БУДІВНИЧІ ДЕРЖАВИ. "ЧУЖОМУ НАВЧАЙТЕСЬ, І СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЬ" 
1. З АВСТРІЙСЬКОГО ДОСВІДУ    
Відбудова австрійської держави після другої світової війни, посеред розвалин і поміж чужими солдатами, була дуже важким і великим завданням. Будівничими нової Австрії стали представники християнської демократії і соціалістичного руху, які, як переконані демократи з незламною рішучістю, особистою мужністю і ідеалізмом  стали виводити свою країну і свій народ з-під з жахливої спадщини минулого в нове життя; мужі, чиї імена були відомі народу і число яких ставало все меншим, але чий дух не збліднів з їхнім відходом в інший світ, а продовжував жити, як мобілізуючий спадок; спадок, який став служити не тільки для урочистого святкування ювілеїв і дат, а став дороговказом в політичному житті Австрії. Ці люди вийшли тоді з концентраційних таборів і тюрем. Без них, мабуть, була би неможливою відбудова держави, тому, що тільки ці люди, хоч і з певними застереженнями, сприймалися окупаційними адміністраціями в Австрії більш менш позитивно. Так було. Самі австрійці ще довго пригадували, як вони з внутрішнім гнівом заповнювали бланки з сотнями запитань, щоб довести свою непричетність до переконаних націонал-соціалістів, фашистів, реакціонерів, або й, навіть, що вони не були заядлими комуністами (у західних зонах). Чимало дипломатії, розуму та тонкого відчуття часу потребували зміни в поведінці людей на шляху між Сціллою і Харібдою.
Ці мужі стійко плекали єдність всієї Австрії, як єдиної державі світу, яка була окупована Заходрм і Сходом, яка (єдність) була у той час під запитанням; ці люди виборювали свободу для народу і країни, яка (свобода) була під загрозою; вони напрацьовували здатність держави вижити в оточенні невпевнених і маловірів; вони створили умови для добробуту, про який чимало людей і не мріяли; вони досягли для Австрії міжнародного авторитету, якого не зазнала і не знала затуркана, замучена, гнана, осміяна, внутрішно розстріскана перша республіка. Ці чоловіки  повели всіх трудящих Австрії до взаємної відповідальності за свою країну, вони придали трудящим почуття рівності і спільної ролі в державі; тим самим вони перевели класову боротьбу в соціальне партнерство, яке досягалося не на вулицях, а за переговорним столом з усвідомленням можливостей зростання економічного добробуту і розподілу соціального продукту. Саме ці мужі дали Австрії культурно-політичну злагоду, яка у першій республіці була цілковито не можливою. Про все це згодом були написані книги, які стали наочними посібниками для австрійської молоді.    
 Покоління будівничих післявоєнної австрійської держави, не дозволило втягнути свою країну у вогнище розбрату, ані заблудлим, ані саботажникам, чиїм єдиним прощенням могло бути їхнє безмежне незнання і глупота; вони стримали свавілля й тих, хто ніби то, з добрими намірами, викрикував щось про захист демократії, хто не задумувався над тим, які небезпеки чатували на випадок і могли виникнути в результаті їхнії дій; найменше будівничі держави дозволяли щурам, що виповзали з каналів в надії, що в радикалізованій внутрішній політиці зможуть отримати те, чого не отримали за минулі роки. Політики Австрії зуміли пояснити народу, що не може бути свободи через подавлення свободи. Це засвідчили ще уроки першої республіки.   
Будівничі мужі післявоєнної австрійської держави мали повне право сказати від імені мільйонів австрійців, які трудилися в майстернях, в цехах заводів і фабрик, на полях і в аудиторіях, офісах, або вже були на пенсії і в добробуті переживали вечір свого життя; вони говорили, ніби, від імені всього народу, який не хотів, щоб через сотню буйних на розбійних вулицях Відня у світі виникало гротескне враження, що мирне австрійське населення знаходиться у стані громадянської війни. Простий народ знав, що братня незгода призведе до загроз єдності, до втрати свободи, до зниження рівня життя та до втрати репутації країни на міжнародній арені. 
