СИМВОЛИ ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКОЇ. ТРИЗУБ, ЯК ОБЕРІГ РОДУ
У новопосталій Москві в XIV столітті, на захід від сучасного Кремля виникло поселення з назвою "Києвець". Серединою Києвця, від Церкви Зачаття, на місці якої нині стоїть Храм Спаса, пролягало вістря вулиці Остоженка, зліва - Пречистенська набережна, а справа від Києвця у бік Зубівської площі - вулиця Пречистенка. "Пречистенками" набережна і вулиця були називані на честь Пречистої Діви, Богині молитви. Києвець заснував боярин Родіон  Нестерович, який прибув з Київської землі з військовою дружиною і, по суті, допомііг Івану Калиті в організації військової справи. В Москві постали військові стани і назви "Хохловка". В самому Києвці було дві церкви: ближче до ріки - церква Святого Миколи з 36 дворами і церква Ілії з 54 дворами прихожан. У XVI столітті тут постав Зачаттєвський монастир, який проіснував до 1918 року. Монастирські сади доходили до ріки Москви. В радянські роки набережна і вулиця "Пречистенка" отримали назву "Кропоткінська" (назва утворена від англійського слова "crop" - урожай, хліб на корню, засівати, засаджувати ниву, лан, город) . Три названі шляхи (Пречистенська набережна, вулиця Остоженка, Кропоткінська вулиця) творять Великий Тризуб, в основі якого знаходиться Церква Зачаття (Землі-Роди), а з боків Зачаття-Києвця (грецьке "κυεω" означає "зачаток", "зародок") оберігають дві Богині: зліва - Свята Премудрість, як Богиня Молитви (Церква), справа - Свята Богородиця Пірогоща, як Державна Богоматір. Декілька назв побіля вершини Тризуба - Зубовська площа, Зубовська вулиця і Зубівські провулки - і нині нагадують про символіку Києвця і його Оберіг - Тризуб Посейдона-Стрибога, невтомного і мужнього бога Місяця (Фагімасада, Нептуна), знанного як Іван Купала, а в християнському віровченні як Іоанн Предтеча та Іоанн Хреститель. Тут необхідно зауважити: до віри предків потрібно ставитися з розумінням. Бог Великий і все, що було до Різдва Христового, до усвідомлення віри християнської - теж творіння Боже. Не гідно не знати праісторію і потрібно розумно ставитися до генезису людства - народження, походження, початків і джерел. Вираз "Київська Русь" означає "Зачаттєвська Русь", а вираз "Київ - мати міст руських" означає "Метрополіс" (грецьке "μητροπολις" - мати міст, головне місто, столиця, а поетично - "Родень", бо грецьке "μητρα" - материнське лоно). Щоб зайди знали і шанували правдиву історію України, запорізькі козаки залишили назву "Зачатівка" не тільки біля Волновахи, але й в десятках і сотнях інших топонімів на Запоріжжі, Донбасі, в Криму та по всій українській землі від Сяну до Дону, а також засвідчили свою присутність в новопосталій і ще цілковито заболоченій провінційній Москві. Тризуб - знак Посейдона, а шанували Посейдона, як зазначив батько історії Геродот, тільки державні скіфи-українці. 
У древній назві "Україна" поєднуються образи Богині Молитви (Оранти, Літи, Лато), Святої Премудрості Софії і Державної Богоматері Святої Богородиці Пірогощої. Так і в космічному вимірі: Землю оберігають небесний Місяць (Луна), який дні розмежовує і Провідна зоря, яка обертає  небесні сузір'я. Цей образ творить Герб України: Святу Землю, як Зачаттєвську богиню (Роду), оберігають вістря-обереги - зліва Богині Місяця, справа - Провідної Зорі. На мапі України цей образ навічно зберігається Дніпром і його притоками Прип'яттю і Десною (назва "Київ" означає "Родень" від грецького "κυεω" - нести плід, нести зачаття, зачаток, зародок). Оберегам України присвячені назви біля всіх рік: з західного побережжя назви присвячуються богині Молитви, зі східного побережжя рік - Державній богині. Іноді їхні образи чергуються між собою, або, назви поселень присвячені тій же небесній Покрові, що й ріка. Гідронімія всієї України свідчить, що Україна-Скіфія доби Геродота і сучасна Україна зберігають один і той же образ трисвятості: Місяць (Луна) - Земля - Провідна зоря (Церква-Ойкумена - Держава). В християнському віровченні образ Берегині життя і роду передає обрах Діви Марії з Дитям. Цей же образ творять Мати Україна (Велика птаха) і Крим (Мала птаха).
