ПРАВДА САМА НЕ ПРИХОДИТЬ, ПРАВДУ РОЗКРИВАЮТЬ
"Стара правда зберігає свою правдивість у тому, що ми маємо очі і вуха тільки для того, що ми знаємо" (Й. В. Гйоте в листі до Екермана; 18. 5. 1824 року). Проте, відповіді на існуючі злободенні запитання часто-густо знаходяться якраз за межами очевидного. Якось, будучи в Москві, мав розмову з відомим журналістом з України і запропонував йому розповідати в своїх репортажах про українську спадщину у Москві, зокрема про символіку українського Тризуба в старовинному Києвці, де знаходиться Зачаттєвський монастир. Для його читачів і глядачів, як здавалося журналісту, моя пропозиція була би занадто складною, збагнути яку їм було би важко. Мовляв, люди розуміють тільки те, що вони вже знають. Такі люди становлять до 72% кожного суспільства. Знання правди само по собі не приходить. Правду для них потрібно відкривати і відстоювати, за правду для них потрібно боротись силами тих 25% свідомої частини суспільства, які правду пізнали і які готові за неї постояти. Щоб не повторились трагедії минулого. Активність - мати успіху, як говорив Гельвецій. Одним з напрямків такої активності має бути відродження ціональної пам'яті і вітчизняної історії, як про це написав Олесь Вахній в "УКраїнській літературній газеті" ("Потужний доказ") і автор нарису "Опоры государства Украина" на Youtube (блогер "Самый сок -2"). Розуміючи, що історія творить опору відродження держави і ідентичності нації, автори, все ж, не завжди готові сприйняти очевидний факт: Історія Скіфії - це і є історія України. Введений в історію т. з "кочовий характер скіфів" не відповідає дійсності. Зміна назв населення України-Скіфії відбувалася згідно церковних догматів пори християнізації: всі назв вживалися на основі мов, допущених в письмо (грецька, латинська, гебрейська), а з прийняттям християнства - мови відповідних народів. Тому, наприклад, назва населення вздовж Дністра "бродники" у Геродота записана як "калліпіди", у Птолемея - як "судини", у Йордана - "спали", а автор списку "Баварського географа" назвав місцевих бродників "форсдерами" ("fors" - поріг на річці та  "deras" як "належний до них"  - "люди на порогах").     
Однією з найбільш чарівних і привабливих земель Німеччини (ФРГ)  вважається зелена Тюрінгія - "Grüne Thüringen" - з її Тюрінгським лісом. В Тюрінгії (Веймар)проживав Йоганн Вольфганг фон Гйоте. Поет часто приїзджав в місто Ільменау, що на західному краю лісу і, мабуть, саме тут знайшов він лісову красуню квітку, яку бережно викопав і приніс у свій сад, про що написав вірш "Gefunden" ("Знайшов"): "Ich ging im Walde. So für mich hin. Und nichts zu suchen. Das war mein Sinn", що можна перекласти таким чином: "Ішов я лісом, отак, в самоті. І будь що шукати не мав на меті".  В семи кілометрах від Ільменау на лісовій вершині і нині стоїть дощата мисливська хижа, на одній з стін якої зберігається автограф поета з його віршем про гірські вершини у нічному сні. 
Дещо дальше на захід від Ільменау знаходиться село Ельгерсбург з чудовим замком на гребені гори між лісом і селом. "Ельгерсбург" в перекладі означає "Острозьк". Справа від замкової гори з Тюрінгського лісу в долину тече дзвінка ріка Корнбах ("Зернова"). Мабуть, "Зерновою" ця річечка називається тому, що на лісовій долині була нива. В Україні назві "Корнбах" відповідає топонім "Корнин" ("das Korn" - зерно) та назва міста "Погребище", в основі якої вжито північнонімецьке наріччя "Grebe", старосередньонімецьке "Griebe" - зародок (плоду), зерновик (Kerngehäuse des Obstes). Перше колінце рослин в латинській мові має назву "atlantius nodus" і саме цей образ "терня рослини" має назва "Атлантида". Тобто, назва легендарної Атлантиди присвячена зачаттю в природі, будь то в рослинному, тваринному чи людському житті. Образу Зачаття в природі присвячена і назва Києва. Київ - материнська земля України. Образ "зачаттєвської", "материнської землі" передає грецьке слово "μητρα" - лоно матері, "μητρις" - рідна земля, рідне місто, метрополія. Вираз "μητρο-πολις" означає "мати міст", або вказує на назву головного міста по відношенню до колоній. Головне місто поетично можна називати "Родень". Відомий нам вислів Олега Віщого про Київ, як про "Матір міст руських" означає те ж саме, що й "Метрополіс" - Україна. 
