“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ” – ІСТОРИЧНИЙ ЗАПОВІТ ЄДНОСТІ УКРАЇНИ 
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”. МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ   
Заявлена в підзаголовку літературознавча тема - «’Слово о полку Ігоревім’. Міжнародні аспекти» має своєю метою звернути увагу читачів на цілком очевидну умову: щоб написати твір світового рівня, необхідно володіти знаннями, які дозволяють «витати думкою» на висоті світових досягнень того, до чого й Ленін кликав «розум, честь і совість епохи». Правда, у Леніна ця фраза про комуністів, як і всяке порівняння, шкандибає на обидві ноги. Проблема у тому, що як тільки комуніст оволодіває знаннями, у нього виникають сумніви щодо партійного «розуму», а як тільки комуніст отримує гарну посаду, він забуває про категорії «честі» і «совісті». На відміну від більшості безпартійних і партійних дослідників «Слова о полку Ігоревім», його автор демонструє об’єктивний погляд на події і виклики свого часу - «билини того времені». Автор «Слова о полку Ігоревім» від першого до останнього рядка свого твору не дав причин сумніватися в його розумі, честі і совісті. Саме така позиція автора змусила придворну комісію Мусіна-Пушкіна майже десять років мудрувати над «знайденим» текстом і шукати можливість для його публікації. Тому, що той, хто тримав оригінал старожитнього твору в своїх руках, не міг не розуміти, що «Слово о полку Ігоревім» суперечить штучно створеній історії імперії. Якщо вірно читати написаний текст, то, навіть окремі спотворені вислови автора, не закривають української сутності твору – за мовою, персонажами, викликами того часу, ідеєю. Питання можна поставити так: Хто з дослідників (хоч би один з них) вказав на той факт, що давнє «Слово о полку Ігоревім» присвячено військовим дружинам України, які внаслідок хибної політики старого Володимира перейшли за Дунай, через що Україна опинилася без свого захисту? Безперечно, створення «Слова о полку Ігоревім» стало результатом (плодом) національно-етнічної самобутності автора. Але геніальний автор, творець при написанні твору (побудова твору, стиль, образи) опирається на знання тогочасної світової культури, зокрема, - античної літератури. Автор чудово знається на історії і на народній міфології українського етносу, але він одночасно є людиною, яка пречудово володіє усіма надбаннями світової літератури і культури загалом, адже ж, як інакше можна оцінити як саме «Слово о полку Ігоревім», так і рівень  «Слова про благодать» митрополита Іларіона, які постали на основі книжності пори Ярослава Мудрого і Осмомисла Галицького? Як оцінювати літописну «Повість временних літ», в якій важливі суспільні події пояснені аналогіями, як не з творів античної літератури, то з Біблії. Річ тут не тільки і не стільки про художній рівень «Слова о полку Ігоревім», запозичення чи рефлексії з античного періоду всієї європейської історії, скільки про факт варварства, внаслідок якого була зруйнована не тільки держава Україна, але й матеріальні і значною мірою духовні основи великої і самобутньої культури України, в якій свій слід залишили «німці і венедиці, греки і морава», готи, іудеї, іспанські та ірландські монахи, шведи, торговельні міста – Борисфеніда, Ольвія, Калліпода, Херсона, Феодосія, Карей, Мірмекій, Фанагорія, які були засновані для ведення торгівлі, рушійної сили цивілізаційного розвитку.            
Сьогоднішнє значення «Слова о полку Ігоревім» можна і потрібно розглядати в декількох аспектах. Безсумнівно, що перше з цих значень – міжнародний інтерес до скарбу української старожитньої літератури в різних країнах і видання твору на мовах різних народів світу. Жаль, звичайно, що текст геніального твору виходив і виходить в світ з величезними помилками в прочитанні і тлумаченні як слів, речень, висловів, так і художніх та міфологічних образів. Можна сказати, що ні Міністерство науки і освіти, ні Міністерство культури, ні відділення історії НАН України, де вже згадувати солідні спілки, товариства (НСПУ, Просвіти) іміджевим потенціалом старожитнього вітчизняного твору для України, як і своєю літературознавчою репутацією не піклуються і не переймаються. Важко оцінити авторитетність державної установи, громадського об’єднання, якщо геніальний твір не перебуває в полі їхнього зору.  
«Слово о полку Ігоревім» повинно служити візитним посвідченням України в Європі не тільки у дні проведення міжнародних книжкових виставок і ярмарків (показу здобутків поліграфії, малярства), але й свідчити про високий світоглядний рівень українського народу, хай і його елітного прошарку, в пору раннього середньовіччя. «Слово о полку Ігоревім» - не одинокий прояв культури народу тієї доби. Про високий рівень культури в Україні тієї доби свідчать життя і діяльність князя Ярослава Мудрого, Анни Ярославни у Франції, Митрополита Іларіона, Нестора Літописця, ігумена Прохора Лобедника та його онука Ольстина Олексича, автора «Слова о полку Ігоревім». 
Другий аспект зазначеної теми – міжнародні стосунки, інтереси України в роки написання «Слова о полку Ігоревім» і оцінка автором зовнішньої політики Української держави. Тут недостатньо цитат з тексту про присутність іноземних купців в світлиці Великого Київського князя Святослава та ролі Осмомисла Галицького Ярослава на Дунайському торговельному шляху і його впливу на релігійне, культурне життя «за землями» Галича. Адже і Київ, і Галич цієї доби здійснюють важливу роль між християнською Європою та землями ще «не знаючими Божого слова». Одночасно з поглядом його автора з Києва і України на навколишній світ, що видно з тексту, твір потрібно бачити і розглядати в контексті світової літератури і культури в цілому. Природно, що розгляд твору і аналіз його змісту (історичності тексту) мають відбуватися в порівнянні з іншими творами і текстами того часу, відомі культурі, починаючи від Біблії і текстів Гомера до грецької та римської античної літератури і текстів середньовіччя. Тут можна навести для прикладу початкові слова «Іліади» Гомера – «Гнів, богине, оспівай Ахілла, сина Пелея, який ахеянам тисячі бід заподіяв» з висловом автора «Слова о полку Ігоревім» - «Приспало князю бажання розум і жага («жалость») знамення йому заступила – звідати Дону Великого», які вказують на те, що головна ідея як першого, так і другого твору, не військовий похід і битва, а шлях людини від гніву до внутрішнього смирення. Міжнародне «відлуння» «Слова о полку Ігоревім» не в свавільній інтерпретації тексту, як це вчинив академік Д. С. Ліхачов, у якого, раптом, «у Римова кричать під шаблями половецькими», а у тому, щоб зберегти авторський текст: «се урими кричать під шаблями половецькими, а Володимир – під ранами». Назва «урими» вжита автором «Слова о полку Ігоревім» від латинського дієслова “urro” – палати, горіти і передає назву «огнищани» (назва хліборобів Сіверської землі і Переяславщини).    
