Корени

Генетично руснаците се оказаха
фини, а не славяни
ИВО ИНДЖЕВ

Руските учени за първи път проведоха проучване на руския
генофонд. И бяха шокирани от резултатите. Включително и
потвърждението на извода направен в нашите статии – “Държавата
Моксел» (№14) и “Неруският руски език» (№12), че руснаците не са
славяни, а рускоговорящи фини.
“Руските учени приключиха и са готови да публикуват първото
мащабно изследване на генетичния фонд на руския народ.
Публикуването на резултатите може да има непредвидими
последици за Русия и за световния ред “- така сензационно започва
публикацията по темата в руското списание “Власт”. Сензацията
наистина е невероятна – много от митовете за руската нация се
оказаха лъжа. Включително, се изясни, че руснаците генетично не
са “източни славяни”, а фини.

РУСНАЦИТЕ СЕ ОКАЗАХА ФИНЛАНДЦИ
За няколко десетилетията интензивни проучвания антрополозите
успяха да определят облика на типичния руснак. Това е човек със
средно телосложение и среден ръст, с руси коси и светли очи – сиви
или сини. Между другото, по време на изследването бе получен и
словесен портрет на типичния украинец. Типичният украинец се
различава от руснака по цвят на кожата, косата и очите – той е
мургав брюнет, с правилни черти и кафяви очи. Впрочем,
антропологичните измервания на пропорциите на човешкото тяло от
по-миналия век, вече имат развитие до най-точните методи на
молекулярната биология, които позволяват да се четат всички
човешки гени. Най-модерният метод за ДНК-анализ в момента е за
секвенирането (четене по буквите на генетичния код) на
митохондриалната ДНК и Y-хромозомата на човек.
Митохондриална ДНК се предава по женска линия от поколение на
поколение без изменение от времето, когато Ева е слязла от
дървото в Източна Африка. Y-хромозома имат само мъже и затова
също на практика се предава непроменена на мъжкото потомство,
докато всички останали хромозомите при предаването от бащата и
майката на децата са разбъркани от природата – като тесте карти.
По този начин, за разлика от косвените признаци (външен вид,
пропорции на тялото), секвенирането на митохондриалната ДНК и
Y-хромозомата безспорно и пряко посочват степента на родство на
хората, пише списание “Власт”.
На Запад популационните генетици вече две десетилетия успешно
използват тези методи. В Русия са използвани само веднъж, в
средата на 1990-те години – при идентифицирането на царските
останки. Повратен момент при използването на най-съвременните
методи за изучаване на титулната нация в Русия настъпва през
2000г. Руският фонд за фундаментални изследвания дава субсидия
на учените от лабораторията по популационна генетика на Руската
академия на медицинските науки.

Списание “Власт” показва някои данни от научните изследвания.
Оказва се, че руснаците не са “източни славяни”, а фини. Между
другото, тези проучвания разбиха прословутия мит за “източните
славяни”: че уж белоруси, украинци и руснаци “образуват групата на
източните славяни”. Единствените славяни от трите народа са само
белорусите, но се оказва, че белорусите изобщо не са “източни
славяни”, а западни – защото генетично те не се различават от
поляците.
Така че митът за “кръвното родство между белоруси и руснаци” е
напълно разрушен – белорусите се оказват почти идентични с
поляците, генетично са много далеч от руснаците, но много близо
до чехи и словаци. А финландците се оказаха много по-близки до
руснаците. Генетичното разстояние по Y-хромозома между руснаци
и фини от Финландия е само 30 условни единици (близко родство).
А генетичното разстоянието между руснаците и т.н. угро-фински
народи (марийци, вепси, мордовци и др.), живеещи на територията
на Руската федерация, е 2-3 единици. Казано по-просто, те са
генетично ИДЕНТИЧНИ.
В тази връзка, списание “Власт”, отбелязва: “И острото изявление
на министъра на външните работи на Естония от 1 септември на
Съвета на ЕС в Брюксел (след денонсирането от руска страна нам
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дискриминацията на близки до финландците угро-фински народи в
Русия губи смисъл. Но заради мораториума на западните учени
руското външно министерство не можа аргументирано да обвини
Естония в намеса във вътрешните ни, дори и близкородствени
работи”. Тази филипика е само един аспект от многото възникнали
противоречия. След като най-близки роднини за руснаците са угрофинските народи и естонците (в действителност това е един и същ
народ, защото разлика в 2-3 единици е присъщо само на един
народ), руските вицове за “флегматичните естонци” са странни,
след като руснаците са си естонци.
Огромен проблем за Русия е и самоидентификацията и като уж
славянска, защото руският народ генетично няма нищо общо със

