"ВСЯКЕ СПРАВЖНЄ ЖИТТЯ - РУХ". ЗНАК ПОСЕЙДОНА НА ГЕРБІ УКРАЇНИ
Події сучасного життя в Україні і в українському суспільстві гулко відлунюються билинами минулого - викликами часу. Багато в чому "билини" постають як наслідок не вивчених в минулому уроків. Слово "билини" як "виклики" ввжито автором "Слова о полку Ігоревім". Так, у творах Леся Мартовича дієслово "набилити"  має значення "натякати", "позивати", що цілком тотожно англійському слову "bill", яке в юридичній лексиці означає "позов", "виклик". Пам'ятати про "уроки" сьогодні - це, насамперед, означає розуміти важливість і необхідність зміцнювати військовий потенціал країни - військові можливості української армії, обороний потенціал промисловості. Важливе значення для країни має бойовий дух, воїнства, в гартуванні якого величезна роль належить історичному вихованню. Історія свідчить, що українська держава має славну спадщину. Отож, можливості для виховання активної громадянської позиції у кожного нового покоління українського народу великі. А що маємо в підсумку? - "Хліб - всьому голова". Але розуміти за цим висловом потрібно не просто сите життя, а, насамперед, економічний інтерес, економічну основу народного добробуту, у тому числі, військову силу. Саме про це - добробут ратаїв і військовий оплот країни - написане геніальне "Слово о полку Ігоревім". 
***
Тризуб на державному прапорі України - символ руху у всій повноті його проявів. Рух - це спосіб існування матерії, її загальний атрибут. У самому загальному вигляді рух - це зміни загалом, всяка взаємодія матеріальних об'єктів, Думка про рух, як універсальне поняття, виникла в сиву давнину у філософів Китаю, Індії, Греції. Давні грецькі філософи (мілетська школа, Геракліт, Демокріт, Епікур) розглядали первісні елементи (першоелементи) речей - воду, апейрон (безмежність неба), повітря, вогонь, атоми - як такі, що вічно знаходяться в постійному русі і перетвореннях (змінах). Арістотель вважав, що "незнання руху неминуче веде за собою незнання природи". Розуміння руху, як способу існування матерії, виразно формулюється у XVIII сторіччі Толандом та Гольбахом, однак, вони сприймають рух тільки як механічне переміщення (пересування) і взаємодію. Але вже Лейбніц, Гегель та інші долають уяву про рух як тільки механічне переміщення і формулюють загальні закони руху - перехід кількісних перетворень у якісні, боротьбу протилежностей (суперечностей), та заперечення заперечень. Наука приходить до висновку, що рух є основою і носієм розвитку в неорганічній природі, в живій природі і в суспільстві. Однією з форм руху є розмноження флори і фауни, в житті людей. Так, якщо дві барви державного прапора України присвячені Святій Премудрості Софії, як Богині молитви (золотисто-жовта барва) і Святій Богородиці Державній (синя барва), то Тризуб на древці прапора, або на полотні прапора - знак невтомного, постійно діючого Посейдона-Стрибога, владки вітрів, морів і океану. Рух, розможення і розвиток інтегрують природу і суспільство.
Так само, як Державний герб і Державний прапор України, зберігають символіку руху і розвитку світу - Тризуб Стрибога-Посейдона і барви Богині молитви і Святої Богородиці Державної, - так і історико-географічний контекст в омонімії України зберігає присвяти небесним покровителям України і українців від Сяну до Дону, від Сходу Сонця з-над ріки Дон до Заходу Сонця за рікою Сян, від Матері міст руських Києва і зачаттєвської ріки Рось до перевізної ріки у Вічність з назвою Мертвовід, а руслом цієї ріки  до Вознесіння (назва міста навпроти гирла ріки Мертвовід). 