І, навіть, якщо на рівні парламенту виникали суперечності, затримувалось формування нового уряду, вони вміли пояснити народу факти і події, пов'яані з політичним життям в країні. Адже, очевидно, що у таких випадках заворушуються сили, які приховувалися під обрусом політичних конструкцій. Чи можна було у таких випадках говорити про те, що в Австрії не подолані суперечності минулого? Минуле не могло бути подоланим чи недоподоланим, якщо б воно не було подоланим в переважних для країни вимірах. В іншому випадку нічого було би святкувати на межі 1950-1960-х років. Історичні епохи не завершуються впритул до певних календарних дат, до настання яких щось має бути не цілком подолано, а до якоїсь дати має бути цілковито подолано. Історичні процеси розвиваються через переходи, а відтак, у процесів ніколи не може бути завершення, а завжди існує тільки проміжний етап. Але, звідси випливає висновок, що подолання минулого щораз оцінюється, що дозволяє внести правки в політичну поведінку, з тим, щоб залишки неподоланого, - а йдеться саме про конкретні залишки, - могли бути подолані.
Звісно, емоціональні сили можуть в усякий час активізуватися. Але це не сприймається як щось специфічно австрійське чи будь якого іншого народу окремо, а вважається проявом чи, навіть, пороком, притаманним сучасності, через який проходить розвій  держав, їхніх форм життя, суспільних рухів, соціальниих світоглядів, ідеологій. Так, не тільки кожний громадянин Австрії має певне минуле, але й громадяни інших країн вільного світу мають неодинакове політичне минуле, а, значить, в інших країнах також існують свої неподолані проблеми, їхні бомби, великі страйки і вчинені замахи на політиків, як це трапилось в Сараєво. Напевне, що країна Австрія спотикалася; але хіба не попадала в небачену раніше турбулкентність досвідчена швейцська демократія з її столітнім стажем розвитку? І - чи може хто-небудь сказати сьогодні, що швейцарській демократії щось загрожує? В Австрії були страйки, але чи не були вони в інших країнах ще більшими за числом і часом? А тому, чи варто нині стверджувати, що для соціального миру в Австрії  існувала серйозна загроза? Звісно, в Австрії тривало залишалися сліди неонацистського минулого, але чи не сиділи і не сидять в парламентах інших країн представники партій, в програмах яких відчутні неонацістський душок та настрої, у той час як в Австрії особа, по справжньому просякнута неонацизмом, заледве змогла би посісти місце в якійсь невеличкій комунальній громаді? Не варто аж надто спрощувати факти, але в Австрії такі випадки завжди отримували належний громадський осуд, як показав випадок з Бородайкевичем. Не сказати, що цей випадок був таким вже небезпечним, але таким він стає коли обидві правлячі партії допускають грубі політичні помилки. А найбільшою їхньою помилкою була би у той час невірна оцінка дійсності. Люди, які до 1938 року належали (входили) до національно-ліберального, а потім - до націоналістичного табору, за весь післявоєний період не мали організаційної чи то б ідейно-політичної єдності. Більшість з них знайшла своє місце в інших духовних і політичних течіях, мали іншу економічну і соціальну позицію. Вони ніколи не підтримували проявів неонацизму в країні і були заінтересовані в  існуванні виразної межі з ними. Провідні партіїАвстрії і політичні діячі дбали тоді про те, щоб все інше, все своєрідне, що не ідентифікувалося з цими правлячими партіями, не сприймалося як щось вороже, чуже, неприйнятне, або неонаціоналістичне. Не повинні всі громадяни країни бути одинаковими, належати до християнських демократів чи до соціалістів, але, що було визначено твердо, люди не повинні бути носіями бацилл неонацизму. Зрілість партій і партійних діячів виявилася і в тому, що вони утрималися від того, щоб заводити всіх людей в одну-дві привладні стайні, як то було заведено в країнах соціалістичного табору, а нині - в РФ.          
Правова держава визнає рівноправність всіх своїх громадян; звідси дозволені амністії, об'єднання, повернення майна і, врешті, інтеграція колишніх націонал-соціалістів в демократичне суспільство. Людям прощали, але не сприймали націонал-соціалістичне бачення минулого. Мабуть, потрібно бути свідомим того, що всі історичні бачення минулого, які мали місце в німецькомовному просторі і були основані на силі, у вік атомної енергії цілком не придатні; навіть тоді, коли буйний дух то там, то сям може висякатися на лад і закон. В час, коли земні континенти стали політичним поняттям, коли світ ділиться на Захід і на Схід, коли минуле перетворилося в казку, в мрію, всякі велико-, малонімецькі, велико-, малоавстрійські картини перестали бути дійсністю і перетворилися в предмет історичних досліджень (на відміну від усіляких "малоросіЙ" у сусідів України). До цього прилипали й суперечки відносно того, чи є австрійці німцями чи вони становлять своєрідну австрійську націю. Це питання втратило сенс. Австрійці свідомо відчувають себе державним народом, а німецькомовна його частина залишається історичним, культурним, історичним, але в жодному разі не політичним поняттям. 
