ЦАРИЧАНКА - ЦНОТЛИВА ДІВА УКРАЇНИ
"Град свій (Київ) сохрани Діво-Мати Чиста, який під покровом Твоїм незмінно царствує!" (слова з молитви Володимира Мономаха)
Зазначену тему чеснот варто розпочати від Евріпіда. в творчості якого знайшли свій вияв духовні і соціальні проблеми доби упадку афінської держави. Літератори назвали Евріпіда "філософом на сцені", в його п'єсах показані не нормативні, не ідеальні герої, а люди, які вони є в дійсності. Важливий він для нас тим, що твори його й нині злободенні, зокрема й тому, що грецькі письменники перших століть Христового літочислення називали Україну поетичними благочестивими іменами "Хриса", "Евлісія", "Ойум", або ж, як Україну назвав автор "Слова о полку Ігоревім", - "Земля Трояня" - Земля Віри (німецьке "Treue" -  вірність, віра, стійкість, довіра; шведське "tro" - віра, вірність, стійкість, думати, вважати). До слова, хети і греки називали Трою  відповідно "Vilusha" і "Φιλιος" - "Дружелюбна", "Дружківка". 
Тотожні значення має назва скіфів у Геродота -"алізони" (грецьке "αλιςω, αλης) - збирати (в загін), при тому, синонімом до назви "алізони" є назви "корсь", "корсунь" від ірландського "cor" (пор.: "кориш" - друг), "Мітрідат" - глава воїнської дружини (Корсун). Читач повинен розуміти: вживання індоєвропейської лексики у назвах не означає цілковите панування на цих землях чужинців. По-перше, військові дружини України-Скіфії складалися з вихідців з різних земель, а, до того ж, багато назв було утворено на основі грецької та латинської мов згідно з вимогами Римської та Візантійської церкви. Однак, повернімось до Евріпіда.
***
Роки життя і творчості Евріпіда (480 - 406 роки до н. д.) співпадають з роками життя і діянь Геродота, автора опису Скфії - України (Геродот "Історія", книга IV "Мельпомена"). Геродот засвідчив (§ 59), що небесну Афродіту "скіфи називали Аргімпаса". Переклад імені богині з грецької мови ("αργεννος" - білий, сріблистий і 'πασα' - весь, цілковито, все-) творить образ богині у значенні "Пречиста" (Білолиця, Срібнолиця; для порівняння: "Біла Церква, Срібна земля"). Разом з тим, ім'я богині"Аргімпаса" можна пояснити як "Суворо доглядаюча", або ж , як у топонімі біля ріки Прип'яті - містечко "Рача" ("arg- passen" - сердито, або настирно спостерігати; "рачити" - дбати, дивитися, синонімами яких є назви приток Прип'яті - Вижва, Стир ("stieren" - настирно дивитися), Горинь (грецьке "οραω" - horao - дивитися), Прип'ять ("п'ятити" - настирно дивитися). 
 За своє життя Евріпід  написав біля 90 п'єс, але до нас дійшли тільки 18 з них. Серед них - трагедія "Іпполит", вперше поставлена на сцені у 428 році до н. е., а міф про Іпполита, сина афінського царя Тесея, з роками увійшов в християнську культуру. Так, один з монастирів в Нижній Австрії був названий на честь Святого Іпполита (нині - "Сант-Польтен"), як взірця щирої любові в християнському значенні - як милосердя. співпереживання, всепрощення, себто, цнотливої пошани до Артеміди в протилежність дарам і всевладдю Афродіти. Такою була любов Іпполита - чиста і невинна. Ображена і зневажена Афродіта розпалює любов до Іпполита його мачухи Федри, що в результаті призводить до трагедії: гине Федра, перед тим обріхавши Іпполита, гине згодом Іпполит. У фінальній сцені Артеміда розкриває перед Тесеєм невинність його сина і водночас пояснює, чому вона не посприяла порятунку його сина - у богів не принято заважати один одному у здійсненні їхніх задумів. 
Інший приклад - вчинок Артеміди при захисті легендарної Трої. Коли Агамемнон рушив з військом на Трою, Артеміда, як морська богиня, підняла на морі велику бурю. Агамемнон вирішив принести у жертву свою доньку Іфігенію (у Гомера - Іфіанасу). Але в останню мить Артеміда вихопила дівчинку з -під меча, замінивши її сарною. Закутавши двчинку у хмару, Артеміда віднесла Іфігенію на Скалистий острів - Тавриду, де Іфігенія залишалася в храмі богині, допоки її не забрав звідти її брат Орест (Хрис). 