Автор згадав про німецьку Тюрінгію неспрста. Свою назву як "Зелена Тюрінгія" ця земля отримала не тільки від зелених лісів і лугів, але як присвяту вишній Богині зеленої пори року. Недарма зелена барва - символ життя. Окрім того, через східну частину Тюрінгії протікає ріка Заале. Назва ріки "Заалє" утворена від грецького слова "Ζαλη" - збудження (збручення) на морі, буря, шторм. Синонім цієї назви в Україні - назва ріки "Збруч", побіля витоків якої знаходиться селище Авратин - "Вітрило" (латинь "avra" - "aura" - вітер). Вітри - віються невтомним Стрибогом. Давня українська назва "вітрила" - "ярмо" (парус), один з золотих предметів, які впали з небес на подніпровську землю (Геродот, "Історія", книга IV - §5). Отож, що не назва, то історичний скарб. На жаль, географічні скарби української історії все ще залишаються непрочитаними. А тому не запитуймо і не дивуймося, чому і як м'яч у ворота збірної команди Люксембургу дивним чином влучив на останній хвилині гри. Чи не подувом вітру занесло? ... . 
ТАЇНА УКРАЇНСЬКОГО ТРИЗУБА
Старовинна назва столиці України "Київ" утворена від грецького слова "κυεω" (нести плід, нести зачаття). Птаха "кия" у персів характеризується "родючістю" - "плодовита". Перська лексема "кий" означала також "главу, старійшину роду". Додамо ще одну важливу річ: в давньоєгипетській і в давньогрецькій міфології (Мойсей, Піфагор, Олександрійська школа) число "3" означало "розмноження" (в грецькій мові - "αυξη" - зростання, ріст; "αυξανω" - примножувати, збільшувати, зміцнювати, прославляти; в німецькій мові це - "wachsen") . Тризуб, як знак Посойдона-Стрибога, символізує також образ розмноження. Посейдон, як владика морів і океану, бог вітрів, часу (календаря - sic), чисел (Числобог) і думки (Мислич) в "Одісеї" і в "Іліаді" Гомера названий "невтомним" і "мужнім", "лихим". В християнстві Бог Місяця Посейдон-Стрибог - Іоанн Предтеча, Іоанн Хреститель і Іван Купала. Небесний Місяць, як знаємо, сходить "ярим", а перед ранком "сивіє", "блідніє" - "виснажується" (бо невтомно працює).
Відтак, перед нами відкривається можливість зрозуміти християнський образ Діви Марії з Дитям, як образ "Берегині роду і життя". Образ "розмноження" і "оберега роду" втілює Тризубець Посейдона-Стрибога. Київ, як Зачаттєвське місто, знаходиться в основі Тризуба, що творять Дніпро і його притоки Десна і Прип'ять. Назва ріки "Десна" присвячена Святій Богородиці Пирогощій, як Державній Богоматері, а назва ріки "Прип'ять" присвячена Богині молитви. У Москві образ Тризуба творять Зачаттєвський монастир (раніш - Церква Зачаття, яка стояла на місці, де нині знаходиться Храм Спасителя) і "вістря" обабіч вулиці Остоженки - "Пречистенська набережна" і вулиця "Пречистенка" (на честь Пречистої Діви). В роки радянської влади "пречистенська набережна" і вулиця "Пречистенка" називалися "Кропоткінськими" від англійського слова "crop" - "зерно", "урожай". Побіля вершині цих вулиць знаходяться назви "Зубівська площа", "Зубівські" вулиця і провулки. В давнину цей район Москви мав назву "Києвець", знаменуючи собою "Древо життя" - "Ξυλον της Ζωης" (Новий Заповіт). Цей образ несе у собі вислів автора "Слова о полку Ігоревім" - "Мислію по древу". Життя - вічне. І тому образ Тризуба присутній у ріки Синюхи і у ріки Мертвовід, у якій предки ховали своїх героїв. Існує свідчення, що в перекритому руслі ріки Мертвовід похований Аттіла, "вождь гуннів". Образ "вознесіння" символізує топонім "Вознесенськ", а про Тризуб справа від ріки нагадує назва "Трикрати", яка повторює латинізовану форму  топоніма "Тершів", що знаходиться біля витоків ріки Дністер (латинь "ter-" - "трикратний"). Там же, біля гирла ріки Мертвовід знаходяться два топоніми присвячені птахові"Ворону" - Воронівка і Ракове (німецьке "Racke" - "Dohle"  - галка, ворон, а в санскриті "raka" - період повного Місяця). Згідно з древньою міфологією Ворон зустрічає воскреслих, які виходять з-під води.
