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Для кожного народу характерна своя, властива лише йому, комбінація груп крові, з 

частотами, тобто долями від загальної кількості, з якими вони зустрічаються. Це як відбитки 

пальців окремих людей. У своїх попередніх статях [1, 2] ми спробували дослідити 

спорідненість українців з іншими народами світу. До уваги були взяті чотири групи крові без 

врахування резус-фактора. Аналіз стосувався відносно невеликої кількості народів. 

Українцями вважалось все населення України. Московитами вважалось все населення 

сучасної Московії. У даній статті ми візьмемо до уваги всі існуючі групи крові людини, а їх, 

із врахуванням резус-фактора, вісім: перша з позитивним резус-фактором, друга з 

позитивним резус-фактором, третя з позитивним резус-фактором, четверта з позитивним 

резус-фактором, перша з негативним резус-фактором, друга з негативним резус-фактором, 

третя з негативним резус-фактором, четверта з негативним резус-фактором. Ми виокремимо з 

населення України московитів. У цьому разі населення України стане практично 

моноетнічним. Ми виокремимо з населення Московії українців. Населення Московії при 

цьому все одно залишиться поліетнічним, але ступінь спорідненості українців з цим 

населенням вже буде зовсім іншою. Крім того, ми розглянемо країни світу, що 

представлятимуть 99% населення Землі.  

Розглянемо восьмивимірний простір, оберемо в ньому Декартову систему координат, а 

частоти, з якими зустрічаються кожна з восьми груп крові, відкладатимемо вздовж її осей. 

Кожному народу відповідатиме точка у цьому восьмивимірному просторі, координатами якої 

будуть якраз частоти відповідних восьми груп крові. Відстань між цими точками і 

визначатиме відстань між народами за групами крові. В аналітичній геометрії відстань між 

двома точками в Декартовій системі координат визначається як.  
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Тут  
1 2 8
, ,...,i i i   - частоти груп крові серед i  - го народу, 

1 2 8
, ,...,j j j   - частоти груп крові 

серед j  - го народу, ijR  - відстань за групами крові між двома народами.  

Насправді нам відомі частоти, з якими зустрічаються групи крові лише для окремих країн. 

Більшість країн світу є практично моноетнічними. Для них великої різниці між населенням і 

провідним етносом немає. Україна не відноситься до таких країн. У ній, за нашою 

статистикою,  приблизно 20% населення складають етнічні московити. Інші етнічні меншини 

в Україні не є значними, і у переважній більшості, як ми побачимо нижче, споріднені з 

українцями. Тим паче не є моноетнічною Московія. Виокремити з населення Московії всі 
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етнічні меншини, крім московитів, практично неможливо. Для цього у нас немає надійної 

інформації. Реальна інформація з цього приводу у Московії старанно приховується. Немає 

навіть достовірних даних щодо долі українців серед населення Московії. За нашими оцінками 

ця доля становить не менше 15%. Це число ми і візьмемо до уваги. 

 Нехай  
iU - невідома частота, з якою зустрічається i - та група крові серед населення 

України після виокремлення з нього етнічних московитів, а 
iM - невідома частота, з якою 

зустрічається i - та група крові серед населення Московії після виокремлення з нього 

етнічних українців. Відомими вважатимемо частоти відповідних груп крові для всього 

населення України 0
iU і всього населення Московії 0

iM . Тоді можна записати систему двох 

лінійних алгебраїчних рівнянь для кожної з восьми груп крові (всього шістнадцять рівнянь) 

0.8 0.2 0 ,

0.15 0.85 0 ,

i i i

i i i
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1,2,...,8.i   

 Нижче наведені діаграми, що визначає відстань за групами крові між українцями і 

населенням країн світу. При цьому населення Московії вже не містить етнічних українців. 

Відстань за групами крові ми розбили на чотири інтервали: близькі родичі (0 – 0.05), родичі 

(0.05 – 0.075), далекі родичі (0.075 – 0.1) і дуже далекі родичі, тобто, фактично, вже і не 

родичі (0.1 - ∞). Зауважимо, що до дуже далеких родичів можна віднести і все живе на Землі, 

оскільки навіть у кактуса половина геному збігається з геномом людини. 

