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Божидар Митровић


«У тим најтежим данима турске опсаде Беча 1683. године понуди се команданту одбране
Штарембергу за извиђача један неустрашиви
грађанин. Према записима старе бечке хронике звао се Georg (Ђорђe) Ferdinand Kolšicki, а био
је, како она саопштава ‘ein Raize’. То значи да
је био Србин. Тим именом називали су се у оно
доба, а нарочито у Угарској, Срби по кнежевском граду Расу у области Расије, тј. Рашке. И
данас се Срби у Угарској називају Racima.»




Милутин Миланковић «Сећања»,
Дерета, Београд, 2005. стр. 13.

РасСија –
НАЈСТАРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈА
У свим књигама, уџбеницима и каталозима о
Русији и московском Кремљу указано је, да је
Архангелски храм московског Кремља изградио италијански архитекта или «архитекта из
Италије», иако је тај храм подигнут у периоду
од 1505. до 1508. (XVI век), а Италија оформљена три века после тога – 1861. године (XIX век).


То није само логичка, него и груба историјска грешка. Ми немамо права да садашње геополитичке појмове примењујемо при разматрању најстарије историје. РасСијски (руски)
цареви Иван III и Иван IV (Грозни – непријатељима словенским) руководили су се идејом
обједињења свих рассијских земаља.
Због тога је руски цар позивао у Русију за
градњу Архангелског храма архитекту не из
Италије (пошто Италије није ни било), већ
из Венеције. До дана данашњег у северном делу Апенинског полуострва очувала се област
Венето и град Венеција. У Венецији, и у та
средњевековна времена, живео је народ који
су називали Венети или Венди. Сам себе тај
народ је називао и РасСени како у том периоду, тако и у периоду до Римске империје, ка10

да су РасСене (РасСијане) други народи звали
– Етрусски. Владало је мишљење да име Венети или Венди потиче од словенског божанства Вида у словенском мировозрењу – погледу на свет, које је било обједињено у «словенским» Ведама (ведать – знати/тајно знање). Основ тог мировозрења (погледа на свет) био је
АзБоукеВид (одакле и потиче реч Бог) – Посланица (која велича дохришћанско слоВенско божанство Вида којег нам дарује Сунце) у
облику акростиха, прва слова, која су и тада и
данас чинила азбуку РасСена (СлоВена).
Централни део српске средњевековне државе имао је назив Рашка (Раска – Руска, како
нас исправно учи Св. Николај Велимировић).
Године 1389. српска војска је у бици на Косову пољу штитила од турске армије не само
11

хришћанство, Европу и српски народ, него и
свете за све СлоВене:
 град Рас и
 град КолоДар (очуван под називом СкаДар).
Иако Срби битку нису изгубили, Турци су у
току следећег века запосели Србију и друге српске земље.
Велики кнез Василије Дмитријевич, син Дмитрија Донског (као касније и цар Иван IV), позивао је мајсторе из Венеције. Велики кнез Василије Дмитријевич позвао је такође мајстора Лазара Српског, који је «на његовом дворцу, иза цркве Св. Благовести, на Саборном тргу московског белокаменог Кремља, направио
у лето 6912. године, индикта 12, или 1404. после рођења Христа, први механички торањски
12

часоВеник. О том часоВенику у Троицком летопису записано је следеће: ’На всякий же час
ударяют молотом в колокол, размеряя и считая часы нощные и дневные; не бо человек
ударяше, но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно некако сотворено
есть человеческой хитростью, преизмечтано и
преухищрено’».
СЕРБиЈА је обновљена 1804, године с почетком Првог сербског устанка, под вођством
Ђорђа Петровића (Карађорђа). Сербија – то
није само назив државе, то је најстарија заклетва свих Русса «Серб и ја» (Србин сам и
ја), а и свих Срба, која открива античку историју Русије. Али и Срби не пишу, како налажу правила Вука Караџића (“пиши као што
говориш“) назив Русије онако како Руси изго13

варају назив своје државе – Рассија већ пишу
РУСиЈА (што значи Рус сам и ја). На жалост
Први сербски устанак је пропао 1813. године.
Уследио је 1815. Други сербски устанак. Сербија се ослободила али је изменила име на Србија. Услед значајног финансирања од стране
Аустрије измењена је сербска (рассенска) азБука, уведено правило: «пиши како говориш»,
тако да су Серби изгубили могућност да читају своје античке па и средњевековне рукописе, између осталог и Законоправило (први
хришћански црквени и грађански кодекс Сербије, Бугарске и Русије), које је носећа колона
(стуб) моста између садашњости и прошлости
слоВенске. Тиме је онемогућено да ослобођени
Срби спознају своју древну историју.
У свим савременим енциклопедијама света
14

постоји објашњење појма «винчанска цивилизација», која је названа по насељу Винча поред
Београда. Радивоје Пешић је систематизовао
елементе азбуке, који су нађени на локалитету Лепенски Вир (А ∆ Λ), и словне знаке, који
су нађени на археолошким налазиштима винчанске цивилизације. Он је упоредио винчанску азБуку с етрусским писмом и са савременом српском азбуком и установио да је реч о
истом писму. Али многи продужавају да ћуте
о тим фактима, јер је у нацистичкој Немачкој
постојало Вендско оделење, које је, како пише А. А. Гугњин у књизи «Литература Лужичких Срба XX века» (Москва: «Индрик», 2001),
тајно наредило нацистичкој штампи да «избегава било каква саопштења и факте о Лужичким Србима, забрањивало се чак и употребља15

вање самог етнонима Лужички Срби (Sorben,
Wenden)». Одавно је време да се ослободимо од нацистичких забрана и схватимо, да су
имена Срби и Венди – синоними.
Архангелски храм московског Кремља је израз државности Русије. На први поглед врло
је необично, да се у Храму-маузолеју руских
царева налази фреска Српски чудотворци,
на којој су представљени ликови Светог Саве Српског (аутора првог грађанског и црквеног кодекса Сербије, Бугарске и Русије – Крмчије/Законоправила) и његовог оца преподобног Симеона, у световном живот Стефана Немање, кнеза Србије и родоначелника лозе Немањића, који је објединио велики део српских
земаља на Балкану!
Они су несумњиво чудотворци, пошто су од16

бранили српске земље од рушилачког католицизма Ватикана и обновили законе етруско-римске, који су написани у давна времена, под утицајем етруске писмености и основних етруских појмова права. «Појављивање лика Св. Саве Српског у Архангелском
храму, и то два пута – на северозападном стубу и на северном олтарном стубу, објашњава се не само династичким везама и тиме што
је Иван Грозни лично поштовао овога свеца,
него, пре свега, као израз признања деловању
Св. Симеуна и Св. Саве, као примеру за руску
државотворност». То није сасвим тачно: Свети Сава Сербски и Стефан Немања нису узор
за руску државотворност, већ су сама руска
државотворност или, тачније, део те државотворности. И то никако не може бити понижа17

вајуће ни за Светог Саву Српског и Стефана
Немању ни за српски народ и државу, независно од бројних жртава које је српски народ
поднео ради обезбеђивања самосталности српске државе и аутокефалности Српске православне цркве, која се вековима супротставља католицизму. Тајна је у томе, да је родовска и племенска структура древне РасСије
у та давна времена подразумевала пуну самосталност и истовремено јединство тог јединог
народа (данас говоримо српског и руског). Таква родовска и племенска структура, с таквим принципима очувала се у (српској) Црној
Гори до данашњих дана. Те чињенице откривају да су Срби – друштвени слој земљорадника и сточара (РасСена – слоВенског монолита), који се очувао на просторима данашње
18

Италије односно Француске под називом серви до XVI – XVIII века, а у Русији под називом
крестјани до 1861. године, када је прихваћена
Уредба од 19. фебруара 1861, којом је прекинуто крепосно право, јер Србин није роб, иако
је у једној варијанти назива Сорби (со)род очуван траг родовске (племенске) друштвене организације етрусских (РасСена). То објашњава и феномен, на који је у предговору «Олонецка губернија и њене народне рапсодије»
указао А. Гилфердинг: «У Кенозеру крестјанка/сељанка Матрена Мењшикова отпевала је
од почетка до краја српску песму «О Јовану и
Мари» као руску билину (оно што је било)».
Стефан Немања се руководио, као и руски цареви, идејом обједињења свих српских земаља,
због чега се дуго молио Богу, да му Бог покло19

ни још једног сина, коме је дао име Рас(т)ко.
Растко се замонашио, не случајно, у руском
манастиру Светог Пантелејмона у Светој Гори под именом Сава. Стефан Немања је схватао Србе и Русе само у значењу једног јединог
народа, пошто се још од XI века централни део
обновљене сербске државе назива Рашка (Раска – Русскаја, како Св. Николај Велимировић
учи, позивајући се при томе на византијске и
угарске изворе тога времена).
Сам назив «Рассия» с временом се претворио у писању у Россија/Россия (у руском језику), иако руски народ тај назив и даље изговара Рассия очувавши тиме истински траг словенског и азическог порекла државности расСијске. Начин на који се изговара име «Рассија» колективно је сећање мудрог руског на20

рода на сопствену античку цивилизацију, јер
назив «РасСија» означава, да Рас – као духовни одраз бога Сунца (Дух Божји) – сија и тиме
дарује живот на мајци Земљи.
Српски знак, који данас народ исправно схвата, као четири слова «С» и заклетву: «Само
Слога Србина Спасава», присутан је и у этрусским изворима, и на гробници Александра Македонског. Овај знак је означавао четири огњила, то јест четири фазе у привидном
кретању Сунца, што је представљало основу мировозрења (погледа на свет – вере) Срба, то јест КолоВена (СлоВена), који су били
земљорадници и сточари. До војног пуча 509.
године пре н. е., познатијег као Римска револуција, када је латинска војна олигархија отела власт у Риму и срушила последњег етруског
21

цара, земљорадња и сточарство су биле основне привредне делатности. Вера, поглед на свет
КолоВена (СлоВена) темељила се на знању о
богу Сунца – СветоВиду, који је имао четири
лика, која су гледала на све четири стране света, који:
 сваке године 22. јуна, после трократног
сунчаног повратника – КолоВрата, почиње да умире за човека (летња дугодневица – северног сунцестајања), да би
 ДажБог кишом (даждом) напојио мајку Земљу сваке године 23. септембра (јесења равнодневица),
 после чега се сваке године 22. децембра
рађа млади Бог (младо Сунце – богић/
божић; због чега су и хришћани почели
да славе Божић у зиму – јужно сунцес22

тајање), које затим после дугог мучења
 у лику Ора односно Перуна, 21. марта
снагом својом буди – васкрсава природу
и муњама и благодатним огњем, који не
ствара пожаре наводи све на добре поступке у току године (пролећна равнодневица).
Истоветно знање и мировозрење КолоВена
(СлоВена) очувало се на:
 српском грбу,
 српској капи у Црној Гори,
 козачкој капи у Русији,
 и у конструкцији петокуполног крстообразног православног храма.
На тај начин очуваоно је дохришћанско правоверно знање и веровање древних КолоВена
(СлоВена) и додато му је хришћанско право23

славно значење. Овај континуитет обезбедила је азБука, која је била и темељ мировозрења
древних КолоВена (Словена).

АзБука – НАЈСТАРИЈЕ ПИСМО
Археолошки налази на локалитетима Лепенски Вир, Винча (код Београда), Бањица, Карабурма, Горњи град (Београд), Горња Тузла,
Гомолава, Пљосна стена, Ледине (бивша Југославија) и нађени непокретни (жртвеници и слично) и покретни носиоци писаних
знакова (керамички предмети и фрагменти)
применом методе радиоактивног угљеника
«С-14» потврђују да је азбука најстарије поз24

нато писмо на планети Земљи.
При првим налазима археолози су констатовали урезе на жртвеницима. Неки од њих
погрешно су сматрали да су у питању симболи као ознака својине и радионице. У даљим
истраживањима те урезе су протумачили као
писмо, да би исти аутори у каснијим радовима истицали да ће, када ово писмо буде прочитано, винчанска култура из «преисторијског доба», бити сврстана у «историјско доба».
Све више истраживача тврди да су у питању
словни знаци. Професор Радивоје Пешић, истиче са дужном пажњом, да је међу тим истраживачима Рус М. А. Георгијевски, радом
објављеним 1940, ипак остао упамћен као
«први који је указао на постојање овог специфичног писма».
25

Осмишљено и научно објашњење ових налаза
дао је професор Радивоје Пешић у низу чланака и радова који су објављени у Италији, Југославији и Холандији. Ови радови су синтетизовани у књизи «Винчанско писмо». Професор
Радивоје Пешић је доказао да је савремена азбука, коју користе православни Словени, истоветна:
 «этруском» писму
 винчанској (расенској) азбуци као систему фонетских знакова
 систему писаних знакова које налазимо у
рејону Лепенског Вира.
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АзБука колоВенског (слоВенског)
лепенского периода
На локалитету Лепенског Вира (Србија), који
датира из VIII, VII и VI миленијума пре нове
ере, нађена су три основна знака:
А∆Λ
Сасвим недавно сам одредио да је у Лепенском Виру записан и основни знак азБуке знак
Аз: изворни, првобитни (Арило):
Треба имати у виду да у освит цивилизације,
па и данас, знање које носи једно писмо није
просто систем комуникације једног народа и
основ систематизовања и чувања знања, него и услов његовог опстанка, према томе, и
27

средство комуникације међу генерацијама. У
најстарија времена писмо није било доступно већини, народу. Тадашњем писму била је
посвећена елита. Три основна знака, како наводи Пешић, давала су нове знаке и целине и
смисао поруке и знање (у зависности од тога, у
које доба дана се посматра веза између њих):
 у узајамним везама између самих знакова,
 у односу према «месту њиховог посматрања»,
 у односу према светлости, која их сједињује различитим појавним облицима.
Тако кроз «процес спајања, раздвајања и компоновања» три основна знака, без додавања
нових елемената, дају 48 знакова који су могући систем језичке комуникације који је
представљен у Буквару Лепенског Вира.
28

АзБука КолоВена – СлоВена
винчанског периода
Археолошка истраживања Винче започета су
«још 1908. године, продужена 1911. до 1913»
да би била «настављена 1924, и од 1929. до
1931». Поново су настављена 1978, 1982, 1983.
и до данашњих дана. Истраживања на локалитету Бањица започета су 1955. и трајала су до
1957. године.
У раду «Бањица – насеље винчанске културе», објављеном 1961, Ј. Тодоровић и А. Цермановић дају прву систематизацију словних
знакова и написа нађених на Бањици, али само по месту урезивања на посуђу. Већ 1971. Ј.
Тодоровић, у раду «Словни знаци у неолитским културама југоисточне Европе», даје зна29

чајан и систематизован преглед око 250 цртежа керамичких фрагмената са словним урезима и написима са Бањице и других налазишта
– из данашње Румуније и Бугарске. Овај рад је
значајан не само због богатства и значаја археолошког блага, како истиче професор Пешић,
већ он даје нове систематизације у погледу на
старост изложеног археолошког материјала.
Треба имати у виду да је апсолутна хронологија винчанске културе, применом методе радиоактивног угљеника «С-14», установљена на
период V и IV миленијума «пре нове ере».
Професор Радивоје Пешић је установио да
постоји неколико верзија или школа винчанског писма у оквиру којих је идентификовао 57
карактеристичних знакова, од којих се 14 могу сврстати у вокале. Међутим, поновном ана30

лизом идентификовао је 5 вокала, док су остали варијанте. Утврдио је да винчанска азбука
има укупно 26 слова. Поред словних знакова
носилаца посебних гласова, утврдио је и низ
лако препознатљивих лигатура (лаких – само ако се прихвати његово једноставно и генијално оживљавање винчанске азбуке).
У писму Брахми има 5 идентичних слова са словима у винчанској азбуци, у «критском линеарном писму А» 4 идентична слова, западносемитском 8 идентичних слова, у старофеничанском 10 идентичних слова, кипарском 9 идентичних слова, у старогрчком има 12 идентичних слова, а у англо-саксонском само 4 идентична слова са словима винчанске азбуке. С обзиром на то да је непобитно утврђено да је винчанска азбука најстарије познато писмо, очиг31

ледно је да су сва ова писма проистекла из винчанског писма.
Упоређењем винчанског писма са српском
азбуком, уочава се скоро потпуна идентичност. Идентично је 20 слова. Одступања се могу објаснити најновијим реформама азбуке у
којима су Ромеји и Ватикан дали одлучујући
допринос:
 преко Ћирила и Методија, а затим
 преко Аустроугарске и Вука Караџића.
Професор Радивоје Пешић, радећи дуго у
Италији, упоредио је винчанску азбуку са азбуком која је позната као этруско писмо и утврдио је идентичност етруског писма са винчанском – српском односно словенском азбуком.
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Азбука КолоВена (СлоВена)
лидијске епохе
Винчанско писмо ширило се са Балкана на
све стране заједно са технологијом прецизног
знања о томе када треба сејати а када жњети,
према КолоДару (календару), који није био доступан свима.
Тако су до нас допрли и трагови винчанског
писма из Лидије, који садрже истоветне фонетске и идеографске знаке као и у Винчи.
8-5 4 3 2 1
Претпоставља се да је овај лидијски напис старији од VI века пре н. е. (највероватније XI в.
33

п.н.е.). Ова реч је написана колоВенском (слоВенском) азБуком.
Знаци обележени бројевима од 1 до 4 исписани су здесна налево фонетским знацима српске, односно руске азбуке (винчанске).
представља
Знак обележен бројевима 5 – 8
идеографски знак, који означава цео појам.
Први део овог колоВенског/слоВенског назива
Светислав С. Билбија је прочитао као реч «вини», али други део није могао разумети, иако је указао правилно да је њен почетак слово «К»:
Помоћу исте такве речи, написане истом том
азБуком КолоВена (СлоВена) етруског периода
, сматрам да сам без икакве сумње,
прецизирао да је та реч (која је остала непоз34

ната великом истраживачу и научнику Светиславу С. Билбији) реч Коло, а да цела кованица значи Вини Коло (Венац – Род Сунца).
Истинско значење овог назива састављено од
две речи је: 		
В и н и К о л о (Венац/Род Сунца)
12345678
Трагова тог периода винчанске цивилизације,
истински назив које је био КолоВенија (РасСија), има мало, пре свега зато што их је грчка војна олигархија уништила приликом освајања и уништења последње земљорадничке
културе тог региона, чији је главни град била
Троја (Трија). КолоВени (СлоВени) који су се
спасли из Троје и избегли у нову постојбину
35