В християнській культурі образ Діви з Дитям зберігає картина Рафаеля Санті "Секстинська Мадонна". На географічній мапі України образ Артеміди творять обриси України (Велика Птаха), а образ Іфігенії творять обриси Криму (Мала Птаха). Образ Діви Матері з Диттям на руках став вершиною християнського малярства і християнської культури. На жаль, історія християнства знає й образ Ірода, вбивці немовлят. Агресія дикунів проти України, анексія Криму, як і вбивство козака з дитям в повісті Миколи Гоголя "Страшна помста" це і є актом наруги над святістю, над заповідями Бога. 
Потрібно усвідомлювати, що трагедія Евріпіда - це не просто сценічна демонстрація того, що і чому сталося з персонажами трагедії. Філософія трагедії у показі того, як християнська любов, а відтак, духовність в людині, спіткається з підступними і випробовується тілесними спокусами. Можна сказати й так: російське "православіє" продемонструвало свою духовну немічність. І вже немає значення той факт, хто і як спонукав людину до гріхопадіння - Ірод чи Іуда, Бєс чи Безлєр.
Отже, Артеміда, старша дочка Зевса, - богиня Луни (Місяця), молитви і моралі. Як і її стрия Посейдона, брата Зевса і бога Місяця Артеміду називали "Морською" - "Марія" і "Віщою" ("mare" - море, а старонімецьке "mari" - нести вість, віщати). Зевс назвав Артеміду "левом для жінок" і тому "Лев" - атрибут Артеміди, як і євангеліста Марка. В старожитній Україні найбільш поширеним жіночим іменем було ім'я "Христина". Важливо, що Богиня Місяця мала також ім'я "Діана" - "Мудра" (грецьке Διανοια) і "Мисла" і саме тому в українській мові існує термін "мисливство", терміни якого були обумовлені природними циклами. В українській, як і в індоєвропейській лексиці значення "знання" (досвіду), "науки" передає лексема "uc" (uck), яка нині присутня у назвах ріки "Укер" (Укермарк, Укро, Укерат в ФРН). В німецькій мові таке ж значення передає основа "vis" (wis, Wissen) у назвах "Вісбаден", "Вісла" та інших. Прикметно, що основу назви "Скіфія" творить латинь "scio" (scitum, scite) - знати (відати), бути мудрим, приймати рішення. Очевидно, що старовинна назва "Україна" поєднує у собі три значення: "Укерланд" - Скіфія (як присв'ята Богині молитви), "У-країна" -  "Метрополія" (як "Внутрішня країна") і "Метрополія, як "Провідна" (Ексапаїс) - "Держава". Індоєвропейська і довньослов'янська лексема "uc" (uck) - досвід, наука - була використана для німецького значення "deuten" - тлумачити, толкувати, а в Україні прижились значення грецької лексеми "ου-κραινω", "ου-κρανω" у значеннях "держава", "метрополія". 
Грецька назва "Хриса" (в "Іліаді" Гомера Хрис - жрець) має глибокий християнський зміст. Щоб пояснити назву України як "Хриса", потрібно нагадати, що вживання назви "Хриса" (початок IV сторіччя)й населення України називали "антами" від грецького слова "αντη" - "молитва". Молитва людини - це слово, звернене до Бога. Влесова книга називає людей молитви "просичі", що вірно: латинь "prosa" означає "слово, вітієвата мова, як це властиво (приманно) сакральним промовам (не буденним), коли щирість поєднується з урочистістю, з вірою Богу.  
Сказати, що назва зобов'язує, було би замало. Сучасний читач, навіть наділений регаліями "вченого історика", не завжди готовий сприйняти той простий факт, що назва "Скіфія" це і є назва "Україна", що грецькі назви землі "Хриса" і народу "анти" - це цілковиті синоніми, що назви острова Хриса в Середземному морі в "Одісеї" Гомера і сучасна назва "Мальта" - цілком тотожні (хетське "maltai" - молитва, χρηςω). Те ж саме стосується назв "Царичанка" в Дніпропетровській та в Одеській областях - Володарка, як і назва "Домаха", попередниця сучасної назви "Маріуполь" (місто Марії). Ці назви присв'ячені небесній Богині, до якої, як Хранительниці Києва, звертався Київський великий князь Володимир Мономах: "Град свій сохрани Діво-Мати Чиста (Храм Діви Марії  - нині Софії), який під покровом Твоїм незмінно царствує!". Головна вулиця Києва "Хрещатик" - Хресний шлях, як Шлях до Богині молитви Оранти. Святість передбачає пошану до святості і ставить табу на зловживання святим, як і на аморальну поведінку в святих місцях. Відтак, нехай би читач сам дав моральну оцінку закликам виродків і потвор "бомбити Київ", що ми щораз чуємо в програмах ЗМІ Кремля.  
