая, Гелона). Грецький варіант імен і назв повторює варіант імен і назв Геродота з одним уточненням: галицько-волинський рід доповнюється "агафірсами" (буковинцями), а відповідник імені очільника роду "Агафірс" (за принципом "по імені їхнього вождя") має значення грецької назви "aga-thyrs" (указуючий жезл - палиця). В руках пастира всякий бук стає символом влади, у даному випадку - влади духовної. В латинських джерелах агафірси названі "склавенами" (від латині "clauus" - "s-clavus"). Як законодавець історії, Геродот дає  об'єктивні свідчення про географію України-Скіфії: Давні землі паралатів-полян названі "Ексампаїс" (Метрополія України), землі воїнства названі "Геррос" -"Гетьманщина", при тому, що Січові землі названі "Ілая" (Іліон). Грецький письменник початку IV століття Євсевій характеризує Україну назвою "Хриса", готський історик Йордан для пояснення назви "Скіфія" (від латині "scio" - scitum, scitus), вживши  назву "Ойум", а автор "Слова о полку Ігоревім" називає Україну "Земля Трояня" - Земля віри - "Християнська земля". 
Так само історик Йордан, опирачись на більш ранні свідчення Косіодора, Аблабія та Йосепа й інших істориків (хронографів) передав у своїй "Гетиці" цілковито достовірні свідчення про межі розселення склавинів (від Нови-Сада до Дністра), антів (від Вісли та межиріччя Дністра і Дніпра аж до Чорного моря), "альтціагірів"  - переяславців і сіверян (від  Сіверської землі до Азовського і Чорного морів). 
Цілком надійні свідчення про народ і землі України-Скіфії записав Прокопій з Кесарії, який тривалий час (527 - 536 роки) брав участь у війнах Візантійської імперії в Африці, а у 539-540 роках на Балканах проти Остготського королівства в Італії. У візантійській армії служили також слов'яни, що надало Прокопію можливість бути у своїх свідченнях більш правдивим. 
Основний висновок з прочитання свідчень Геродота, Йордана, Прокопія Кесарійського та інших істориків очевидний: цілком об'єктивне і вірне пояснення назв населення  від Сяну до Дону: "агафірси" (скалавени) - буковинці; "авхати" (гунни, або анти) - галичани, волиняни, лемки; "скіфи", "паралати" - поляни (родимичі), "траспії" - козаки, "катіари" - січовики; "альтціагіри" - переяславці.  Отже, чергова тема - Козацька "Геррос" та "Ілая" Геродота.
2. ГЕРРОС - ВОЇНЬ (ЧЕРКАСИ)  
Біля гирла ріки Сула в давнину знаходилось місто Воїнь. Східні купці називали місто Воїнь  по-своєму - "Армен" (у значенні "Армійський"). Аналогічне значення має назва "Черкаси" від латині "cerci" - "бойовий дух". Звідси, від ріки Сула (Воїнь) до ріки Самара (у санскриті "samara" має значення "воїнство", "полк") простиралися Переяславські землі, а за рікою Самара до морських берегів розкинулись Січові землі (Посуліє). У Геродота Переяславські землі названі "Геррос" ("Воїнь" - від старонімецького "herr", сучасне "Heer"), а Січові землі названі "Ілая" (від староверхньонімецького "Ila", "ile", "ilo" - "бойовий дух", що на латині передається словом "cerci" у назві "черкаси"). На схід від Дніпра-Бористена Переяславські землі (Геррос) простиралися на чотирнадцять днів шляху (Геродот) і тому справедливі слова автора "Слова о полку Ігоревім" про те, що Переяславський князь міг "шоломом Дон вилляти, а Дніпро веслами перегородити". На жаль, фальсифікатори "Слова" у 1790-1800 роках втиснули в його текст ім'я Всеволода з Москви і змінили назву "Дніпро" на "Волгу", що не відповідало можливостям Всеволода з Москви у роки, коли було написане "Слова о полку Ігоревім".  Отже, край "Геррос" у роки Геродота - це козацька "Преяславщина", а Переяслав у нього названий "Гелон".  