	“DID QUID CENSES” – “ВИСЛОВИ ТВОЮ ДУМКУ”  

Якщо Галицький Осмомисл Ярослав «високо сидить на золотом кованім столі, підпираючи гори Угорські своїми залізними полками, заступивши королеві шлях, закривши в Дунаї ворота», якщо він «розмежовує час крізь хмари і суди рядить до Дунаю», якщо «грози його по землях течуть» і він «відчиняє ворота Києву», якщо «з отчого стола розсилає соляні закони за свої землі», то яку посаду він обіймає, щоб його слова і закони мали владну силу? Що означає його титул ‘Осмомисл’ Галицький і як цей титул співвідноситься з іншими титулами в Україні?
Певну відповідь на поставлене запитання дають топоніми побіля міста Галича - Єзуполь і Ценжів. Перший з них – «Єзуполь» - утворений від санскриту “eza” (esa) – пошук, шукаючий (рищучий, як в «Слові о полку Ігоревім» - «рищучи в тропу Трояню»), прагнення (хоті), бажання (молитва), вибір. У другому топонімі – «Ценжів» - вжито латинь “census” – владно виголошувати істину, якій належить підкоритися («я вважаю…»). Обидва топоніми виникли як пояснення до топоніма «Галич» в основі якого вжито санскрит “gali”, що має значення “докори”, “цвікати”  (дієслово «цвікати» було вжито у назві німецького міста «Цвікау» (Haßlau, Grimmau), що синонімічно назві міст ‘Щеків’, ‘Щекарів’, а (старослов’янське «щекати» -означає «лаяти», «докоряти», «цвікати»). Образ в імені «Щек» має синонімом імена «Юр» (французьке “jurer” – журити, божитися), Корибут, Руга, Руговіт. В «Слові о полку Ігоревім» і в реальному житті такий образ передає ім’я  «Ярослов» (пор.: «яре слово» - лихе, сердите). Назва «Єзуполь» синонімічна імені старшого з трьох братів перших скіфів «Ліпоксай», як «Молибог» (від грецького «λιπα», «Λιπ», «λιπαρος» - настійно, наполегливо просити – молити), а у назві «Ценжів» збережено значення титулу «Осмомисл».
Однак, повернемось до значення латинського слова “census” (censor) у назві залізничної станції, або села «Ценжів» між містом Стрий і колишнім Станіславам (нині – Івано-Франківськ). Ці назви дають пояснення імені «Октар», дяді вождя гуннів Аттіли, і імені «Осмомисл», як однозначних. Річ у тому, що терміни, які передають значення соціальних установок і дієслова, які виражають образ «говорити» часто пов’язані. Зокрема, політичні інститути часто називаються словами, які мають значення «мова» (говорити). Таку пару творять слова «ценз», «цензор» - магістрат, хоча дієслово “censeo” означає «давати оцінку», «вважати» (оцінювати, викладати свою думку), або ж, “census” – оцінка майна. У той же час, перший обов’язок магістрату, який називається «цензор» - перепис населення і оцінка майна, з тим, щоб оцінити майновий стан кожного і надати йому відповідну категорію (ценз). В сенаті в обов’язки «цензора» входить спостереження за дотриманням норм поведінки, запобігання любому виду зловживань, проступків проти моралі, надмірної розкоші. Це своєрідна «цензура» в етичному значенні. Цензор «словив» свої судження з приводу тих чи інших рішень сенату. Процедура прийняття рішень передбачала ознайомлення з думкою цензора: “Did quid censes” – «Скажи твою думку» (Як ти мислиш?). Його думка (census), як суді, поширювалась – була публічною. В «Слові о полку Ігоревім» Галицький Осмомисл «суди рядив» і «годив справи».  У такому контексті поняття “census” розуміється і сприймається як «думати», «вважати», «судити» (мислити), «гадати» («Як гадаєш?») на суспільній, політичній арені. 
В латинській мові “censeo” (censor) часто вживається з “auctor” (засновник, творець) і з “auctorites” (судження, думка). Але “auctor” - це дійова особа («діяч» - “augur”), слово, яке виникає від “augeo” – ‘примножувати’, ‘збільшувати’, а це латинське слово можна передати грецьким “αυξανω” (рости, збільшуватися), або німецькою „wachsen“. До значення слова “auctorites” (як судження) близьке слово “oktroyieren” – ‘нав’язувати щось’.  Цей образ зростання можна передати назвою «Великий Раковець», яка утворена від санскритського слова “raka” – період повного Місяця - “erma” (у назві ‘Гермаківка’ на Тернопіллі біля Дністра). Індоєвропейський корінь слова “censeo” (ctnsus) – “kens-” – означває «владно стверджувати істину (якій належить підкорятися – «слухатися»). В загальному значенні “censeo” означає «виявляти» (для порівняння старонімецьке «forson» - шукати, узнавати щось - було вжито в імені правителя в місті Ольвії у 80- 90 роки нової доби, після Р. Х. - «Форзой»). Ім’я владики в Галичі – «Осмомисл», утворене як композит слів “oss” – ‘бог’ (divus - божественний) і ‘мислений’. В  грецькій мові «οσια» - божественний, іонійське ‘οσιη’ (οσιος) - святий, священний. Отже, як ім’я «Октар», так і ім’я «Осмомисл» означають постать, яка «говорить владні слова», які належить виконувати, яких необхідно дотримуватися. Титул відноситься одночасно до політичної і до релігійної сфери і розпадається на декілька підгруп, пов’язаних з “augeo”, “auctor” і “augur”, що в словниках перекладають як «той, хто велить зростати - творець» (в латині “augur”, “augustus” має значення не тільки «гадати за польотом птахів», але й бути «священним», «величним», а «осьмий» місяць – «Август»). Отже, ім’я «Октар» відноситься до титулів галицьких правителів, як і «галінди» Клавдія Птолемея, названі ним в «Європейській Сарматії» поряд з «судинами» і «ставанами» (див. Словник «Образи української міфології в історії і географії» на сайті «Чтиво»). Цей образ передають назви на теренах «склавинів» і «антів» в «Гетиці» Йордана та «Слові о полку Ігоревім» (Осмомисл) Ольсина Олексича. Таким чином, ми знову отримуємо доказ приналежності Україні «скіфського» і «гунського» періоду історії. Адже, імена перших братів-скіфів і їхніх родів розкривають структуру українського етносу в добу Геродота, як і імена батька (Мундіух) і дядьків (Октар, Руга) вождя гуннів Аттіли, свідчать про непереривность історії України.