славяните. В мита за “славянските корени на руснаците”, на руските
учени е поставена огромна черна точка: в руснаците няма нищо
славянско. Има само околославянски руски език, но и в него 60-70%
от лексиката е неславянска, затова руснакът не разбира езиците на
славяните, макар истинският славянин да разбира заради приликата
славянските езици – всички (с изключение на руския).
Резултатите от анализа на митохондриалната ДНК показват, че друг
родствен народ, освен фините от Финландия са татарите: руснаците
и татари са на съшото генетично разстоянието от 30 условни
единици, колкото ги отделят от фините.
Не по-малко сензационни са и данните от Украйна. Оказва се, че
генетично населението на Източна Украйна са угро-фини: източните
украинци на практика са неразличими от руснаците, коми,
мордовци, марийци. Това е един фински народ, който някога е имал
общ фински език.
А с украинците в Западна Украйна всичко е още по-изненадващо. Те
не са славяни, нито “русофини” като в Русия и Източна Украйна, а
съвсем различен етнос: между украинците от Лвов и татарите
генетичното разстояние е само 10 единици. Такова близко родство
между западните украинци и татарите, вероятно, е поради
сарматските корени на древните жители на Киевска Рус.
Разбира се, има някаква славянска компонента в кръвта на
западните украинци (генетично те са по-близки до славяните от
руснаците), но все пак не са славяни, а сармати. Присъщи са им
високи скули, тъмна коса и кафяви очи, тъмни (а не розови като на
бялата раса) зърна. Списанието пише: “Може по всякакъв начин да
реагираме на тези строго научни факти, показващи природната
същност на еталонните електорати на Виктор Юшченко и Виктор
Янукович. Но да обвиняваме руските учени във фалшификация на
данните, не можем: тогава обвинението автоматично ще се
разпростре до западните им колеги, които вече повече от година
бавят публикуването на тези резултати, всеки път продължавайки
срока на мораториума”.

Списанието посочва истината: тези данни ясно обясняват
дълбокото и трайно разделение в украинското общество, където под
името “украинци” живеят в действителност два напълно различни
етноса. Нещо повече, руският империализъм ще използва научните
данни като още една (вече аргументирана и научна) причина за
“присъединяване” към Русия на Източна Украйна. Но какво става
тогава с мита за “славянорусите”?
Признавайки данните и опитвайки се да ги използват, руските
стратези ще се убедят, че “тоягата има два края”: в този случай, ще
трябва да преразгледат цялата национална самоидентификация на
руския народ като “славянски” и да изоставят понятието за “родство”
с белорусите и целия Славянски Свят – не на нивото на научните
изследвания, а на политическо ниво. Списанието публикува и карта
с районите, в които все още са запазени “истински руски гени” (т.е.
фински). Географски, тези територии “съвпадат с Рус от времето на
Иван Грозни” и “ясно показват условностите на някои държавни
граници”, пише списанието. А именно: населението на Брянск, Курск
и Смоленск изобщо не е руско (т.е., финско), а белоруско-полско –
еднакво по гени с белоруси и поляци.
Интересно е, че през Средновековието границата между Великото
Литовско Княжество и Московията, е била именно етническа
граница между славяни и фини (по нея е била и източната граница
на Европа). Последвалия империализъм на Московия-Русия,
присъединил съседните територии, излиза от границите на
етническите московци и поробва чужди етноси.
КАКВО Е РУС?
Тези нови открития позволяват на руските учени нов поглед към
цялата политика на средновековна Московия, включително и на
нейната концепция за “Рус”. Оказва се, че “придърпването на
руската черга към себе си” от Москва е чисто етническо, генетично.
Така наречената “Света Рус” в концепцията на Руската православна
църква и на руските историци, е сглобена от израстването на
Москва до Ордата, и, както пише Лев Гумилев в книгата “От Рус до