Висновки з усього цього напрошуються самі по собі. Політики, депутати в парламенті, хоч і не вузьколобі бюрократи, сердиті півні чи дурноголові дядьки, що можна часто почути про них, та, все ж, іноді вони залишалися підсліпуватими, коли їм не вистачало терпіння для бачення того, що саме потрібно було бачити під час їхніх виборчих кампаній. Вони часом не переймались важкими проблемами часу, замовчували минулу історію діяльності своїх партії - християнських демократів і соціалістів. Можливо з огляду на події 1934 року, коли християнські демократи (нині ця партія має назву "Австрійська народна партія" - "ÖVP" - автор) і соціалісти не знайшли між собою згоди, і тому всі вчителі в школах Австрії уникали розгляду суперечностей між цими двома правлячими в Австрії партіями (в післявоєнний час). Може краще було би у цім випадку знаходити пояснення тогочасним проблемам з огляду на гостроту становища Австрії, тобто, не приховувати причини такої поведінки обох партій і їхніх керівників (Зайпель і Бауер), бо тим самим вони зображали в уяві молодого покоління людей не постаті політиків, а викликали якісь привиди минулого. Ось чому таким важливим завданням будівничих австрійської держави стало книговидання з метою висвітлення діяльності політичних партій і політичних діячів того часу. В Україні теж на часі вивчення долі УНР і ролі політичних діячів України посляреволюційних подій. Ніколи не можна забувати, що були і є сили, які покликані, часто за гроші, викликати загострення внутрішньополітичного життя в Україні.
Якщо вже мовиться про аналіз діяльності минулого і критику політики і політичних діячів сучасності, то не можливо не згадати про роль преси, ЗМІ загалом. Коли нині на молодь звалюється маса різної інформації, коли молодь розгублена, розчарована, неприємно вражена через те, що не отримала в школі належних знань, як лік проти інформаційної отрути, то потрібно розуміти, що молодь, яка не має ідеалів, може опинитися в тенетих ловців душ, які привнесуть бацили тоталітарної ідеології. І тоді спонсори всяких "акторів" і "критиків" діючої влади можуть не перепитувати людей "по кому дзвонять дзвони". Разом з тим, при безмежній свобод слова ЗМІ та журналісти, публіцісти, по суті, не здатні донести до широкого загалу елементарних уроків історії: незасвоєні уроки повторюються як це видно на  прикладі "відгризання" від України її етнічних територій на сході винищення українців на цих землях. По суті, така ж доля може очікувати українців в Криму і на окупованих територіях двох областей України, де вже відбуваються етнічні "зачистки". 
Досвід Австрії 1920-1945 років і 1945 - 1970 років багато в чому повчальний нині і для політиків України. Насамперед, це досвід політичної діяльності партій і австрійської влади в складних умовах розбудови австрійської держави після другої світової війни. Як і австрійці, український народ наділений поміркованою вдачею. Як і австрійський народ любить Австрію і Відень, український народ любить Україну, її землю від Сяну до Дону, її древній і славний Київ. Важливо, щоб політики України усвідомлювали свою роль і відповідальність, як будівничі і опора рідної України.       
2. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ, ЯК СПАДЩИНА ВІКІВ
Два словники - "Лексикон латинський" Єпіфанія Славинецького і "Лексикон словено-латинський" Єпіфанія Славинецького і Арсенія Корецького-Сатановського, підготовлені і видані у XVII сторіччі, належать до пам'яток української мови. Не вдаючись до історії підготовки, видання і вжитку цих словників, звернімо увагу на значення слова "країна", як ця лексема сприймалася за 400 років тому. На сторінці 461 словника українське слово "країна" пояснено латинськими відповідниками "regio", "ora", "plaga caeli" (країна, як "держава", або "країна піднебесна").  