В "Слові о полку Ігоревім" про образ Святої Трійці і Тризуб України нагадують такі вислови як "Мислію по древу, сірим влоком по землі, буйним орлом під хмари" (промова гетьмана військ перед походом), "Були віці Трояні, минула Літа Ярослава, були полці Ольгові" (про устрій в Україні в минулі роки), слова молитви Ярославни в Путивлі на заборолі  "Ой, Вітре, Вітрило ..., Дніпре-Словутичу ..., Ясне-триясне Сонце ...". Святими для автора твору названі "Руська земля" - Україна і її небесні Покровителі - Свята Премудрість Софія (на державному прапорі її барва - золота) і Свята Богородиця Пірогоща (на державному прапорі її барва - блакитна).
Геній автора "Слова о полку Ігоревім" у тому, що і сьогодні твір дає відповіді на виклики часу. З погляду літературного цей твір - драма людини (князя Ігоря), який проходить шлях від особистого гніву і буєсті до христинського смирення, а з погляду історичного - це дума про Україну, про її військовий оплот, про єдність волі - князів, війська і народу. Той факт, що на протязі більш як двох століть геніальний твір старожитньої української літератури знаходився у полоні академічних неуків, які не володіли українською мовою і, по суті, не знали української історії, розкриває історичну трагедію - трагедію поневоленного розуму. Щоб відобразити масштаби трагедії в минулому і сучасному України не вистачить  десяти Байронів разом з Шекспіром, Мольєром та Бальзаком. 
Справді, як літературний твір, "Слово о полку Ігоревім" мало б бути предметом ретельного дослідження літературознавців України. Як історичне свідчення, твір мав би бути об'єктом пильної уваги істориків. Але не тільки цих двох дисциплін науки. Автор твору звертається також до проблем свідомості людини (а це - філософія), до ролі торгівлі і митних зборів на кордонах України (а це - економіка), до інтересів іноземних купців (а це - політика) і т. і. Всі ці аспекти твору ще не стали предметом науки і освіти.
Безсумнівно, "Слово о полку Ігоревім" - твір елітарний. У тому сенсі, що "життя - складна штука і не кожному дано його усвідомити". Дійсно, "елітарність думки" властива не всім, але думка не знає "станових" чи "кастових" обмежень і тому не потрібно розглядати 25% і 72% голосів на виборах президента як "інтелектуальний розподіл" за ознакою "елітарності думки". Хоч би тому, що 600 000 українців на газових родовищах Західного Сибіру і Півночі цілком свідомо запитують: "Чому ми освоювали родовища в зимові морози і літню задуху, жили там в металевих цистернах, а сьогодні газ продається в Німеччину дешевше, аніж він продається в Україну?", Суголосні питання ставить автор "Слова о полку Ігоревім", коли він констатує: "Вже Сула не тече срібними струями до міста Переяслава, і Двіна болотом тече колись грізним полочанам під криком поганих". Чому так сталося? Тому "невесела година настала", що військові дружини України ("копія" і "дівиці") перейшли за Дунай на так зване "уєдіє", або, щоб було зрозуміло", - "попас", як називали митну службу українські козаки. Константин Порфирогенет називає "попас" своїм виразом - "Немогард", а поетична назва Задунайської Січі - "Трофеум Трояні". І всі ці свідчення - історичні і літературні - практично не ввійшли в обіг українських літературних і історичних кіл, насамперед, "елітарної вченої братії". Як у цьому випадку відповідає