Що це так, засвідчив батько історії Геродот, записавши назви усіх рік Скіфії-України, які присвячені небожителям. Називаючи святих народу України, Геродот засвідчив: "тільки царські (метропольні, державні - автор) скіфи шанували Посейдона", і це давнє свідчення Геродота цілком вірне,справедливе тому, що й сьогодні на мапі України існує чимало назв, присвячених Богу вітрів, морів і океану: назва рік Дністер, Збруч, Стрий;  поселень Авратин (латинь "avra" - вітер), Збриж, Іванне Пусте ("Ewan Puste" - "вічне дихання" вітру),Тершів, Стрилки, Трикрати, Стремигород та інші. Геродотова назва ріки Дністер - "Тірас" - була вжита від старонімецької мовної основи "tirri" - сердитий, ярий, гнівний, лихий. В "Одісеї" Гомера Посойдон (Стрибог) також названий"мужній", "гнівний". В "Слові о полку Ігоревім" Вітрило (Стрибог) названий "невтомним", а вітри - "Стрибожжі онуки" віють з моря і несуть хмари. Дощові хмари з-над Атлантики в Україну теж приносяться вітром. Дощі - символ оплодотворення Землі, а народження і розмноження в природі є формою "руху".
І ДУМАЄ ВОДА В КРИНИЦІ, ЯК БИЛО ЗНИЗУ ДЖЕРЕЛО (Юрій Буряк "Орільянські елегії") 
З попередніх нарисів знаємо, що цифра "3" у древніх єгиптян і древніх греків вважалася символом розмноження (в природі і в суспільстві). Важливо брати до уваги ще одну не менш суттєву річ. В історичній праці Прокопія Кесарійського "Таємні війни"  зазначено, що наші предки - анти і склавини - раніше називалися "спорами"". Себто, так греки, які бували в Україні-Скіфії, пояснювали місцеву назву "родимичі", яка вживалася до всього населення Подніпров'я від назви стольного міста"Родень" (Київ). Згадка про це місто біля гирла ріки "Рось" зберігається і донині. Водночас, назва столиці України "Київ" так само має значення "Родень": грецьке "κυεω" - "κυημα" мають значення "зачаття", "зародок" (нести плід, або родити). Такі ж значення мають шведське "grodd"  у назві "Гродівка", старонімецькі слова "Grebe" ,"Griebe" у назвах "Погребище" біля ріки Рось. "Погреби" на лівому березі Дніпра (чотири назви), латинь "vita" у назві "Вітичів". Себто, Київська земля первісно називалася "Роденська земля", а її грецький відповідник - Метрополіс (Метрополія). А такий же образ має інша грецька назва "Провідної землі" - "Ексампаїс", або "Εξαμπαις" у Геродота. Чи так вже важко було нашим вченим визначити, що грецький аорист "εξαμ-" виник від дієслова "αγω" - вести, керувати - як у слові "Ägide" - "Провідниця"? З проголошенням християнства державною релігією, аналогічні перейменування відбувалися не тільки в Україні. Так було в інших країнах Європи, так було в усім світі. Тому потрібно сприймати цей факт належно - з розумінням . Натомість, масова зміна назв призвела істориків допояснення "нових назв", як наслідку переселення народів.
Відтак, не полінуймося звернутися до першоджерел - "Історії" Геродота - і згадаймо назву роду першого легендарного правителя України-Скіфії Колакссая -"паралати". В латинській мові слово "latus" означає "простір" (широчінь, край), а також має значення "країна", таке ж, як це питомо українське слово пояснено в Лексиконах Єпіфанія Славинецького і Арсенія Корецького-Сатановського: "regio", "ora", "plaga caeli" (країна, як держава). Отже, назва "паралати" несе таке ж саме значення, як прадавня назва "українці". Якщо би пояснювати назву "паралати" хеттським словом "parai" чи латинським словом "pario" (родити), то й тут з джерел прадавньої історії постає та сама  давня назва Прокопія з Кесарії -"родимичі" - за назвою міста "Родень" і землі "Роденська земля" ("Рідна земля" - Україна), або літописна назва "поляни" вжита від грецького дієслова "πολεωω" - "πολιας" (жити, проживати, рідна земля, головна частина країни). Чому ж оці елементарні пояснення відсутні в підручниках історії? У відповідь можна почути тільки "мугикання" та "сю-сю-каня" про "існування іншої думки".