Додати варто, що й назва "Відень" означає "Життєдайний". Назва утворена від іспанського слова "vida" - "життя", "буття", "існування". Образ "зачаття" і "життя" несуть у собі столичні (метропольні) назви "Женева" (європейська назва"Genf" - від грецького "γεν"), "Юлин" (нині - Берлін; "jul" - родити, зачинати), "Стокгольм" (староанглійське "stock" - рід і палиця) та низка інших первісних столиць, як ось, - Кіото, Кіто.
"ВРЕМ'Я БУСОВЕ" - ЧАС СПОКУТИ. РІКА СПОКУТИ
"Тут брати розлучилися, на березі бистрої Каяли. Тут кривавого вина не вистачило, тут пир скінчили хоробрі русичі: сватів споїли, а самі полягли за Руську землю" - так автор "Слова о полку Ігоревім" відобразив кінець битви між полком сіверського князя Ігоря Святославича і половцями біля ріки, яка нині називається "Нагольна". Назва ріки "Каяла" сприймається як "ріка богині спокути", а нині вживана її назва "Нагольна" утворена від грецької основи "ναγιος" ("αγιος") - "очищення" (спокута - покаяння). Як ріка "святості" і "очищення", "чистоти", ріка Нагольна на протизі тисячоліть була для українських козаків храмом, де запорожці спокутували гріхи заподіяні в своїх походах. Відомо, що у морські походи козаки відправлялись від півострова з назвою "Березань", а повертались в Україну через Кіммерійську (Керченську) протоку, де на острові Тузла (в перекладі з латинської "tus" - "Ладанка") приносили свої пожертви Артеміді і Іфігенії - курили ладан.
Від Тузли запорожці пливли до гирла Міуса (у Геродота - "Гіппакіріс") і міста з назвою "Карей"  (від старонімецького "kar", "kara", "chara" - спокута, покаяння), де каялися за вчинені в поході гріхи. До речі, потрібно розуміти, що назва "Крим" і назва півострова "Рюген" в Німеччині - синонімічні. Так, латинь "crimen" (докоряти, ругатии, лаяти), як і німецьке  "rügen" (докоряти, звинувачувати), вжиті у назвах, передають одне значення, образом якого є "спокута гріхів". Півострів Рюген (ФРГ) з'єднаний з землею "Укермарк" (Украненланд), а Крим з'єднаний з Україною. Назва ріки "Пенне", яка протікає в озеро Куммеровер Зеє в перекладі з грецького "ποινη" (латинь "poena") означає ім'я богині Кари ("Карна і Жля" в "Слові о полку Ігоревім"). 
Читачі, мабуть, помітили, що автор нарисів щораз звертається да історичних прикладів, зокрема, цитує "Слово о полку Ігоревім". Чому? Річ у тому, що найбільше книг написано про книги. Про "давнє Слово о полку Ігоревім" написано більше як 2000 праць. Однак, до сьогодні жоден з тих, хто писав про "ріку Каялу", не зміг вказати на ріку Нагольну, як ту саму "ріку Каялу".  Саме тут, біля лівої притоки Міуса ріки Нагольної-Каяли, мав би стояти пам'ятник князю Ігорю Святославичу, з відомого роду князів Гориславичів-Вишневецьких. В українській історичній традиції гетьманський рід походить від легендарного "Хоріва". В Лексиконі Єпіфанія Славинецького ім'я "Хорів" записано як "Орів" і пояснено, що інша його назва "стадник" (від шведського "stadd" - похідний, наказний), а на латині - "Armenti rex", "Ductor gregis". Саме "похідному гетьману" присвячена назва ріки "Гіппакіріс" (Міус) у Геродота. Назва "Гіппакіріс" перекладається як "Глава вершників" (Стадник). Сучасна назва ріки - "Міус" - вжита на основі англійського слова "mews" /mju:z/ - стайня, конюшня. 