академік Толочко, "Я у цих питаннях не спеціаліст". Звісно, про "елітарність" тут говорити не доводиться. Таку ж відповідь вам дадуть "видатні особи" в літературних і просвітнянських інституціях: "Ми перевантажені "літературними", або "просвітницькими трудами". Іноді можна почути: "Ми говоримо, але нас не слухають". У таких випадках можна порадити одне: "Так підійдіть до дзеркала і лусніть себе у пику!" Але не закидайте народу за те, що народ не слухав і не чув, а проголосував за "мовчання" іншого. Брехня в інформаційній сфері не знала порогів, через це постала проблема вибору. Але по плодах пізнається лоза. Велика і, поки що неоціненна заслуга Петра Олексійовича Порошенка, як Президента України, не тільки у відновленні Церкви, Збройних Сил України, Мови, але й у тому, що в умовах несусвітньої брехні і інформаційного бруду як Президент України він захистив свободу слова, бо ж, після років культивації страху в СРСР і в Україні - голодомору, репресій, депортацій і вбивств - в народі потрібно було відродити не просто відчуття свободи, а її продуктивну, творчу силу. Це зрозуміли вороги української нації, але не збагнули головні редактори, які мали б взяти на себе "труд наших повістій" і донести до національного загалу основоположні знання української історії - народу, держави, церкви. Коріння цієї немічі ховається в 1950-х - 1980-х роках, коли в Україні під наглядом структур КДБ творилися і діяли підконтрольні десидентські і національні рухи. З особливою увагою  відбиралися "кадри" для нагляду за українськими спілками, ідеалом прагнень яких мало би бути "малоросійство". Всі і все, що піднімалось вище цього рівня, знищувалося, як це сталося з неокласиками 1920-х років (Зеров, Філіпович, Драй-Хмара, Куліш) і творцями високої культури 1960-х - 1970-х років (Горська, Івасюк, Стус та інші). Ідеалізація простоти, по суті, стала синонімом поневолення розуму. Нині можна почути, що "влада не виконала вимог Майдану", мовляв, "система не зломана". Так говорять не господарі, а корисливці, бо "ломати - не ставити". Гаслами рейдерів, які захоплювали підприємства у 1990-і роки, поспіль були обіцянки "посадити" і "збільшити зарплати". А в результатіі на захоплених підприємствах відбулося скорочення кадрів і заміна працюючих дешевою робочою силою з інших країн. Здається, що досвід рейдерства був використаний на виборах президента в Україні. В простоті своїй народ повівся на обіцянки лукавих. Другий напрямок руйнування суспільства, а відтак і країни, через підбурування махновщини в партіях, рухах і, навіть, у вірі.
РОДИМИЧІ УКРАЇНИ          
"Знання - сила". Френсіс Бекон ("Nam et ipsa scientia potestas est" - "Бо і сама наука - сила")
"В простоті своїй вони зберігають гуннську вдачу. Та й ім'я в давнину у склавинів і антів було одне. Бо і одних і других здавна називали спорами" (Прокопій Кесарійський. "Історія війн", IV, §§ 28-29). Прокопій Кесарійський вжив тут давньогрецьке значення назви предків українців - "родимичі" - від слова "σπορα" -  "рід", не пояснивши, що столицею родимичів було місто "Родень" (біля гирла ріки Рось і Дніпра) і що в старогрецькій мові "хлібороби" називалися "родичами" - "тіктонами" (слово "τικτω" має значення "родити", "вирощувати", "ростити"). Отже, грецька назва "спори" розкриває істинну автохтону назву "скіфів", як їх називали