УКРАЇНА І КРИМ. ХРИСТИЯНСЬКИЙ ОБРАЗ МАТЕРІ З ДИТЯМ
Коли Агамемнон вів військо на Трою, на морі піднялась буря. Щоб задобрити Артеміду, яка називалась також "Морською" (в імені "Марія)" і затримувала флот греків в Авліді,  Агамемнон  вирішив принести в жертву свою доньку Іфігенію. В останню мить Артеміда викопила дівчинку і, закутавши її її в хмару, віднесла на скалисту Тавриду.Там Іфігенія залишилась жрицею у храмі Артеміди допоки  її не забрав звідти брат Орест. У Гомера, як і у українського козацтва, ім'я юної Іфігенії - "Ιφιανασσα" - "Домаха". Іфігенії-Іфіанасі була присвячена запорізька адміністративна паланка Домаха - нині місто Маріуполь. Додати потрібно, що замість дівчинки Артеміда залишила Агамемнону сарну.
В "Історії" батька історії Геродота (книга IV "Мельпомена", § 103) засвідчено, що таври (таврійські скіфи), повертаючись зі своїх морських походів через Кімерійську протоку (Еврипід називає цей шлях "Зворотним шляхом"), приносили Діві - Іфіанасі (Іфігенії) - пожертви: курили ладан (на латині - "tus" у назві острова "Тузла"). Про цей таємничий ритуал морських запорожців згадую М. Ю. Лермонтов у главі про Тамань повісті "Герой нашого часу". Ще одна згадка про легенду, якій майже 3000 років, залишена у назві міста "Сарни", яке знаходиться буля ріки Артеміди Прип'яті. В грецькій мові імя богині Артеміди має значення "αρτεμης" - "чиста", "непорочна", "невинна". Великий київський князь Володимир Монамах у своїй молитві просив Діву Чисту берегти своє місто - Київ: "Град Твій оберегай, ДІво Чиста!". Образ світлодайної і рятуючої богині збережено у назвах "Фанагорія" ("φαναιος" - даюча світло і спасіння ) і "Керч" (тут вжито німецьке слово "Kerz" - свіча, а так названа притока Дністра - "Свіча"). І ще одна важлива заувага: в Храмі Артеміди в Криму зберігався жезл (посох) владики Осмомисла Галицького, на землях якого таборувала Запорізька Січ (міста Тячів, Герца, Єсень вздовж русла Тиси). Про цей прадавній факт нагадує Микола Васильович Гоголь у повісті "Страшна помста". Всі оці нагадування, хоч і в стислій формі, свідчать про ще один факт - недосконалий характер історичної освіти у минулому і у наш час.Та й хто з академіків здатний ввести в освітній процес історію прадавньої України, яку греки назвивали "Святою" (Евлісія), або "Земля віри" ("Земля Трояня"), як Україна названа в старожитньому "Слові о полку Ігоревім"), "Хриса" (Євсевій), "Ойум" (Йордан), "Гуннія" (літопис монастиря в Нижній Саксонії), "Енінгія" (у Плінія Старшиого), "Королівство черіян" або "Королівство вірян" (в списку "Баварського географа").
Християнський образ Діви Марії з Дитям на руках увіковічнений на картині Рафаеляі, в малярстві і в скульптурах - це, насамперед, образ Берегині життя. Первісно цей вічний образ творять обриси України і Криму. Живописні полотна малярів, роботи скульпторів мають своїх авторів. А як можна було створити образ Матері з Дитям на Земній кулі? Перший історик Геродот не даремно вказує, що згідно з одним з варіантів легенди про перших скіфів, брати-скіфи Агафірс, Скіф і Гелон народилися в печері на Січовій землі. У Геродота ця земля назва "Ілая" від старонімецького "ila" (ile, ilo) - бойовий дух, звитяга, як у назві "черкаси" (від латині "cerci" - бойовий дух). Ім'я старшого з братів "Агафірс" вказує на пастиря (владика посоха, жезла), ім'я "Скіф" означає "Мудрий", а ім'я "Гелон" означає "наказний воєвода" (наказний гетьман). Так греки пояснили соціальний устрій всієї Скіфіх-України: "агафірси" (авхати) - "люди віри" (рід Ліпоксая, Агафірса); "скіфи" (паралати)- метропольні скіфи ( рід Колаксая, Скіфа); "траспії і катіари" (гелони) - роди Арпоксая,, Гелона - воїнство (козацтво).