на Апенинима и Балкану, где су их прихватили припадници њиховог колоВенског/слоВенског рода, по називу Троја назвали су једну од
алпских планина ТриГлав.
РасСенска (этруска) азБука
Познато је да су Етруски/Етрурци себе називали Расени. И поред те чињенице, разни тумачи и преводиоци етруског на савремене језике игнорисали су словенску хипотезу за
правилно разумевања «етрурског» језика, иако су сва остала тумачења и превођења водила на слепи пут, укључујући и решења која је
објављивала Етрурска академија, формирана
1726. године.
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Први значајни радови, захваљујући којима је нађен пут ка разумевању «етРуског»
језика, били су радови Светислава С. Билбије «СтароЕвропски језик и азбука Етрураца» и рад професора Радивоја Пешића
«Sillabarium etruscum», у коме је овај аутор указао на подунавски извор писмености. Потврду исправности оваквог приступа
садржи и рад «Novo branje in razumevanje
starodavne venetštine» Матеја Бора, који је
објављен у Љубљани.
Професор Пешић је изучавањем очуваних
примера «етрурских» азбука (чувене азбуке Марсилијана, око 650-600 г.п.н.е.; азбуке из
Черветерија, око 600 г.п.н.е.; азбуке из Витерба, око 600 г.п.н.е. и азбуке из Формела, око
650 г.п.н.е.) утврдио да «етрурска» азбука сад37

ржи 26 слова, међу којима 5 вокала. Даље је
утврђена потпуна идентичност са винчанском
азбуком, а самим тим и невероватна идентичност са азбуком којом се користе и дан-данас
православни Словени.
Одгонетајући смисао и разлоге зашто су руски цареви стално позивали архитекте из Венеције да граде симболе државности Русије и
истражујући античке изворе етруско-римског права, који су претходили Крмчији, утврдио сам да је назив «СлоВени» неправилно
изведен (ишчитан) из етруских речи, које
можемо прочитати на златној плочици из
Пиргија (VI век п.н.е.).
Открио сам право значење и порекло речи
СлоВени зато што сам:
1. Упоредио:
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 текст Светислава С. Билбије, који је сачинио исправну транскрипцију тих речи
на савремени српски језик као речи Коло вени (али је при томе смисао и речи
коло, и речи вени погрешно објаснио латинским изразима КОЛОни и глаголом
veni, vici), и
 рад Радивоја Пешића, који је протумачио те речи као назив «Словени», али
2. Пре свега јер сам истраживао:
 зашто се фреска Српски чудотворци
налази у Архангелском храму и схватио,
да су и Пешић и Билбија у праву: Истраживања и теорије о значењу речи СлоВени која су се базирала на етимологији
нису дозвољавала да схватимо значење
те речи. Само анализа друштвених и ис39

торијских околности и чињеница везаних са најстаријим изворима права и дохришћанским погледом на свет, доводи нас
до исправног значења речи СлоВени.
Етруске речи, и тада и данас, на руском односно
српском језику означавале су и означавају (тада исписане здесна налево, а сада слева надесно)
КолоВени (Сунца лоза, односно Сунца род) – тако су себе називали СлоВени, упоредо с називом
РасСени (Сунца сенке).
Тај назив КолоВени је погрешно прочитан као
реч СлоВени:
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етРусски назив исписан са две речи:

Правo значење:

КолоВени
1 234 567 8
(Коло=Сунце; венац=лоза, род: Сунца Род)
			
Први ниво промена – неправилно прочитавање слоВенских (колоВенских) речи исписаних азБуком етрусског периода:		
СлоВени
1345678

СлАВени
1 3 4 5 678

СлАВяне
1345678
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Професор Пешић је 1987. у Милану доказао да
је погрешна претпоставка да су хијероглифи
прва фаза писма, у којој се у «почетку» сликовито дочарава предмет који треба да се означи. Из овакве погрешне претпоставке проистицало је да се после хијероглифа појављује
клинасто писмо, као друга фаза развоја писма,
и на крају алфабет. Доказао је да су такви закључци погрешни.
Археолошки налази о којима је било речи,
дали су довољно доказа да се писмо, које се
до сада одређује у науци као «винчанска азбука», појављује у петом миленијуму пре
наше ере. Овим је само отворен пут за отклањање и других заблуда када су у питању
правци којима се ширила писменост, којој је
извориште, очигледно, на Балкану.
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Тиме је у односу на већ застарелу хронологију
америчког граматолога И. Џ. Гелба, професор
Пешић дао нови и потпунији редослед настанка писама:
1. Протописмо Лепенског Вира: 8000 – 6000
год. пре н.е.,
2. Винчанско писмо: 5300 – 3200 год. пре н.е.,
3. Сумерско писмо у Месопотамији: 3100
год. пре н.е. – 75 год. н.е.,
4. Протоеламско: између 3000 и 2000 год.
пре н.е.,
5. Протоиндијско: око 2200 год. пре н.е.,
6. Кинеско: 1300 год. пре н.е. – траје и данас,
7. Египатско: 3000 год. пре н.е. – 400 год. н.е.,
8. Критско: 2000 – 1200 годи. пре н.е.,
9. Хетитско: 1600 – 777 год. пре н.е
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«Превод»
Када деца у православним словенским земљама пођу у школу, почињу да уче азБуку. Али
када науче азбуку, уместо да почну и да пишу
њоме, она почињу писати ћирилицом, како ми
по навици називамо азбуковицу.
Ово није терминолошки већ суштински проблем. Сам назив азБука је потврда да Ћирило
није смислио азбуку, већ је она далеко старија
не само од Ћирила и Методија, већ далеко старија и од самог хришћанства. Наиме, азбука је
акростих, те не само да назив азбуке потиче од
старог начина изговарања прва два слова азбуке: од «а – аз» и «б – буки», него и цела азбука од «а» до «ш», односно до слова «я» у руском језику, представља прва слова стиха, који
44

велича прехришћанско божанство Бога Вида,
а вероватно и Свето Тројство(Триглав) у словенском изворнику, који је касније преписан у
хришћанску Библију.
Условно речено «превод» са српског на српски, односно с руског на руски језик, акростиха
опште познатог у науци «азбучног стиха», који
је у ствари Посланица (Посланије), не мора да
значи и коначно решење:
Азъ		
Ја
Буки 		
Бог
Веди 		
Вид
Глаголю
Говорим
Добро
Добро
Есть 		
Јесте
Живете
Живети
Sело 		
Веома/врло
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Земля
Иже 		
Како 		
Люди 		
Мыслете
Наш		
Он 		
Покой
Рцы 		
Слово		
даље …

(на) Земљи
Који
Како
Људи
Мисле
Наш
Ослободилац
(с)покојно
Реци
Слово, (реч), и тако

Због тога су на часовнику или прецизније речено часоВенику Лазара Српског, уместо цифара била написана азБучна слова. ЧасоВеник је проналазак древних СлоВена, који су
себе називали КолоВени. Они су знали про46

сту Истину кретања Сунца на небу: привидног кретања, што је било суштински важно за
земљорадника и сточара, као носиоце основне привредне делатности пре 509 године пре
н.е., када је, после војног преврата, војна олигархија преузела власт у Риму, свргавши последње етруске цареве. До 509. п.н.е знање о
томе како се, захваљујући Колу, мења клима у
току године, било је тајна.
На првом часоВенику који је мајстор Лазар
Српски саградио и поставио «во лето 6912,
индикта 12, по замисли књаза Великог, иза цркве Светог Благовештења» у Москви уместо
цифара на бројчанику била су почетна слова
азбуке, тако да је:
a) Слово А односно реч Аз је била, како и
сама њена намена каже: на Почетку, та47

мо где је 0 (нулти) час, односно уобичајено за сатни циклус, тамо где је цифра 12.
b) слово Б у виду лигатуре слова Б и слова В било на месту где данас стоји број
1 (један). То је сасвим логично и у складу са мировозрењем КолоВена (древних
СлоВена). Наиме Бог (Вид) је дакле један; Слово «Б» је било истовремено:
 слово «буква» («буки») и
 реч «боугк» што је означавало једно
исто – и бога, и реч слово – «буква».
c) Слово В и реч Вид који је Бог СветоВид
са четири појавна облика.
Радило се о монотеистичком веровању
да је Бог један, праПочетак свега, без обзира на чињеницу да су КолоВени/СлоВени схватајући га као једног прославља48

ли његова различита јављања. То истовремено објашњава зашто:
		 су многе праСлоВенске насеобине на подручју данашње ВенГрије
(ми Срби неправилно говоримо
Мађарске) задржале назив Рац (Rac
Korastur),
		 Србе на простору ВенГрије и данас
називају: Раци (од Рази, Раси: род
првобитни).
Неосновани назив ћирилица само потврђује
да Ватикан и Ромеји Византије путем на изглед
безначајних језичких трансформација, којe је
Кирило (Константин Философ), несумњиво
учинио у већ постојећој азБуци, успели да одвоје СлоВене од ризнице њиховог знања, која
су била садржана у књигама и преписима, који
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су већ били сачињени помоћу већ постојеће
азБуке. Несумњиво је да су антички народи
називали Србе људи књиге, па је очигледно да
је народ книге имао и своје писмо – азБуку.
Али реформа Кирилова, на жалост, није била
и последња реформа српског односно словенског писма. Захваљујући изменама претходна
знања СлоВена су остајала непозната новим
поколењима српског и слоВенског монолита,
а сам народ је излаган поделама на нове народе, нације и још мање друштвене целине, услед
чега су те мање групације биле принуђене да
мењају веру па и језик, као једно од основних
обележја сваког народа.
Свети Сава Српски (1174–1235), како га с љубављу зову у Русији, написа на пергаменту
Крмчију (од речи крманити, овде: управљати
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се) или, како сам пише, Законоправило, које
постаде званични црквени и грађански кодекс
у Србији од 1219, у Бугарској од 1221. и у Русији од 1272. године. Крмчија је обухватала законе римског права, који су и у античка времена, и у условима савремене цивилизације били
основа тржишне економије.
Законоправило Светога Саве је написано у XIII
веку, на језику и писму, азбуци, који су били
заједнички у Србији, у Русији и Бугарској, што
је био израз јединства православних СлоВена.
Законоправило Светог Саве, се због сталних реформи азбуке данас тешком муком чита и у Русији и у Србији, па се чак и “преводи” са српског на савремени српски језик! У току предавања које сам одржао у јуну 2003. године у Удружењу писаца Србије (у присуству Миодрага
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Петровића, који прилагођава овај бисер нашег
права, етике и знања савременом српском језику), скренуо сам пажњу да је смртни грех користити израз «превод» када је у питању српскословенски текст Законоправила – али не смртни
грех тог зналца неколико страних језика, који је
дао уводно излагање моме предавању, већ смртни грех оних који су нас смишљено одвојили
од те ризнице знања, која је садржана у Законоправилу. Да би се схватила оправданост таквог мишљења треба знати да је с временом Законоправило Светог Саве изгубило значење
грађанског кодекса, али је постало део моралног
права и у Србији и у Русији. Данас то дело одређује бит српског народа, његову свест и морал
али на жалост, тај темељни законик ни Срби ни
Руси данас не могу да разумеју без напора.
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Зато и није за чуђење, да ову књигу, која би могла бити откриће како за српске тако и за руске
научне средине и филологе не пише лингвиста
него доктор правних наука. Огромна количина археолошких налаза, који су неспорни докази и једноставна историјска истина о азБуци и
њеним коренима морају бити објављени, пошто противници те истине прибегавају – ћутању
(како је правилно указао Радивоје Пешић),
осуђујући СлоВене на изолацију, чиме покушавају да учине немогућом заштиту азБуке (као
чисто слоВенског писма – од винчанских, лидијских и етруских времена).
У српској православној цркви, на бази копирања «католичких манира», који су неопходни били католицизму за освајање нових територија, уводи се богослужење на савременом
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српском језику, тако да ускоро и православно свештенство неће моћи да чита и користи
такве ризнице знања које су исписане старословенским, црквенословенским односно старосрпским језиком као на пример Законоправило.
Истовремено у осавремењеном тексту Законоправила Светога Саве (Крмчији), које је и
данас важећи црквени кодекс Српске, Бугарске и Руске православне цркве:
 једна од најстаријих српских речи, разУм
(која је изведена из истог знака као и реч
РАз односно Раз односно реч/слово А) је
«преведена» као реч стварно,
 реч да “славитсја” (слово Божје) преведено да се свети слово Божје,
 једна од највећих молитви “избави нас
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од лукаваго”, преведена “избави нас од
лукавих”, иако никакав превод није потребан да се Оче наш разуме нити је могуће даље преводити а да се не изгуби
смисао да лукавци не седе само на страни, него их убацују међу нас, и томе се
морамо супротстављати препознајући
сопствене слабости на које лукавци рачунају.
Богослужењем на савременом српском језику ризикујемо да изгубимо још једну везу са
раним изворима слоВенског права и културе, који су писани винчанском, а затим расенском, па старословенском азБуком а, у суштини, једном истом азБуком.
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Зашто је Швајцарска –
престоница за израду часовника
На другом телевизијском каналу Русије ГТРК
за Астрахањску област 19. јула 2004. године и у новинама «Стари град» број 29 (234) од
22. јула 2004. године и број 30 (235) од 29. јула 2004. био је објављен конкурс са мојим питањем: «Која се савремена европска држава поноси својим древним називом, који је синоним
имену РасСија, а у правом значењу је КолоВенија (СунцаРодија)?» Новине «Стари град» су
објавиле и моје текстове «РасСия – најстарија
цивилизација» и «АзБука – најстарије писмо»
а телевизија интервју са мном на ове теме, где
сам указао на археолошки налаз из Каршене
(Carschenna), као пут за решење питања.
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Правилан одговор није дао нико од учесника
конкурса.
И. М. Батиј, Г. Н. Каргин и Л. М. Шиловска су
изнели да је то Словенија, а Трофимов И. Ф.
и О. Огородова дали су одговор да је то – Србија. Али сваком од њих сам доделио утешну
награду од 100 USD. 500 USD сам уплатио на
рачун Фонда помоћи пострадалима од терористичког напада у граду Беслану.
Читаоцима и гледаоцима сам открио да «савремена европска држава која се поноси својим
древним називом, који је синоним имену РасСија, односно КолоВенија, данас носи назив
Швајцарска». Ви већ мислите да је то апсурд
и да то није тачно. Али морате имати у виду да
је антички назив којим се Швајцарска и данас
поноси Helvetia. То је латинизиран назив, па је
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у њему тешко препознати слоВенску реч. Али
ако се има у виду да Hel означава – Сунце, које
је Творац живота на Земљи само у свом кретању (као Коло) постаје јасно да је HelVetia –
КолоВетија односно КолоВенија. Реч «венац»
значи Род, а реч СлоВени је неправилно прочитана из етруских речи КолоВени.
етРусски назив исписан са две речи:

Правo значење:

КолоВени
1 234 567 8
(Коло=Сунце; венац=лоза, род: Сунца Род)
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Први ниво промена – неправилно прочитавање слоВенских (колоВенских) речи исписаних азБуком етрусског периода:		
СлоВени
1345678

СлАВени
1 3 4 5 678

СлАВяне
1345678

Тиме стари назив Швајцарске, КолоВенија, потврђује да је египатској, грчкој и римској цивилизацији претходила цивилизација коју ми
данас називамо винчанска цивилизација, прави назив којој је био РасСија и синоним КолоВенија.
Римљани нису могли да изговоре име «КолоВени», па су тај слоВенски народ називали:
 Гали – од речи Коли, претварајући реч
«Коли» у латинизовану варијанту «Гали»
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од Gelios која означава исто што и Коли
– Сунцу (Род) или
 келти – језичники.
Цезар је разликовао два дела територије Гала
(због родовског, односно племенског устројства КолоВена тешко је говорити о држави КолоВена у данашњем смислу те речи):
 КолоВенија – цисАлпинска Галија (Galia
cisAlpina – Галија „са ове стране“ Алпа)
– на тој територији се данас налазе СлоВенија, Лигурија Сарматска, ЕтРусске
земље: данашња Тоскана и Венеција. И
управо су због тога руски цареви стално
позивали архитекте из Венеције да граде
зграде и храмове, који су имали да симболишу колоВенску руску историју и
 КолоВенија (Галија која је била „са оне
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стране“ Алпа) – трансАлпинска Галија –
Galia transAlpina – то су данашња Швајцарска, део данашње Француске, ШВабија
(SВабија), Баварија (Бојарија) и древна Венетија на западној обали Европе.
Да је реч о неправилној римској односно грчкој интерпретацији колоВенског појма види се и из самог одређења појма божанства,
по којем су РасСени себе називали КолоВени
(СунцуРод) одакле је неправилно прочитана
реч СлоВени.
Скулптуре бога Кола данас најчешће називају Хелиос или АПОЛОн, као и скулптуру
Хелиоса са Родоса. Очигледно, на првој етапи компилације колоВенска (слоВенска) реч
Коло једноставно је грецизирана па је настала реч Хелиос. Тиме је умањена динамика,
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коју је носила слоВенска реч Коло, које заиста означава Сунце, али у кретању.
У стварности античке цивилизације, на Родосу је, у оквиру винчанске цивилизације, био
постављен огроман кип бога Сунца ког су
КолоВени називали «Коло са Рода». Савремени преводиоци погрешно овај назив преводе
као «КолоС». Наиме у грчком језику се именице мушког рода завршавају на с, те при
преводу на српски језик такозвани кип «колос» треба преводити као Коло са Рода. Такође Коло који је колоВенски/слоВенски Бог
Творац живота на Земљи, под називом Хелиос, постао је – Аполон, о чему сведочи стара енциклопедија Брокхауса и Јефрона: «Хелиос (римски, Sol) – сунчано божанство, син
титана Хипериона, брат Селене и Еоса. Од
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времена Еурипида, Хелиоса као Свевидећег бога Сунца, почели су да идентификују с Аполоном, свезнајућим богом – пророком, одакле потиче и друго име за Хелиоса – Феб. Култ Хелиоса био је посебно раширен на Коринту, у
Аргосу, у Елади и на острву Родосу, где је на
улазу у луку стојала његова колоСална скулптура. Од животиња били су му посвећени петао и бели коњи. Скулптура Хелиоса је скоро
идентична са Аполоновом». Научници и енциклопедије очигледно не могу да игноришу
истински назив скулптуре «Коло с Родоса»,
али је прикривају вешто под изразом «колос» или «колоСални», иако је по скулптури
тог истог бога Коло, која се чува у ЕтРуском
музеју «Вила Ђулија» у Риму очигледно да се
Коло креће на четири «српска огњила», (која
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се данас на западу називају «волуте») којима
настају четири годишња доба и Твори се живот на Земљи.
РасСија и КолоВенија
(HelVetia) – то су синоними
У делу о «Галском рату» Цезар је записао, а нама остала сачувана верзија следећег текста «да
ХелВети превазилазе све остале Гале по храбрости», што је битан доказ да су сви Гали били
КолоВени/СлоВени.
У илустрацији уз чланак Иље Сугучева «Детињство императора Николаја II» Свети цар
Николај II као живи чувар руске историје,
упознаје нас са руским грбом: у његовом цен64

тру два лава држе штит са приказом «српских
огњила» и знаком Колa (Сунце у кретању), истим таквим које Швајцарци цртају на својим
кућама. Из симболике грба јасно је да Коло
као Сунце у свом вечном кретању не само да
нас штити, него нас обасјава као Дух.
Правилно значење старог назива Швајцарске схватио сам тек када сам у Давосу и другим
областима Швајцарске видео с каквим поштовањем становници по традицији:
 славе Сунце (цртају га на фасадама
својих кућа),
 на своје куће каче точкове од запрежних кола (који симболишу Сунце у годишњем кретању као Коло), како то чине и сељаци у Србији.
Aли истинско значење древног назива Швај65