греки, бо самі себе вони називали "сколотами" (Геродот, "Історія", книга 4, §6). У Геродота теж вжита не автохтонна назва, а її пояснення на основі тогочасної латині, в якій лексема "colo" означає "жити", "проживати", "обробляти землю", доглядати", "селитися", "славити". Якщо синтезувати образ грецького розуміння назви "спори" -  "родимичі" і того ж таки значення "сколоти" - "жити", "проживати" і співпоставити з назвою міста "Родень" і назвою "поляни" (від грецької основи "πολευω" - "жити", "проживати" та"πολιας" - "рідна земля", "головне місто країни"), то очевидним стає, що йдеться про цілком певну місцеву (автохтонну) назву "українці" - "народ, який живе в своїй країні". Називати"скіфів", або ж, "сколотів" якимись "кочовиками" не гідно не тільки тих, хто називає себе "вченим", але й не гідно більш-менш освіченної людини, що вже згадувати "академіків". З глибин яких же віків відлунює в нашому нороді заклик "Ой, роде наш красний, роде наш прекрасний!" та "Родичаймася, бо багато нас є!". Є назва "родичі" і у Влесовій Книзі. В старонімецькій мові, в старосаксонській, в готській мові значення "родичі" передається лексмою "kunni", або ж, "kuni", що в грецько-латинській лексиці передається значенням "genus". Звідси, від слова "kunni", в історичних джерелах збережені назви "Кунналанд", "Куннагард" - Україна. Але в тих же старонімецьких мовах слово "kunnan" (kunnen) має значення "знати", розуміти" та "бути свідомим", як і латинь "scio" (scitum, scitus, scius, scite, scire) у назві "Скіфія" (Scithia) - Україна. Тому, що старослов'янська лексема "ук" (uck), "ука", "укий" має значення "наука", "знання", "свідомість". Назви "Скіфія" і "Україна" однозначні. При тому, грецьке "κραινω" - "κρανω" в грецькій назві "Ουκρανια" - "Ουκραινα" має значення "правити", "урядувати", "царити", "вершити"- бути Державою. Щоб нащадки знали значення назви "Україна" наші предки залишили біля витоків рік Південний Буг (Бога), Західний Буг (Бог), Горинь і Збруч назву "Базалія" (раніша назва містечка - Руська Базилея), себто, "Україна" (Держава). Так, "Базилея", назвав Україну і Константин Порфирогенет (Багрянородний). Розгляньмо ще один приклад з іноземних історичних хронік.     
Іоанн Малала - візантійський хроніст, автор всесвітньої історії у 18 томах, народився в кінці V сторіччя (оієнтовано у 490), а останнім роком його життя вважається 574 рік. Його псевдо "Малала" має сирійську основу "malel", що в грецькій мові означає "ρητωρ" - оратор, або ритор (промовець на народних зборах, учитель ораторського мистецтва). Нам він цікавий своєю згадкою про склавинів і гуннів, яка датується лютим - березнем 559 року: "У березні місяці сьомого індикта повстали гунни і склави на Фракію і, прийшовши війною, багатьох позабивали, а деяких взяли як здобич. Захопили вони також стратилата Сергія, сина Вакха, і Едерму, старшого сина Калоподія. Знайшовши обвал в стіні Константинополя і зайшовши в середину, вони здійснили напад до церкви Святого Стратоніка". З повідомленнь в інших писемних джерелах відомо, що свій похід на Фракію і Константинополь війська "гуннів" і "склавинів" здійснили по замерзлому у цей час Дунаю побіля його нижньої течії (навпроти сучасної Добруджі, яку все ще називали "Мала Скіфія", інша назва якої - "Трофеум Трояні", або "Лог" в "Слові о полку Ігоревім").