Отож, не тільки Геродот в своїй "Історії", але й наші предки зберегли давні святі образи Діви з Дитями, Матері і Сина в  географія України (далі Теофіполь, Базилея, Південний Бог). Нехай би отці церкви відповіли, нам про Вічність Бога.         
Літописний вислів 6370 року (для переводу в сучасне літочислення потрібно від літописної дати відняти 5508, отже, йдеться про 862 рік) про запрошення Рюрика, Синєуса і Труворя в землі чюді, кривичів і весі на княжінняне викликає довіри тому, що він (запис) не логічний. 
По-перше, літописний вислів датується 862 роком, коли минуло вже 50 років після життя і правління в Західній Європі Карла Великого.Карл сидів в Аахені і був визнаним захисником християнства, у тому числі на землях Південної Прибалтики. Ні в пору правління Карла, ні в пору правління його синів на територіях, підвладних як каролінгам, так і Західній церкві назва "русь" не згадується. Натомість в Візантійській імперії і Східній церкві назва "Русь" вже існувала і вживалася по відношенню до України. В літописові "Повість временних літ" факт вживання назви "Русь" у візантійській історіографії (на письмі) датується 850 роком.   
Друге зауваження. В літописові записано, що ходоки за князями "пішли за море". Наші читачі, звісно, думають при цьому про Балтійське море. Літописець не записав назви моря, а воно у ту пору могло називалося і "Варяжським", і "Остзеє", і "Білим морем" (в латишській мові "baltus" - "білий"). Крім того, слово "озеро"латиського походження ("єzers" - озеро) і в слов'янський лексикон воно ввійшло дещо. Водойми масштабу Ільменського озера в давнину називали "морем". Тому то, "депутація" чуді, кривичів і весі з "повноваженнями" запросити братів Рюрика, Синєуса і Трувора на княжіння могла відправитися не за"Варязьке море", а, якраз, за "Ільмень-озеро", себто, на південь, в Київ. Не зрозумілою у цій ситуації залишається роль  словен, які осіли по Дніпру та на тих землях, які пізніше дали їм назву "новгородські словени". Вони названі серед учасників запросин заморських князів.     
Третє зауваження стосується імен "трьох братів" і, особливо, їхньої  соціальної символіки. В імені старшого з братів (за статусом) "Рюрика", безперечно, вжита латинь "rura" - поле, село, нива, земля (збірно - "rus"), від якого вживається назва "селянин" - "ruris", або"Ruric" чи -  "Рюрик". В імені "Трквор" вжито староверхньонімецьке "truwe" (truen, triuwa), що у старосередньонімецькій записувалося як "triuwe", в готській - "triuwa", в старосаксонській "truon", "truoian", які несуть значення Treue, Glaube, Beständigkeit - віри, надії, стійкості, як у значенні образу України в "Слові о полку Ігоревім" - "Земля Трояня" (Земля віри - Хриса, Евлісія, Ойум, Енінгія, Гуннія). Ім'я третього брата - "Синєус" - має явно несе у собі грецьку основу "συνουσια" - "товариство" (переважно застільне, спільна їда), що виказує значення "кормильця" у військовому товаристві, отже в імені "Синєус" звучить "дружинник", "воїн". Як бачимо, імена трьох братів "з-за моря" цілком співпадають зі значенням фольклорних імен: "Микула Селянинович", "Олекса Попович" та "Добриня Микитич". 
Врешті, соціальні традиції минулого були досить тривкими, не змінювались не лише сотні, але й на протязі цілих тисячоліть. Літописець "Повісті временних літ" залишив свідчення, які стверджують, що новгородське віче запрошувало князів у Новгород на Ільмень озері з Києва. Та й те дивно, що регент ще маленького Ігоря, ніби то сина Рюрика, міг заявити у 879 році в Києві, що Ігор - законий претендент на Київський престол, а не Оскольд і Дір, а головне, що Київ -"мати міст руських" (тобто, літописець устами Олега Віщого визнає, що назва "Русь" вже існувала. Сюди, в Русь, відправлялись "ходоки" від чуді, кривичів і мєрі у 862 році, чи не так?  QUOD ERAT DEMONSTRANDUM - ЩО Й ПОТРІБНО БУЛО ДОВЕСТИ. 
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