Русия”, от този факт украинци и белоруси са престанали да бъдат
руси, престанали са да бъдат Рус.
Ясно е, че е имало две много различни Рус. Едната, Западната, е
славянска и се обединява във Великото Литовско Княжество и Руско
княжество. Другата Рус – Източна Русия (или по-скоро Московия –
защото не са я смятали са Рус) – влиза за 300 години в етнически
близката до нея Орда, като след това завзема властта и я
превръща в “Русия” още преди завладяването от Ордата на
Новгородска и Псковска Русия.
Именно тази втора Рус на фините РПЦ и руските историци наричат
“Света Рус”, лишавайки Западна Рус от всичко “руско”
(принуждавайки дори целият народ на Киевска Рус да се нарича
“окраинци”, а не руси. Смисълът е ясен: финското руско няма нищо
общо със славянското руско.
Многовековното противоборство между ВЛК и Московия (които
изглежда имат нещо общо с Рус на Рюрикови и в Киевската вяра, а
князете на ВЛК Витовт-Юрий и Ягайло-Яков по рождение били
православни, Рюрикови са били и Велики руски князе и не са знаели
друг език освен руски) – това е сблъсъкът на държави от различни
етноси: ВЛК е основано от славяни, а Московия – от фини. В
резултат на това в продължение на много векове си противостоят
две Рус – славянска на ВЛК и финска Московия. Това обяснява
категоричния факт, че Московия НИКОГА за времето си в Ордата не
е проявила желание да се върне в Рус, да се оссвободи от татарите
и да се присъедини към ВЛК.
А превземването на Новгород е заради преговорите му за влизане
във ВЛК. Тази русофобия на Московия и нейния “мазохизъм” (“игото
на Ордата е по-добро от ВЛК”) може да се обясни само с етнически
различия с исконната Рус и етническата близост до народите на
Ордата. Точно на тази генетична разлика със славяните се дължи
отхвърлянето от Московия на европейския начин на живот,
омразата към поляците и ВЛК (изобщо към славяните), голямата
любов към традициите на Изтока и Азия. Тези изследвания на

руските учени трябва да бъдат отразени и в преразглеждането на
концепциите на историците. Включително, в историята отдавна
трябваше да се въведе и факта, че е имало две напълно различни
Рус: славянска и финска. Това пояснение ни позволява да разберем
и да обясним много процеси от средновековната ни история, които в
днешната интерпретация изглеждат лишени от всякакъв смисъл.
РУСКИТЕ ФАМИЛИИ
Опитите на руски учени да изследват статистиката на руските
фамилии първоначално се сблъскаха с много трудности.
Централната избирателна комисия и избирателните комисии по
места категорично отказаха да сътрудничат на учените, позовавайки
се на факта, че само с тайни избирателни списъци могат да
гарантират обективността и честността на изборите за федерални и
местни власти. Критерият за включване в списъка на фамилиите е
много мек: тя се включва, ако в рамките на три поколения в района
са живели поне пет носители на тази фамилия. Отначало са
съставени списъци по пет условни региона – Северен, Централен,
Западно-Централен, Централно-Източен и Южен. Общо във всички
региони на Русия са събрани около 15 хиляди руски фамилии,
повечето от които се срещат само в един регион, и отсъстват в
други.
При наслагване на регионалните списъци, учените идентифицираха
всички 257 така наречени “общоруски фамилии”. Списанието пише:
“Интересно е, че в крайната фаза на проучването, те решиха да
добавят към списъка на Южния регион фамилиите на жителите на
Краснодарския край, очаквайки, че преобладаването на украински
фамилии при потомците на Запорожските казаци, преселени тук от
Екатерина II, значително ще намали общоруския списък. Но това
допълнително ограничение намали списъка само със 7 единици –
до 250. От което се очертава очевидния и неприятен за всички факт,
че Кубан е населен предимно от руснаци. А къде са изчезнали и
имало ли е там украинци – това е сложен въпрос.