Отже, глава вершників "Гіппакіріс-Стадник" рухається у супроводі двох богинь, одній з богинь присвячена назва ріки "Нагольна", другій - назва ріки "Кринка" (грецьке "κρινω" передає значення "судити"), яка у Геродота названа "Геррос" (Воїнь, Січ). Таким чином, імена "Карна і Жля" в "Слові о полку Ігоревім" нагадують про Геродотову версію назв: Січова "Воїнь" судить і карає, а милосердна "Каяла" - сприймає спокуту (Жля). 
Ріки України від Сяну до Дону присвячені Святій Премудрості Софії, як Богині Молитви,і Святій Богородиці Пірогощій, як Державній Богоматері (золота і блакитна барви) а ще -  сину Богородиці (у Геродота ріка Гіпаніс - Південний Буг - Бог) і Стрибогу (ріка Дністер). А ще - знаменням небес. Також не дивуймося знакам, які подають нам небеса. Всі ми були свідками недавніх знамень. На жаль, чимало українців за клопотами їх не бачать.
"БРОДНИКИ" - ЛЮДИ НА ПОРОГАХ
"Від пристані борисфенітів - вона є середньою з-поміж надморських пристаней України (Скіфії - автор) - нині найближче живуть калліпіди; вони вже погречені скіфи; за ними інше плем'я, що називається алізони" (Геродот, "Історія", книга IV "Мельпомена", § 17). Назва "калліпіди" це - переклад місцевої назви на основі латинського "callis" - "стезя" (шлях), або з використанням індоарійського значення слова "стезя" (шлях) - "dola" у назві "Подолія". У назві "алізони" використано грецьке слово "αλις" (αλης, αλιςω) - зібрані в одну групу (купу) чи в зібрані в один загін. При тому, грецьке "αλητης" - бродити довго і трудними шляхами, бродники. Латинь "allisio" означає "прирядження" (latrocinor, piraticam facio, praedor), а це стосується людей які займаються "розбоєм", або морським піратством. Як бачимо, історик Геродот записав назву "алізони" так, як він її зрозумів: "алізони" - загони (дружини) воїнів. На такий образ назви "алізони" вказує назва ріки "Чичиклея" (санскрит "ci-ci" - гуртувати) і прізвище Павла Івановича Чичикова, головного героя поеми Миколи Васильовича Гоголя "Мертві душі". Одним з головних завдань "згуртованих загонів", алізонів, крім організації порядку на "бродах-переправах", була охорона торговельних шляхів і ринків від нападів грабіжників. В приморських торговельних містах знаходились загони військової охорони. Такими містами, які було дозволено побудувати для ведення торгівлі, були Борисфеніда, Ольвія, Калліпода, Херсона, Феодосія, Карей, Мирмекій, Трапезунд (Йордан, "Гетика"). А про "перевізні" міста над рікою  Дністром нагадують назви "Атаки", "Тираспіль", "Ямпіль" (санскрит "ata", "tiras", "yam" - пересікати, бродити, перевозити). Отже, "бродники" - це не етнографічний термін, він характеризує промисел місцевого населення на ріках і довкруг приморських торговельних міст - від перевозу до збору мита і охорони. В історично відомі часи таку роль виконували українські козацькі паланки (адміністративні одиниці - митні т. з. "попаси" у назвах "Попасна", "Карпово-Кріпенське", "Мілово", "Чоп", "Есень", "Яворне", тощо). Значення назви "бродники" (люди на перевозах) мають назви "хазари" ("khasar" - переходити туди-сюди), "євреї" ("ebri", "ibri" - інший беріг ріки), "хвали" (санскрит "hval" - переходити), "козаки" (шведське "kosa" - шлях, дорога), "траспії" ("траса" - шлях), назва "Боспор", як "переправа биків". Отже, "від примтані борисфенітів ... найближче живуть бродники" - цей факт зафіксував Геродот.