Історія козацтва в Україні розпочинається з тієї пори, коли, як повідомляє Геродот, в роки падіння Трої (1200-1240 роки до нової ери) воїни-мілетяни прийшли в Скіфію, спершу в Причорноморіє, а з часом вони переселились до полян (будинів) в Переяслав, названий істориком як "Гелон". Вся топоніміка навколо Переяслава і нині переконує в правдивості цього твердження. Назва міста "Переяслав" присвячена козацькій ясі ("яса" - оголошення воїнського збору в похід), що в старогрецькій мові пояснюється словом "h`elon" - "ελων" - збір і відправка в похід - у назві "Гелон". Таке саме значення має назва ріки - "Трубіж" (у Йордана ріка названа "Ерак", або "Фасіс" того ж значення: "оголошення збору в похід" - яса).  
Художні образи використані автором "Слова о полку Ігоревім", збережені в топоніміці України довкола міста Переяслава і ріки Трубіж. Так,назва "Переяслава" зберігає у собі значення староукраїнського слова "яса" - "оголошення збору у військовий похід". Таке ж саме значення має назва ріки "Трубіж" - "сурмити збір". В грецькій мові це значення має дієслово "αιρω" /ero/ - "давати сигнал збору" (збиратися і рушати в похід). Історик Йордан справедливо назвав ріку Трубіж як "Ерак". Її можна назвати також "Фасіс" від грецького "φασις"  (клич, заклик, слух). У Йордана переклад назви більш тотожній. Недалеко від Переяслава знаходиться старовинний "Гайшин". В німецькій мові слово "heischen" /гайшен/ має значення "напутньої вимоги" - "повеління", як у словах автора "Слова о полку Ігоревім" - "Дів кличе, велить послухати землі незнаємі ...". Інше німецьке слово "Heisa!" - "Гайда!" - вжито у назві містечка "Гайсин" побіля ріки Соб на Вінниччині. Щоб читачам було зрозуміло, додамо,  що лівобережні полки називалися "стади лебедів - лебединців", а правобережні полки називалися "галиці стади" ("дівиці", або "богунці", бо "Diva" - Богиня). Птахою тотемом переяславців був "супій" ("Vultur", "Vulturio") і на його честь названо озеро і ріка "Супій" біля Яготина (німецьке "jagen" - гнати, гонити), а тотемною птахою правобережних полків була "Галя" (латинь "Erithaeus", "Rubecula" - Ясочка-Горлиця ("Ясунь" у Влесовій книзі). Той же Йордан називає переяславців своєю назвою - "альтціагіри" (латинь "alte", "altus" - вище,вись, а "agieren" - оголошувати ясу), що цілком тотожно передає назву "переяславці". Геродот назвав Переяслав по-своєму: "Гелоном". Це теж переклад, як пояснення назви "Переяслав" (грецьке "h`ελων" має значення "скликати збір і відправляти в похід", так само, як і значення "αιρεω" /ereo/ у назві "Ерак" - "Трубіж".
Українська мова й топоніміка зберігають ще один козацький термін для означення збору і відправки в похід - у назві двох рік "Соб", як однокорневе з грецьким словом "sobeo" (σοβεω) - йти у похід, виступати гордо з шумом з юрмою проводжаючих у похід. Тотожне, аналогічне значення має назва ріки "Сейм" - з одного боку у назві чується англійське "say" (казати), але й одночасно чути грецьке "seyo" (σευω) - гнати, рухати, пускати, кидатися за кимось, переслідувати. Ці образи вжиті у "Слові о полку Ігоревім", наприклад, у вислові "Посилав Боян 10 соколів на стадо лебедів" (десять козацьких полковників до своїх полків воїнів-лебединців). До речі, воїни-лебединці бради участь у Троянській війні і в "Іліаді" Гомера вони названі "кікони" від грецького "kiknos" - лебеді. Недалеко від Перечслава знаходиться "Гайшин" і "Яготин", назви яких мають значення німецьких слів "heischen" - посилати, веліти; "jagen" - "гнати". Значення "яса" мають назви ріки "Трубіж" (сурмити збір) і міста "Переяслав" - "Гелон", що в німецькій мові можна пояснити значенням "gellen" - різко, пронизливо дзвеніти, як від звуку блискавки. В грецькій мові різкий спалах світла блискавки і пронизливий звук грому передається словом "toros" у назві "Торокань" (Тьмуторокань). При тому, якщо Переяслав було містом яси на Лівобережжі Дніпра, то побіля Південного Бугу таким місцем була ріка Чичиклія і місто назване "Іллінці" (назва міста творена від староверхньонімецького "ila", "ile", "ilen"; старофранкською "ilon", в старосаксонській "ilian" - енергічний виступ у бойовий похід. Аналогічний образ несе у собі назва яструба - "Супій" (див.: в статтях на сайті "Чтиво").