Є у назвах міст «Ценжів» і «Єзупіль» ще одна важлива сторона – земна. У молитвах людини є свій «ценз». У молитві людини, як серцебитті віри, не може бути прохань, які суперечать християнським заповідям, які виходять за межі табу. «Ценз» в сенаті, оцінка морального, тому й стає публічним, відомим, щоб той, хто переступив через заповіді, глянув на себе публічними очима, щоб людина засоромилася своїми вчинками. Молитва окремої людини, на відміну від виступу в сенаті, це завжди своєрідна таїна, це розмова з богом без посередників. Бо ж, як бачимо, лукавий може прийняти маску добра і саме тому у молитві є прохання «побавити ся від лукавого». І хоча у N- церкви існує публічна проповідь, проте як можна сумістити «публічну проповідь пастиря» і публічну брехню політиканів і ЗМІ в один і той же час? Сила молитви людини - в любові до Бога, в правді. А там, де немає правди, не має і віри.   
	“ЛОДОМЕРІЯ” – “ХРИСА”. ЩЕ РАЗ ПРО “СКІФСЬКІ” і “ГУНСЬКІ” НАЗВИ

У 1235 році, за п’ять років до нашестя Орди на Україну, угорський монах-домініканець Юліан писав в своєму донесенні в Рим про слова князя Великої Лаудамерії: «Вже близько час, коли всі ми приймемо віру Римської церкви і перейдемо під її владу» (цитується: Аннінський С. А. «Повідомлення угорських місіонерів», сторінка 82. В книзі М. Д. Полубояринова. «Руські люди в Золотій Орді», сторінка 25). Що такі настрої існували в Галицько-Волинській землі, на Буковині (тоді Шипінська, або Кормча земля), на Подолії (тут знаходилася Болехівська земля), на Київщині та Сіверщині, немає жодних сумнівів. Для ясності важливо пояснити причину, чому монах домініканець вжив назву «Лаудамерія» - «Славія». У цій назві монах-угорець, як було заведено в Римі, вжив латинь “Laudatio” – “похвала” (слава); “laudo” – славлю, “laudatus” – уславлений, “laudantus” – достославний, “laudabilis” – уславляємий, “laudatiuus” – хвалебний, “laus” – хвала, “laudicoenus” – уславлюючий. У назві можна було вжити також англійське “laud” /lo:d/ - слава, хвала, і тоді назва звучить дещо інакше - «Лодомерія» - того ж значення. Як назва «Лаудемерія» так і назва «Лодомерія» повторює назву «Хриса», яку по відношенню до України вжив грецький письменник Євсевій на початку IV століття, потім Констянтин Порфирородний - на початку X століття. Обидві назви – Хриса і Лаудамерія (Лодомерія) передають також образ назви землі «Ойум» і населення України «анти», які були вжиті готським істориком Йорданом. Цей же образ передає назва «Земля Трояня» (Земля Віри - Лодомерія), яку вжив автор «Слова о полку Ігоревім» у 1187 році, і його слова «звиваючи слави обопіль цього времені». «Слави» - слов’яни. По суті, аналогічна назва вжита Геродотом у V сторіччі до нової доби («авхати» - люди молитви). В більш локальному значенні назва «Лаудемерія» могла вживатися тільки до Волинського князівства тому, що слово «Волинь» передає значення «молитва» («волинь» - мольба, молитва). Таку назву до Волині у спілкуванні з латинянами вживали й самі волинські князі. Влесова книга теж пояснює назву «Лаудемерія» у словах «Ми своїх богів не просимо, а славимо». Однак, «кудесник» (від латині “cudo” – карбувати: ковач) мабуть, вже не знав, що назва «просичі», хоч і передавала образ «молитви» (просити – молити), вживалася від латинського слова “prosa” – «слово» (вітіювата промова). Отож, в первісному латинському значенні «просичі» - «слов’яни». Назва «Королівство Лодомерії і Галіції» має своїм значенням землі Західної України разом з Подолією у роки, коли східні терени України були загарбані Ордою. В австрійській офіційній традиції назва «Лодомерія і Галіція» вживається впритул до XIX сторіччя. Так, наприклад, в книзі «Die Teresianische Staatsreform von 1749”, виданій Австрійським архівом у 1958 році, ці терени згадуються як «Galizien-Lodomerien» (як і «die Bukowina»), як території реформ, проведених Марією Терезією. Отже, не про «Володимерію» мовиться, а про землі України в більш широкому ареалі. Як Плано Карпіні, так і Гільом Рубрук (римські місіонери – авт.) у своїх описах подій 1240 – 1260 років не приховують того факту, що настрої і ставлення «монголо-татарів» до Західної церкви великою мірою визначалось московітами «яких серед татарів дуже багато» (цитата з книги Марії Полубояринової, там же). Як бачимо історії властиво повторятись. До 1649 року майже всі землі України (від Сяну до Дону) були відновлені в складі України. Все знову змінилося після, по суті, релігійної війни під проводом Богдана Хмельницького (його образ - «козак Данило Бурульбаш» в повісті «Страшна помста» Миколи Гоголя). Новий поділ України стався після Андрусівської угоди, а наступний – у 1920 році. Багато тисяч українців східної України у роки ординського ярма були вигнанні на ринки Середньої Азії і продані там в рабство (через наплив рабів ціни на рабів у ті роки впали). «Східна політика» Олександра Нєвського коштувала Україні дуже дорого: - руїну країни: тисячі і тисячі селян і ремісників тікали звідси на землі королівства Галицько-Волинського королівства, за Дністер, за Дунай і, як свідчить Галицький літопис, навіть, за ріку Одру - на Полабщину. Князі, населення Болехівської землі (сучасний Хмельник, що на Вінниччині) у той час були переселені на землю побіля верхів’їв Дону (сучасна Липецька область, де й нині поспіль збережено чимало питомо українських назв – Лебедянь, Михайлівка, Писарівка, Порой (від грецького «πορεια» - шлях, дорога – «Путивль»), Трубіж та інші, де переселенці були примушені «вирощувати хліб для завойовників» (див.: Марія Полубояринова, там же, с. 38). Масові переселення повторилося в роки після Переяславської ради та після ліквідації Гетьманщини і руїни Запорізької Січі (ці події описані в повісті «Дорогою ціною» Михайла Коцюбинського); переселення відбувалися після громадянської війни та внаслідок депортацій до і після Другої світової війни. Так, на межі розвалу СРСР в РРФСР числилося 4, 7 мільйонів українців (по паспорту, а з дітьми і з тими, хто не заперечував зміни національності – більше, як 15 мільйонів осіб; третина населення Сибіру - українці), в Казахстані на цей же період проживало 800 тисяч (з сім’ями – більше 2 мільйонів) і т. д. При тому, у перші роки виїзду з СРСР євреїв і німців сколихнулися й українці: не згадуючи про репресованих, українці без зайвого галасу шукали можливість повернутися в Україну – «на ясні зорі, на тихі води».  