И по-нататък: “Анализът на руските фамилии е тема за дълбок
размисъл. Дори най-простото действие – търсене в списъка на
фамилия на някои от лидерите на страната – дава неочакван
резултат. Само един е в списъка на 250-те най-важни общоруски
фамилии – Михаил Горбачов (158-мо място). Брежнев е на 3 767-мо
място в общия списък (среща се само в Белгородска област на
Южния регион). Хрушчов е на 4 248-мо място (среща се само в
Северниия регион, Архангелска област). Черненко е на 4 749-то
място (само в Южния регион). Андропов – 8 939-то място (само в
Южния регион). Путин заема 14 250-то място (само в Южния
регион). Елцин изобщо не попада в списъка. Фамилията на Сталин –
Джугашвили – по очевидни причини не се брои.
Но псевдонима Ленин попада в регионалните списъци под 1 421-ви
номер, губейки само от първия президент на СССР Михаил
Горбачов”. Списанието пише, че резултатът учудва дори самите
учени, които вярвали, че основната разлика между носителите на
южноруски фамилии е не способността им да управляват огромната
страна, а в повишената чувствителност на кожата на пръстите и
дланите им. Анализът на дермоглификата (папиларните графики по
кожата на дланите и пръстите) на руснаците показват, че
сложността на модела (от прости дъги до възли) и съпътстващата ги
чувствителност на кожата се увеличава от север на юг. “Човек с
прости модели на кожата на ръцете може без болка да държи в
ръцете си чаша с горещ чай – нагледно обяснява разликите
др.Балановская.- А ако възлите са много, от такива хора стават
несравними джебчии”.
Учените публикуват списък на 250-те най-популярни руски фамилии.
Неочакван е фактът, че най-масовата руска фамилия не е Иванов, а
Смирнов. Ето само 20-те най-популярни руски фамилии: 1.
Смирнов; 2. Иванов; 3. Кузнецов; 4. Попов; 5. Соколов; 6. Лебедев;
7. Козлов; 8. Новиков; 9. Морозов; 10. Петров; 11. Волков; 12.
Соловьов; 13. Васильев; 14. Зайцев; 15. Павлов; 16. Семьонов; 17.
Голубьов; 18. Виноградов; 19. Богданов; 20. Воробьов.

Всички най-известни фамилии завършват с българските -ов(-ев),
плюс няколко на-ин(Илин, Кузмин и др.). Сред първите 250 няма
нито една фамилия на “източните славяни” (беларуси и украинци)
завършваща на –ич и -ко. Въпреки, че в Беларус са най-често
срещани фамилиите с -ич и -ий, а в Украйна – с -ко. Това също
разкрива дълбоките разлики между “източните славяни”, защото
белоруските фамилии на -ий и -ич са най-често срещани в Полша, а
не в Русия.
Българските окончания на 250-те най-популярни руски
фамилии показват, че имената са дадени от свещеници от
Киевска Рус, разпространяващи православието сред фините в
Московия, затова тези фамилии са български, от свещените
книги, а не от живия славянски език, който фините не са знаели.
По друг начин не е възможно да се обясни защо при русите няма
фамилии на живеещите в близост беларуси (на -ий и -ич), а
български – макар българите не са граничили с Московия, а са
живели на хиляди километри. Масовите фамилии с имена на
животните, е обяснено в книгата на Лев Успенски “Загадки на
топонимиката” (1973г.), с това, че през Средновековието, хората са
имали по две имена – от родителите, и от кръщението, а “от
родителите” е “било на мода” даването на име на животно. Децата в
семейството са имали имена Заяц, Волк, Медвед и т.н. Тази
езическа традиция се масовизира в “животински” фамилии.
ЗА БЕЛОРУСИТЕ
Особена тема в това изследване е генетичната идентичност между
белоруси и поляци. Това не ангажира вниманието на руските учени,
а на учените извън Русия. Но за нас е особено интересно. Фактът за
генетичната идентичност между белоруси и поляци не е
изненадващ. Историята на нашите страни потвърждава, че основна
част на етноса на белоруси и поляци не са славяните, а
славянизирани западни балти, но генетичния им “паспорт” е толкова
близък до славянския, че в гените им е трудно да бъдат намерени
разлики между славяни и пруси, мазури, дайнова, ятваги и др. Точно
това обединява поляци и белоруси, потомци на славянизирани