царске (HelVetiа) не бих разумео и одгонетнуо да нисам видео с каквом је прецизношћу
представљен хелиоцентрични систем према тој истој вери КолоВена/СлоВена на археолошком налазу из Каршене (данашња Швајцарска), чија је старост процењена на 3000 година пре н.е.
Хелиос је грчки назив за Сунце. Но древни народ који је живео и живи на простору данашње Швајцарске, и уопште Винчанске цивилизације, имао је, судећи и по археолошком
налазишту Каршена, потпуну представу не само о Сунцу него и о хелиоцентричном систему. При томе, као што се види по цртежима на
стенама Каршене (Carschenna), представа људи тога времена није се ограничавала само на
грчки назив (Хелиос – Сунце) већ је то била
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комплетна представа о Сунчевом систему (мало Коло) чији центар није Земља већ јасно и
неспорно – Сунце.
КолоВенска цивилизација која је оставила
трага у Каршени имала је потпуну представу:
 о кретању у хелиоцентричном систему –
значи и представу о кретању времена,
 о промени климе у току године у зависности од кретања у Сунчевом систему,
 о енергетском значењу Сунца као творца живота на Земљи, које је представљено као једна од девет планета у схематски приказаном систему са девет кругова
и његовим атрибутима кретања времена
и климатских промена.
Да се не ради о било каквом и случајном броју
кругова види се са стилизоване представе на
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камену где је, поред хелиоцентричног система
приказано одвојено и Сунце са зрацима, који
су имали посебну вредност као Дух Сунчев,
који даје живот на Земљи.
Не поричем да је њихова представа могла и
даље бити крајње једноставна и, у многим аспектима, погрешно тражење узрочно-последичне везе. У том смислу и јахач, као човеколика представа Бога који покреће Сунце, и коњ,
као представа највеће могуће снаге која обезбеђује то кретање. Коњ – Оро – хОрс – како се
у древном словенском користио израз, остаће
у мировозрењу КолоВена у свим историјским етапама, било да их одређујемо као Трачане, богуМиле или Србе и њихову народну
поезију, симбол снаге кретања и синоним кола
или, у најгорем случају, његов саставни појам,
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а Коњаник ће бити симбол снаге Ослободиоца и Заштитника (Краљевић Марко, а касније
у христијанизованој фази – Св. Ђорђе).
У Каршени је Сунчев систем подељен на четири једнака дела, што није ништа друго до реална представа колоВенске/старе слоВенске цивилизације о климатским променама које носе четири фазе у кретању Земље око Сунца у
току једне године.
Каршена је потврда КолоЕнергетске представе
те древне цивилизације. То је више него представа о томе да Сунце даје живот на Земљи и
да је, по њиховом мишљењу, Сунце Творац
живота у значењу бога Творца. То је у огромном периоду времена било одлучујуће знање
да кретање Сунца даје – рађа и васкрсава живот. То знање као мировозрење је омогућавало
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брзу и сталну експанзију цивилизације КолоВена, захваљујући томе што је то било не само
апстрактно учење него и практична технологија која је чинила чуда у свакодневном животу, која је обичном човеку изгледала и магијска, а обезбеђивала је егзистенцију. Са друге стране, у моменту када је то знање добило
и дефинитивну потврду истинитости и од мировозрења постало очигледно знање, оно је
постало и одлучујући фактор да се та истина одбаци као мировозрење. То је даље водило борби против величања Кола као кретања
и Творца живота и, следствено томе, забранама употребе појма Кола и свих симбола о њему – барем у отворено религиозном значењу.
То је био основни разлог «заборава» те древне цивилизације.
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КолоВени, као носиоци цивилизације која се
муњевито развијала, на основу знања о привидном кретању Сунца и на томе заснованом
знању о годишњим добима, остали су и после
такозване Римске револуције 509. године пре
н.е. верни свом породичном, родовском и племенском начину живота и земљорадњи и сточарству, без обзира на то што су трговина и
занати постали примарне привредне гране у
формираном грађанском друштву.
Због тога су временом у законодавној пракси
Римске империје КолоВене (који су себе називали РасСени, пошто су се управљали према «кретању» Сунца) почели да одређују не
као Расу, у смислу данашњег народа, већ као
друштвени слој – колони. Истовремено заједницу КолоВена/СлоВена:
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а) нису одређивали под правим и правилним
називом КолоВенија, већ су овај назив
б) погрешно читали као coViria, коју су неки аутори одредили као:
 заједница људи (уопштено), а неки
као
 скуп мушких чланова заједнице
(из чега је настао и назив comitia
curiata),
Колони према тим глосаторским тумачењима,
су наводно «робови, али слободни грађани».
Та невероватна контрадикторност, која се понавља у сваком уџбенику објављеном под називом «Римско право» лако је објашњива, само ако се зна да су КолоВени били везани за
земљу, те су слободни грађани али зависни од
земље. Вероватно је то био процес претварање
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Расе(на) у друштвени слој праћен одласком
њихових бојара, односно војинизираног дела
КолоВена/СлоВена са простора који ми данас
идентификујемо са етруским територијама.
За правилно и потпуно разумевање простора
који је обухватала цивилизација којој је било и остало име РасСија не треба испустити
из вида ни латинизовану варијанту речи Русија односно РасСија – Ruthenia. Ову варијанту нећете наћи као одвојену јединицу чак ни
у руском енциклопедијском речнику. Ова варијанта речи РасСија је скривена под називом Рутениј (лат. Рутенијум Ruthenium). Тако је истински руска територија Rutheniа (која
је обухватала данашњу Швајцарску и Бојарију
– Баварију, Вендланд – Хановерска област у
данашњој обједињеној Немачкој), остала за73

памћена само као назив за платинасти метал
Ruthenium, барем што се тиче новоруских енциклопедија.
Да бих доказао да су Галија с ове стране и Галија
с оне стране Алпа колоВенске односно чисто
слоВенске земље, навешћу овде цитат везан за
Тацита: «Према Тацитовој Историји на широким територијама живе Срби, од којих се директно спомињу племена: Винди (Венди), Унди, Серви, Свеби – Свеборум, Тоти, Урби, Боји (Воји),
Раци, Панонци и др. у провинцијама: Илирику,
Мезији, Панонији, Вендики Балканској, Либурнији, Далмацији, Норику, Рацији и Вендики Подалпској. Изван Римске Царевине живели су тада Срби у западној или Панонској Сарматији,
која се простирала између Дунава и Тисе, док се
источна или Руска Сарматија простирала од
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горњег Потисија преко Дњепра до Дона.»
На карти Raetie (РасСија) и под називом
Venetia (Венеција) одакле је у Москву дошао градитељ Архангелског храма московског Кремља (где ми се пред фреском «Српски чудотворци» отворио пут ка разумевању
истинског назива СлоВена) и на карти Европе урађеној у XIX веку у Русији такође се види
Raetia (РасСия), на простору данашње Швајцарске, али под називом Ратия/Расија, иако је
очигледно да се ради о називу –РасСија. Назив
РасСия/РасСија који је био написан азБуком
због трансформације кроз латинску графику
прочитан је као Рация (Racija), а одатле је настала варијанта Ратия/Ратија. И ви ћете се овде сложити – у томе нешто има!
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Винчанска цивилизација и КолоВенија
Симболе винчанске цивилизације о «кретању»
Сунца (Коло) налазимо:
а) како у самој Винчи (археолошко налазиште поред Београда),
б) на Апенинима
в) у Швајцарској
г) тако и у Малој Азији,
Као и идеографске и фонетске знаке, који одређују назив те огромне цивилизације и истинско значење речи КолоВени/СлоВени. Зато
у наведеном конкурсу «Погоди назив најстарије цивилизације» нисам оценио као тачне
одговоре који су указивали да је синоним речи Рассија – Србија, односно Словенија. Неспорно је да су и данашња СлоВенија и посеб76

но данашња Србија, биле део те винчанске цивилизације, којој је право име било РасСија,
односно КолоВенија, исто тако као и простори данашње Швајцарске. Неспорно је да је
истински назив данашње СлоВеније некада
био КолоВенија (cisAlpina), исто као и данашње Швајцарске (део трансАлпијске КолоВеније). Али СлоВенија је преживела тешка времена покрштавања и «заборава», чак и у XX
веку, и не зна свој истински стари назив чак
ни у латинизованој варијанти, како је то случај са «ХелВетијом», на шта је упућивао конкурс. Србија, где се налази основни археолошки локалитет винчанске цивилизације, поноси
се својим древним називом Рашка (Руска), али
то није синоним речи РасСија, већ сама Русија
– РасСија! И због тога су:
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 обновитељ те државе, преподобни Симеон, кнез српски Стефан Немања и његов син Св. Сава, аутор «Крмчије – Законоправила», представљени на фресци
Српски чудотворци у маузолеју руских
царева у московском Кремљу,
 Срби су на Косову пољу 1389. године, на
прагу светог колоВенског града Раса, до
последњег бранили свој народ, расСенску Европу и Рас, који симболише духовни одраз бога Сунца у кретању, којег су
древни, како данас говоримо, Словени,
који су себе називали КолоВени – СунцуРод и РасСени, сматрали Творцем живота на Земљи и називали га Коло.
Само због тога одговори «СлоВенија» и «СербИја»
нису били тачни у овој игри, иако су обе тери78

торије, као и ХелВетија, биле део цивилизације
која је претходила египатској, грчкој и римској
цивилизацији и јудејским учењима. Истински
назив ове цивилизације је био РасСија, односно
њен синоним КолоВенија, мада савремени назив винчанска цивилизација само кореном указује да су њени утемељивачи били Вени односно Вини.
То што је део те цивилизације очувао латинизирани назив ХелВетија = КолоВения, за данашњу Швајцарску, не треба да чуди, као што
не треба да чуди да се и данас у винском/финском језику Русија назива Венеја.
И ви ћете се на крају сложити: то је општепознато да је древни назив Швајцарске – КолоВенија (као и СлоВеније, Сербије и РасСије).
Једноставно, КолоВени (СлоВени), на основу
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своје вере, сматрали су Сунце богом творцем
живота (на Земљи):
 у «кретању» као Сунца (Коло), а такође
и
 Дух његов – Рас, у облику ауре и зрака
који (РасСија) обезбеђују опстанак КолоВена (Рода Сунца).
КолоВени (СлоВени), или Азичњики (јазичњики – киелты/пагани), сматрали су мајку
Земљу и Коло, себе, и природу, јединственом
целином: «Све је Коло», због чега се Коло као
божанство материјализује на пресеку дрвета у
облику годова, захваљујући чему су одредили
год/годину дана као јединицу времена, одакле
су неки западни новоНароди прихватили овај
слоВенски назив за Коло у његовом временском трајању као назив свог бога – God (енгл.)/
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Gott (нем.). Год/година дана – то је јединица
времена у току које Сунце састави своје Коло
(тј. Земља обиђе око Сунца).
Дрво је због тога за древне СлоВене/КолоВене било основни – свети архитектонски материјал а кућа храм. Они су сматрали да коришћењем дрвета прослављају Коло као божанство Сунца, због чега су створили/правили:
 колесо (точак) што је по многим проценама најзначајнији проналазак човечанства,
 колоне (стубове) као носеће стубове за
куће, које су због тога биле истовремено
и храм, што је касније примењивано и на
храм као одвојени од становања објекат,
 идоле од дрвета, на којима су биле написане основне заповести и заКони, рачу81

најући да су ова дебла имала годове, што
је за њих био Дух божји (колоДух) одакле је касније настао латинизовани назив
KoDeux, као ознака за КоДекс, зборник
закона, који је, одвојен од слоВенског/
колоВенског смисла, добио апстрактну
форму CoDex.
Полазећи од тог врло простог погледа на свет
који је обезбеђивао ширење и развој те древне
цивилзације СлоВени/КолоВени су схватали:
 кретање времена и
 год/годину дана као временску јединицу
тог цикличног кретања.
Пуни круг годишњег «кретања» Сунца – Коло
одражава се на пресеку дрвета као год(ишњи)
круг прстен (на руском кольцо) због чега у енглеском језику god и јесте бог. При томе древ82

ни СлоВени су имали представу о делу тог божанственог процеса, пошто мајка Земља свако
јутро рађа Сунце као Оро (Коло). Како је точак
(колесо – Коло) постало изум, на основу представе о «кретању» Сунца, тако су и будући часоВеници пројектовани на основу представа
КолоВена (СлоВена) о кретању Сунца као божанства.
Због тога су чак и најсавременији механички
часовници направљени са многобројним точковима и точкићима (кола), који опонашају
Сунце и кретање Сунца као божанства. Изгледа да је такав приступ просто невероватан. Али археолошки налаз Елијаса Стадитоса
1900. године, поред «острва Антикитере, јужно од Пелопонеза, на пола пута до острва Крита» потврђује овај мој приступ.
83

Постепено преовладава схватање да је нађени механизам заправо најстарији часовник.
За сада се сматра да је настао 82. године пре н.
е. Овај не тако давно пронађени древни механизам састојао се од 39 точкова. По мишљењу
Дерека Прајса, објављеном 1959, пронађени
механизам личи «на непогрешиви астрономски часовник«.
«По комплетности тај прибор је упоредив
са првим сатним механизмом, конструисаним 1400 година касније. Осим тога у «Антикитерској астролабији постоји шестокраки
систем преносника: осе зупчаних точкова покрећу се зупцима других точкова. Тај принцип
је патентиран 1828. године. Али историчари претпостављају да је он био познат далеко раније». Даље аутор тог интересантног и ко84

рисног текста, неосновано приписује овај сатни механизам древним Грцима, само зато што
је пронађен у међународним водама у близини Грчке.
Винчанска цивилизације, која је претходила
египатској, грчкој и римској, простирала се на
огромном простору, укључујући Родос, где је
постојала огромна скулптура бога Кола. Неосновано је:
 са грчког ову реч преводити као реч Колос јер се у грчком именице мушког рода
завршавају на – с, па је очигледно да је то
реч Коло а не Колос,
 Неосновано је ову скулптуру Хелена (КолоВена – СлоВена и у оквиру њих Македонаца) Коло приписивати Грцима. Но у
периоду ренесансе велики део колоВенс85

ке цивилизације приписан је грчкој цивилизацији иако је она постојала до доласка
Грка на део Пелопонеза. Због свог богопоштованог односа према дохришћанском мировозрењу предака, заснованом
на знању о кретању Земље и привидном
кретању Сунца – Кола, Швајцарска је и
данас светски центар израде сатова. Због
тога је такозвани швајцарски крст идентичан колоВенском – српском равнокраком прехришћанском крсту, који је основа конструкције часоВеника из Антикитере, као израза мировозрења КолоВена
о кретању времена покретањем бога Кола. Али часоВеник из Антикитере није једини археолошки налаз који потврђује
да су древни КолоВени (СлоВени) имали
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потпуну и тачну представу:
 о годишњем кретању Сунца и
 Венца, који настаје тим кретањем
(годишњем колу/кругу на пресеку стабла), због чега су КолоВени
сматрали себе годовима бога Кола
јер су за њих год и Коло били синоним. Не разумевајући то страни историчари су их мешали са Готима, у
које су преименовали многе КолоВене. Из тог схватања појма год као
синонима речи Коло, с једне стране, и части (честице) венца (дела
венца односно годова) настала је
направа часоВеник односно часоВник за мерење времена.
На диску који је нађен недалеко од града Не87

бре приказано је Сунце, Месец, 32 звезде и
венци. Доктор Хајнрих Вундерлих кристалографским методом анализе корозије на диску утврдио је да је диск стар 3600 година, што
потврђује да је та карта звезданог неба старија
од прве, египатске, више од 200 година. То још
једном потврђује постојање цивилизације пре
2100. пре нове ере, што је до сада био оријентир о настанку цивилизације.
Крађа винчанске азБуке
Српска академија наука, која је под утицајем
Јосипа Броза Тита, посланика Ватикана, постала и академија уметности, у јуну 2005. године је, при финансијској подршци и под ру88

ководством Археомитолошког института
САД организовала Међународни симпозијум о
неолитском систему симбола југоисточне Европе, на којем су покушали да промене назив
винчанска азБука (која не само као назив већ
и као знак порекла јасно одређује да потиче са
територије поред Београда, где одувек живе
СлоВени), на: подунавско писмо.
У ненајављеној дискусији на крају првог дана симпозијума, изнео сам три чисто методолошке примедбе организатору и излагачима.
Овим примедбама сам разоткрио намеру организатора да изменом назива винчанске азБуке и приписивањем овом најстаријем познатом писму назива «подунавска азБука», прикрију истину о слоВенском пореклу азБуке и
слоВенском/колоВенском садржају винчанске
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цивилизације. Моје излагање овде преносим у
целости и у неизмењеном облику:
1. Научно је недопустиво да се винчанска цивилизација изоловано посматра од целине коју је чинила, а посебно да се идентификује са југоисточном Европом. Оваквом,
чак за савремене геополитичке поделе непостојећом идентификацијом, врши се у ствари гетоизација простора православних словенских земаља не само у садашњости, него се та гетоизација преноси на «Југоисточну Европу» у период неолита, што је и научни и логични апсурд. Археомитолошки симболи Винче се могу схватити само ако се сагледавају у целини са истоветним симболима који се појављују:
 како у Винчи
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 тако и у Троји (укључујући Лидију и Ликију) и
 код Етрусских.
У књизи под називом «Гомолава», појављују
се истоветни симболи као и у књизи «Богатство Троје», штампаној у Москви, у
Пушкиновом музеју где је 2005. године приказана изложба «Погледи Етрусков (иако је
правилно рећи Етрусских)». Последњи данашњи излагач професор Харалд Харман је то
управо и потврдио тиме што је изнео цртеж са двоструким кругом из винчанског
периода и одвојено цртеж из Троје у којима
је идентичан текст.
2.		Друга недопустива методолошка грешка
Српске академије наука (и уметности) јес91

те што иностране излагаче није упознала
са радовима признатих српских аутора, као
што су Радивоје Пешић и Светислав С. Билбија. Ови и други српски аутори су дали значајан научни допринос у систематизовању
винчанског писма и дешифровању етруских
и лидијских натписа и, што је најважније,
дали допринос науци указавши да је то једна целина која има за основ словенску азБуку.
Инострани научници који су данас излагали дали су несумњиву потврду да су винчански симболи заиста писмо. Али је недопустиво не само са позиције ауторских права научних резултата српских научника, него је и
методолошки недопустиво да се у излагању
не осврну на објављене радове Пешића, Билбије и других српских аутора који су о томе
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писали. Инострани излагачи имају право да
се не слажу са неким научним резултатима
других аутора, али је недопустиво да игноришу те радове, јер се тиме научна расправа враћа на ниво који је испод нивоа одговора
које су ови српски научници већ дали када је у
питању винчанска азБука која се овде данас
помиње – и као винчанско писмо и као дунавско писмо, што је данас једно исто, али је неприхватљива промена:
 јер се винчанска цивилизација лишава
својих признатих локалитета у Моравској и Вардарској долини и ван Србије, а са
друге стране,
 ствара се могућност да у даљим радовима ово «извориште» писма, које је јасно
везано за Винчу као признати археолош93