МАРІУПОЛЬ – МІСТО ДІВИ МАРІЇ (ВОЛОДАРСЬКЕ, МАКЕДОНІВКА, СТАРОГНАТІВКА)
В нарисі «’Слово о полку Ігоревім’ і ‘Страшна помста’ Миколи Гоголя», розглядаючи образ назви ріки «Нагольна» і ріки «Кринка», автор відзначив, що запорожці виходили в морські походи від Березані (з Дніпровсько-Бузького лиману), а повертались назад через Кіммерійську (Керченську) протоку, де на острові Тузла запалювали ладан на честь Артеміди, богині Місяця і Іфігенії. Як зазначив Геродот, «та богиня, що їй жертвують, це за словами самих таврів, - Іфігенія» (Геродот, книга IV, §103). У Гомера – «Іфігенія» - «Іфіанаса», або «Домаха», як її називали запорожці на основі латині “domina”. «Домаха» - `Володарка` – попередник сучасного міста Маріуполь. Поряд з Маріуполем знаходяться: Володарське, Сартана, Стародубівка, Старогнатівка, Македонівка та інші назви, які присвячені небесній Богині. Тут можем тільки дивуватися всім отим поясненням виникнення назви «Маріуполь», які використовують служителі «чужого мнєнія», щоб не сказати більше. Від Тузли козаки пливли через Азовське море до гирла Гіппакіріса (нинішня назва ріки - Міус) і тут, при впадінні в ріку Гіппакіріс ріки Нагольної, козаки здійснювали покаяння за вчинені в час морського походу можливі гріхи. Це місце називалося «Карей» (староверхньонімецьке “chara”, старосереднєнімецьке “kar”, старосаксонське та готське “kara” – Buße, покаяння, як і «Время Бусове» - «Час покаяння»). Таке ‘покаяння’ для козака мало не тільки значення «очищення», а важило значно більше, адже в походах могли загинути побратими – від бурі на морі, а бурі на морі викликала Артеміда* (гнів Юнони). Таким був ритуал усіх моряків, які, як говорив Солону «скіф» Анахарсіс, плавали на «два пальці від смерті» (за товщиною днища човна). Про цей же «Шлях Повернення» через Кіммерійську протоку написано в трагедії «Скутий Прометей» Есхіла (роки життя: 525 – 456 до нової доби). Ось слова прикутого Прометея до Іо, доньки Інаха, про той же шлях, якого їй потрібно триматися, прямуючи на Кавказ : «Убіжного шляху тримайся крутим скелястим побережжям, глухо ревучим. Живуть по руку ошую від цих місць заліза ковачі халіби. Оберігайся їх! Вони лихі і до гостей не ласкаві. … Як Кіммерійський (Керч) ти пройдеш перешийок і, перетнувши сміливо протоку, прославишся навіки переправою і в честь твою Босфор отримає ім’я, тоді ти ступиш в Азію». «Біглий» цей шлях називається також у Геродота: тут знаходиться, як він пише, місце зване «Ахіллів Біг» - «Біг тисяцького» («Гіппакіріса» – «Глави вершників»). Сучасна назва ріки «Міус» (на основі англійського “mews” /mju:z/ - стійло) не дуже вірно передає образ «глави вершників» - гетьмана, хоча «конюший» - титул високий – «боян і ходина» (Віщий, як посол відповідав за посольські справи). Назва цього місця нині – «Матвіїв Курган». Ім’я «Матвій» від “matheus” – віщий; його атрибут – голуб у назвах ‘Дуванка’, ‘Голубівка’, а латинь “curro” – «бігти», «тікати». Саме тому автор «Слова о полку Ігоревім» вживає вираз про Бояна Віщого – «розтікався мислію». Навпроти, половці Кончак та Гзак «біжать вовками», як дикі звірі. Сакральному образу і релігійному ритуалу запорізьких козаків вже більше 2 500 років. Про цей образ знає автор «Слова о полку Ігоревім», про цей образ знали і виконували прадавній ритуал запорожці, а сусідні виродки і досі не позбулися вовчих інстинктів. Але це вже трагедія цивілізаційна – бо ж, коли і де вони були хрещені? У цьому теж злочин, а «злочин проти історії – найбільший злочин». Про «халібів» згадував Геродот («Історія», книга I «Кліо», §28), але він вжив цей термін відносно тих, хто займався відповідним трудом («хлібороб» і в Греції – «хлібороб», людина, яка щось вирощує на землі) і локалізував їх на південному побережжі Чорного моря (сучасне - Анталія), а Есхіл справедливо локалізує «халібів» в Скіфії – Україні. Переклад цієї назви, вжитої на санскриті: “hal” – ходити, “hala” – плуг, земля, “halika”, або “hala-dhara” – плугоносец, орач, ратай; українське “хали” – ритуальний хліб, який українці випікали для церкви (на Різдво). Отже, «халіби» - хлібороби Полянської землі. Про їхню назву нагадує назва ріки «Інгул», що вжита від санскриту “ing” – ходити, рухатися (за плугом), а, отже, основа назви «Інгул» синонімічна санскритському “hal” у назві Есхіла «халіби» та грецькому “πολευω” – проживати, знаходитися, обертатися (в значенні – жити, «вертітися» по господарству), орати у назві «Поляни». Можна згадати, що у Влесовій книзі ім’я однієї з доньок Богумира – “Полєва”, а ім’я самого батька прив’язане до назви ріки «Бог», себто, ім’я вказує на факт шанування Богумиром бога ріки «Південний Буг» - Бог. Місто матері ріки «Бог», звісно, - Богородицьк – «Теофіполь». У Геродота ріка Бог названа «Гіпаніс», що в перекладі з латинського “panis” означає «Хлібний» («Даючий хліб»). Ось ще одне порівняння з історичними українськими назвами: «Компанійський полк» - назва утворена від латинського “com panis” – «Спільний хліб». Козаки записувалися в козацькі полки «на спільний хліб» - на «товариський хліб», а не просто «за оплату». Побратимство для запорожців становило найбільшу цінність, чого не існує в жодних т. з. «ВЧК» - найманців «приватних полків». Згадаймо слова Великого Кобзаря Тараса Шевченка – «Брешеш, людоморе!». Ці слова Тараса Григоровича мали б висіти перед вікнами різних «Інтер-Новин», яким не відома святість Материнської, Рідної Землі і Побратимства (що зображено в епілозі повісті «Страшна помста» Миколи