Якщо б вірити написанному, то "місто Твер було засноване у 1209 році і відіграло важливу роль у формуванні Московського государства (вірніше, домену - автор)" - так пише Галина Смолицька в "Топонімічному словнику Центральної Росії" (книга видана в "Армада-пресс". у 2002 році. Москва). Не варто повторювати хибне розуміння Галиною Смолицькою назви "Твер", значення якої вона шукає у фіно-угорських наріччях, а зазначимо зразу, що ця назва була утворена від староверхньонімецького "twer" (twerh, dwerh, dwerah), або старосередньонімецького "twer" (dwer, twerch, dwerch, qwerch) - поперек, навпростець: "Пересічень" (Перевіз через ріку) - так ця назва збережена біля Дністра. В Україні таке значення мала назва міста "Дверен" (побіля "Інжир-Броду" на Дніпрі), на бродах через Дністер це значення збережене у назвах "Тирасполь", "Атаки" (на основі санскритських слів), "Песергінум" (Берегове) біля Тиси та інші міста побіля перевозів. На латині значення "брід" має слово "vadum" у назвах "Вадуц" і "Вадум"; в грецькій мові значення перевозу має слово "πορος" у назві "Пороги" (Косоуци) на Дністрі та лексема "Боспор" ("βοσπορος" = "βους πορος" - переправа биків); в німецькій мові аналогічне значення має назва "Ерфурт", в англійській - "Ford" (або "broadway" - дорога поперек), в шведській "fors-". А тому, коли в списку "Баварського географа" згадується назва населення "форсдери", то тут маються на увазі "бродники" (перевізники через ріку на бродах*). Клавдій Птолемей дав бродникам назву "судини", вживши грецьке слово "δινεω" (бродити), а Влесова книга називає людей на бродах "сірими" від грецького слова "συρω" - тягнути, волокти, тащити. У Геродота вони названі "калліпіди" (від латині "callis" - стезя, шлях ) - "дороготворці"; для порівняння: "pes ergo" -  "творити шлях" у назві міста "Песергінум" (нині Берегове). Саме таке значення - від "бродників" - має назва міста "Твер". У 1209 році тамтешній перевіз через Волгу ще був під контролем України. Незаперечно, що на Верхню Волгу мігрувала якась частина тиверців Придністров'я, але значно більше з них мігрували на Захід, у тому числі, на землі Саксонії, Пруссії, Тюрінгії, впритул до Баварії, де їх називали "базами" ('Basi'). Цікаво, що ріка Заале в Тюрінгії названа від грецького слова "Ζαλη" (збруч, або збриж на морі, буря, ураган), що цілком синонімічно назвам в Україні - "Збруч" та "Збриж".  У Йордана "бродники" названі "спалами" від грецького слова "σπαω" - тягнути, волочити, тащити, витягувати (те саме, що й грецьке "συρω"). Підкоривши "спалів-бродників", готи рушили в "крайню частину Скіфії", яка сусідить з Понтійським морем (Чорним морем). 