Більшість вітчизняних вчених, не згадуючи вчених сусідів, ніколи не тримали названих словників в руках і тому повторюють профанаційні твердження про походження назви "Україна" від російського сприйняття слова "край", хоча, по-перше, в основоположній грецькій назві (назви країн було принято утворювати від грецької мови) назва України - "Ουκρανια" - "Укранія", в якій ні значення, ні основа "край" не присутні. Не хто інший, як Йосип Флавій засвідчив, що таке правило для географічних назв ввели греки і ця вимогга існувала вже на межі першого старіччя нової доби. І тому, вчений, який поважає істину, при поясненні значення назви "Україна" має звернутися до старогрецької мови, згадавши також, що засновником і першим правителем Греції був "Кранай" - "правитель","глава". Грецьке написання назви "Укранія" і титулу правителя "Кранай" одного походження: від грецького слова "κραινω" і його короткої форми "κρανω" - урядувати, правити, царити, вершити, головувати (від праоснови "κραινω" - "καρα", "голова"); в поетичному значенні  - "κραναος" - "твердий". По-друге, запис назви України в "Повісті временних літ" у 1187 році через дифтонг "Оу-" - "Оукраїна" - відповідає грецькій і українській традиції передачі звука "у", і як свідчить відповідний розділ словників Єпіфанія Славинецького, Лаврентія Зизанія, ця традиція існувала до XVII сторіччя. Так, з дифтонгом "Оу-". запис "Оукраїна" читається "Україна". Додамо, що в іспанській і угорській мові назва України повторює грецьку форму запису назви - "Ucrania", "Укранія", в якій так само відсутня основа "край", зате є основа "κρανια" "καρη" - "καρα" = "голова", що теж засвідчує походження назви "Україна" від дієслів "κραινω" та "κρανω" - головувати, вершити, урядувати.
До назв потрібно ставитися з повагою, себто, назви, особливо, якщо вони старовинні, потрібно розуміти. Так, ті ж таки греки, вживали по відношенню до нашої країни назву "Скіфія", використавши латинь "scio" (scire, scitum, scitus, scite) - знати, розуміти, бути мудрим, приймати рішення, тощо. Так само, греки використали латинь "rus" (rura) для назви "поляни". Хоча первісно латинь "rura" має значення "поле", "село", "земля", як і узагальнене "rus" (поле, земля, село), але у римського поета Овідія і історика Таціта ця лексема використовується у значенні "країна" (англійське "land", німецьке "das Land"). Назва "поляни" була, скоріше, писемною, а не реально вживаною. Те саме можна було сказати про писемні назви країни "Скіфія" і народу "скіфи", адже сам Геродот зазначив, що "скіфами їх називали греки, а самі себе вони називали сколотами (по імені їхнього вождя)". Сам Геродот пояснив місцеву назву населення як "сколоти", скориставшись латинським "colo" - місце, обробляти землю, доглядати, проживати (для порівн.: титул першого  правителя всієї Скіфії "Колаксай" в перекладі з латині "colo" і персидського "ξαι" означає "правитель землі, як місця проживання, але ж, аналогічне значення має латинське слово "Ruris" - "Рюрик"). Літопис "Повість временних літ" нагадує старовинну українську легенду і називає імена 'Щек', 'Хорів' і 'Кий' (грецьке "κυεω" - нести зачаття, нести плід, родити; персидське "kyi" - плодовитий, бути правителем). Раніше склавіни і анти називалися "спорами" від грецького слова "σπορα" - поетично "рід", "покоління". Чи не прадавню назву українців засвідчує автор "Слова о полку Ігоревім" вживаючи вислів "онуки Даждь Бога", "онуки Стрибога", "Велесів онука"?