Гоголя, коли Петро вбиває козака Івана). Друга важлива умова побратимства – рівність людей. Теофан Прокопович, який після 1709 року опинився в становищі бранця долі - «заручника обставин», не міг відкрито висловлювати свої погляди в церкві чи в своїх листах. Проте, його виважена робота була дуже важливою як для України, так і для впливу на політику Петра Романова, його оточення і його спадкоємців. Незважаючи на «родовід царів», що його написав Теофан Прокопович (очевидно, що сам він не цінував написане), у своєму збірнику сентенцій він розкриває справжні думки і своє ставлення до життя, цитуючи давніх авторів: «Найміцніша дружба – між рівними», «Не думай, що ті, кого ти переміг, твої друзі», «Легше щось завоювати, ніж утримати його», «Святотатці воюють з богами», «Нам треба подолати кожну (!) долю терпінням (!)», «Нічого не може бути довготривалим, що не грунтується на розумі», «Переможеним один тільки порятунок – не надіятись на порятунок», «Пам’ятайте, прошу вас, з якого ви роду!!!» та чимало інших сентенцій, які вчений і теолог виписував не стільки для себе, але й для вихованців, для тих, хто міг його відвідати в Новгороді, куди його (подальше від Києва) призначив Петро Романов, цар.
	Від Місяця залежать приливи і відливи на морях, рух вітрів; Бог Місяця Стрибог (Посейдон, або дорійською Потейдон, в римській міфології - Нептун) і богиня Місяця Артеміда викликали бурі, шторми на морях. Тому, вирушаючи в плавання і повертаючись з морських походів, запорожці приносили свої пожертви у вигляді куріння ладану. Назва «Тузла» означає «Ладанка» (топонім в Чернігівській області «Ладанка» свідчить про приналежність Україні і коси, і острова ‘Тузла’. Свої морські походи запорожці здійснювали з метою знищення центрів работоргівлі.                        

“OMINA SUNT ALIQUID” – “В ЗНАМЕННЯХ - ІСТИНА” (ОВІДІЙ)
Ремінісценція. В латині існує чимало термінів для передачі образу «божого знамення» (monstrum, omen, miraculum, ostentum, portentum, prodigium). В грецькій мові наведеним латинським словам можна протипоставити тільки одне слово, яке покриває всі уявлення, розподілені в латинській мові між шістьма термінами: це грецьке слово – “τερας” (божий знак, знамення, диво) у назві “Тересполь”, польського міста на лівому березі Західного Бугу (навпроти міста Брест). Своєю назвою назва міста «Тересполь» зобов’язана назві ріки «Західний Буг», присвяченій небесному Західному Богу – Місяцю. Аналогічний топонім знаходиться в Тячівському районі біля впадіння ріки Тересва в Тису, як присвята образу богині у назві ріки «Тиса» (пояснення того факту, що назва ріки «Тиса» присвячена небесній богині Кари). В сусідній Румунії синонім до назви «Тересва» - назва містечка «Сігота» (латинь “signo” – знаменую, показую). В Україні, як знаємо, назви рік присвячені небесним богам (весь пантеон богів Скіфії названо в «Історії» Геродота, книга IV “Мельпомена”, § 59). Назви свідчать, що «Берестейська земля» історично належить до Скіфії-України, як і басейн ріки Тиси. На східних кордонах України в ріку Східного Бога (Сіверський Донець) плине ріка з чудовою назвою «Айдар», в основі якої вжите слово латинської мови: “aio” – “повідаю” (віщаю, несу вість), від якого утворено ім’я божества “Aius”. Його називають то як «Aius», то як “Aius Locutius” (той, який «віщає» чи дає знати), або - «попереджуючий», «сигнальний», як, наприклад, сигнальний вогонь на маківках курганів: на Савур-Могилі, Білій Вежі та на інших курганах. При наближенні ворога сторожові козаки запорожців запалювали вогонь, який було видно на далеких відстанях, і, тим самим, оповіщали козацькі паланки про небезпеку. У Тіта Лівія про нього записано так: “Aius deus appelatus araque ei statute quod eo in loco diuinitus uox edita est” – “Божество названо Ай, і йому споруджено олтар, тому, що якраз тут пролунав божественний голос»”. Як не дивно, знакові слова старовинної латинської лексики поспіль збережені в давніх українських прізвищах: Фаріон (”fari” – віщати), Яценюк (“iacio” – вергти, метати – на олтар). В космогонії ранковим знаменням була Ранкова заграва (перед сходом Сонця «солов’ї веселим співом ранок зустрічають» -  в «Слові о полку Ігоревім»), а вечірнім знаменням – Вечірня заграва (після заходу Сонця; «погасла Вечірня зоря» - так у «Слові о полку Ігоревім» сказано про час заходу Сонця і Вечірню зорю). Барви заграви сповіщали людям про те, яким буде день, якою буде погода завтра. Час, погоду визначав Бог Місяця, Стрибог (Тагімасад - Посейдон, Нептун), а тому на державних символах України – на прапорі і гербі – знаходиться знак Стрибога (на древці прапора і на щиті герба). «Щит», як знаємо, передає всю родову історію: «що було і що буде» («Енеїда» Вергілія, глава «Щит Енея»). Бог Місяця в християнстві - Іоанн Хреститель – Хрещений батько всіх українців (Іван Купала). Тризуб Посейдона-Стрибога на гербі і прапорі України нагадує нам про наш родовід. Сучасна омонімія України повністю зберігає образ Дня і Українського Храму. Образ України як «Землі віри» (молитви) зберігають назви, записані Євсевієм, Йорданом, Констянтином Порфирородним, автором «Слова о полку Ігоревім» - «Хриса», «Ойум», «Анти», «Земля Трояня». Назви України, як Землі Молитви збережені також в архівах Риму, Австрії - «Лодомерія» (Лаудемерія»). Назва «Лаудамерія» чи «Лодомерія» в питомо українському значенні несе значення «Славія», вона вживались до волинських володінь Лева Даниловича. Його володіння у той час об’єднували