ки локалитет, уз помоћ оваквих посленика «отплива» узводно, уз Дунав. Морам
одмах да одговорим на коментар поштованог професора Хармана, да се Пешић
позивао на његове радове, а то управо потврђује коректност методолошког излагања професора Радивоја Пешића, који
је цитирао све до тада постојеће радове
о симболима писма уопште, који су њему
помогли да први систематизује винчанско писмо.
3. Трећа методолошка грешка код америчких
коорганизатора и иностраних излагача јесте то што они не знају српски језик, те због
тога нису могли да схвате многе знаке и највећу вредност рада професора Пешића, који
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је доказао неспорно да је винчанско писмо
фонетско писмо, иако датирано у период
од 5800. до 3500. године пре нове ере, како у
свом схематском приказу даје данас професор Хартман, признајући винчанско писмо
као најстарије, али првенствено у његовом
идеографском значењу.
Са своје стране, у прилог ставу професора Пешића, навео сам две највеће вредности његовог рада које су на овом научном симпозијуму
остале непримећене, пре свега због наведених научно недопустивих методолошких пропуста у научном разматрању и научном излагању иностраних излагача. Професор Пешић
је систематизујући винчанску азБуку (за коју
он користи изразе «писмо» и «азбука» као си95

нониме) и непогрешиво указујући да је етруска азбука идентична винчанској, утврдио два
принципа:
 принцип целовитости цивилизацијског
простора и
 принцип континуитета – без којих нема
разумевања фонетског значења винчанских симбола и писма.
Одмах сам навео и конкретнe примерe. Уважени професор Шан Вин је на том симпозијуму,
у свом материјалу (који нису добили сви слушаоци), навео два писана знака винчанске цивилизације које није могао да објасни:
1.
2.
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Ови знаци писма се могу објаснити само сагледавањем винчанског, лидијског и етрусског
писма као једне целине и у склопу мировозрења Старих СлоВена из тих времена када су
се називали КолоВени.
Наиме, први словни знак који има фонетско
значење објаснио је Светислав Билбија применом српске азБуке у оквиру етруске кованице
КолоВени, коју је правилно прочитао али погрешно објаснио друштвеним слојем колони и
латинским глаголом venio vici. Он је користио
етруску графему са златне плочице из Пирђија
(Пиргија) из VI века пре нове ере.
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КолоВени
1 2 3 4 5 6 7 8

Професор Шан Вин је фонетски знак изнео у
свом материјалу као њему нејасан, но неспорно нађен на винчанској грнчарији. Како се види из истинског назива КолоВени (касније
СлоВени) тај знак који професор Шан није разумео је колоВенски/слоВенски азБучни фонетски знак В винчанског односно етруског
периода писања азбуке.
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Други знак писма нађеног у Винчи који професор Шан Вин није могао да разуме (не само
зато што не зна српски језик него и зато што
не зна дохришћанско мировозрење древних
СлоВена), узет је чак за симбол Института за
археомитологију из Себастопола (САД): .
Овај идеографски знак из Винче такође се налази у књизи Светислава Билбије «Староевропски језик и писмо Етрураца» а нађен је такође на простору Сарба (тур. Сарт, енг. Сард
престоница Лидије) у Малој Азији у склопу
назива којим су означавани данашњи СлоВени. Светислав Билбија овај идеографски
знак
није објаснио у целини већ га је означио као К... схватајући да је то нека реч. Ја
сам утврдио право значење овог идеографског знака упоређујући овај цео назив из Сар99

ба са идентичним називом КолоВени из Пиргија који је исписан фонетским знацима те сам
тако утврдио да овај идеографски знак
из
Винче и из Сарба (престонице Лидије) означава реч Коло (Сунце у његовом годишњем кретању) у склопу назива ВиниКоло. Овај натпис
из Сарба је старији од VI века пре н.е., вероватно XI в.п.н.е.)

8-5 4 3 2
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1

ВиниКоло
1 2 3 4 5 6 7 8

Овај назив је истоветан етруској речи КолоВени (VI век пре н.е.) са Златне плочице из Пирђија (Пиргија).
И управо чињеница истоветности и јединства
ових простора и те јединствене цивилизације
винчанске, лидијске и етрусске омогућава нам
да непогрешиво и без икакве дилеме дамо тачно и без икаквих одступања тумачење да тај
знак није реч Сунце или било какво кретање,
него прецизно и непогрешиво да одредимо да
је то српска реч: Коло (које је и тада и данас
у српском језику значило годишње «кретање»
Сунца). Скрећем пажњу да је тек у тој целини
винчанског, лидијског и етруског једнозначно,
да је то искључиво Коло у значењу «кретања»
Сунца, а не просто тумачење да је то кретање,
како претпоставља професор Шин, или Сунце
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јер је у етруској графеми тај идеографски знак
написан фонетским знацима у целости КолоВени, одакле је погрешно прочитана реч СлоВени како се ми данас називамо.
«Недељне информативне новине» (НИН),
Београд, у броју 2787, од 27.5.2004. на страницама 30, 31 и 32 објавиле су скоро у целости
моју дискусију на «Међународном симпозијуму о неолитском систему симбола југоисточне
Европе» који је одржан 25. маја 2004. године.
Радујем се што редакција српског часописа
«Православље» све чешће објављује врло позитивне оцене радова и радове присталица такозване српске историјске школе, који се труде да се отклоне фалсификати не само немачке
историјске школе, него и ватикански и грчки
фалсификати историје СлоВена:
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 Радивоје Пешић «Једна непозната историја Словена» (број 15, април 1990),
 текст о раду Олге Луковић-Пјановић под
насловом «Књига необоривих древних
доказа» (број 1, децембар 1994),
 поводом смрти Светислава С. Билбије
објављен је текст «Пред њим се искон
отворила» (број 15, април 1994),
 текст о радовима Милоша Милојевића
«Књига којом je брањена црква» (број 15,
фебруар 1998),
 текст одговора и коментар «Пешићa ће
разумети будуће време» (број 1, август
2004).
Надам се де ће ускоро и српска и руска деца, када овладају савременом азбуком, годину дана
у редовној школи изучавати «винчанску азбу103

ку», годину дана изучавати «расенску/рашанску азбуку» и годину дана изучавати «старослоВенску азбуку», јер ће за њих то бити игра откривања, из које ће се изнедрити нови научници попут Светислава С. Билбије и Радивоја Пешића, који ће моћи генијалном једноставношћу
да схвате многе одговоре које нам нуди азБука.
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Изводи из књиге
«РасСија најстарија цивилизација
и фреска Српски чудотворци
у Архангелском саборном храму
московског Кремља»
I) Етноним Словени је настао неправилним
читањем назива написаног азБуком етруског периода, који је значио КолоВени:
1. Назив КолоВени је настао у најстарија
времена када су називи настајали према
садржини појма и у сагласности са веРом тадашњих СлоВена (КолоВена):
1.1.		 Коло је означавало и означава у српском и руском језику и другим слоВен105

ским дијалектима годишњи циклус
привидног кретања Сунца (круг),
1.2.		 Вени је реч која је означавала и означава у српском и руском језику и
другим слоВенским дијалектима —
венац, односно род.
2. Истински назив СлоВена ← КолоВени
очуван је до данас на Златној плочици из
Пиргија (VI в. пре н.е.), која се данас чува у Етруском музеју (Музеју Етрураца)
«Вила Ђулија» у Риму,
2.1.		 Реч КолоВени (СлоВени) се, у етрусском периоду колоВенске (слоВенске)
фонетске азБуке (један знак означава један звук), писала здесна налево:
		 етРусски назив исписан са две речи:
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		 Правo значење:
			

КолоВени
12345678

		 (Коло=Сунце; венац=лоза,
		 род: Сунца Род)
			
		 Први ниво промена – неправилно прочитавање слоВенских (колоВенских) речи исписаних азБуком
етрусског периода:
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		 С л о В е н и С л А В е н и С л А В я н е
		 1 3 4 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 8
		 Даље промене – настале прилагођавањем локалним слоВенским
(колоВенским) дијалектима и реформама древног језика КолоВена
(СлоВена):
 Словени – написано према језичким правилима савременог српског језика, после многих промена, укључујући и познату реформу српског језика коју је реализовао Вук Стефановић Караџић,
тако да се не може ни наслутити
истинско порекло и значење ове
речи;
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 славяне – написано према језичким правилима савременог руског језика после многих промена, укључујући и познату реформу руског језика коју је реализовао руски цар Петар I и реформу
руског језика коју је реализовао
Лењин, тако да се не може ни наслутити истинско порекло и значење ове речи.
3. Прва реч овог назива (означена бројевима 1, 2, 3 и 4) као и сва азБука имала је
конкретну функцију у систему мировозрења (погледa на свет) КолоВена (СлоВена) тога периода:
3.1.		 Коло настаје захваљујући КолоВ109

рату (јужном и северном Сунчевом
повратнику – обратнику), одакле је
и настала графика изломљене линије, која је изражавала цикличност
тог процеса,
3.2.		 Два коловрата деле небо на четири дела, те се добија знак Х, због чега је иста ова реч у неким деловима
огромне цивилизације КолоВена –
СлоВена ишчитавана као реч Холо
(одакле је у руском језику за народну игру коло настала реч: хороВод;
исправно: хороВед, колоВед),
4. На Родосу је у оквиру (како је данас именујемо) винчанске цивилизације био
постављен огроман кип Бога Сунца, који
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су КолоВени називали «Коло с Родоса» а
Грци Колос по правилима свог језика.
4.1.		 Назив Бога КОЛО је у даљој историји погрешно прочитан и грецизиран под називом – аПОЛОн.
		 Бог Коло са четири српска огњила (којима покреће време и свет и
дарује годишња доба и живот на
Земљи) чува се у Етрусском музеју
«Вила Ђулија» у Риму под називом
«Аполон из Веиа» (Коло из Вениа),
4.2.		 Даље је Коло, као чисто колоВенски (слоВенски) бог,Творац живота
на Земљи латинизован под називом
Гелиос,
4.3.		 Бог Коло представљен је и данас у
српском знаку и грбу, као равност111

рани крст са четири огњила,
4.4.		 КолоВенска веРа о јединству и целовитости космоса природе и човека, о целовитости живе и неживе природе, о јединству предака и
потомака, о јединству колектива и
појединца била је изражена у њиховој мисли (идеји): «Све је Коло».
a) Оваква философија не представља просту цикличност иако је изражена већ у периоду тзв.
линијске културе.
b) Идеја Све је Коло имала је разноврсну графику изражавања.
 Нaјразличитије форме кола
као јединства кретања и бога
Кола представљене су у храму
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– Коловенијуму у граду СарБ-у
(енг. Сард, тур. Сарт) – престоници Лидије, у Давосу и другим местима данашње Швајцарске (Helvetie – КолоВеније),
па и на православним фрескама и иконама (на пример: икона Свети Георгије, друга четвртина XVII века, ризница Пећке Патријаршије; на фрескама
у Успенском сабору у Владимиру, Русија).
c) Грчки мислиоци ову мисао су
свели на “Panta rei” (Све се креће)
што је упростило и графику такозваног грчког фриза у односу
на колоВенску графику бога Ко113

ла – која је имала различите облике изражавања: као крст са
четри огњила, као два укрштена
равнострана “православна” крста која некада привидно стварају
осмоугаони знак итд.
d) Цикличност такозване линијске
културе или такозване тракасте
културе итд., којом су КолоВени
исказивали смену дана и ноћи,
смену годишњих доба (КолоДара), смену времена за сетву и жетву, добра и зла итд., треба сагледавати у целини изражених композиција у виду Кола како је то
представљено на очуваним главама колоВенске богиње Кеве
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(Мајке) која се називала и Баба –
КеБаба, КеБела (и данас реч баба
на руском језику значи – жена, на
српском: стара жена) због чијег
су поштовања, као мајке-Земље и
плодности, КолоВени (Словени –
Срби) у данашњој Босни и Херцеговини у давна времена називани бабуни (богумили).
4.5.		 КолоВени су у оквиру свог мировозрења истицали «Ми Коло», што
је значило «Ми смо Коло» (што се
најдуже одржало у Ликији, где је у
Ксантосу до данас очуван камени
стуб на којем се налази најстарији
кодекс исписан азБуком ликијског
периода), што се преко имена Ми115

Кола (које је очувано у Украјини),
МиКула (код Срба Личана) очувало у имену (Свети) Никола МирЛикијски, којег највише поштују и
славе Срби, Руси (Украјинци и Белоруси),
а) од опредељења «Ми Коло» преко
имена Св. Никола настао је појам
St. NiКolos, којег ми називамо
Деда Мраз. Ово не треба тумачити само у етимолошкој идентичности назива, него према смислу годишњег почетка, што доноси Деда Мраз, кога вози поворка
јелена, јер је Коло представљало
годишњи циклус кретања Земље
око Сунца (тзв. сунчана годи116

на), коју су древни КолоВени одредили на основу учења «Све је
Коло», према којем су годишњи
циклус Сунца (Коло), природа
и човек једна целина, због чега се
Коло материјализује:
 на пресеку дрвета у облику годова, захваљујући чему су одредили год као јединицу времена, одакле су неки западни
новоНароди прихватили овај
слоВенски назив за Коло у његовом временском трајању као
назив за бога – God,
 у облику јелена јер јелен сваке
године у тачно одређено време
мења рогове, чиме почиње но117

ви годишњи циклус – Коло.
б) Овакво схватање јелена у цикличности и јединству природе
најдуже се очувало код Северних КолоВена (СлоВена) – Вина, који су све до Лењиновог пуча 1917. били у саставу РасСије
(Русије, која се и данас на финском назива Венеја – Venaja), али
који су вековима пре тога били
принуђени да приме туђи језик и
своје име Вини преименују у Фини (у савременом српском језику називају их Финци), због чега се управо из Финске представа о Деда Мразу, поново вратила
у цео свет.
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 На простору Северне ДВине
(Архангелска област), која је остала у саставу Русије, у народној радиности и обојеним прикладним сувенирима у потпуности су се очували симболи
(јелен, српска оцила као Коло у
виду кретања Сунца и кретања
Земље, како их исцртавају и на
кућама у ХелВетији/Швајцарској, птице које најављују долазак пролећног Сунца, колоВрат,
коњ, петао који најављује долазак јутарњег Сунца итд.) древне
цивилизације, која се називала
РасСија односно КолоВенија, а
коју данас називамо винчанска
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цивилизација односно култура, неосновано је сужавајући на
простор Београда, где јој је био
центар, Подунавља и Повардарја.
5. После такозване Римске револуције 509.
г. пре н.е., када је војна олигархија Латина преузела власт у Риму и збацила последње колоВенске (како ми данас говоримо етрусске) цареве:
5.1.		 земљорадња и сточарство су престали да буду примарне привредне
гране, које су биле темељ колоВенског (слоВенског) родовског и племенског система, и
5.2.		 трговина је постала основна при120

вредна грана, а војна и економска експанзија претпоставка егзистенције
тог новог – грађанског друштва,
5.3.		 започета је кодификација новог језика – латинског, који се ослањао
на основна граматичка правила језика РасСена и копирао умногоме
азБуку КолоВена, која је као темељ
веРе РАсСена (КолоВена – СлоВена) уништавана и прогањана, као и
следбеници старе веРе,
5.4.		 забрањени су сви симболи колоВенске (слоВенске) веРе, а Сенат
Римске империје је путем Senatus
Consulta наново утврђивао које ће
ствари бити сакралне (res sacre) а
које религиозне (res religiose).
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6. КолоВени (данашњи СлоВени) су пре
Римског пуча 509. г. пре н.е. себе називали (и) Раси односно РасСени:
6.1. РАси је назив који је имао конкретан
садржај одређен веРом КолоВена
(СлоВена) а означавао је РодПрвобитни (Изворни):
a) Р – Род
b) Аз – Првобитни, које значење
до данас има прво слово азбуке
односно прва реч руске и српске азбуке (Аз → ас; ова реч је данас изгубила значење «изворни –
првобитни», али је очувала значење «први»),
6.2.		 Реч Раси (РодПрвобитни) је синонимна речи РАсСени јер се сматра122

ло да је Род Првобитни настао као
сенка, венац Кола (круга, кретања
Сунца), што је истоветно са речју
КолоВени,
7. Реч КолоВени (СлоВени – СунцуРод) може се прочитати и на каменом стубу из
Сарда из периода пре VI в. пре н.е., (могуће око XI в. пре н.е.), који је америчка
археолошка експедиција нашла између
1911. и 1917. године у Малој Азији.
7.1.		 Реч КолоВени (СлоВени) на стели
из Сарда је исписана колоВенском
(слоВенском) азБуком лидијског
периода, здесна налево:
		 лидијска реч исписана азБуком
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8-5 4 3 2

1

7.2. Слова означена бројевима од 1 до 4
исписана су здесна налево фонетским знацима српске односно руске
азбуке (винчанске азБуке).
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означен бројевима 5 – 8
7.3.		 Знак
представља идеографски знак (знак
који означава цео појам).
7.4.		 Помоћу исте такве речи КолоВени,
написане истом том азБуком КолоВена (СлоВена) етруског периода (
), открио сам да је идео-

графским знаком
исписана реч
– Коло и да цела кованица значи
Вини Коло (Венац – Род Сунца).
		 Истинско значење ове речи је:
		 В и н и К о л о (Венац/Род Сунца)
		 1 2 3 4 5 6 7 8
8. Из речи КолоВени, којом су касније означавани СлоВени, неколико стотина
година после Римског војног пуча 509. г.
пре н.е., настало је неколико нових појмова, до тада непостојећих нација, народа и друштвених слојева:
8.1.1. хЕлени – јер је прва реч назива
Коло(Вени) писана као знак Х јер је
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у неким деловима Коло изговарано
као Холо. Знак «Х» је био истовремено :
 идеографски знак који означава
појам «Коло» односно «Холо»,
 фонетски знак «Х», према обичају да се општепознати појам
пише само првим словом,
 симбол равностраног српског
(колоВенског, неправилно названог грчког) крста, којим су КолоВени (СлоВени) делили небо
на четири дела, који је и означавао Коло и четири годишња доба, којима Коло дарује (колоДар
– календар) плодове на Мајци
Земљи,
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		 Претварање назива КолоВени (СлоВени) у → хЕлени остварено је и тако што је из лидијске речи ВиниКоло исписане као КолоВини изведен
нови појам. С обзиром на то да је
знак «Х» значио реч «Коло», овај
део КолоВена:
a) негде се назива ХЕЛлени – у енглеском језику: Hellene (ancient
Greek); множина у немачком:
Hellenen; у француском: Hellene)
 Овај назив је у изворнику имао
значење КолоВени односно Вени а никако (стари) Грци, како
је неосновано приписан Грцима, после чега је тај период цивилизације КолоВена неосно127

вано третиран као грчки,
Истински назив КолоВена

8 7 6 5 4–1
		
 први део речи Коло прочитан је
каоХел(иос)= Hel		
1-4
 друга азбучна реч Вини претворила се у «лини»
		
l i n i
		
5 678
ишчитана латинско-грчком графиком, због чега је азБучно слово В прочитно као L («Л»)
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		 Отуда двоструко ll (лл) и у грчком
(Hellenes) и у руском језику (эллины) јер је тиме у потпуности очувана графика основног текста. Отуда је настао и назив Ликијски и Лидијски језик иако су то винијски односно колоВенски језик, или по његовом мировозрењском синониму:
РАски језик, који је касније у називу постао руски језик.
b)		 Негде се назива Елени, односно Елини (једнина у руском језику: элинн).
У овој варијанти претварање назива КолоВени (СлоВени) у → хЕлени
остварено је тако што је из лидијске
речи ВиниКоло исписане као КолоВини изведен нови појам:
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		 Истински назив КолоВени исписиван је помоћу