Інший приклад. Клавдій Птолемей у своїй "Географії" наводить етноніми та поліноніми Європейської Сарматії, себто, Європейської Козаччини. Його назви населення поспіль звучать занадно вичурно: "анартофракти" , "фругудіони", ... . Що саме означає назва "фругудіони"? Це композит двох шведських слів: "fru" - жінка, господиня, газдиня, а "gud" - бог. Отже, "φρουγουδιονες" - населення міста, або басейну ріки, назва якого (якої) присвячена небесній богині країни. Ця назва може передати образ назви міста "Песергінум" (від композиту "Pes ergo" - "творити шлях" про Провідну зорю). Місто "Песергінум" нині  - "Берегове". Провідній Богині (небесної Провідної зорі) присвячена назва гори "Говерла". Назва ріки "Латориця" присвячена Богині Молитви (від греко-латинського імені богині "Λατω" - Оранта). Небесній  богині присячена назва землі "Богемія" та низка інших топонімів. Тому, щоб визначити, який саме місцевий омонім чи полінонім передає назва "фругудіони", потрібно співпоставити його з сусідніми назвами в "Географії" Клавдія Птолемея і з старовинними місцевими синонімами, як було зроблено на прикладах назви міста "Берегове" - "Песергінум" (Путивль) і назви гори "Говерла" - "Правляча богиня". Але, було би безнадійно сподіватися, що багата і потенційно продуктивна спадщина України, названої греками "Скіфія", може бути вчасно використана вітчизняними істориками. За роки радянської влади історична наука в Україні була здеградована і виведена на манівці партполітпропу: "можна писати і говорити тільки про вже прописані в підручниках речі". Дивина, та й годі! За межі дозваленного історики не виходять. Та й не зрозуміле воно (минуле) вченим, бо dct nfv написане чужовою мовою з іншомовними назвами та іменами. А потрібно, всього-навсього, перекласти на свою мову. 
 "ХОВАНЩИНА" ЧИ "ХАВАНЩИНА"? КУДИ ЗНИКЛИ "ЧЕРЕМИСИ"?
В §§ 21 і 22 "Історії" Геродота (книга IV "Мельпомена") записано, що сусідами скіфів на сході були "савромати", які розселилися від Меотійської затоки у північний бік на 15 днів дороги. Край за ними займають "будини". Цю назву можна пояснити на основі санскриту "buddi" - бути мудрим, бути свідомим, як у назві "украни", а, якщо її пояснити на основі староверхньонімецької основи "bu", "buan" - обробляти поле, ставити хату, проживати, оселятися, то "будини" - це "поляни" і, знову таки "українці", "люди, які живуть у своїй країні". Таке ж саме подвійне значення має назва "поляни" від грецьких слів "πολευω" - проживати, мешкати, обробляти землю і "πολις" - "Рідна земля", "Головна частина країни" ("πολιας" - берегиня, покрова міста, як епітет Афіни). До речі, ареал розселення "будинів" у Геродота зазначено від басейну Західного Бугу до ріки Східного Бугу (Сіверського Донця). Нічого, що б суперечило характеру адміністративного устрою України в княжу добу, немає: на землях Буковини, Галичини, Волині, Київської землі існував княжий устрій, а на землях Переяславщини ("Геррос"), Запоріжжя і Поділля з виходом до гирла Дунаю - полковий устрій, як було заведено на козацьких землях. Геродот назвав козацькі землі "Геррос" від старонімецького  "herr" (полк, територія війська), зберігши у цій назві, навіть, подвійне "ρρ" ("rr").
Далі Геродот написав: "За пустелею, якщо взяти трохи на схід (у бік верхів'їв ріки  Дон) живуть фісагети, своєрідний і чисельний народ; вони промишляють ловами" (супроти від "скіфів-хліборобів" Лівобережжя Дніпра). А на завершення цього параграфу Геродот сповіщає, що за "фісагетами" і їхніми сусідами, які названі "їрки", поселилися інші скіфи, що віддалилися від царських скіфів і прийшли у цю країну. Що стосується назви "фісагети", то вона утворена від грецького слова "φυσα", яке має значення "дути", або "дихати", а в переносному значенні - "бути гордим" (надувати щоки). Де саме осіли ті "інші скіфи", які відійшли від "царських скіфів", нічого не сказано. Цікаво, що й нині тут проживає народ "мордовці", які нині зберігають прадавню традицію вишивання і носіння жіночого одягу з вишивкою. Можна також звернути увагу на традиції башкирів, в історії походження існує відгомін проживання на землях побіля України (десь у верхів'ях Дону біля "біжняків" - там де нині місто "Мценськ", або колись "Мченськ" до міста і гори "Ранненбург", названної від англійського "run" - "rennen" - бігти). Таке ж значення має назва "Курськ" (від латинского слова "curro" - бігти, текти) 