 

Серед близьких родичів українців ми бачимо всі країни Балканського півострова, що 

розмовляють слов'янськими мовами: сербів, боснійців, македонців, словенців, хорватів. Це 

потужний аргумент на користь спільного етнічного походження цих народів від одних 

предків і на одній землі. Можливо ця спільна територія Балкани, а можливо, що значно 

ймовірніше, територія України. Серед близьких родичів українців ми також бачимо литовців.  
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Отже, Велике князівство Литовське, Руське, Жемайтське та інших земель, що постало 

в тому числі і на українських землях після занепаду нашої давньої батьківщини-Русі під 

навалою Золотої орди, мало під собою і спільну етнічну основу. До речі, мовою державного 

управління у цьому князівстві була руська мова (давньоукраїнська). Серед наших близьких 

родичів ми бачимо і поляків. Це також свідчить про те, що об'єднання згодом, а це дійсно 

було об'єднанням, а не актом загарбництва, Польщі і Великого князівства, Литовського, 

Руського, Жемайтського та інших земель у спільну державу – Річ Посполиту (Справа 

Загальна) також мало під собою потужну етнічну основу. 

Якби Річ Посполита існувала і досі, чи був би можливий геноцид українців у тридцяті 

роки минулого сторіччя (10 млн. осіб), чи пройшли б ми через тотальне винищення у часи 

Другої світової війни (14 млн. осіб), чи винищували б нас голодом після війни (2 млн. осіб)?  

Не випадково єдиний пам’ятник українському гетьману, який поставила хижа імперія на 

нашій святій землі – це помпезний пам’ятник Богдану Хмельницькому на Софійському 

майдані у Києві. 

Найбільш вражаючим є присутність серед наших близьких родичів австрійців, 

спорідненого з ними населення Ліхтенштейну і шведів, що займають середину списку. 

Воістину не всі наші брати розмовляють слов’янськими мовами, так само як і не всі народи, 

що розмовляють слов’янськими мовами, наші брати. Нарешті, замикають список наших 

найближчих родичів населення Люксембургу і Німеччини. Як тут не пригадати расову теорію 

ІІІ Рейху, згідно якої чітко розділялись германські і слов’янські народи. Як виявляється, 

немає слов’янських і немає германських народів. Є народи, що розмовляють слов’янськими 

мовами і є народи, що розмовляють германськими мовами. Причому мова спілкування ніяк 

не впливає на ступінь спорідненості цих народів. Очевидно, що первинною була 

спорідненість крові, а мови окремих частин єдиного етнічного масиву розійшлись між собою 

пізніше.  

На жаль, у нас немає даних щодо частот груп крові братів білорусів. З загальних 

міркувань можна припустити, що вони мають належати до наших близьких родичів. Їх місце 

у списку десь між Литвою і Польщею. Давня Русь, Велике князівство, Литовське, Руського, 

Жемайтське та інших земель Річ Посполита були і їх для них рідною хатою. 

Далі у списку наших не дуже далеких одичів іде більшість країн Європи. Це Румунія, 

Франція, Греція, Данія, Болгарія, Латвія, Фінляндія, Швейцарія, Словакія, Чеська республіка, 

Кіпр, Бельгія, Іспанія, Молдова. Дві країни, що розмовляють слов’янськими мовами: 

Словаччина і Чеська республіка розташовані ближче до кінця цього списку. Що зайвий раз 

говорить, що спорідненість за кров’ю і мовою спілкування -  це часто зовсім різні речі. 

Цікаво, що список починається з Туреччини і Ізраїлю. Якщо врахувати, що наші близькі 

родичі також є близькими родичами між собою, то населення Туреччини, так само як і 

Ізраїлю сміливо можна віднести до європейців. Така спорідненість з європейцями говорить 

про етногенез населення цих країн. Якщо подивитись список близьких і не дуже далеких 

родичів євреїв Ізраілю, то серед них повністою відсутні арабські країни. Чи дійсно євреї як 

етнос сформувались на землях Палестини в оточенні арабських племен? Приємно, що і 
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населення Сполучених штатів Америки серед наших не  дуже далеких родичів майже у 

середині списку. 