князівства: Галицьке, Перемишлянське, Дорогочинське, Мольницьке, Холмське, Белзьке, Червенське та інші прилеглі землі. «Велика Лаудамерія» у повідомленні отця Юліана ці землі називалися тому, що передавали той же образ, що й назва «Земля Трояня» (для пор.: запис у Влесовій книзі: «Ми своїх богів не просимо, а славимо»). Отже, маємо ще один доказ того, як саме розумілися назви: «Хриса» на початку IV століття (Євсевій) і у X сторіччі (Констянтин Порфирородний), «Ойум» - в V сторіччі у Йордана) і образ «Земля Трояня» в XII сторіччі в «Слові о полку Ігоревім» - «Славія». Тут найкраще згадати ще одне свідчення. В «Вольфенбюттельських анналах» (монастир в Нижній Саксоні, де зберігалися архіви від 740-х до 790-х років) існує запис про відносини Франкської держави (797 рік) з східними сусідами. У 797 році король франків Карл послав свого сина Пипіна в Гуннію (“Ex transmisit Pippinum cum hoste in Uenedum et aliam hostem in Hunia”). У ці роки назва «гунни» вже тривалий час не вживається. Однак, архіви Нижньої Саксонії зберегли свідчення того, що «гунни» - «сло’вяни», що в староверхньонімецькій мові можна передати дієсловом “unnan” (запис назви в грецьких джерелах – «ουννοι»), в старосередньонімецькій “gunnen” – «просити» (без заздрості – молитися). Тобто, «гунни» це - «анти» (люди молитви, люди віри, слов’яни - українці). Невелике зауваження: назва «слов’яни» - більш вірна, як і первісно вірний вираз «Ігор йде по Боричеву до Святої Богородиці Пірогощої України заради». В комісії О. Мусіна-Пушкіна майже десять років «мудрували» над тим, як змінити цей вислів і врешті придумали слова «страны ради». Ясно, що ці два слова передають значення «заради країни», але, якщо цими словами розпочинається нове речення – «Страны ради, грады весели, певши песнь старым князям, а потом молодым», то таке речення дещо суперечить авторському осуду того самого «старого Володимира», якого потрібно було «пригвоздити до гір Київським», щоб не ходив на хорват та уличів у 903 році, через що Січові полки перейшли за Дунай (див.: «а копія поют на Дунаї», «дівиці – богунці – поют на Дунаї, в’ються голоси їх через море до Києва»). Не схвалював автор поведінку ще одного «старого князя» - Володимира Мономаха, який «вуха затуляв в Чернігові», бо не хотів чути про утримання Січі на її землях «в Лозі і Поморію, і по Сулію, і по Сурожі, і Корсуню (така українська назва Криму), і тебе, Тьмутороканський болване (Січовий Перуне – «Бич Божий)». Автор віддає належне тільки давньому великому Ярославу, який відновив Січ на Таманському півострові – «той же дзвін чув давній великий Ярослав, син Всеволож». При такому записові речення, невідомо, які саме «страны» могли би «радіти» приходу князя Ігоря до Церкви Святої Богородиці Пірогощої, Державної Богоматері України. Отже, переписуючи і правлячи первісний текст «Слова о полку Ігоревім», царська комісія не змогла досягти «бездоганної» фальсифікації – пам’ять і знання історії у них були нікчемними. Та й що то була за комісія така, у якій члени комісії не знали достеменно, де знайшли оригінал твору. І як же так могло статися, що оригінал твору згорів у пожарі 1812 року і ніхто не зробив хоч би ще однієї копії з оригіналу за 12 років після першої публікації «копії» у 1800 році? Логіка ж тексту, законів поетики та подій часу написання «Слова о полку Ігоревім» (у 1187 році) свідчить, що в оригінальному тексті твору були записані слова «Ігор йде по Боричеву до Святої Богородиці Пірогощої України заради» («ради» - теж вірно, адже ми часто говоримо «Ради Бога!»). Головне ж, і не в останню чергу, визначальним тут є запис Літопису в квітні 1187 року слів про князя Володимира Переяславського: «За ним дуже Україна сумувала». Літописний запис «Оукраїна», як ніщо інше свідчить про образ назви, як «Держава». Так, в сучасній грецькій лексиці назва «Україна» записана саме так – “Ουκρανια” - “Ουκραїνα”, в основі якої вжито грецьке дієслово «κραινω» - «κρανω» (головувати, вершити, правити, урядувати, царювати). А саме це значення має слово «країна» в Лексиконах Є. Славинецького і А. Корецького-Сатановського – “Regio”, “Ora”, “Plaga caeli” (а не «окраина» чи там - «провінція»). По друге, в старовинному лексиконі української мови звук «У-» завжди записувався через дифтонг «Оу-» з наголосом на першому складі. Так само записуються назви «Ουρανια» - «Уранія» (ім’я Афродіти), “Upiter” з основою “piter” (світло» - «Діючий світло» - Світовіт, Світовид). «Слово о полку Ігоревім» документ-свідчення сакральної єдності земель України від Сяну до Дону і до кіммерійської Фанагорії. А тому, коли хтось хотів би «особливого статусу», то нехай би їхав на свою «прародіну» та й проводив там будь які «хотєлкі». А яких «статусів» може «хотіти» людина в Україні, знаючи, що на сусідній Кубані у 1932 році було знищено голодом і депортовано більше мільйона українців? Про які статуси може говорити будь який політик, знаючи, що 1,5 мільйона українців стали біженцями? Про який «захист русскоязичних» в Криму, на Донбасі можна говорити, знаючи про 7 мільйонів жертв голодомору в Україні та про майже 7 мільйонів українців, які загинули в роки Другої світовій війні – від 1939 року у Фінляндії до 1945 року в битві за Берлін? В цих цифрах, як заведено в статистиці СРСР, не враховані учасники і жертви війни з числа українців мобілізованих в армію з інших теренів тогочасного СРСР: з Північного Кавказу, Півночі, Поволжя, Уралу, Сибіру, Далекого Сходу, та з Казахстану і Середньої Азії. 