3. ІЛАЯ - СІЧ.   "ЗОВНІШНЯ РУСЬ" СВЯТОСЛАВА ІГОРЕВИЧА (ХОРОБРОГО) 
Свідчення візантійського імператора Константина Порфирогенета (Багрянородного) не можливо ігнорувати, якщо історик досліджує факти і події X сторіччя історії Русі-України. Розглянемо такий приклад. В книзі Константина Порфирогенета "Управління імперією" є таке свідчення: "Нехай буде відомо, що прибуваючі з зовнішньої Русі в Константинополь моноксили (човни однодревки), виходять: одні - з Немогарда, в якому сидів Сфендослав, син Інгора, архонта Русі, а інші - з фортеці Мілініски, з Теліуци Чернігоги та з Вусеграда". 
 В радянській історіографії наведені свідчення візантійського імператора "залітовані", але тлумачиться цілком не вірно: Так, назва "Немогард" чомусь прив'язується до Новгорода що побіля Ільмень-озера, назва "Мілініски" - до Смоленська,"Вусеград" - до Вишгорода, а назва"Теліуци Чернігоги" чомусь розривається на дві назви, що цілком хибно. Боротися самотужки з "залітованним знанням" майже не можливо, хоча кожен "тлумач" тексту не може не знати, що Вишгород і Чернігів по відношенню до назви "русь" не "зовнішні", а що не є, - метропольні (внутрішні). 
По-перше, потрібно знати, що назв "Русь" в тогочасній грецькій транскрипції (літерації) записувалася по-різному: "Ροος" - "Ρωσ" - "Ρουσ", що викликалося необхідністю вірної фонетичної передачі назви "Rus", яка має в основі латинь "rus" (від лексеми "rura" - поле, село, земля - "rus", як "земля-країна" і "населення"). Звук "u" записувався у старій грецькій граматиці через подвійне "омікро" - "οο", або через "омегу" -"ω" чи діфтонг "ου".
По-друге, вираз Константина Багрянородного "Зовнішня Русь" говорить сам за себе: землі, або території, з яких воїнство Святослава Ігоревича відправлялося на човнах-моноксилах в Константинополь, були за межами "внутрішньої Русі", як Метрополії - "Полянської землі", або "Київської землі". У Геродота метропольна земля названа "Ексампаїс" (Εξαμπαις), що в перекладі з грецького композиту слів "εξαμ-" (від "αγω") - вести, керувати, правити і "παις" (край, країна) означає "Провідна земля" - Україна. Землі запорізького воїнства у Геродота названі "Геррос" - "Воїнь". На початку IV сторіччя гречин Євсевій називає правобережну Україну "Хриса", а у V сторіччі готт Йордан пояснює назву цих земель як "Оїум". Обидві ці назви передають значення "Земля Віри", або "Земля Трояні" (грецьке "οїω"  має значення грецького "χρη", "χρησω" - жадати, латинського "credo" - віра,  німецького Treue - вірність, шведського tro - віра, вірність). Це ті ж таки значення грецького слова "αντη" у назві "анти" (люди молитви), або "αυχεω" у назві "авхати" (волиняни), або ж дунайської латині "ruga" у назві "руги", "ругії" - християни, люди віри (молитви). Княгиня Ольга була знанна у Європі як "Regina Rugorum" (правителька ругіїв - християн, людей віри), а князь Ярослав як "Rex Rugoruni" (король людей віри). За такою ж символікою святості записано імператором  ім'я Київського князя Святослава Ігоревича - "Свендослав"  (від шведського"sven" - "svendo" - чистота, непорочність - святість).