Пречистій небесній Діві на землях України від Сяну до Дону й нині присв'ячено десятки й десятки гідронімів і топонімів - від ріки Латориці в Закарпатті до містечка Суджа на Сході України, від ріки Прип'яті до кримського мису Корсунь, де знаходився Храм Діви Артеміди. Артеміда-Діана - старша дочка Зевса, не мала дітей і залишилася Дівою, як Богиня Луни (Бог Місяця Посейдон - Стрий), Артеміда стежила за дотриманням моралі серед людей і в природі, тому її образ збережено в її характеристиках: Вижва (вижу - бачу), Стир (німецьке "stier" - настирно дивитися), Горинь (грецьке "horao" - οραω, ωρα, ωρη - виказувати увагу, пильнувати, дбати), Рача (рачити - дивитися, клопотитися, турбуватися, дбати), Смотрич (стежити), Іква (грецьке "ικαω" - "уклінно молитися"), "Шепетівка" (німеуьке "Schöppe" - мировий суддя, "Шепетівка" - Суджа), "Орель" (від грецького "ωρη" - пильнувати, дбати та рачити), "Хрестинопіль" (нині - Червоноград), "Христинівка", "Христофорівка". Отже, назва "Царичанка", містечка розташованного біля річки Орель, що в Дніпропетровській області, має тотожнє з назвою ріки Орель значення - присвяту Богині, Цариці небесній . Так названі і селища "Царичанка" в Одеській області - на честь небесної Покрови. 
В повісті "Страшна помста" Миколи Васильовича Гоголя названі дві святі дивотворні ікони-обереги, даровані старим схимником Варфоломієм, а в "Слові о полку Ігоревім" Ольстина Олексича названі дві Покрови України - Свята Премудрість Софія, Богиня Молитви і Свята Богородиця Пірогоща, як Державна Богоматір. Їхні барви нині зберігає Державний прапор України: золотисто барва символізує Богиню моралі і молитви, а блакитна барва - символ небесної Богоматері Державної. Знак Посейдон - Тризуб, - як символ руху і розмноження - символізує обереги Життя.  
Запорізькі козаки-троянці, повертаючись з морських походів, приносили своїй Заступниці Артеміді пожертви - палили ладан на острові Тузла, або в перекладі - "Ладанка". Цей факт згаданий Геродотом (§ 103) і М. Ю. Лермонтовим у главі "Тамань" ("Герой нашого часу"). В "Скованному Прометеї" Есхіла цей шлях названий "Убіжним шляхом". Цитата: "Убіжного шляху тримайся крутим скалистом надморієм, глухо ревучим. Живуть по лівую руку від тих місць заліза ковачі Халіби" (основа найменування "hal-" - збережена в назві нічного cича - "χαλκις" та в імені птахи - "Халкіда" (хетське "halki" - хліб на пні,хліб в полі; але, можливе значення санскриту "hal" - ходити за плугом, "hala" - плуг , "halika" - ратай (орач). Менш вірогідне значення "чайка" від англійською "gull" /gal/ - чайка. На честь "Чайки" назване озеро біля Керчі - "Узун-Ларське озеро" ("Альба Лонга" в "Енеїді" Вергілія і "Стара Сура" у Влесовій книзі). Морська Чайка - птаха Артеміди. Не дивно, що на землях Запорізької Січі чимало назв і сьогодні присвячені небесній Покрові козацтва.
Чи можна називати запорожців "троянцями". Без сумніву, можна. Побратимство і вірність товариству у запорожців загальновідомі. Тому хетська назва Трої "Vilusha" і грецька назва Трої "Φιλιος", як і назва України "Земля Трояня" в "Слові о полку Ігоревім" дає всі необхідні підстави для назви запорожців словом "троянці".
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