З ЧИСТОЮ ДУШЕЮ. ВРЕШТІ, ЗАВЖДИ ПЕРЕМАГАЄ ПРАВДА  
Без сумніву, українські історики знають набагато більше, ніж вони в змозі донести свої знання народу. Але, якщо раніше дослідження ряду тем минулого в Україні було під суворим «табу», то сьогодні вчені в своїй роботі обмежені матеріально, фінансово, організаційно. Адже, річ йде не тільки про публікації праць в мережі Інтернету, а, насамперед, про практичне використання їхніх напрацювань: в освіті і, не в останню чергу, в політиці. Саме з публікацій в Інтернеті виникає «передчуття переселення народів». Передчуття цілком обумовлені розвитком подій. У зв’язку з триваючою окупацією українських земель цілком очікуваним буде повне знищення там українського населення, про що свідчать повідомлення і заклики до знищення українців. Розвиток подій не може не поставити в порядок денний репатріацію українців з теренів сучасної Російської Федерації в Україну. Так, за останнім переписом населення, в Російській Федерації залишилося вже менше 1,9 мільйона українців, що свідчить про нову трагедію - фактичний етноцид українського населення. Українське населення зникло на Далекому Сході, в Сибірі та на Уралі, в Поволжі та в Центральних областях. Масово зникло українське населення, на етнічних землях Слобідської України, на Ставропіллі та на Кубані. Так, українці на Кубані становили у 1928 році 63,7% населення краю, а сьогодні вони становлять заледве 3% населення краю. З окупованих земель Донбасу і Кримського півострова число біженців становить не менш 1,5 мільйона осіб. Не бачити цієї трагедії можуть тільки сліпці. А що очікує до 40% українського населення Придністров’я (статистично – 30% тамтешнього населення)? Сьогодні практично не існує контактів між владою України і владою РФ – вони не можливі. Міжнародні організації, включаючи ООН, країни-лідери демократичного світу у цій ситуації виявилися безпорадними і не здатними захистити жертву агресії, країну-засновницю і члена ООН, та існуюче міжнародне право. Поставивши умовою т. з. «Мінських угод» запис про «особливий статус» окупованих територій Донецької і Луганської областей, світ мало знає про трагедії минулого і, поки що, не має уяви про наступні кроки агресора. Чи уявляють політики світу умови життя українців в РФ, у яких тут ніколи не було не тільки «особливих умов», але й нормальних прав? Нині приклад того, як уряди деяких країн можуть ставитися до етнічних питань демонструє уряд Угорщини, який, навіть при відсутності будь яких загроз національній громаді угорців в Закарпатті, наполегливо вимагає від уряду України майже екстериторіального статусу для громадян України угорського походження. Але, хіба можна порівняти проблеми існування українців на Кубані з освітніми проблемами угорців, що на Закарпатті!? У вирішенні проблем українців в РФ певні зусилля могла би докласти опозиція в Україні, але хто чув, щоб ці пани («Хі-хі-БЮТ» та «Опоблок») хоч би раз «заїкнулися» про українців в РФ? На жаль, в станах опозиції ще й досі живе поневолений розум, ще досі не вивітрився дух підневільної колоніальної свідомості, особистої відданості кураторам НКВД-МГБ. Сучасна опозиція в Україні - це «чемоданна опозиція» - сьогодні тут, а завтра там, живуть як «табакі» в «Мауглі» Р. Кіплінга.
Народи світу вступили в третє тисячоліття після Різдва Христового. Бажання деяких народів нарешті «встати з колін» цілком зрозуміле. Ніхто з сусідів цього народу ніколи не ставив його на коліна, крім своїх же правителів. Однак, таке «вставання з колін» не обов’язково повинне відбуватися через війни, з народами-сусідами, через загибель і каліцтво тисяч людей, через «зачистки» від інших народів, як це відбувається на наших очах. По суті, тут йдеться не про «вставання з колін», а здійснюються спроби реставрації імперських привілеїв однієї нації над іншими і про реставрацію старого колоніального становища інших народів. У цій ситуації прагматичний підхід парламенту, президента і уряду України до вирішення посталих проблем повинен відбуватися, якщо вжити радянський партійний термін, на основі комплексного підходу до проблем налагодження співіснування народів на пострадянському просторі і не в останню чергу – проблем гуманітарних. Не існує інших шляхів вирішення цих проблем, крім шляху правди. «Комплексний підхід» завжди допомагає вирішувати паралельні проблеми, вони взаємозалежні. Окрім того, існує принцип паритетності: якщо ставиться питання існування так званих «російськомовних шкіл в Донецьку», давайте розглянемо паритетне відкриття «україномовних шкіл» в Білгороді (Воронежі, Курську, Ростові, в Краснодарі). Якщо комусь хочеться, щоб існували такі школи в Києві, давайте забезпечимо рівне число українських шкіл в Москві. До речі, за статистикою у Москві проживає 400 000 «паспортних» українців, За формулою національного лідера РФ, на всіх паспортних українців приходиться по дві дитини, які не досягли 16-річного цензу. Отже, в Москві мешкають більш як 1 200 000 осіб українського походження, а разом з Підмосков’ям – більше 3 000 000. В Україні для комплектації російськомовних шкіл проти бажання переводили у ці школи дітей українців. Чому б не перенести цей досвід в Москву, Рязань, Липецьк, в Смоленськ, в С-Петербург, в Мурманськ? Так мало бути в роки СРСР. Але вже того ніколи не буде. Але НАСТАВ ЧАС, ЩОБ ПОЛІТИКИ, ВЛАДА, ОПОЗИЦІЯ показали світу приклад відношення і вирішення проблем, які були створені тоталітарними режимами. Це має бути цивілізований шлях – шлях вирішення проблем на основі міжнародного права, взаємності інтересів, а не на основі «хотєлок» однієї сторони на танках і з автоматами.                