Співзвучна до назви бродників "судини" у Клавдія Птолемея сучасна назва німців "судети". Однак, це цілком різні назви; назва "судети" утворена від грецького слова - "δετη", що має значення "пучок", "зв'язка", "факел" ("смоляна скіпка для освітлення"). На латині така смоляна свічка має назву "teda". Вона прижилася в італійській назві німців - "tedechi" ("tedesco" - німецький). Себто, назва "судети" і назва "тедеші" цілком синонімічні. В "Гетиці"  йордана "судети" названі "ульмеруги", як композит шведського слова "ulma" - тліти, теплитися ("жар" для розведення вогню). Ульмеруги, як свідчить той же Йордан, жили раніше побіля сучасної Східної Прусії і були витіснені звідти готами: "Вони (готи - автор) вирушили звідти (себто, зі Східної Прусії, або "Готискандзи", як її називає Йордан) до місць проживання ульмеругів, які проживали тоді на берегах Балтійського моря (біля Венедської затоки), облаштували там табір і після вигнали тих (ульмеругів) з їхніх місць проживання" ("Геттика" §§ 25-26). Маємомо пам'ятати, що смолоскипна (факельна) хода, крім всього, нагадує нам про далеке минуле наших родичів - виробників смолоскипів для освітлення і розведення вогню, які жили біля Балтійського моря, які у Йордана названі "ульмеругами". У цій назві дунайська латинь "ruga" означає "молитва" (просити), а "rug" - ватра, багаття (вогнище). Княгиню Ольгу в Європі називали "Regina Rugorum", а Ярослава Мудрого "Rex Rugoruni".  Але згадаймо тут т. з. "Королівство аварів", куди король франків Карл направив військо у 797 році. В списку "Баварського географа" це королівство назване "Королівством черіян" (від дунайської латині "cere" - молитися, дорікаючи). Повторимо ще раз тому, що населення королівства вважало, що від них походять анти і всі інші слов'яни.
"Королівство аварів" це - "Королівство черіян" в списку "Баварського географа", названих так від дунайської латині "cere" - просити, вимагати (жадати, хотіти, воліти). Закарпатська Україна недарма називається "Срібною землею". Річ тут у тому, що латинь "avarus", "avare" (avaritus) означає "сріблолюбіє" і "жадання" (в Лексиконі Єпіфанія Славинецького вжито слово "пожаданіє"), а його синонім - грецьке "αρα" має значення "молитва", "молитися"; в "аріанстві" (раннє християнство) таку молитву можна назвати як "молитва з докорами", як у "Слові о полку Ігоревім" - "Ярославна молилась аркучи - "докоряючи" богам, що близько за значенням до грецького дієслова "αυχεω" у назві роду Ліпоксая "авхати" у Геродота. А ця назва відповідає назвам "галичани",  "лемки", "волиняни". При тому прислівник "αυ" в іонійському наріччі грецької мови можна поєднати з грецьким "αρα" = "αυ-αρα" і утворити назву "авари" (просичі, "молитися"), себто, "черіяни" (авхати, лемки) і "авари" у даному випадку - назви-синоніми. Санскритське "av" має значення "прихильності" (благочинності), а композит "av" та "ara" передає значення "моління". Функцію грецького "αυ" можна замінити прислівником "су-", як у назвах "судини" ("su-δινη") - "бродники" та у назві "судети" ("su-δετη") - судетські німці, а у Йордана - "ульмеруги"; для порівняння: грецьке "δαιω" - палити, запалювати і "тедеші", як виробники смоляних свічок (латинь "teda" - переносна смоляна свіча).
Варто ще раз звернути погляд на текст "Слова о полку Ігоревім". В авторському зверненні Великого Київського князя Святослава до Осмомисла Галицького Ярослава вжито іменник "суди" ("Галицький Осмомисле Ярославе, високо сидиш на своєму златокованнім столі; підпер гори Угорськії своїми залізними полками, заступив королеві шлях, затворив в Дунаї ворота, меча времени через хмари ("розмічаючи час через хмари", як небесний Місяць), СУДИ РЯДЯЧИ до Дунаю: грози (стихія Стрибога, бога Місяця і вітрів) твої по землях текуть; отворяєш Києву врата, стріляєш з отчого золотого стола салтани ("соляні закони" - автор) за землями". Дієслово "судити" (Судіть самі - Міркуйте самі; "Не судіть строго" - не будьте суворі в судженнях) також можна порівняти з грецьким "αρα" (молитва, молитися), але й - кара, покарання, проклинання, ругання), як в імені "Щек" (Руга, Корибут; "щекати" - лаяти). 