З повідомлення Геродота (§22) бачимо, що вже у V сторіччі до нової ери відбувається міграція "скіфів" на схід ("поселилися інші скіфи, що відійшли від царських скіфів" - від населення  Скіфії, або від "скіфської" метрополії). Для минулих тисячоліть характерним був уповільнений розвиток, особливо, що стосується релігійних громад (толків), які уникали нововведень, або т. з. світських спокус. Переселення якої-небудь громади "скіфів" могло вібутися з метою контролю торговельних шляхів на річці Ока з боку ріки Волги в інтересах місцевих доманів, або й самої подніпровської метрополії. Літописці засвідчують, наприклад, похід військової дружини русів (яка складалася переважно з скандинавських найманців) на Баку і повернення звідти по Ітилю-Волзі до гирла Оки). В еволюційному відношенні від доби Геродота до доби Олега Віщого змін було небагато.  Що стосується можливої міграції частина скіфів на схід, то не виключно, що першими з них серед фіно-угорського населення були предки "черемисів" (староукраїнське слово "черемний" означає "бурий" (червоно-бурий), що в перекладі на латинську мову має значення "russus", або "rudus" (для пор.: назву чешської газети "Руде право" - "Червоне право"). Що до назви "Хованщина", то вона могла бути утворена від назви ріки "Хава" і мала би писатися як "Хаванщина". Окрім того, українське дієслово "ховатися" у даній назві могло бути пояснено санскритським словом "moksa" - "уникати", або "триматися чогось старого" (віджилого), що близько по значенню до санскриту "vyatita" у назві тих поселенців, які поселилися в басейні ріки "В'ятка". Отже, "в'ятичі! - "старовіри", Саме ці "в'ятичі" і могли бути тією "частиною скіфв", які відійшли від "царських скіфів" і осіли за своєрідними "фісагетами" та згаданими за ними "їрками".   
4. ЧИТАЄШ "КОБЗАРЯ" - "БАНДЕРОВЕЦЬ"
У 1977 році, коли на просторах СРСР і, навіть, з поширенням на території країн соціалізму в Європі і у всім світі розквітала "незламна дружба народів" в партійний комітет одного вузу в Москві надійшов лист-сигнал: для розгляду. В листі сповіщалось, що один комуніст на прізвище "N-ko" насправді був "прихованим бандерівцем", а в якості доказу наводився факт, що той комуніст читає "бандерівську" книгу "Кобзар". Звинувачення-свідчення, на погляд відділу кадрів вузу, було дуже серйозним і тому перевірку "сигналу" доручили здійснити мудрій жінці, доктору економічних наук, професору кафедри політекономії Марії Байбаковій, дружині тогочасного Голови Держплану СРСР. Факт, звісно, мав місце - в бібліотеці комуніста був "Кобзар" Тараса Шевченка, українського "поета-революціонера", як в СРСР величали великого українського поета. Листів-сигналів аналогічного характеру в СРСР писалося багато. У 1968 році в редакцію газети "Комсомольская правда" надійшов лист від священника з Рязанської області з обуренням через те, що "в РРФСР на посадах перших секретарів обкомів партії - багато українців". Дійсно, у той рік в РРФСР першими секретарями обкомів КПРС були три людини з прізвищем на "-ко" - в Красноярському краї, в Смоленській і Волгоградській областях. Можна навести й таке свідчення: у ті ж таки роки серед Надзвичайних і Повноважних послів СРСР акредитованих у 120 країнах світу не було жодної людина, у якої прізвище мало би закінчення "-енко". Теж факт. І жоден українець не звернув би своєї уваги на цей дивний факт. Не тільки тому, що МЗС СРСР  очолювала людина на прізвище "Громико", родом з Беларусі. Правда, згодом послом СРСР в США була таки призначена особа з прізвищем на "енко" - "Червоненко", а через деякий час на навчання в Дипломатичній академії МЗС СРСР були відібрані молоді партійні секретарі з радянських республік-сестер. 
В нормальному суспільстві звертати увагу на національну приналежність людини, а нині і на расову приналежність, вважається ознакою поганого тону і невихованності.Тим більш, після прийняття Хартії ООН з прав людини, а в СРСР, де у ті роки прокламувалася "єдина спільнота - радянський народ" і поготів. Що стосується РРФСР, в склад якої були включені історичні етнічні українські землі Стародубщини, Слободи, Приазов'я, Кубані, Нижнього Поволжжя і Ставропільського краю, то почути зауваження, скарги на засилля українських прізвищ в РРФСР, було дивно. Не потрібно забувати про той факт, що в роки столипінської реформи тисячі і тисячі українців переселялися на неосвоєні землі Уралу, Сибіру, Далекого Сходу. З нападом гітлерівської Німеччини на Радянський Союз - СРСР, з України в РРФСР були евакуйовані сотні і сотні заводів, фабрик, колгоспів х обладнанням, людьми і, навіть, з худобою. То ж, звідкіля у чималого числа автохтонного населення РРФСР, росіян могли виникати антиукраїнські настрої, у тому числі, пов'язаних з прізвищами?