Оголосивши материковий півострів України, Крим, і південно-східні райони Донецької і Луганської областей окупованими, влада України повинна взяти під свій захист не тільки українців на окупованих землях, але й права українців в Російській Федерації. Такий захист не може здійснюватися без ясного бачення проблеми в структурах ООН, в країнах-членах ООН, в міжнародних гуманітарних інституціях та світовою спільнотою. Бо ж, для чого ці організації та інституції були створені і фінансуються, як не для організації міжнародного життя? Адже ж, дивно, що в таких країнах як ФРН, Англія, Франція, Італія досі не був визнаний факт геноциду українців внаслідок штучного голодомору в Україні, на Кубані, на Далекому Сході та депортацій українців з України у якісь «відведені райони» в Російській Федерації та в Казахстані. А що сьогодні являє собою ув’язнення українців на окупованих територіях і на території РФ, як не продовження старої практики репресій і геноциду українців? Об’єктивна оцінка цих явищ – обов’язок не тільки діючої влади в Україні, але й опозиції в країні. Хто не бачить цих проблем, не має права на участь в політичному житті. Простіш простого оголосити про своє бажання «правити», але ж перед тим, як вийти на всеукраїнську арену політичного змагання за «право керувати», Конституція і Конституційний суд, Мінюст мали би оцінити право- і дієздатність претендентів. Бо, що таке біля 300 «партій» в країні і сотні бажаючих стати президентами? Нормально, коли всі претенденти проходять відбір через партійне «сито», у першу чергу на місцевих виборах. Нормально, коли Мінюст відмовляє групі «пацанів» в реєстрації «партії» для участі у виборах при відсутності необхідних для цього умов.  Виборець, кожний українець в Україні і за її межами повинен бачити, що права українців в Україні і по за Україною сущих знаходяться під пильним захистом парламенту, виконавчої влади, опозиції, ЗМІ. Та й іноземні партнери, бізнесмени повинні бачити Україну і народ України, як гідного їхнього партнера у відстоюванні вимог закону, права, а не тільки як заробітчан, прохачів. А хіба ж іноземний інвестор не враховує фактор надійності народу, влади, а також «курсу» наявної опозиції в країні, в яку він хотів би інвестувати? Послідовної політики захисту людських прав, у тому числі національних прав українців за межами України, в Україні поки що немає. Річ тут не в наявності чи відсутності омбудсмена. Річ у тому, щоб український політик не чекав від греків пояснення, наприклад, того факту, що Українська Церква – Церква Материнська, що історичні та етнічні кордони України – від Сяну до Дону, що «Лодимерія» це не «Володимерія», що назва «Білгород» - «Оскол-град», що «Потудань» - «даюча силу» Горлиця, що «Фанагорія» - козацька назва «Січі», що «Тамань» - «Січ» (грецьке «ταμνω» - «τεμνω» - «рубати» про що нагадують козацькі топоніми «Рубанка», «Шайтанка» - від німецького “scheiten” – рубати, колоти, як це діється на небесах, коли Богиня Блискавки «мече вогнем помсти» - латинь “vindici flamma”). В повісті «Страшна помста» Микола Гоголь так написав про нашестя чужинців на козацькі землі Азова: «Прийшов на не тобою посіяне жито». Хто з сучасних політиків прочитав ці слова? 
Давно, якось, довелось бути присутнім на виступі академіка N. в Національному культурному центрі України в Москві. Послухавши його виступ, спересердя запитав: «Чи не могли би Ви, пане академік, пояснити Птолемеєві назви міст біля Бористена – «Метрополіс», «Сермій», «Азагарій»?». Академік розпочав свою відповідь з «розгрому» українських націоналістів і закінчив тим, як він при знахідках скелетів при розкопках негайно біжить до копачів і кричить що «Це – не українець!». Виступаючи в Культурному центрі України академік хотів сподобатися його «московським слухачам». Про назви «Метрополь», «Сермій», «Азагарів» він не згадав. Хоча латинь “sermo” у назві Сермій – те саме, що латинь “cano” у назві ‘Канів’, загальновідоме слово “метрика” вказує на “Родень” (Київ), а іспанське “asar” цілком ясно вказує на назву міста у значенні «вогню», «диму», «смажити», отож, - “Димер“. Навпроти тече ріка «Жерев» («Огнищанка»). Тут, біля гирла Прип’яті, знаходяться «Жертвенні Врата» Українського Храму (про це див.: Словник «Образи української міфології в історії і географії»). Ніхто не принижує заслуги чи реноме академіка, але сумлінність в науці вимагає і від академіків об’єктивності, бо ж, то - чи не найголовніша вимога до науковця в історичній науці («Найбільший злочин – злочин проти історії»). Наука не може бути служанкою власних страхів, амбіцій, партійності і т. і. Врешті-решт, правда завжди перемагає, а що говоритимуть про історика? Правда ж у тому, що слова про столичний “Метрополііс” за 500 років до Птолемея записав Геродот: «Скіфами їх називають греки, а самі вони (скіфи) називають себе сколотами». Перекладемо назву «сколоти», вжиту Геродотом від латині “colo” (жити, проживати, обробляти, славити) і визначаємо первісну назву: «українці» - народ, який живе у своїй країні. Що це так свідчить грецьке «πολευω» (жити, проживати, обробляти землю, орати), яке й було взято в основу назви «поляни». До того ж, грецьке «πολιας» - Рідна земля, Рідна країна, Головна частина країни, Головне місто – «Метрополіс» (інакше – «Родень»). Назва «Київ» від грецького ‘κυεω’ означає «Родень». Патріотизм не у тому, щоб противитись іноземній лексичній основі у назві міста, а у тому, щоб любити і захищати образ Рідного міста і Рідної Землі, записаний на скрижалях історії, навіть, якщо Геродот називатиме їх «будинами», Есхіл – «халібами», мокшанський бурлак - «хохлами».
Відстоюючи європейські цінності українського народу, всі ми повинні пам’ятати, що захищаємо не тільки «європейські стандарти» життя, але й ВЕЛИКУ ІСТОРІЮ свого народу, своєї країни УКРАЇНИ – ЗЕМЛІ ТРОЯНІ. «Слово о полку Ігоревім» - являє собою свідчення історичної єдності України від доби батька історії Геродота, заклик і заповіт до згуртованості народу в ім’я Матері Вітчизни, в ім’я сьогодні і майбутнього України і українського народу.     
Оксентій ОНОПЕНКО, Відень        