				

8 7 6 5 4–1

		 идеограмског знака (Коло) и фонетских знакова Вени при чему је
идеограмски знак
(Коло) означен бројевима 1 – 4 прочитан као Е
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Е л и н и
1 5 6 7 8

		 или грчком графиком (Е)
				

Е λ ι ν ι
1 5 6 7 8

8.1.2. ИЛири На истом принципу и истом грешком тумачења идеографског знака који је представљао Коло
настао је и појам Илири. Код овог
појма глосатори су знак Коло ишчитали као латинично “I”
		 Истински назив КолоВени

            8

7 6 5 4–1
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 први део речи Коло прочитан је
као I (И) = I
l i r i
1-4 5 6 7 8
 друга азбучна реч Вини претворила се у «лиrи» ишчитана латинско-грчком графиком, због
чега је слово «В» прочитано као
L «Л»

132

		 Тако се јасно види да нису Албанци потомци Илира, како је Ватикан
(после успеха Првог српског устанка и пропасти пројекта да се преко
Илирског покрета Срби покатоличе) почео да протура преко Јиречека. Јасно је да су били и остали
КолоВени – СлоВени а да је назив

Илири само погрешно ишчитавање
назива КолоВини/СлоВени.
8.2. ХрВати и његов паралелни и синонимни назив Croati (Кроати), који
су настали тако што је реч КолоВени погрешно транскрибована у латиницу, па је азБучни знак «К»:
a) у једној варијанти читан као азБучно слово «Х» а затим претворен у латинично слово «Н»,
b) у другој, исто тако ватиканској варијанти, ишчитан као латинично слово «С», као што су
и остали фонетски знаци азБуке
из назива КолоВени, неправилно
ишчитани латиницом.
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Прави назив
			

КолоВени
1234 5678

				
a) Неправилно ишчитан назив I
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Х r V а 		
t (и) i
1 2 3 4 5 6 (7) 8

b) Неправилно ишчитан назив II

C r u a t (и) i
			
1 2 3 4 5 6 (7) 8
8.3.		 SVabi, који је настао из Словенске
речи КолоВени исписане
Вени,
при чему је први знак, који је био
идеографски знак у значењу «Коло», погрешно ишчитан:
 као латинично слово «S» због чега је уместо речи КолоВани настала реч SВаби а у новогерманском претворена у SchVabi,
 ова српска реч у повратку у срп135

ски односно руски језик претворена је у реч шВабе – Швабе,
8.4.		 Swedi, код које је идеографски знак
		 « », којим се изражавало Коло односно Коло(Врат) – Сунчани повратник, у речи КолоВени прочитан
као латинично слово «S», а у повратку на словенску азбуку на руском настао назив: сВеды (сВеди) и
даље шВеды, док је у српском језику творбеном адаптацијом помоћу
суфикса «јани» настала још мање
препознатљива у односу на изворник реч: шВедјани → ШВеђани,
8.5.		 NorVegese од речи Северни Вени латинизовањем преко речи norWei (ен136

глески изговор за реч Norway – НорВешка; у француском: NorVegien)
постало НорВеги што је у повратку
на српски творбеном адаптацијом
помоћу суфикса «јани» претворено
у: норВегјани → НорВежани,
8.6.		 Хети (Κήτιοι: ← Keti ← ХЕти ← КолоВети), где је слово Х настало као
збир два графичка знака за појам
КолоВрата – за северни и јужни
КолоВрат (сунчани повратник).
Овај назив је настао тако што je:
a) знак «Х» означавао или замењивао реч Коло односно реч Холо у
истом значењу годишњег Сунчевог циклуса преко споја знака за
два повратника – северни и јужни,
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b) реч Ети проистекла од скраћивања речи Вети, односно Вени,
8.7.		 Келти (Keltoi) – назив настао тако
што је:
a) слово «К» био ознака за реч «Коло»,
b) завршетак речи био остатак од
речи Вети односно Вени (Венти). Ова реч «келти» и поред наводног нестанка народа «Келта»
(стварно: КолоВени – СлоВени),
очувана је у савременом финском изразу
«kieli, kieltä» – језик, говорити
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Ово због тога што је језик за КолоВене био основни заједнички
елеменат схватања себе као целине тог Првобитног Рода – РасСенског, попут синонима за данашње схватање појма народ,
8.8.		 Гали (Galli) је по многим ауторима
био древни назив за Словене (КолоВене), што се најбоље види из
«Записа о Галском рату» Јулија Цезара, који као синоним за Гале користи изразе Венди и ХелВети (латинизован израз од КолоВени јер је
Хелиос израз за Коло, мада је Коло
више него само Сунце — то је круг
Сунца, кретање Сунца).
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		 Реч Гали је настала из речи КолоВени и потиче од двоструког усаглашавања:
a) основног описа КолоВена:
БЕЛИ (белоБради, белоКоси) = Belle
(figure – у француском), Belle
France (прелепа Француска) и
b) речи Коло(Вени) тако да је и данданас у француском очувана у целости звучна конструкција за Гале (Коло-Вене) Бели →Galli ←→
Gaulois што се изговара: КолоАз,
што значи Коло(сам)Ја, при чему
је Аз и ознака за првобитно, изворно. То је типична колоВенска идентификација колективног,
индивидуалног и божанског, јер
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су деца, по веРи КолоВена, васкрс божанских предака. Отуда и
невиђена гордост Француза, која
се може поредити само са српском, јер је настала из исте веРе,
односно убеђености да су првобитни божански род.
Прихватањем латинског писма, а
касније и културе, овај део КолоВена, које су почели називати Гали, изгубио је своју «словенску»
припадност, иако чувају многа
колоВенска (словенска) знамења
као што су:
 српски, тзв. «Константинов
стег», као израз космогоније –
веРе КолоВена (СлоВена),
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 петао као теофанија бога Кола, чији долазак петао најављује
свако јутро пред излазак Сунца,
 обележавање ватрама доласка
пролећа и Кола (Сунца), којем
као и Стари СлоВени (КолоВени) ватрама помажу да се оно
појави итд...
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8.9.		 ВиКинги – овај назив је настао услед неслоВенског читања речи КолоВени исписане колоВенском методом критског, хетског и етруског
периода, којом су КолоВени опонашали Коло и КолоВрат, пошто азБука и јесте Божја посланица. Тај начин колоВенског писања данас је

познат у науци као бустрофедон
(bustrophedon – воловско орање),
састављено од речи:
 bus – бик (што је разумљиво ако
се има у виду да је бик био колоВенска теофанија бога Кола) и
грчке речи
 strepho – окрећем.
		 Реч ВиКинги је тако била написана или у циљу неширења суштинског значења речи КолоВени у овој
конструкцији или обрнуто – да би
се њеним писањем опонашало Коло
чијим кретањем КолоВени и настају,
тако да:
 су прво била исписана два прва
слова Ви... (од речи Вини),
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 затим је било исписано слово
К(оло), а затим
 слова ...ни (као наставак речи
Вини), тако да су се слова «и» и
«г» појавила само при несловенском праволинијском читању тих
речи, ради усаглашавања,
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8.10. Колони (Coloni), друштвени слој
у Римској империји. Историчари
римског права не знају да објасне
како су колони слободни а истовремено су, по њиховим наводима,
и робови (што су, у јавноправном
смислу, две супротности). У овом
раду су изложени докази, хронологија реформи државног апарата и

друштвених промена услед којих су
КолоВене (словенски народ) уместо правог назива КолоВени почели
да називају «колони» јер су то били слободни грађани али везани за
земљу (робови земље),

		
		 Истинско значење речи је
			
		 КолоВени (СунцаРод)

		 Скраћивање и камуфлирање основног значења
		 Коло(Ве)ни
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		 Трећи ниво тренсформације и фалсификата
		
		 колони
		 По истом принципу скраћивања
настала је и реч колонија из речи
КолоВенија која је синонимно значење цивилизације РАСсија.
		 Истинско значење речи је
		 КолоВенија (СунцаРодИја)
			
Сунца род сам и ја
		 Скраћивање и камуфлирање основног значења за огромне територије
које је обухватила ова цивилизација
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Коло(Ве)нија
		 Трећи ниво тренсформације и фалсификата колонија
8.11. ВизиГоти (који су називани и
ТерВин(З)и – прекодунавска група,
и Греутхинзи – понтијска група).
Овај назив за КолоВене (СлоВене)
настао је услед тога што су Древни
СлоВени (КолоВени – ВиниКоло)
«подржавали племенски култ у облику дрвене статуе» због тога што
се Коло као годишњи циклус одражава у стаблу дрвета у виду годова, па је за њих реч Коло имала
свој синоним у речи Год (што је био
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материјализовани бог Коло у стаблу дрвета од чега су правили куће
као светилиште и облик БогоПрослављења).
a) Од ове колоВенске (СлоВенске)
речи «год», која је изражавала
јединицу времена у којој Сунце
направи божански круг (Коло)
материјализујући се у год-овима
дрвета, настала је:
 руска реч «год» односно српска
реч «ГОДина» и
 енглеска реч God (god ← бог
Коло материјализован у годовима дрвета).
b) Да би се прикрило и уништило
мировозрење КолоВена, које је
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било исказано у њиховом имену, КолоВене почињу да називају
Готима (Годима односно ВиниГодима) а касније ВизиГотима. Овај
процес је праћен:
 «црквеном дипломатијом» Ромеја, тиме што се на такозвани готски језик преводи Свето
писмо. У историографији се овај
превод помиње под називом
«Готска Библија», а она је наводно била написана писмом скоро
идентичним грчком алфабету,
које је за ту прилику «смислио»
Улфила. Као што је било уобичајено у таквим случајвема, овај
превод није сачуван.
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 војним погромима које су Ромеји чинили над такозваним
Готима (КолоВенима – слоВенима) као саставним делом
«црквене дипломатије» покрштавања «Гота» (Года),
 «фабриковањем и инструментализацијом стереотипне представе о Готима», демонизацијом Гота, «техникама индуцирања социјалног транса» Ромеја, на основу чега Амброзије
Милански препоручује патњу и
искупљење као опште средство
супротстављања Готима. На основу тога хришћански проповедник Темистије, свети Амброзије

и «историчар» њиховог времена
Амијан Марцелин представљали
су Готе (јАзиге):
 као «омражене» и оне који
се радују боловима Ромеја,
 као јахаче Апокалипсе и оне
који доносе крај света,
 као непријатеље Цркве,
 стварањем психозе о најезди
Гота, која је најављивана као
крај света. Управо из тих техника индуцирања социјалног
транса изродиле су се касније
«научне теорије» о наводном
насељавању 1.000.000 душа
ВизиГота на Балкан, које су, у
каснијим, исто тако мало «на151

учним» размишљањима, «уразумљене» до 50.000 насељених
Гота, који су исто тако без трага нестали у V веку. Но већ у
VI веку исти такви пропагатори и исти такви квази-научници и квази-историчари, истим таквим техникама индуцирања социјалног транса Ромеја «насељавају Словене» на
исти тај Балкан. Само уместо
Улфиле «ново» писмо за КолоВене (СлоВене) смишља Кирило (Ћирило) и његов брат Методије, које је византијски цар
наводно послао за добро (тих
наводних варвара) – Словена.
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Исте технике индуцирања социјалног транса западне Европе и САД Ватикан и НАТОпакт су користили на крају XX
века да би издејствовали десетогодишње санкције против
потомака тих «Гота» односно
КолоВена односно српског народа и оправдали НАТО бомбардовање Југославије бомбама са обогаћеним ураном.
Зато треба очекивати да се у
најближој будућности прогласи нови светац «ромејски», заслужан за успешну демонизацију Срба као што је некада
Амброзије проглашен за свеца
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за демонизацију српских предака – наводних «Гота».
8.12. Од словенске речи КолоВе(нија)
настали су и следећи називи:
a) КиеВ,
b) Дукља,
c) Creta (Крит)
Ове називе наметнули су језуити
и инквизитори у оквиру «црквене дипломатије Ромеја» као пратећег метода сурових војних погрома које су примењивали против КолоВена (СлоВена) тако
што су назив КолоВе(ниЈА) који
је био написан азБуком преписали латиницом
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Истински етноним КолоВе(ниЈА)

			
			

6 5 4 3 21
К о л о Ве(нија)
1  2 3 4 5 6

a) Из назива КолоВе(ниЈА) погрешно је прочитан назив КиеВ а такође и називи других градова који су на великом простору означавали овај етноним КолоВена јер је персонална припадност била облик одређења територије њиховог живљења (што је
исказано и у називу КолоВениЈА,
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РасСиЈА, СарБиЈА) па су административни центри били само део персоналне идентификације целе цивилизације КолоВена (РасСена):
Први варијант неправилног ишчитавања етнонима КолоВе(ниЈА)
латиницом
			
		

1 3 4 5
K j u e

6
w

Овде је колоВенски назив
«КолоВе(ни)» етруског периода
развоја азБуке написан слева на156

десно ради лакше и очевидније
илустрације савременом читаоцу
како је настао процес погрешног латинизовања азБучног назива КолоВена и како су језуити
прочитали реч Cjuew → Cuiewa
(Кuiewa) из којег су квазинаучници наметнули «СлоВенима»
(КолоВенима) и реч Кијев. Ово
није тешко разумети ако се има
у виду да чак и савремена постКомунистичка Москва као и она
Совјетска слави годишњицу свога оснивања на основу првог помињања имена Москва у папском акту (у ватиканским архивама), које сматрају поузда157

ним хронолошким доказом, што
је права катастрофа за истину о
прехришћанској историји СлоВена (КолоВена),
Потврда овоме је чињеница да се
и данас Русија (руски РасСија –
Россия) на латишком језику (данашња суверена држава ЛатВија)
назива никако другачије до КриеВија – Krievija, што:
 је варијација погрешног ишчитавања речи КолоВе(нија) као
Кијев, а
 у суштини значи КолоВенија,
док се Руси као народ по овоме називају Криевс – што је и
неправилно изговарање нека158

дашњег, наводно, племена КриВичи (КолоВени – СлоВени).
b) Из назива КолоВе(ниЈА) погрешно је прочитан и назив (Do)Clea
– DoClea који се у повратку на
српски језик претворио у митску
државу Дукљу, с непознатим и
непостојећим народом «Дукљани», на основу чега су агенти Ватикана у Црној Гори после распада Југославије основали такозвану Дукљанску академију наука,
чији је циљ разбијање Срба из
Србије (чији је територијални
назив Србијанци) и Срба из Црне Горе (територијални назив
којих је Црногорци) на два суп159

ротстављена табора, како је чинио и Јулије Цезар са њиховим
прецима, што су Брозови јаничари поновили и при разбијању
Југославије, сукобљавајући Србе
православце, Србе муслимане и
Србе који су били принуђени да
приме католичанство.

C l l e
1 2 3 4 (5)

a
6

Назив ДуКља погрешно је прочитан тако што је:
 азБуком исписан назив КолоВе/ниЈА (као израз персоналне
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идентификације КолоВена са
колективитетом а тек онда израз простора на којем је тај етнос – савез племена живео) ишчитан према латиничној сличности латиничних знакова са
азБучним знацима како је назив заиста био исписан, док је
 префикс «До» означавао српски икавско-јекавски придев
односно екавски «део» (КолоВеније) тако да је и ДиоКлетиан (DioCletianus 243 – између
313. и 316. године римски император од 284. до 305. године,
чије је име истог начина ишчитавања) поделио империју
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на 12 диоЦеза, у складу са реалним персоналним саставом
живља, укључујући првенствено колоВенски (слоВенски –
српски народ, који је у том периоду живео на територији садашње Црне Горе, где до данашњег дана и живи).
Потврда овоме је и временски
каснији назив апсолутно истог
дела КолоВе/није (који је неправилно ишчитаван као Do/Clea)
→ Зета који је настао у XI веку
тако што је:
 идеографски знак за Коло
погрешно ишчитан као фонетс162

ки знак – ћирилично слово «З»
односно као латинично «Z» а
 остали део је настао сажимањем речи (Коло)Ветија (што
је синоним речи КолоВенија).
По истом принципу у европску филологију је тек у XIX веку
уведен назив за древни народ
Зенди, што су у ствари били
КолоВенди (СлоВени) иранског периода, из којег је остало учење зороАстризам, што
је била једна од форми учења о
Колу као Богу који се тако назива и на персијском језику:
БогАс (БогАз: Бог Првобитни, Изворник – јутарња ЗВез163

да јер звезда по наведеном сажимању и значи КолоВеда, као
што је Зета значила КолоВетиЈА).
Део КолоВеније, који је погрешно ишчитаван као Дукља, а
затим као Зета назван је Црна
Гора временски тек после пута
Светог Саве у Тебу (Тиваиду).
c) Из назива КолоВе(ниј)а погрешно је прочитан и назив Creta
(Крит). То је учињено посредством представника Венеције
која су доминирала овим острвом од 1212. до 1669. године. Иако су Венецијанци били већином СлоВени, прихвативши ла164

тиницу за своје писмо, погрешно су из етруског (српског) назива КолоВе(ниј)а прочитали Creta
(Крит)
						
			
		
		

						
1 3
5
6
9
		
или латинском графиком

		
		

CrETA
13569
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Доказ овоме нису само апсолутна идентичност латиничног назива са азбучним изворником,
него пре свега митологија Крита,
која од сачуваног царског трона
(који садржи знак идентичан Основном АзБучном знаку ранијег
периода Лепенског Вира) до знака Бика и двоструке секире може да се разуме само преко мировозрења КолоВена (СлоВена).
8.13. Из речи КолоДар – како се називао
главни град српских земаља на КолоДарском језеру – неправилним читањем идеографског знака «S», који
је означавао Коло настали су називи:
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 SkaДар – који је као реч повратница у српски језик остала запамћена као СкаДар,
 SkaДарско језеро које се данас
налази на граници између Црне
Горе и Албаније и као реч повратница у српски језик назива се
неправилно – Скадарско језеро.
		 Косово и Метохија је света земља
за Србе јер се на том простору налазила српска престоница КолоДар
(данас СкаДар) која је лукавом политиком иностраних центара моћи
на Лондонској конференцији амбасадора 1913. године припојена Албанији да би се Србији спречио
излазак на Јадранско море, чиме
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је Енглеска ратификовала етничка чишћења која је Турска спровела покољем Срба после аустријско-турских ратова, после којих је и
значајан део Срба, који се није иселио, да би се спасао, морао прихватити албански језик и ислам, док су
у кући и даље говорили српским језиком.
8.14. Из речи КолоДонија изведен је неправилним читањем назив КалеДонија (лат. Caledonia) као латински назив за северни део Британских
острва, који су насељавала такозвана Келтска (Галска) племена што су
у ствари били КолоВени – Сколо168