Переселенці і депортовані українці освоїли землі Казахстану, Південного Уралу, Алтаю та Далекого Сходу, внесли значний вклад в розвиток економіки Сибіру, Крайньої Півночі та республік Середньої Азії, вірою і правдою служили в усіх військових округах СРСР, та при виконанні "інтернаціонального обов'язку" в Китаї, Кореї, в Єгипті, на Кубі чи де-ін-де, але про це нігде не писалось і не говорилось. Більш того, на етнічних українських землях біля кордонів з УРСР стирались всякі сліди та ознаки українського життя (школи та бібліотеки, книги, газети, радіо). Все це входило в різкий дисонанс з життям українців в Канаді, США, в Австралії, в Бразилії, тощо. і тільки в середині 1960-х років в Москві було споруджено пам'ятник Великому Кобзарю - Тарасу Григоровичу Шевченку. То ж, "хто і кого зраджував на протязі віків?" - запитання, яке сьогодні вже пізно ставити. Російський політик, якщо він - політик, мав би задуматись над "злом, яке вершилось" (слова Миколи Гоголя; повість "Страшна помста"). Російський політик, якщо він справжній політик, мав би вивчити мову 80-мільйоного українського народу, у світі сущого, перш, аніж що-небудь говорити про Україну і українців, про Майдан і "хунту", про мову і "язик", про братерство і "зраду". До сказанного потрібно додати одну річ: не все вирішують писані угоди про дружбу народів, здебільшого досить поглянути на себе в дзеркало, щоб визначити ціну угоди. Не зайвим було би сказати, що тіло колишньої імперії, яку нині обіляють, творили не десяток сімейств на балу Наташі Ростової з роману Льва Толстого "Війна і мир", а ті корінні "росіяни", які зображені у творах і листах Миколи Гоголя, в поезії Миколи Некрасова, п'єсах Салтикова-Щедріна; як і знати, що тіло козацької України виховував дух козацьких вольностей (прав) і побратимства, що історія України розпочинається не на краю якоїсь "імперії", а в глибинах скіфської історії і Хрещення Русі-України, що Київ і Україна були колискою державності східних слов'ян - Україна, з її мовою, культурою, освітою і міжнародним авторитетом, з її жертвами у війнах імперії - від Казані до Лівонії, від  Кавказу, до Криму, від Маньчжурії до Карелії, від Сталінграду і Волги до Берліну і Ельби. Сучасна Україна це не тільки герої Крут і УПА, гетьман Скоропадський і Шухевич, але й князь Ігор і княгиня Ольга, Ярослав Мудрий і Володимир Мономах, вчений Юрій Котермак і богослов Петро Могила, гетьмании Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький та Іван Мазепа, генерали Паскевич і Черняховський, Рибалко і Григоренко ,Малиновський і Гречко, академіки Володимир Вернадський і Сергій Корольов, державні діячі УРСР і СРСР від Михайла Грушевського і Володимира Вінниченка до Володимира Щербицького і Петра Порошенка. Не емоціональні заперечення, що "у нас є своя історія" потрібні молоді, а знання історії і аргументація історією. У тому числі коли потрібно аргументувати необхідність дотримання міжнародних угод і міжнародного права в сучасних умовах.         