Важливо співпоставити це свідчення Іоанна Малали 559 року з свідченнями Йордана, який писав свою "Гетику" у ці ж роки: 550- 560. В "Гетиці" Йордана виразно мовиться про землі склавинів від Нови-Сада до Дністра та про землі антів від Дністра до Дніпра і до Чорного моря. Назву "гуннни" у ці роки Йордан вживає, як виясняється, тільки до Переяславської землі Лівобережжя Дніпра, населення якого він називає "альтціагірами" від композиту латинських слів "altus", "alte" - "вище" і "agieren" - скликати, збирати (оголошувати ясу - скликати військовий похід). В грецькій мові аналогічне значення - "вище" - передається прислівником "περι" - "вище", який вжитий у назвах чотирьох міст України: "Переяслав", "Пересічень", "Перемишль", "Пересопниця". У Гомера "περι" вживалося як прислівник (кругом, дуже, більше), а згодом"περι" стало також вживатися як прийменник (біля, проти, о, об). Тобто, "альтціагіри" це "переяславці" і названі вони так по назві міста (їхня назва це не етнонім, а полінонім). А назва "гунни" характеризує людеї, які просять без заздрості, отже, - моляться: "авхати", "анти", "волиняни", "християни", "аріяни", "оріяни" - все це назви, які характеризують "просичів" - "людей молитви". Нагадаємо, що грецьке "αντη" означає "молитва", як і українське "волинь" ("воля людини" - "хоті", що вказує на молитву до богів). Це своєрідна молитва - без заздрості, але з докорами. Так молилася Ярославна в "Слові о полку Ігоревім" - "аркучи" (докоряючи). Не варт докоряти вітчизняним історикам за незнання класичних мов минулого. Де і як вони могли вивчати грецьку, латинь, готську, або санскрит? І тому вже більше як 200 років геніальний скарб української старожитньої літератури залишався не прочитанним. Більш того, виправленні і пояснені "темні місця" твору не знайшли жодного відгуку в українському літературознавстві. Натомість, чуємо плач все нових і нових "єфрасиній ярославних", що їх ніхто не чує: ні 72%, ні 25% виборців. А, разом з тим, мільйони українців, особливо молодь, хотіли б почути і прочитати твори, які б викликали гордість за свою країну і її історію. Проте, вітчизняний історик, академік, який народився біля Переяслава, не знає і не здогадується, що сусіднй "Гайшин" пояснює назву "Переяслава" як місто Гелон у Геродота. Справді, німецьке "heischen", українське "яса" і "трубіж" та грецьке "ελων" /helon/ мають одне значення: "збиратися і вирушати у похід". Більш того, назва "Ромоданіський шлях" нагадує про "шлях військової мужності" - від грецького "ρωμη" (сила, мужність, хоробрість)...      
В грецькому варіанті цього тексту нас цікавить запис назви гуннів як "Ουννοι" і склавинів як "Σκλαβοι". Запис у Іоанна Малали назви "гунни" як "ουννοι" свідчить, що був він зроблений на основі запису цієї назви в іншій мові. Так, в староверхньонімецькій "unnan" (gi-unnan, gunnen, ge-unnen, старосаксонською gi-unnan) має значення "просити" (без заздрості), що передає характер "молитви". З пояснень назви "склавини" ми вже знаємо, що "склавини" це  -"буковинці". В назві "склавени" вжита латинь "clauus" (clavus) - бук, шест, булава, кий, як атрибут Одигітрії, як богині Провідної зорі. А тому запис Іоанна Малали означає, що у лютому чи у березні 559 року на Фракію під проводом свого воєводи Забергана виступили воїнські загони лівобережних "переяславців" і правобережних "склавинів". Ім'я "Заберган" це теж словотвір тогочасних хронографів. В грецьких словах "ζα" (δια-) невід'ємна частина слова, яка передає значення "все-" (в іменах Всеслав, Всеволод) - "дуже", "сильно", "вище" (Вишеслав), тощо. Основа імені "Заберган" - "-bergan" виказує старонімецьке"Berg" - гора (горішній), або "bergan" (берегти, оберігати). Тобто, запис імені "Заберган" пояснює образ слов'янських імен близького до значення в іменах "Вишата", "Вишеслав", "Горислав", (для пор.: "Гориславич" в "Слові о полку Ігоревім").  Як бачимо, в Україні вже у VI сторіччі були "стади лебединців" Лівобережжя Дніпра і "галиці стади" Правобережжя Дніпра, про яких мовиться в "Слові о полку Ігоревім". Свої зовнішні походи вони здійснювали узгіднено, про що й нагадує автор геніального твору, закликаючи князів відновити воїнські Січі на півдні України: "Дів кличе вверху дерева, велить послухати землі незнаємі - в Лозі і Поморію, і по Сулію і по Сурожі, і Корсуню, і тебе, Тьмутороканський болване!" - "Бич Божий" - так звали вождя гуннів Аттілу, який був похований на дні русла ріки Мертвовід. Про ритуал проводів героїв і їхнє воскресіння свідчить топонім "Вознесенськ" біля ріки Південний Буг і назви - "Ракове" (німецьке "Racke", або "Dohle" - галка, ворон)і "Вороніне", адже згідно з дввньою міфологією новоприбулих через ріку Стікс (Мертвовід) першими зустрічає чорний ворон. 
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