ти, који су допрли из данашње Ирске у периоду IV века, од када се Каледонија назива Земља Скоттов –
Scotland – Шкотска (даљим истраживањима треба прецизирати значење другог дела изворне речи Коло/Донија).
8.15. Из речи КолоВини настао је назив за
вино као пиће. Назив вино је истоветан како у колоВенским (слоВенским)
дијалектима, тако и у италијанском,
француском, шпанском, енглеском и
језицима других земаља где су живели представници КолоВена (СлоВена), који су сматрали да су сенка бога Коло односно његова лоза.
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8.16. С обзиром на то да су острва данашње Велике Британије (која су
се физички одвојила од некадашњег јединственог континента) била краћи период под окупацијом
римских легиона него остали простори у којима је, после Римске револуције 509. г. пре н.е., забрањивана вера КолоВена (СлоВена), управо у Великој Британији, преко некадашњих колоВенских родова –
Сакса и других, од којих неке данас називамо Ирци, Скоти → Шкоти ← Скити, у енглеском језику назив КолоВени очувао се заједно са
једном од манифестација веРе КолоВена (СлоВена):
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a) Helloween [Hæləuv’i:n] звучно
као «хелоувин» (исписано AзБуком), што и значи КолоВин односно ХолоВин:
Древни назив СлоВена
		

Правo значење:
К о л о В е н и (Сунца Род)
1 2 3 45678
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Енглески назив за КолеДање:
H e l l o w e e n (на српском КолоВин)
Енглески назив исписан азБуком:
ХелоуВин
1 234х 567
b) С обзиром на то да је слово «е»,
које је означено бројем 2 настало
из основног елемента азБуке, где
је основни елеменат носио значење и слова «о» и значење слова «е», а да се слово «К» читало
и као «Х», може се сматрати да
постоји апсолутна звучна поду172

дарност:
 назива Helloween (ХелоуВин) и
 назива КолоВен(и).
c) КолоВени су преко своје веРе учили своју децу да су њихови преци Свети и да преци васкрсавају у деци (јединство генерација не само генетски и по
крви него и духовно), па је овај
празник КолеДа – Кољаде (КолоВена – ХелоВена) био посвећен Светлости Предака (огњила у тикви као биљној алегорији
цикличности круга бога Коло).
У хришћанско време празник је
очувао име КолоВена (СлоВена),
173

али је добио предзнак:
 празник духова па чак и
 нетачан предзнак празник вештица (као нечег негативног).
d) Енглеска реч «hallo [hæləu]» –
«свети» звучно је незнатно измењена реч Холо односно Коло
= свети (All hallows day: дан свих
светих, који наступа после празника Helloween → ХелоуВин =
КолоВен/и).
e) Али hallo [hæləu] нема само
звучну подударност са речју Коло (Холо) већ се ради и о језичкој и садржинској подударности јер се Коло (круг светлости,
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Сунца) одражава за ликом Исуса
Христа и свих његових 12 апостола (12 месеци у години колико
траје Коло – сунчана година).
f) У хришћанском фрескосликарству СлоВена Коло носи назив
«ореол – нимб» јер ако би СлоВени као и Енглези свете и ореол називали Коло односно «Холо», код СлоВена би та реч имала
прехришћанско значење, пошто
реч hallow очигледно има СлоВенско значење: Коло. Али пошто је реч hallo за Енглезе страна –
слоВенска (колоВенска) реч, она,
као апстрактна, данас носи пре
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свега хришћанско значење и користи се равноправно као синоним енглеског «Saint» (свети).
II. Историја по преовлађујућем мишљењу потиче од грчке речи historia, што означава причу о прошлости, сазнање о прошлости.
1. Историја као сазнање о прошлости често
није «исто» што и оно што се заиста десило
у прошлости.
1.1. На српском језику историја значи «исто
Р(од) и ја», јер се код КолоВена појединац идентификовао с Родом, односно с
целином колектива, али не само с колективом и целином једне генерације, већ с
Родом предака и потомцима тога Рода.
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1.2. Србин – КолоВен (СлоВен) и данас се
идентификује са целином Рода и Прецима јер се у давна времена сматрало да
рођењем детета, кроз његову крв и дух,
васкрсавају преци и дух предака, што је
у научном смислу тачно.
1.3. Зато је и предање о прошлости средство
тог процеса идентификације појединца
и Рода предака те је истоРиЈа за СлоВене
део социјализације личности и део етике.
2. Историја као наука требало би да тежи макар овом српском историјском идеалу по
којем научни резултати треба да буду исти,
односно истоветни, или макар приближно
истоветни оном што се десило у прошлости.
2.1. Као што је у совјетско време свака науч177

на књига морала почети закључцима неког од партијских конгреса или догмама
марксизма-лењинизма, тако је после 380.
године, када је усвојен Теодосијев едикт,
свака књига о изучавању опште (старе)
историје, почињала «библијском и грчком хронографијом, које обично почињу
космографијом, тј. кратким описом расељавања Нојевих потомака», чиме је
прехришћански период СлоВена био
осуђен на брисање и фалсификовање.
2.2. Утемељивачи историје Херодот и Тукидид су били гласноговорници грчке војне и трговачке олигархије, која је установила власт не само у грчким већ и у колоВенским (хЕленским) крајевима,
2.3. Изторичари Тит Ливије, Тацит и Плутарх
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били су гласноговорници римске војне и
трговачке олигархије која је Римском револуцијом 509. године пре нове ере успоставила латинску власт над колоВенским територијама и свргла последње
етрусске цареве, који су представљали
земљораднички и сточарски «примарни
облик привредне делатности».
3. Римско право је по свом пореклу колоВенско право односно етРусско право јер су основне правне појмове Римљани сазнали од
КолоВена (СлоВена) односно РасСена →
етРусских, а не, како су нас погрешно учили, у грчким колоНијама на Апенинима, јер
да је тако, то би значило да је Грчка била на
Апенинима а не на Пелопонезу односно са179

мо на делу Пелопонеза.
3.1. Римско право је очувано у облику који је
одређен радом глосатора, постглосатора, рецепцијама и кодификацијама у Византији, па је очувано као римско-византијско право.
3.2. «Глосе представљају етруске текстове са латинским или грчким преводом»,
те је јасно да су прве глосе исписиване
на књигама римског права, на маргинама (белинама) књиге, латинским писмом
етРусских знакова основног текста (проста транслитерација с преводом, којим се
искривљује смисао етРусских појмова):
a)		 право (ius) и «правосуђе» (iustitia)
потичу од колоВенске (слоВенске)
речи «устити» јер, судећи по очу180

ваним варијантама Закона XII таблица, у коме, као првоизворном законику Римљана, није било разумевања субјективног права (ius) као
целине састављене од:
 пуномоћја и
 захтева у виду тужбе, која се
подноси ако се пуномоћје не остварује,
већ је остварење тужбе помоћу усмене расправе – устења и било право (ius – јус) а истовремено и правосуђе (јустиција).
b)		 КоДекс је латинизовани облик КолоВенских КолоДух (КоDuh –
CoDeux) стелâ, на којима су КолоВени (СлоВени) исписивали своја
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основна правила.
c)		 ResPublica (Ствар Јавна) је латинизована конструкција изведена од:
 јавног већања комиције куратих
– мушких саплеменика (comitia
curiata),
 и истоветности корена колоВенских (слоВенских) речи:
 вече, већање и
 «вешћ (вещ)» – ствар.
3.3. Јасно је да је због тога римско право
скривано и уништавано у западном делу
Римске империје, јер би се открило да је
оно по пореклу било етРусско право.
3.4. Валтазар Богишић, професор историје
права словенских народа на Универзитету у Одеси, саставивши Општи имовинс182

ки законик Црне Горе 1888. године, на основу анкета у народу (по нахијама) – како решавати поједине правне проблеме –
васкрсао је етРусско-римско право,
3.5. Гајеве «Институције», уџбеник римског
права из V века, који је познати немачки историчар Нибур нашао 1816. године у Веронском сабору испод текста Св.
Јеронима «Epistolae et Polemica», сведоче да је у Риму после Римске револуције
509. г. пре н.е. Сенат сенатским уредбама
(Senatus Consulta) одређивао:
a)		 ствари које су посвећене вишим
Боговима (res sacrаe – црквене),
чија је градња и уређење скупих
Храмова припадало власти односно онима који су располагали круп183

ним финансијским изворима на основу монопола физичке принуде у
конкретној Римској држави,
b)		 ствари религиозне (res religiosаe
– божанске, погребне), чије је
уређење било препуштено:
 consorcium-у (породичним задругама),
 агнатским породицама (заснованим на својинским овлашћењима односно manus-у породичног
старешине – pater familias) односно
 когнатским породицама (по
крвном сродству).
Тако се на нивоу породице и породичне задруге одређивао садржај
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погребних ствари односно религиозних ствари.
Res religiosae етрусских су једно од
ретких и најдрагоценијих могућих
сведочанстава о прехришћанској историји древних СлоВена јер
су се у етрусским гробницама очувале фреске, као колоВенска (слоВенска) традиција, иако је касније
неоправдано названа «византијско фрескосликарство», одвојено од
историје СлоВена.
 Као археолошки извор колоВенске цивилизације данас су очуване претежно само оне етрусске гробнице које су пронађене у
XIX односно у XX веку.
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4. Константин I Велики (Constantinus) (рођен
око 285, у околини српског Скопља; починуо 337) римски император од 306. године,
као велики реформатор државног апарата
Римске империје и тада важеће религије, у
ситуацији када се римско грађанско друштво распадало, користио је и већ постојећу
симболику Рода колоВенског.
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4.1. Константинов монограм значи Род КолоВена иако је по легенди у том знаку
наводно исписано име Исуса Христа (јер
се, како каже легенда, «цару Константину на дан 28. октобра 312. године, када је
ишао са војском против Максентија, јавио на небу крст усред бела дана, што
су наводно посведочили многи савремени
писци према изјавама очевидаца»). Ова
легенда нема научну основу зато:
a) што је овај знак кован на металним
новчићима педесет година пре тог
датума, у време владавине Трајана
Декија (249–251);
b) што је овај знак коришћен знатно раније за означавање Рода КолоВена;
c) што је овај знак КолоВена исликан
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у Виминацијуму (Србија) у првом
веку, где је недавно пронађен очуван на фрескама тога периода (иако
представници Археолошког музеја
САНУ апсолутно неосновано покушавају да га припишу Александријцима, који су наводно пролазили Балканом тога периода),
d)што би знак Исуса Христа имао монограм ИХ;
e) што знак Х није уопште слово него
знак Коло, који је графички и представљен са динамиком кретања укруг, због чега су крајеви шири од
пресека због ротационе силе тог
кретања – кола;
f) што је круг који је приказан око
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знака Х венац лозе и ловора – славе, са знаком Сунца и природним цветом, јер биљке настају захваљујући кретању Сунца;
g) што знак А у левом делу – углу не
значи грчко слово алфа него значи
основни азБучни знак Аз, у смислу
Првобитни;
h)што знак у десном делу – углу не
значи грчко слово омега, већ означава КолоВрат (Сунчани Повратник – у азБуци се данас објашњава
као слово/реч: З – Земља),
4.2. СлоВени су морали да се одрекну својег
прехришћанског мировозрења (погледа на свет), имена КолоВени, симболâ и
знања, а тиме и своје прехришћанске ис189

торије, зато што је њихово знање (које
је забрањивано у време римске окупације), признато као основа нове веРе –
хришћанске, чије је исповедање:
a)		 313. године допуштено Миланским
едиктом, да би већ
b)		 380. године Теодосијевим едиктом
постала једина допуштена религија.
4.3. Темељ веРе КолоВена (СлоВена) и смисао имена КолоВена било је небо подељено кретањем Сунца на четири дела,
са четири огњила. И управо тај колоВенски космички крст који као КолоДар дарује годишња доба и живот на Земљи
постао је симбол самог Исуса Христа
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4.4. Преузимајући основне појмове КолоВена па и њихов знак Исус Христос је говорио «Ја сам прави чокот, и отац је мој
виноградар» (Јов. 15,1); «Ја сам чокот а
ви лозе: и који буде у мени и ја у њему он
ће родити многи род; јер без мене не можете чинити ништа» (Јов. 15,5.). Тиме
су СлоВени (КолоВени) коначно изгубили право да се представљају као КолоВени, што им је било право име,
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4.5. Причешћем вином (као крвљу сина «Оца
– виноградара») сви људи који су прихватили хришћанство постају винова
лоза, род Исусов (КолоВени – Род Сунца), а сами СлоВени су изгубили своје
истинско име КолоВени, жртвујући се
за одухотворење свих будућих хришћана.
4.6. Хришћанство, јудаизам и друге пустињске идеологије и културе су, најблаже речено, присвојиле и измениле значење следећих симбола и знања древних
КолоВена (СлоВена):
a)		 основни елемент азбуке, који се
до данас међу СлоВенима (КолоВенима) назива знак Арила/Јарила
а означава коло/круг Сунца и зра192

ке Сунца, а они су, по КолоВенима
(СлоВенима), били Дух Божји, који
ствара живот на Земљи. Основни
елеменат азБуке је у такозваној египатској цивилизацији представљан
као кључ живота, а у јудаизму у виду меноре;
b)		 крст, којим је из птичје перспективе представљена космогонија Кола (привидног кретања Сунца – односно четири фазе Земље у кретању око Сунца) као четири лика/
лица Бога СветоВида те се из његове контуре главе, ушију и носа формирају тролисни завршеци на равностраном православном српском
крсту, који је са таквим значењем
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остао запамћен и код ХелВета – КолоВена (данашњих Швајцараца) и
код хЕлена, у данашњој Грчкој;
c)		 појам Светог Тројства – које је за
КолоВене било ТриГлав (1) Сунце, (3) зраци Сунца, као Дух Божји,
и (2) млади бог Сунце после зимске краткодневице, а истовремено и
три фазе кретања Сунца на небеском хоризонту у току године:
 северни сунчани повратник/обратник – летња дугодневица 22.
јуна
 пролећна (21. марта) и јесења
(23. септембра) равнодневица,
када Сунце на небеском своду
има исту линију кретања (еклип194

тику), само у различито време.
 јужни сунчани повратник/обратник – зимска краткодневица
22. децембра,
d)		 назив holy [həuli] – свети, који потиче од речи Коло (варијација Холо: бог – Сунце у кретању, које
даје живот на Земљи; ова реч је
трансформисана у Holo и даље у
→ Holy, одакле је настао и назив
Holy Father – папа римски, који себе представља непосредним представником Божјим на Земљи, иако
је очигледно да је присвојио назив
азическог (колоВенског – слоВенског) бога Коло;
e)		 назив God [god] – бог, јер су древ195

ни СлоВени сматрали да се Коло
као бог материјализује у стаблу дрвета у облику годова (јед.: год; мн.:
годови) истеком једне године, колико је потребно да састави пун
круг на НеБу,
f)		 безгрешно зачеће, пошто су КолоВени сматрали да мајка Земља
— КеБаба или КеБела (баба је руски назив за жену, због чега су богуМиле као припаднике старе азическе веРе називали бабуни) сваке године после зимског сунцестајања на нивоу јужног повратника рађа младог бога, младо Сунце,
које је зачео безгрешно бог Јарило
(Јарило се негде помиње као Бус Бе196

лоЈар: реч бус је ништа друго него
грецизирана колоВенска реч боукг
→ bus: бог што је истовремено значило бик, што је изражавало и теофанију тог бога којему је име било
Коло одакле је настао и назив за веРу: бакизам),
g) 		 идеју јаја, као симбола васкрса, која
је истоветна:
 у хришћанству – као апстрактно
кокошје јаје, које се везује за васкрс (Исуса Христа) на дан Пасхе (писе) а не за рађање Исуса
Христа, што је нелогично, без обзира на христијанизовану идеју
безгрешног зачећа,
 у веРи СлоВена – као јајна ћелија
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васкрса (помоћу оплодње), јер се
у та времена под васкрсом божанских предака подразумевало поновно рађање предака у виду новог, васкрслог потомка: новорођеног детета, што има апсолутну потврду у значењу
 материјалистичког поимања
оплодње – где се јајна ћелија жене оплођује помоћу писе – пише
(мушког полног органа) и мушког семена;
h)		 идеју васкрса, јер су КолоВени
(СлоВени) сматрали да бог Јарило
прави 22. јуна (по данашњем стању
односа Земље и Сунчевог кретања
на хоризонту) КолоВрат умирући
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за добро човека, да би после његове Јаре (жаре) ДажБог нашкропио
мајку Земљу кишом – даждом, који
треба да дâ Човеку плодове, да би
Бог Јарило васкрсао:
 у виду деце, после оплодње и
рађања новог бића – што је божје
чудо,
 у виду васкрса младог бога – божића Сунца, чији ће долазак
најавити птице селице;
i)		 идеју о дванаест апостола, јер је веРа КолоВена учила да је Коло (Сунце у кретању) – бог Творац живота
на Земљи, који као да својим кретањем дарује четири годишња доба и 12 апостола – 12 месеци (Коло199

Дар – календар), који су мера његовог постојања у времену, јер је поимање времена било једно од највећих вредности знања које су, захваљујући таквој веРи о Колу као
богу, имали древни СлоВени – КолоВени;
j)		 појам благодатног огња, који се
јавља пре Васкрса, јер је благодатни огањ природно повећање температуре и блаженства код жене у периоду овулације, као фазе у којој је
могуће спајање женске јајне ћелије
и мушких сперматозоида, што води васкрснућу претка преко човековог ембриона, који се зачиње у
материци спајањем Јарила и Жен200

ског ПрвоНачала и васкрсава порођајем; придавањем новог, апстрактног значења благодатног огња,
Ромеји су се христијанизовањем
борили против веРе (знања) КолоВена, која је била основ огромног
наталитета КолоВена (СлоВена);
k)		 венчање у цркви као основ заједничког живота мушкарца и жене, што и лежи у основи назива КолоВени по чему је Род (Аз – првобитни) венац Кола (кретања Сунца) па због тога КолоВенима није
био потребан црквени чин, већ је
венчање настајало природно, од самог Кола, те је допуштање «једнополних бракова» монструозна пос201

ледица апстракционизма у оквиру
којег се овај колоВенски појам користи,
l)		 знак рибе, којим су КолоВени прикривали цртање Кола (које је било
као симбол забрањено још од 509.
г. пре н.е.) у облику:
 тачке (која је представљала Сунце),
 две изломљене линије око тачке (које су означавале северни и
јужни Сунчани обратник), али
због прогона од стране Римљана, давно пре појаве Христа, били су принуђени да објашњавају
да тај цртеж не означава Коло и
кретање Сунца, као Творца живота на Земљи, о чему је било за202

брањено говорити и проповедати, већ наводно да тај цртеж
представља рибу,
m) 		 и друге појмове које су КолоВени
(СлоВени) изнедрили, схватајући јединство космоса, природе и човека.
5. Ренесанса, започета уистину 1174. године као обнова (јазическог – паганског) поимања јединства (1) космоса, (2) природе и (3)
човека као божјег изасланика којим васкрсава живот, донела је процват управо оних
облика колоВенског уметничког изражавања и истина из периода који је претходио
римском и грчком периоду развоја цивилизација.
5.1. Али верске комисије које су запо203