"ODERINT, DUM METUANT" - "НЕХАЙ НЕНАВИДЯТЬ, ТІЛЬКИ Б БОЯЛИСЬ" 
Почуття "страху" серед учасників мирного протесту проти режиму Азарова-Януковича очікували організатори розстрілу на Майдані в Києві. Не дочекались. Навпаки, стійкість, героїзм, самопожертва учасників мирної демонстрації викликали страх у самих вбивць: вони кинулись навтік, хто через аеропорти на літаках, хто в дорогих автомашинах, хто в поїздах. Сама втеча засвідчила їхній фізичний страх за скоєний злочин. Назвавши події в столичному Києві "революцією гідності", автори такої назви-гасла дещо поетизували народний протест. Адже, діючі на той час парламент і конституційний суд продовжили свою діяльність і тільки зляканий законообраний президент кинувся навтіч, замість того, щоб вийти на роботу. В підсумку, парламент змушений був констатувати, що "гарант Конституції" самоусунувся від виконання конституційних обов'язків. Інша річ, що мали відбутися розслідування скоєного злочину і суд над злочинцями. Бо, можна без крихти сумніву стверджувати, що злочин на Майдані був тоді не просто "рекомендованим", а здійсненим за ультимативною вимогою кураторів простакуватої влади в Україні. Було помітно, що малоосвіченного Януковича його куратори вели від помилки до помилки, викликаючи протестні настрої (ухвала мовного закону, призначення чужинців на пости міністрів, підписання невигідних угод, відмова від асоціації і т. і.).   
Девіз Калігули* - "Нехай ненавидять, тільки б боялись" - використовувався такими ж як він мракобісами на протязі тисячоліть. Так чинили гітлеровці з перших днів нападу на Польщу; так влада в СРСР вчинили проти мирних демонстрантів в Новочеркаську; так радянські війська діяли в Угорщині, в Чохословачині. Так само діяли "зелені чоловічки" на Донбасі, розтинаючи животи живим людям, серед них - депутату міської ради з міста Горлівки, полоненим українським добровольцям у підвалах т. з. "народних республік", юнакам в Донецьку, які виступили на захист рідної землі. 
Хоча нормальні люди не дивляться сучасне російське телебачення, де пар ненависті під тиском сичиться і свище в телестудіях і виходить з екранів телевізора, однак, на Youtube викладено чимало свідчень проявів ненависті, яка викликає огиду у кожної нормальної людини. Тобто, не дивлячись російське ТБ, люди можуть вдихнути ядовиті пари ненависті, дещо причесані, залишені в інтернеті. Не варто забувати, що "Якщо ненависть боягузлива, вона проникає в суспільство і називає себе справедливостю" (Артур Шнітцлер).
"Голод 1932-1933 років в Україні був спричинений посухою" - лопотять наспіх "спечені" історики, не знаючи елементарних вимог до вчених - аргументації з допомогою фактів: дощових опадів, урожайності, обсягів хлібозаготівель, експорту зернових, які могли б охарактеризувати той господарський рік. Люди вмирали від голоду ... 100 000, 200 000, 500 000, 1 000 0000 ... .2 000 000, 3 000 000 ... . Коли, на якій стадії масової смертності в пресі, на радіо, у відозвах вождів всіх рівнів, партії, уряду розпочинають лунати відозви до світової спільноти про допомогу, про порятунок? Незважаючи на мільйони загиблих від голоду у 1932-1933 році, жодної відозви тоді не було чути. Але уявіть собі, що у ці ж таки роки в європейських країнах високо піднімаються хвилі протестів трудящих мас проти ... демпінгових цін на зерно з СРСР. Навіть поганий аналітик мав би задуматися над цим фактом і поставити запитання: "Що можна сказати про уряд і країну, яка експортує зерно по занижених (демпінгових) цінах, приховуючи масовий голод і загибель від голоду мільйонів людей?". Чому тоді подібні роздуми викликають у опонентів гнів і ненависть? Спостереження за виплесками ненависті на російському телебаченні не дивує. Як і не дивує стримана реакція український політиків на ненависть сусідів. Ця стриманність - від християнського виховання українців. Дурний сприймає таку стриманність, як недолік, або недолугість (тут ні взяти, ні дати), а для розумного стриманність - ознака гідності в людині.     
У мудрих людей взагалі немає місця для ненависті. Бо хто з тих, що ненавидять, - окрім цілковитих дурнів, - може ненавидіти добрих? А ненавидіти поганих - немає жодного сенсу. Недарма ще древні відазначали, що люди, які гнівалися, у любові з полегкістю відчувають незалежність і почуття свободи. 
* Цей вираз неодноразово цитується Ціцероном (в "Філіпіках" - 1, 14, 34). Светоній передавав, що цей вислів був улюбленим висловом Калігули (Caligula, 30). Тіберій перефразував його на вислів "Oderint, dum probent" - "Нехай ненавидять, тільки б поважали" (Tiberius 59, 2).
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