западни балти. Тази етническа общост е в основата и на
създаването на Съюзната държава Реч Посполита.
Знаменитият белоруски историк В. У. Ластовский в “Кратка история
на Беларус”(1910г.) пише, че десет пъти между 1401-ва и 1567-ма
години започват преговори за създаването на Съюза. Завършват
едва през 1569-а година. Откъде такава упоритост? Очевидно е, че
само заради осъзнаване на етническа общонст, защото етноса на
поляци и белоруси е създаден от разтварянето в тях на западните
балти. А чехи и словаци, също влизащи в първия в историята
Славянски Съюз на народите Реч Посполита, не чувстват такава
близост, защото не са имали “балтийска съставка”.
Още по-голямо отчуждение има при украинците, които не виждат
етническо родство и с времето влизат в пълна конфронтация с
поляците. Изследванията на руските генетици позволяват по
съвсем различен начин да гледаме на нашата история защото
много политически събития и политически предпочитания на
европейските народи до голяма степен се обясняват точно с
генетиката им – това до днес оставаше скрито за историците.
Точно генетиката и генетическото родство на етносите са били найважните сили в политическите процеси в средновековна Европа.
Генетическата карта на народите, създадена от руските учени,
позволява под съвсем различен начин да разглеждаме
средновековните войни и съюзи.
ИЗВОДИ
Резултатите от изследването на руските учени за генофонда на
руския народ още дълго ще се асимилират от обществото. Те
напълно опровергават всички наши представи, свеждайки ги до
ненаучни митове. Новите знания трябва не толкова да се разберат,
а да свикнем с тях. Концепцията за “източните славяни” стана
ненаучна, ненаучни са и сбирките на славяните в Минск, където се
събират не руски славяни, а рускоезични фини от Русия, които
генетически не са славяни и нямат нищо славянско.

“Славянските сбирки” са напълно дискредитирани от руските учени.
От резултатите на тези изследвания, руснаците са наречени не
славяни, а фини. Фини са наречени и хората от Източна Украйна,
жителите на Западна украйна са генетични сармати. Т.е. –
украинците също не са славяни. Единствените славяни от
“източните славяни” генетично са белорусите, но генетично те са
идентични с поляците, значи не са “източни славяни”, а западни
славяни по гени.
На практика това е геополитически крах на Славянския Триъгълник
на “източните славяни”, след като белорусите са генетически
поляци, руснаците – фини, а украинците – фини и сармати. Разбира
се, пропагандата ще крие и занапред тези факти от народа, но
“шило в торба не стои”. Както и не могат да затворят устите на
учените и да скрият най-новите генетични изследвания.
Невъзможно е да се спре научния прогрес.
Откритията на руските учени са не просто сензация, а БОМБА,
способна да взриви всички основни представи у хората. Точно за
това и руското списание “Власт” даде и крайно обезпокояваща
оценка: “Руските учени завършиха и готвят за публикуване първото
мащабно изследване на генофонда на руския народ. Публикуването
на резултатите може да има непредвидими последици за Русия и
световния ред.