Насамкінець, розглянемо тогочасні назви "Зовнішньої Русі", як вони засвідчені в книзі "Управління імперією" імператором Константином Порфирогенетом у X сторіччі і повторені автором "Слова о полку Ігоревім" у XII сторіччі. Згадаймо при цьому, що Київський князь Святослав з військовою дружиною у ті роки знаходився в Переяславці за Дунаєм. У автора "Слова о полку Ігоревім" про землі військових дружин, Січі, мовиться так: "Дів кличе вверху древа, велить послухати землі незнаємі - в Лозі і по Морію, і по Сулію, і Сурожі, і Корсуню, і тебе Тьмутороканський болване!".
Отже, назва "Немогард" має значення аналогічне назві "Лог" - землю Добруджі, яка була відома як "Трофеум Трояні", а згодом - "Задунайська Січ". Грецьке слово "νεμω" (жити, розташуватися; пастися, діяти) означає те саме, що й французьке, німецьке, шведське "Loge", "logieren" - "квартирування з провіантом" (у воїнів).  Це ж значення має грецьке "τροφη" - прокорм, винагорода  у назві "Трофеум Трояні" (запорізьке - "попас"). Друга частина назви "Немогард" - вжита від загальновідомого готського слова "garda" - спільний дім (як у назві "Гардаріха" - Україна, де "garda" - спільність дому, а "richa", "rich" - мир, світ, влада, країна, земля).
Назва "Мілініскі" означає "острів тисяцького" (наказного гетьмана), а так називався острів Хортиця - острів Святого Геогргія. Перша частина "mili-" означає "тисячу" і "воїнь" ("miles" - воїн), а друга частина назви "νησι" (-νησκι) означає "острів" (для порівняння: "νησι-αρχης" - правитель острова). Константин Багрянородний називає Хортицю "фортецею" ("оплот" - це ж значення має назва "Хортиця" від німецького слова "Hort"). 
Назва "теліуці Чернігоги" має значення "Чернігівські билі", або "стрільці Чернігівські". При тому, латинь "telum" (teliger) - стріла (стрільці) краще передається значенням "бердиші" у назві міста "Бердянськ" і ріки з назвою "Берда". Значення "бердиш" точніше передавати грецьким словом "σαγη" - оскордь, сокира, бердиш (саме так воїни названі у Прокопія з Кесарії, - "сагіни"), або старонімецьким "billi" - Schwert - меч, Steinhaue - кам'яна сокира, Streitaxt - бойовий, січовий топірець (або bhil - сікти) у назві "Чернігівські билі" в "Слові о полку Ігоревім". На згадку про "чернігівських бердишів" біля ріки Берда збережена назва "Чернігівка" (Запорізька область). Автор "Слова о полку Ігоревім" не тільки вживає назву "Чернігівські билі", але й називає відомих на той час воєвод, а самого чернігівського князя називає "багатовойним".
Назва "Вусеград" (тут вказується на "місто" - "град", а не готське "garda" як "спільний дім", "мир" - heiva, umma, vici - чи "спільне місце проживання" у назві "Немогард") могла бути утворена від вживанного у ту пору індоєвропейського слова "use" - місто, у якому торгівля ведеться за прийнятими звичаями торгівлі (для порівняння: "business is usual"), або від санскриту "us" (usa), яке має значення "горіння", "світла", "палання", "світанку" і тоді місто "Вусеград" можна визначити як "град Тьмуторокань", як воно назване автором "Слова о полку Ігоревім", а це - козацька Фанагорія ("φανη", "φανος" - "смолоскип", "свіча" - "Kerz", "Керч") біля Керченської протоки і належала вона Русі-Україні (тут же знаходяться Тузла і "Тамань"- "Січ" від грецького "ταμω" - сікти, рубати). Назва "Сурож" означає "горіння", як у назві "Пірогоща" та назві "Озів" (Азов), збережено також у назві "Таганрог" - "tago rogus" - небесне горіння, світло. Таке ж значення має назва "Озівське море" від санскриту "osa" - "горіння", "швидко", "скоро" (борзо) - про небесну Богиню блискавки - "Пірогоща"). Назва "Сурож" передає значення "su rogus" - "Запалююча", "Палаюча" - як  небесна богиня блискавки  - Свята Богородиця Пірогоща, творець і берегиня домашнього вогнища, Висока Піч (топонім в Житомирській області), Горинь (ріка), Очаків (місто назване від турецького слова "ocak" - піч, вогнище, рід династія, сім'я (пор.: "Türk ocaki" - "Турецький дім"; раніше так називався Корпус яничарів). В козацькій традиції Січ називалася "Торокань" від основи грецького слова "τορος" - тріск грому і спалах блискавки. Тьмуторокань - Січова Торокань, а наказний гетьман (Тисяцький) називався "Бич Божий" ("Тьмутороканський болван" віж тгрецького слова "βολη", "βαλλω" - удар блискавки, перун). Як можливий варіант значення назви "Вусеград" можна пояснити німецьким значенням "Buße" (як "покаяння"), оскільки таке значення має назва міста "Карей", згаданого Йорданом (від старонімецького "kare" - покаяння, спокута у назві ріки "Нагольна": "αγιος" - "ναγιος" - очищення через покаяння) синонімічна назві ріки "Каяла" в "Слові о полку Ігоревім". В турецькій мові "us" - розум, смисл, поміркованність.