челе истрагу о смислу писанске колоКољне (звоника) нису дозволиле ни
поводом градње овог уникалног облика едукације о Васкрсу живота помоћу
чуда мушке ерекције и ејакулације ни
у другим случајевима да се обновљене
истине прикажу као колоВенске или
чак етРусске (што је постао апстрактан
појам о наводно непознатом народу),
због чега су многе обновљене вредности приписане римском и грчком периоду људске историје, па је због тога веРа и цивилизација КолоВена (СлоВена) прехришћанског периода до данас
остала непозната.
5.2. Чак и такав геније као што је Леонардо
смео је да остави траг о свом колоВенс204

ком (слоВенском) пореклу само кроз:
a)		 своје име означавајући да је он Леонардо из Винче (Леонардо да Винчи), којим су означавана многа места и реке колоВенске (винчанске)
цивилизације,
b)		 свој чувени цртеж васкрслог богоЧовека, који и јесте Венац (потомак) бога Кола,
5.3. КолоМбо ни после свог наводног открића аМерике није смео признати:
a)		 да је карте о непознатом континенту добио као породично наслеђе јер
су и његови преци КолоВени (који
су се очували као бројан и утицајан
род Колони у многим земљама Европе) посећивали тај «нови» кон205

тинент, чија се плоча удаљила од
геолошке плоче данашње Европе,
b)		 да су КолоВени имали реалну представу о гори Мери – Меру, као станишту божанских предака, која
је била оса Света, која је нестала,
што потпуно одговара стварности,
јер се америчка међуконтинентална плоча заиста одвојила од осталих континенталних плоча а Јужна,
Средња и Северна Америка (која је
наводно добила назив по Америгу
Веспучију) заиста представљају осу
која спаја Северни и Јужни пол.
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III. Реч веРа настала од речи ведать – знати
Рас КолоВена (СлоВена), при чему је реч Рас
→ РАз имала неколико значења:
 значење РодПрвобитни
 и значење Дух Божји, чијим се кретањем –
Колом Твори живот на Земљи и Васкрсава
Род Првобитни (КолоВена).
1.1 Азичество је основа веРе које проистиче из
азБуке као божанског послања о начину на
који се на Земљи обнавља Род КолоВена Чудом Божјим, односно научно речено – ејакулацијом, због чега је постојала и обредна
азБука која се називала курилица од које је
изведено име ћирилица, глагољица.
a)		 Реч Азичество је трансформисана → у «јазичество» (азБуки →
207
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Азук → ЈАзик → језик), док је
ово мировозрење у неким деловима запамћено као «паганство» (на
италијанском: pagano, politeista,
idolatra, barbaro – јазически), иако
реч «паганин» нема теистичко значење већ изражава:
 социјални статус pagani је назив
у Риму за становнике сеоских округа (pagi);
 гентилни статус и припадност
роду (КолоВена – Старих Словена) јер на италијанском значи и:
pagano – gentile, што је латински
израз за род.
b)		 Обрнуто наведеном процесу претварања социјалног термина пага-

нин у религиозни термин паганин
(поганин, а отуда је у оквиру њихове демонизације настао и општи
термин за лошег човека – поган);
 религиозни термин крестјанин, који је означавао КолоВена
– СлоВена (богуМила, азичника)
прехришћанског периода, настао
због тога што су визуелно делили небо на четири дела – крст да
би посматрали кретање бога Кола, а да би знали када треба сејати а када жњети;
 трансформисан је у социолошки појам којим је означаван
«сељак», (насељен, на једном месту), због тога што је хришћанс209

тво најкасније захватило управо
сеоске насеобине, док су градови
као Кијев и други брже интернационализовани новим хришћанским мировозрењем;
c)		 израз «крестјанин» уопште није
синоним изразу «хришћанин» и
појавио се хиљадама година пре
хришћанства јер је све мировозрење језичника базирано на крсту,
који се појављује на основу поделе
године на четири облика бога Сунца односно Кола (знање о КолоВратима и сунчаним равнодневицама);
 «крестјани» (богуМили, јазичници, пагани, бабуни) носили су то
име јер су знали КолоДар, којим
210

је година дељена на четири годишња доба и 12 апостола Бога
Кола – 12 месеци у току године;
 за потребе хришћанства религиозни термин крстјанин у Србији
и Босни односно крестјанин у
Русији замењен је социјалним
термином крестјанин, који означава сељака, иако немају узајамно јединствену етимолошку везу
јер имају потпуно различит садржај, порекло и време настанка.
1.2. АзБука има своју специфичност и у томе што је у овом акроСтиху:
a)		 «слово» (на пример А) истовремено и
b)		 «реч» (у овом случају Аз – првобитни).
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1.3. Пошто је азБука настајала из мировозрења и одређивала мировозрење КолоВена, једна азБучна реч је могла имати
два и више значења основних појмова
њихове веРе, као на пример реч Боуки,
која је значила:
a)		 Боуки – на руском: буква, на српском: слово;
b)		 Бог у значењу Кола – јАрила, јер је
назив азБуки било целина; иако су
то истовремено била и два слова и
две речи у оквиру азБучне посланице односно акростиха;
c)		 Бик, као материјализација бога у
животињи, у његовом Творачком
дејству, исто као што је јелен сматран животињском материјализа212

цијом бога у његовом временском
трајању, јер јелен сваке године (док
бог Коло опише круг) мења своје
рогове;
d)		 Букву – врсту дрвета у чијем се
стаблу бог Коло материјализује;
 у виду года, који настане у току
тог временског периода – године
дана,
 у виду влакана, који су, по њима,
представљали Дух Божји.
1.4. КолоВени (СлоВени) су славили:
 22. јуна – Купалин дан, којим су означавали Умирање (смирај) старог
Сунца (бога јАрила), да би:
 21. децембра – рађање тог истог бога Сунца, али као младог (бог-ића)
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божића Сунца.
 Први ниво овог термина:
бог (стари бог – Сунце)
 Други ниво измена:
бог-ић (млади бог) – деминутив
 Трећи ниво измена:
божић («г» је гласовном променом прешло у «ж»)
 Четврто савремено значење: Божић као хришћански празник
рађања Божјег Сина Исуса Христа.
1.5. Реч «слово» је од прастарих времена у
језику СлоВена (КолоВена) исто што и
«Бог» јер:
 и данас се у руском језику реч слово пише и изговара «буква», и неки
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аутори износе да је «буква (у српском језику: слово) такође реч (слово у руском језику)»
и реч буква и реч бог (боуг) су чисто слоВенског порекла и
ове две речи су једно исто у праПисму односно (азБоуки) као азБучном односно Божјем послању,
у азБоуг-чном послању (азБучном
акростиху односно писму) реч бог
(што је било Коло – кретање) и реч
буква исписане су као једна целина,
тако што се
слова «о» и «у» пишу у виду лигатуре иако су то два одвојена гласа,
па се ова реч појављује и као Бог и
као Буква (Слово),
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Бог се материјализује у стаблу дрвета букве, у виду: годова и у виду
влакана, која дају живот дрвету.

1.6. Српски грб односно знак са четири огњила јесте колоВенска (слоВенска) прехришћанска представа јединства космоса, Сунца, Земље и човека, где
Сунце својим кретањем – колом ствара:
 КолоДар (календар) са четири годишња доба,
 природу и живот на Земљи и
 човека као венац – род тог кола
(кретања Сунца);
a.		 на српској капи из Црне Горе (која
је због брдовитог рељефа остала независна од турских освајања
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и изолована од историјских промена друштвене свести и родовских односа), представљен је српски
знак и исказана је космогонија КолоВена (СлоВена) са четири огњила као четири фазе Сунца у току годишњег циклуса Кола. Временом су
ова огњила и равнострани крст услед христијанизације добили и додатно значење родољубног учења:
«Само Слога Србина Спасава»;
b.		 исту космогонију КолоВена има и
козачка капа чији је горњи део црвено огњило (као и код српске капе из Црне Горе) издељено на четири дела, како су древни КолоВени –
СлоВени делили небо да би сагле217

давали кретање у космосу и КолоДар – каленДар и његова годишња
доба;
c.		 иста космогонија КолоВена очувана је и у основи петокуполног
крстообразног православног храма који је посебно истакнут у конструкцији руских храмова.
 Звоник (руске) православне куполе носи невероватну продуховљеност и лакоћу јер он изражава материјализацију Духа
Божјег као што је некада Дух Кола био материјализован у влакнима стабла. Данас је функцију
капиТела на тој колони (стубу –
стаблу) преузела купола (руског)
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православног храма која својом
луковичном формом изражава:
 у космичком смислу КолоВрат,
тј. Сунчев повратник (повратак) односно
 волтицу у архитектонском
смислу.
Преко архитектуре мировозрење
КолоВена је трансформисано:
 од стабла као божанског елемента за градњу кућа КолоВена
(древних СлоВена) у
 античку колону (стуб) КолоВена а одатле у
 колокољну (звоник) православне цркве,
Звоник (колоКољна) руске право219

славне цркве, као најчистија форма те традиције, јесте исти духовни стуб (колона – ослонац) руског
бића и друштва какав је античка
колона била за древне КолоВене.
1.7. КолоВени су били монотеисти који су
сматрали да је бог Коло један, али да се
појављује у неколико ликова, који су резултат кретања Сунца, а оно је творац
живота на мајци Земљи:
a)		 у виду Арила → Јарила (у фази
летње дугодневице када је сила његова најјача и зраци најјаче пеку –
јара, жар),
b)		 у виду ДажБога, када дарује дажд
(кишу) мајци Земљи, у време јесење
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равнодневице,
c)		 у виду богића (младог бога, Сунца
које се поново рађа), после зимске
краткодневице,
d)		 у виду Перуна, громовника, који се
појављује после КолоВрата – распећа, као благодатни пламен који
не гори у првом појављивању а затим као гром ствара пламен, у време пролећне равнодневице, који се
појављује и у лето (данас је то христијанизовани ИлинДан).
1.8. Исти тај једини бог Коло са четири лика
СветоВида КолоВени (СлоВени) су славили и као јединог бога ТриГлава (божанство са три главе) због тога што Сун221

це приликом та четири јављања (крајње
тачке у кружном кретању) на небеском
своду има само три еклиптике (главе):
 два сунцеСтајања (два сунчана повратника/обратника — КолоВрата):
o северни сунчани повратник/обратник (тачка «релативног кретања Сунца према Земљи» која се
налази на северној небеској хемисфери) – летња дугодневица
22. јуна и
o јужни сунчани повратник/обратник (тачка «релативног кретања Сунца према Земљи» која
се налази на јужној небеској хемисфери) – зимска краткодневица 22. децембра,
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две равнодневице: пролећну (21.
марта) и јесењу (23. септембра), када Сунце на небеском своду има исту линију кретања (еклиптику), само у различито време.

1.9. КолоДар (из чега је изведен појам календар) био је један од темеља веРе КолоВена и знања које је из тог мировозрења
проистицало, а састојао се од речи:
a)		 Коло (Сунце и «кретање» Сунца) и речи
b)		 дар (поклон које ово привидно
кретање Сунца доноси: промене
годишњих доба настају на основу
промене удаљености Земље од Сунца и промене нагиба Земље у односу на Сунце у току године).
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1.10.КолоВенска реч КолоВарот (Сунчани
повратник) била је исписивана и идеографским азБучним знаком какав се види у десном углу Константиновог стега – монограма (који у азБуци објашњавају као слово з – зело), такође и знаком
S, који је графички сличан старословенском слову S (S=ДЗ) и латиничном слову S, па је:
a)		 АзБучни знак S за Коло (Sело: чита
се ДЗело) од стране глосатора неправилно прочитан као латинично
слово S чиме је
b)		 реч КолоВарот неоправдано претворена у sVarot и даље sVarog, а
c)		 онда се вратила у слоВенске језике
као sВарог → сВарог.
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		 Сварог, као наводно слоВенска реч,
данас служи да означи слоВенског
бога Сварога иако је оваквим повраћајем изворника из латиничне
транскрипције изгубила прави смисао – бога КолоВрата (односно реалне астрономске појаве из науке небеска механика, како је назива и Милутин Миланковић):
 северног сунчевог повратника и
 јужног сунчевог повратника
(Сварожића – малог, младог бога – богића, божића, којег и данданас славе православни СлоВени као и остали хришћани управо онда када Сунце направи јужни КолоВрат и почне поново да
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буквално расте на хоризонту из
дана у дан а дан да бива услед тога све дужи и дужи).
d)		 Али данас слоВенски речници, као
што је Пољанчев, не спомињу изворно значење ове речи из идеолошких разлога јер реч Сунчев повратник у поновном примању ове
речи из латиничног неправилног
прочитавања кроз неправилну реч
сВарог често има значење сВастике
– кукастог крста.
e)		 Тако се једна неслоВенска реч сВарог идентификује са исто таквим
нетачним називом сВастика, иако
појам КолоВрат нема никакве везе с таквим дегенерицима какав је
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Хитлер и са његовим симболом под
овим не само несловенским него и
нетачно изведеним називом.
f)		 sВастика у ствари значи КолоВеника.
g)		 То је, међутим, једна од потврда како су нетачне терминолошке транскрипције условиле да се историја
претвори у догму.
2. ВеРа (мировозрење) КолоВена о природи
и привидном кретању Сунца била је основ
знања, које је имало практичну примену:
2.1. иако је КолоДар (календар како данас
кажемо) био тајно знање КолоВена (СлоВена), захваљујући којем су знали када
треба сејати а када жњети, што је омогућило брзо ширење и развој цивилиза227

ције КолоВена (СлоВена),
2.2. иако су КолоВени имали представу о хелиоцентричном – колоЕнергетском систему, о чему сведоче остаци у Каршени
(КолоВенија – данашња Швајцарска) и
на многим битним археолошким налазима наоко различитих култура тог најранијег периода, које су у ствари биле јединствена цивилизација КолоВена.
3. Мировозрење КолоВена (СлоВена) и поред
терора пустињских идеологија (укључујући
и комунизам) које су запљуснуле Европу и
свет, ипак је очувано у култури Срба и Руса:
3.1. православни српски Владика Раде, Петар Петровић Његош, највећи српски
песник (који је писао на народном ср228

пском језику пре реформи Вука Стефановића Караџића), не доводећи у сумњу
хришћанске вредности, којима је посветио, као и Свети Сава, живот и поимање
свеколиког живота, учинио је много да
осветли и очува прехришћанску историју својих предака СлоВена (КолоВена)
и њихово знање, тиме што је:
a)		 израдио новчић перун, који је посветио прехришћанском колоВенском (словенском) богу – Перуну.
 Изненадни Његошев одлазак (из
овоземаљског живота у живот
бесмртних песника и родољуба),
због болести која до данашњег
дана није до краја разјашњена, спречила је издавање нов229

чића «перун», као величанствени чин обједињења свих генерација СлоВена (КолоВена – Срба)
без обзира на њихово мировозрење и идеологију нових епоха.
b)		 свој еп «Горски вијенац» посветио
очувању Српског в(иј)енца – рода
у кршу Црне Горе, који би многи да
злонамерно прикажу као одраз нетолеранције и искључивости.
 Израз «венац» и код Његоша,
што је потврђено овим радом,
значи – «род».
 Честа Његошева истраживања
у библиотекама у Венецији помогла су му у одређивању назива «Горски вијенац».
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c)		 у свом епу «Луча микрокозма»
(светлост, зрак, огњило микроКосмоса) изнео у поетском христијанизованом приказу Добра и Зла
многе аспекте колоВенског (древног слоВенског, прехришћанског)
поимања јединства космоса, природе земаљске, Божанског, Човека,
његовог тела и етике.
3.2. Православље и светосавље је величанствени пример континуитета и толеранције којима се очувала веРа КолоВена
(СлоВена) кроз:
a)		 космогонију православног петокуполног, крстообразног храма,
b)		 старослоВенски језик у православној литургији и књигама,
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c)		 крсне славе,
d)		 очување појма веРе, јер никада православни неће рећи да је он православне религије него искључиво «ја
сам православне веРе»,
e)		 фрескосликарство које је наставило традицију етРусског фрескосликарства, а не само византијског,
f)		 АзБуку, која је преХришћанско
Послање (учење),
g)		 курилицу (ћирилицу), која је добила име по обредној азБуци древних
СлоВена (КолоВена), а не по Ћирилу (и Методију),
h)		 поштовање аутокефалности православних цркава и одсуство централизма, што је одувек била од232

лика друштвене организације родова и (савеза) племена КолоВена – СлоВена, којом су се одржали,
плаћајући на жалост огромну цену пред мобилнијим централизованим религиозним и војним хијерархијским организацијама (које су
се на крају распадале управо због
природе централизације, којом су
у историјски кратким етапама постизале велике успехе),
i)		 крст као прехришћанску колоВенску представу космоса и дејства Кола.
4. Против КолоВена (СлоВена), њихове културе и цивилизације религиозно-војна олигархија, која своју власт над Европом засни233

ва на лажима, обманама, лукавству и фалсификатима смишљала је и реализовала многе
технике и технологије којима је искривљивала истину о колоВенској цивилизацији:
4.1. Владика Петар II Петровић, рођен као
Раде, схватајући те преваре, у библиотекама Венеције (Млетака), осим истине о прехришћанској историји СлоВена
(КолоВена), тражио је и податке о лажном цару Шћепану Малом који се лажно представио у Црној Гори као Петар
III, унук Петра Великог; Срби у Црној
Гори су прихватили овог лажног посланика Ватикана али су га убили чим су од
официјелних представника Русије сазнали да то није представник руског двора
већ још један Лажни Димитрије.
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4.2. Лажни Димитрије Први и Лажни Димитрије Други у Русији такође су имали задатак од Ватикана да преузму царски престо и преведу православне Русе у
католичанство и под власт папе.
4.3. Два Лажна Димитрија, односно лажни
цар Шћепан Мали, били су не само конкретне личности, које су се лажно представљале, него и техника којом је Ватикан покушавао да наметне своје посланике на место владара у православним
словенским земљама, како би порушили православне храмове и превели православце под управу Ватикана.
4.4. Ватикански прозелитизам никада није
дозвољавао да се открије истина о суштини мировозрења КолоВена и истина о
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колоВенској цивилизацији, на чијем су
трагу били и архиепископ Српске православне цркве Свети Сава и владика Раде – како га је народ звао (велики српски
песник Његош).
5. Колосеум је првобитно био храм КолоВена
(СлоВена) за јачање колективног духа, као
непосредне комуникације са Богом Колом и
светим прецима КолоВена – СлоВена, који
васкрсавају рођењем човека, преко његове
крви и тог колективног духа Рода.
5.1. Коло-сеум је кованица речи:
a)		 коло (кретање Сунца) и
b)		 везника се – се (је)
c)		 речи ум – «дух» Кола (у данашњем
значењу те речи у руском језику –
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«знање»), са значењем: КОЛО-Сунце сам ЈА, ЈА сам део Кола (део јединства кретања Сунца).
5.2. Унутрашњост КолоСеУма није круг већ
елипсоидан простор, што потврђује да
су КолоВени имали прецизне прорачуне
елипсоидне трајекторије Земље око Сунца.
5.3. У КолоСеУму су организоване трке двоколица јер су двоКолице направљене као
средство опонашања кретања бога Кола:
КолоВени су веровали да опонашањем Бога и његових дејстава прослављају Бога,
5.4. Тек касније у војинизираном облику организовања грађанског друштва Римске империје КолоСеУм је постао центар
гладијаторских игара и манипулисања
масама («хлеба и игара»):
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a)		 место комуникације са Богом после Римског пуча 509. г. пре н. е. одређивао је сенат римски, а после
пада Римске империје ту улогу
b)		 посредника између човека и Бога
преузела је хришћанска Црква као
организација и црквени храм као
место где се комуникација остварује;
c)		 Ватикан намеће терором и преварама папу као «јединог посредника
између човека и Бога», што православни СлоВени (КолоВени) никад
неће прихватити.
6. ВеРа КолоВена је била основ за настанак
најстарије цивилизације и њен динамичан
развој и просторно ширење јер су КолоВе238