"Глибокі знання не блищать" - ці слова Марії фон Ебнер-Ешенбах про освіченність ("Tiefe Bildung glänzt nicht") згадуються іноді, коли слухаєш виступ якого-небудь відомого вченого з регаліями, які говорять тільки про те і так, що "відомо" і що "узгоджено". Що то за наука така, де все має бути узгоджено? Наприклад  хтось і колись "ухвалив", що назва "гунни" це видозмінена назва якоїсь китайської народності "сюну" - і вся наука. Хоча санскрит "ghuna" має значення "обїходити", "ходити по кругу", як це притаманно "бродникам" на бродах. А в старосередньонімецькій мові "gunnen" (gi-unnen) - "бажати" (без заздрості), себто як у молитві.  Один з дядьків вождя гуннів Аттіли мав ім'я "Руга", а дядя "Болемир" це той же "Болеслав" (грецьке "μερος" вказує на належність до роду і славлення свого роду;"Βολη" - "μερος" - той, хто славить Перуна, рід Громичів). Санскрит "gali" у назві "ГАЛИЧ" означає "образливі речі", "ругання", або "докори". Себто, "Галич" - місто Щека, або Руги (Руговіт - Корибут). "Козацька слава не на папері писана" - ці слова української пісні передають той же образ, що слова про "попіл Клааса", який мав би стугоніти в пам'яті нащадків. Невже, то "тарифи" мадам "Хі-хі" глушать пам'ять про жертв Голодомору, про винищення мови і культури великого європейського народу? Невже оте брехливе "пуйло" здатне знищити гідність народу?  - "І жах, і горе, і смерть, і відчай. І клекіт хижої Орди. Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, Лох-несс холодної Неви. Куди ж ви дивитесь народи?! Сьогодні ми, а завтра - ви" (Ліна Костенко).
В літературщині часто можна зустріти висловлювання аматорів, що назва "Росія" вкрадена від назви "Русь". Нічого спільного між собою ці дві назви не мають. Назва "Rus" була дана греками Полянській землі, при цьому греки використали латинь "rus", як відповідник до назви "поляни" ("rus" - поле, село, земля), а назва "Россія" була вжита по відношенню до Валдайських лісів тільки у XVIII сторіччі, при тому, на основі ірландського слова "ross" - ліс. До речі, назва ріки "Рось" (раніш - Рода) присвячена богині Ранкової роси ("rora" - роса), як богині зачаття (Аврора). Отже, так само давня назва ріки "Рось" теж немає нічого спільного з назвою "Россія". Крім того, первісне значення назви "Поляни" було вжито від грецького слова "πολιας" - Рідна земля, Головна частина країни - Метрополія, Україна. Це важливо усвідомлювати в надії, що "попіл Клааса" стугонітиме в пам'яті українців.  
Було би надзвичайно обнадійливо, якби український політик знав, розумів і вживав слова автора "Слова о полку Ігоревім" про Україну - "Земля Трояня", як "Земля віри" (шведське "tro", німецьке "Treue"  - віра ). Звідси, від цього образу розкриваються цілі пласти нашої історії - від роду "авхатів" Ліпоксая у Геродота до "народ християнський" у Миколи Гоголя. Але очікувати такої обізнанності про минуле України від політиків зарано.
В §99 четвертої книги своєї "Історії" Геродот зазначив, що "Від Істра розпочинається Стара Скіфія; вона тягнеться на південь аж до міста званого Каркінітідою. Дальшу частину краю, гористу, все (ще) вздовж Понту, заселив народ таврів ("tau" - камінь, скеля - у назві Таврія), аж до так званого Скелястого півострова (Тавриди - автор)", І дальше Геродот додає, що "скіфи" межують з морем також на сході (на Тамані - автор). Отже, вже до Геродота (580 - 430 роки до нової ери) на північ від Понту існувала Україна - "Стара Скіфія". В історичних джерелах назва "Скіфія" і "скіфи" зберігається до VI-VII століть нової ери (включаючи до цього періоду вживання назви "гунни" та "авари") і тому запитується: "Який етнос міг би покинути благодатні землі України, проживаючи тут на протязі 1,5 тисячі років?". Звісно, йдеться тільки про зміну писемних назв одного й того ж населення на протязі віків. Ясно, що назви одного й того ж населення змінювалися залежно від мови авторів цих писемних джерел. Ілюстрацією певних міграцій на території Скіфії-України-Русі може бути період нападу на Україну Золотої Орди, яка спричинила міграцію населення України на Захід, та масові захоплення людей для продажу на невільницьких ринках Сходу і Півдня. Одним з організаторів работоргівлі був Олександр, прозваний "Нєвським". 
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