4. РІКА КАЯЛА -  РІКА СПОКУТИ
Згадаймо слова автора "Слова о полку Ігоревім" про південні Січові землі Русі-України: "Дів кличе вверху дерева, велить послухати землі незнаємі - в Лозі і по Морію, і по Сулію, і Сурожі, і Корсуню, і тебе Тьмутороканський болване!". Перша з назв - "в Лозі" - утворена від слова "Loge" (logieren) і означає "військове квартирування" (як правило, з прокормом; в козацькій традиції такий "прокорм" називався "попасом"). Назва "Лог" у даному реченні автора геніального твору старожитньої української літератури стосується Задунайської Січі тих років. Про таборування воїнів на цих землях згадано також в "Гетиці" Йордана (§38), де записано: "Їхнє перше місце знаходження ми прочитали (мабуть, у Косіодора, - автор) в країні Скіфії, біля боліт Меотиди (на Тамані - автор), друге - в Мізії, Фракії і Дакії (це і є землі Задунайської Січі - автор), третє -на Понтійському морі, знову в Скіфії" ("Посуліє" - земля між ріками Кринка - Самара - Дніпро), яке в іншому місці "Слова о полку Ігоревім" назване "Пустинь" (як образ незайманної землі): "Обіда постала в силах Даждь Божого онука, вже Пустині силу прикрила. Вступле Дівою в землю Трояню, вспле Скала (образна назва Січі - автор), лебединими крилами на Синьому морі у Дону плечущи, збудить Жирня времена". В літературі земля Задунайської Січі мала ще одну назву - "Трофеум Трояні". В "Слові о полку Ігоревім" ця земля названа "Лог" (Loge, logieren), а козацькі митні "попаси" названі "уєдієм",  митний збір - "жиром".  Вислів автора "Слова о полку Ігоревім" (кають купці): "Погрузив жир в Каялі-ріці" означає "втратив можливість митного збору (біля гирла ріки Дон). Ріка Каяла - сучасна назва ріки - "Нагольна". Ріка названа від грецького слова "ναγιος", "αγιος" - святість, як непорочність, чистота; синонім значення - шведське слово "sven", "svendom" - юнацька чистота, непорочність, цнота (в імені Святослава Хороброго "Свендослав", як його записав імператор Константин Багрянородний). Важливо, що про "моральну чистоту богині" нагадує назва ріки "Полтва", яка протікає через Львів і тече до    Західного Бугу (Бога). Образ "юнацької чистоти" зберігають назви воїнів "дівиці" ("Diva" - богиня, а воїни - дівуни-богунці), прізвище "Юнак" (таке прізвище мав  перший секретар Тульського обкому КПРС), а синонімом до нього слугує прізвище академіка - "Янгель", рід якого походить з Чернігівщини (в основі цього прізвища - англійське слово "young" /jan/ - молодий, юний, юнацький, новий). Запорізькі козаки на Січах називалися "юнаші", але не від значення "юний" (молодий), а від латинського "unio" - єдність, союз, собор. Разом з тим хетти назвивали Трою "Filusha", а греки -"Філіос". Обидві ці назви несуть у собі образ "побратимства", "дружби" - термінів, які характеризують характер запорізькього козацтва України. Шлях на Січ називається "Ромоданівський шлях" (в грецькій мові "roma" - сила, мужність, міць). "Ромоданівський шлях" - "Шлях даючий силу", "Шлях мужності".   
Оксентій ОНОПЕНКО
Відень  