 

 На жаль у нас немає даних щодо частот груп крові кримських татар. З огляду на їх 

етногенез і близькість нам по крові турків, вони мають бути ближчими нам, ніж турки, а отже 

належати до наших близьких родичів. Наскільки близьких? Це задача не для фізика-

теоретика, який може використовувати лише чужі дані. Це задача для академічного інституту 

відповідного профілю Національної академії наук України, що мала б провести відповідні 

натурні дослідження. Але теперішній стан нашої академії наук я назвав би жахливим. Їй ще 

довго буде не до цього. Вона навіть досі не змогла порахувати кількість жертв найбільшого 

геноциду ХХ сторіччя – геноциду українців. 87 років для цього виявилось замало. 

 Нарешті розглянемо наших віддаленіших родичів. Їх список складається з решти країн 

Європи і країн, утворених вихідцями з Європи. 
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 На першому місці знаходиться населення Лівану, що цілком зрозуміло з огляду на 

численні хрестові походи європейців на цю територію у середні віки. Можна навіть 

здогадатись, з якої частини Європи була більшість хрестоносців. Насправді термін далекі 

родичі тут не має аж надто категоричного сенсу. Відстань за групами крові від українців все 

ще  не дуже велика. 

 Нарешті наведемо список решти країн світу, яких ми відносимо до дуже дуже далеких 

родичів. 

 

 Інтерес у цьому списку становить хіба що Московія. Навіть для автора цієї статті 

такий результат був неочікуваним. Лівія, Сирія, Арменія, Камерун. В середині цього списку 

виявилась Московія. Обсяг цієї статті не дозволяє навести окремо результати для Московії. 

Для себе автор такі обчислення виконав. Серед близьких родичів лише зрусифіковані у 

радянські часи Естонія і Молдова. Серед не дуже далеких родичів лише Латвія, Угорщина, 

Казахстан і Фінляндія. Це цілком узгоджується з традиційним поглядом на етногенез 

московитів, який відбувся на фіно-угорській основі з потужним додаванням різноманітних 

азійських етнічних компонент. Загальне враження – Московія неєвропейська країна. 

 Висновки: 

1. Наш шлях у Європу – це не тільки слідування голосу нашого розуму, але і голосу 

нашої крові. 

2. Реінтеграція в Московію це не тільки наша духовна, але і фізична смерть: голодомор 

тридцятих років минулого століття, геноцид під час Другої світової війни, геноцид у 

післявоєнні роки, масове виселення мільйонів українців до Казахстану під приводом 
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освоєння цілинних земель, масове заселення московитів в Україну під різними 

приводами, починаючи з індустріалізації.  

3. Не існує зв’язку між спорідненістю народів за групами крові, і спорідненістю народів 

за мовою спілкування. Близькі родичі – австрійці і українці розмовляють абсолютно 

різними мовами. Взагалі неродичі болгари і московити розмовляють практично однією 

мовою, оскільки мова московитів штучна. Вона утворена на основі однієї з мов, якою 

написана біблія, а саме македонського діалекту староболгарської мови. 

4. Термін слов’янські народи не має під собою етнічної основи, а лише мовну 

спорідненість. Не всі наші близькі родичі є слов’янами за мовою. Не всі слов’яни за 

мовою є нашими близькими родичами.  

5. За групами крові українці є типовим європейським народом і всі європейські народи є 

їх близькими, або не дуже далекими родичами. Моя думка, що європейська цивілізація 

– це, у кінцевому підсумку, пряма спадкоємиця Трипільської цивілізації, найдавнішої 

цивілізації світу, що тисячі років існувала на нашій святій землі. 

6. За групами крові московити не є європейським народом. Етнічні корені цього народу, 

швидше за все, слід шукати в глибинах Азії. 

7. Українці і московити і близько не є одним народом, скільки б не волав про один народ 

президент сусідньої держави. 

8. У Другій світовій війні українці воювали переважно проти своїх найближчих родичів 

по крові: австрійців, німців, словаків, болгар, хорватів на боці московитів, які взагалі 

не є нашими родичами. На 14 мільйонів зменшилось населення України за роки цієї 

війни. Чи це була наша війна? У чому полягав її сенс для нас? Чи вартим був цей сенс 

таких втрат? 
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