ни сматрали да опонашањем различитих
облика кретања и дејстава Сунца прослављају Бога, на основу чега су израдили:
a) точак (коло), као направу којом се покреће огромна сила Сунца у Колу,
b) рало, којим исцртавају сунчане зраке на
Земљи у којима производе биље, како то
чини и Сунце својим зрацима (Духом
Божјим),
c) точак за млевење пшенице у воденицама, и прераду пшенице, као плода
Божјег, који је облик БогоПрослављења,
израдом:
 кољива (кувана пшеница) које се служи као славско жито или при помену (многобројних) предака – обликовано у сферичном облику Сунца,
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хлеба (кола-ча) у виду Кола (круга)
који Срби никад не полажу на сферичну страну која и јесте по њима
Сунце иако се, услед христијанизације, о томе никад не говори,
 спагета (шпагета) и макарона, који
симболишу сунчеве зраке,
d) прва оружја:
 штит (на коме су била уцртана четири српска огњила, која бране носиоца штита),
 копље (као сунчев зрак),
 лук и стрелу као копију основног
елемента азБуке и знака Јарила,
што се најбоље види на такозваном
скитском (колоВенском луку),
 двострану секиру – КолоВрат,
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e) оцило, као направу за добијање ватре,
која је с временом од сакралног предмета постала естетски украс – фибуле, које
су после спаљивања умрлог остављали
у урни да умрли нађе на оном свету пут
до Раса (Огњила – Сунца као јединог и
врховног бога јАрила), одакле је настао
појам Раја, као оностраног света праведника,
f) Кол/ко(л)чеве – потпорне стубове за
куће од стабла дрвета (кочева/коча →
кућа), који су били основни архитектонски и божански елеменат у градњи, јер су
веровали да се бог Коло материјализује у
стаблу у виду:
 годова, који се сваке године увећавају за један круг, али се материја241
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лизује и у облику
влакана стабла, према чијем
очувању су се посебно односили
с пажњом, због чега су таква стабла имала дуг век, било да су коришћена за сојенице, куће на стубовима, било да су коришћена за
израду бродова,
древни СлоВени (КолоВени) забијали су ко(л)чеве скоро хоризонтално у мочварну земљу, где су
градили своје прве насеобине ради безбедности, а затим су рукама
и конопцима подизали горњи део
ко(л)ца у вертикалан положај, чиме су опонашали суневе зраке узлазећег Сунца који су за њих били

Дух Божји који држи Свет и њихове куће,
g) дугачке бродове, опонашајући КолоВрат, што је водило стварању пренапрегнутог материјала од стабала, а то је било
могуће јер су успевали да очувају влакна
стабала од којих је направљен брод, верујући да је то материјализовани Дух
Божји.
7. КолоВени су из практичног поимања кружног кретања Сунца (коло) :
7.1. створили појам и симбол бога Коло
(затворени круг који су исказивали на
десетине других начина да би истовремено исказали динамику кретања, јединство кретања и различите степене
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цикличности тог кретања, што се потврдило и у математичкој теорији осунчавања Милутина Миланковића, при чему
је код КолоВена – СлоВена у основи лежала идеја кретања Сунца као врховног
и јединог Бога са неколико обличја):

7.2. створили појам и симбол Духа Божјег
(а за њих су Дух Божји били зраци Сунца
који дају живот не само на Земљи као де244

лу макроКосмоса већ и као мушка полна
ћелија у представи микроКосмоса):

                  

a)		 Касније је овај графички и филозофски знак ЈАрила (одакле потиче
и реч Аријевци) трансформисан у
једноставнији графички израз, који
такође изражава словенског бога
ЈАрила:
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7.3. створили Основни елемент азБуке а тиме и први азБучни знак А, који представља Коло и Дух Божји из чега је и настала графика:
a)		 слова А (које је видно и на археолошким налазима у Лепенском Виру) које је истовремено и
b)		 реч Аз (Првобитни) или, како су
Стари СлоВени (КолоВени) говорили, Арило од чега је настала реч
→ ЈаРило: односно .
древ7.4. појам и симбол мајке Земље
не богиње КеБабе као симбола женског
ПрвоНачала (праПочетка) и плодности,
одакле је изведен генијални проналазак
бразде на земљи.
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7.5. АзБучни знак «ж»
који су формирали на основу знања (веРе КолоВена/
СлоВена) да живот настаје као резултат
спајања и оплодње:
 Сунчевих Зрака
(Духа Божјег –
Арила/Јарила) и
 Мајке Земље
a)		 Одатле потичу и колоВенске (слоВенске) речи жить (живети), жито, женити се, жетва, «живете на Земље»,
b)		 Спајањем мушког праПочетка
(Арила и Духа његовог, Божјег у облику сунчевих зрака на нивоу макрокосмоса што је на нивоу микрокосмоса мушки сперматозоид) и женског праПочетка
(мајка Земља на
нивоу макрокосмоса која се на нивоу
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микрокосмоса појављује као женска
јајна ћелија) настаје Живот = , из
чега су настали и симболи женског и
мушког прапочетка.
c)		 Овде постаје јасно како се «иза
древног латинског израза Витал
сакрио словенски израз Жить (ЖиВети) – или Жива, поново са тим
очуваним хиљадугодишњим смислом – живота, живог, животоТворачког (оног који Твори живот)». Једино у слоВенском (колоВенском)
језику и колоВенском мировозрењу
бик као израз анималне теофаније
и симбол Творца живота (Сунца –
Јарила) и јесте Живот јер има рогове истоветне као знак Арила/Ја248

рила. Тако постаје јасно зашто су
Витали и Итали управо ти КолоВени (СлоВени) који су се обрели на Апенинском полуострву после Првог великог цунамија – Првог
потопа, одакле је препричан такозвани грчки мит о отмици Европе, иако се радило о спасавању Европе на леђима Бика (Бога у лику
Живот-иње).
8. Ренесанса (обнова) није започела, како је
историографија прихватила, «у Италији у
XIV – XVI веку а у другим земљама тек у
XV – XVI веку» већ значајно раније (не само
ако се има у виду покрет проторенесанса,
који је наводно имао зачетке у XIII веку).
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9. Процес хуманизма и ренесансе је започет
у XII веку обновом мировозрења КолоВена
(СлоВена) јер је то знање најдуже скривано
и прогањано, а нова научна открића су потврђивала њихову исправност:
9.1. КолоВени су посматрали природу и себе
као једну целину;
9.2. сматрали су да мајка Земља рађа Сунце;
9.3. своје претке су сматрали боговима, због
чега су:
a)		 себе називали РасСени (Сенке бога Сунца и његовог кретања Кола)
и КолоВени (Сунцу Род);
b)		 сматрали да преци њихови васкрсавају кроз оплодњу рађањем деце, због чега су учили своју:
 женску децу да је највећа вред250

ност потомство. Жене су на
својим блузама везле раженице или их ткале на ћилимима јер
су раженице у облику знака «Ж»
(оплодња, жена, живот), што је
био облик преношења знања: како се ствара плод спајањем божанског Јарила и божанског јаја
– мајчине оплодне ћелије, у време благодатног огња, на основу
чега Бог дарује плод који жена
носи у материци, да би васкрсла
потомка божанских предака. Истовремено то је била и молба Богу кроз предани живот да им ту
радост донесе;
 мушку децу, да Богови Васкрса251

вају БогоЧовека кроз, како ми
данас кажемо, ејакулацију у сексуалном чину.
10.КолоВени су сматрали да су они Сунцу Род
те да су њихови преци богови а посебно они
који су остварили велике историјске подвиге, одакле и потиче име Неба Род (НебРод –
Nimrod). Предање СлоВена (КолоВена) чува
истину о историјској личности Нина сина
Белова (Белобога) који је (после природне
катаклизме којом је потопљен значајан део
Европе а Море усред Земље – данас говоримо СредоЗемно – море раздвојило утврђења
и поља КолоВена на два дела), у периоду од
2054. г. п.н.е. до 2002. године п.н.е.:
 поново објединио колоВенске земље све
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до Индије, где су Аријевци дочекани с почастима, када је испевана Риг-Веда, очувана до данас у препису из око V в. п.н.е.,
 основао град БабИлион (Вавилон) посвећен Белом Богу, који Арапи из поштовања касније назваше БакДат (Богом-дат
односно Богом Баком подарен) – БагДад,
 ослободио Бактријану (Бактрију), источну област у Средњој Азији по
средњем и горњем току Амударја (сада територија Авганистана и делимично Узбекистана и Туркменистана) са
главним градом Бактром, где и дан-данас славе симболе КолоВена којима су
КолоВени означавали Бога Коло, како у
етруском периоду свога развоја тако и
данас у Давосу и другим крајевима сав253

ремене Швајцарске, у унутрашњости
Русије и хералдици руској, на грбовима последњих руских царева, и на српским преслицама у српским селима као
последњим бедемима истине о тој давној цивилизацији.
11.Ољег из Ксандра (Александар) Македонски, син Филипа Македонског (вођен истим
мотивима као и Нино син БелоБога), поново је 323. године п.н.е. објединио колоВенске земље али тек пошто је са најближим
сарадницима посетио древни колоВенски
храм Сиве (слоВенске – колоВенске богиње
Живе), на северу Африке, после чега је од
многих народа на путу до Индије дочекиван
као Бак (Бог) и ослободилац.
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12.Обнова мировозрења КолоВена као почетак ренесансе истинских вредности
најстарије цивилизације започет је још у XII
веку, 9. агуста 1174. године, у Писи када је на
данашњем Тргу чудеса започела градња Писанске колоКољне (Писанског звоника).
12.1.Ова КолоКољна (звоник) у српском језику се назива Криви торањ у Пизи а у
руском језику Падајући торањ, иако би
исправно било: Дижући се торањ.
12.2.Галилео Галилеј је реализовао своја истраживања на Кривом торњу у Писи па
је био осуђен од Ватикана за своје радове којима се придружио учењу Николе
Коперника о централном месту Сунца у
сунчевом систему.
12.3.Градњу Кривог торња у Писи стално су
255

пратиле «експертне комисије» које су
разматрале питање даље градње куле
и питање рушења куле, што је у давна
времена било облик цензуре и спречавања градње азическог светилишта.
12.4.Недавно спроведена истраживања потврдила су да непосредно до Писанске
колокољне постоје остаци етРуског светилишта;
12.5.Неколико момената неспорно потврђују
етРуску (мудру и веселу) поруку и поуку
овог сексуланог и култног објекта древних Азичника (КолоВена – СлоВена):
a)		 кула је издељена на венце, како су
КолоВени себе називали и како су
одређивали степен крвног сродства
(како би и дан-данас рекли у Црној
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Гори помоћу колена: венаца, нивоа,
кругова, због чега се и каже: кољеновић),
b)		 сваки јарус садржи колоне (стубове) које за КолоВене имају преко
дрвеног стабла (са годовима као годишњим циклусима Сунчевог Кола, које су тумачили као оживотворење бога Кола) значење светог
носећег елемента који симболише
Сунчев Зрак као Дух Бога Сунца,
који држи Свет КолоВена,
c)		 свака колона (стуб), с обзиром на
то да нема годове, капителом изражава годишњи циклус Кола и КолоВрата којим Сунце твори живи
свет на Земљи,
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d)		 ниједан капител на кули није исти у
односу на друге, али сваки одражава исту космогонију КолоВена,
e)		 Криви торањ је у основи колокољна (звонара) а колокол (звоно) је
ништа друго до колоВенска космогонија још од култних посуда из периода такозване колокољне (звонасте) културе,
f)		 на Вази талената (која се налази поред ове колокољне) свирач на етруској фрули (као на фрески у гробници у Тарквинији) подигао је хаљину
да му се види писа, главни таленат
којим је Господ обдарио сваког мушкарца – тиме је дата јасна порука у духу фресака из етРуских гробница,
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g)		 на улазу на Трг чудеса налази се грб
Козме Медића, потомка славних
КолоВена, чији саплеменици живе
и на Балкану, неки као и он као католици, а већина као православци,
а сви као Срби и српскога рода, који
се јасно види и на Козмином грбу у
виду волута – српских огњила,
h)		 колоВенско учење о писи (пиши) као божјем дару којим се васкрсавају наши преци који су по
мишљењу тих наших рођака били божанства, добило је своју јасну
поруку у композицији улаза на Трг
чудеса и Писанског торња где је грб
Козме Медића постављен као директан продукт тог божанског вас259

крса, и чуда семеизврженија (избацивања семена),
i)		 са Падајуће куле у Пизи види се купола храма и крст са прехришћанским обележјима Триглава и луковичном куполом КолоВрата, која
нема никакве везе са исламским
елементима, како се наводи у туристичким водичима,
j)		 непосредно поред писанског Кривог торња налази се обелиск који
говори о још једном чуду и пореклу Ромула и Рема, оснивача Рима,
унукâ Венејевих (Енејевих), синова
Рее Силвије, ћерке Венејеве, која по
легенди заче синове са богом Марсом (бог рата, што ће њихови по260

томци потврдити, јер је сва моћ Рима била заснована на ратовима и
пљачкању других народа), који су,
прехрањени од Вучице, повратили
власт свога деде, али кад Рем прескочи бразду, границу основаног
града, брат га убије, па се нови град
назва по њему Рома (или како Срби
кажу Рим).
13.Ренесансу колоВенских вредности и знања,
коју су започели 1174. градитељи писанског
Кривог торња продужили су:
a) Никола Коперник, који се родио у граду
Торну касније Торуњ (за кога нису могли до данас да одгонетну да ли је био по
националности пРус или Пољак, што
никада неће утврдити док не схвате да
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су и пРуси и Пољаци некада били једно те исто – КолоВени (РасСени – Руси), док их језик није раздвојио и лукава политика Divide et impera – Завади
и владај, а сада Confuse and rule – Збуни и владај). Овај изванредни научник
и професор Универзитета 1543. године
објавио је рад De revolutionibus orbium
coelestium (О кретању сфера небесних),
у коме је изложио хелиоцентрични систем, по којем је Сунце центар око којег
се крећу планете, па и Земља, а не, како је неосновано проповедао Ватикан,
да је Земља центар света, а папа централни и једини представник Бога на
Земљи. Никола Коперник је умро природном смрћу, 1543. године. Хришћан262

ска олигархија није могла ни разумети
његово учење, којим се обнављало мировозрење КолоВена, а они су централно место поклањали Сунцу као Творцу
живота на Земљи.
b) Галилео Галилеј, који се родио 1564.
године у граду Писи. Он је прихватио учење Николе Коперника и борио
се против схоластике којој је супротстављао прецизност и поузданост науке. У раду О кретању, 1590, подвргао
је критици Аристотелово учење, што је
изазвало протесте следбеника овог старогрчког научника. Звездани весник је
објавио 1610. године после чега му подршку, моралну и финансијску, даје тоскански вожд – херцег Козма II Медић и
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Галилеј смело пропагира учење великог
Николе Коперника. Једанаест водећих
клерикалаца Католичке цркве је 1616.
размотрило Галилејево учење и прогласили су га лажним и јеретичким а Коперникова књига О окретању сфера небесних унета је у забрањене књиге, где
се налазила до 1833. Галилеј је 1632. године објавио књигу Дијалог о два главна система у свету – Птоломејевом и
Коперниковом, после чега је позван на
суд у Рим где је, после мучења, на коленима (у истој оној цркви у којој је 1593.
саслушао смртну пресуду Ђордано Бруно, после чега је спаљен као јеретик),
морао да прочита текст којим се одриче
свог става о хелиоцентричном систему.
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14.Ренесанса се завршила као компромис тиме што је обнова античких вредности КолоВена (СлоВена) приказана као обнова искључиво вредности античке Грчке и Рима,
јер Рим и Грчка својим закључцима, изведеним из мировозрења КолоВена, па због тога мање тачним и разумљивим, нису угрожавали још апстрактније учење католичке
цркве.
14.1.Али симболи који одражавају суштину
колоВенског мировозрења све се више
обнављају у Европи, посебно у области
арихитектуре – на свакој улици широм
Европе, свуда где дух слободе није угушила догма и страх.
14.2.Неће проћи много времена до момента када ће наука морати да се ослобо265

ди идеолошких догми и призна истину
о колоВенској (слоВенској) цивилизацији и прехришћанској историји СлоВена (КолоВена).
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IV. Теорија о раздвајању континенталних
плоча Земљине коре и теорија о климатским
променама на Земљи услед промена степена
осунчаности Земље данас су услов да се схвати истина о колоВенској цивилизацији, целовитост огромне територије на којој се распростирала цивилизација и временски континуитет којим је обједињена та цивилизација, којој
је у та давна времена било име – РасСија (КолоВенија), а коју данас идентификујемо са
винчанском цивилизацијом.
1. Теорију о раздвајању тектонских плоча савремених континената Алфред Вегенер (1880
– 1930) изложио је 1915. године у књизи
Порекло континената и океана. У том раду Вегенер је, полазећи од положаја и облика континената који се уклапају један у дру267

ги, доказао да су данашњи континенти пре
280 милиона година били један СуперКонтинент а да су се временом раздвојили.
1.1. Тај СуперКонтинент Вегенер је назвао
ПанГеа, иако је у стара времена тај континент носио назив:
 РАсСија одакле је настао назив
Азија (Аз: Прво, Изворни – ја: континент), како се и данас назива највећи континент, док се на приказу
ПанГее овај простор назива ЛауРазија
 Атлантида, јер су на њој услед веће
гравитационе силе живели Атланти – људи огромног раста.
а) 		 Назив Атлантида је очуван као грчки мит о несталом острву, чиме је
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искривљена научна и реална истина о некада постојећем суперконтиненту и огромној јединственој
цивилизацији КолоВена (СлоВена), који су се због тога, делом, називали и Атланти (што је исписивано скраћено Анти, па су КолоВене/СлоВене називали и Анти),
б) 		 Етноним КолоВени (Анти) очуван
је обједињен у називу ВиЗАнт (што
као форма персоналне идентификације појединца с колективом значи и реч → Византия, Βυζάντιον,
Byzantium), који представља бустрофедон (техника писања наизменично поређаних делова речи)
састављен од речи ВиниКолоАнти
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исписан на следећи начин:
 Из речи ВиниКоло на почетку
овог бустрофедона били су исписани фонетски знаци «В» и
«и» (који се овде наводе према
натпису из Лидијске престонице
Сарб/Сард, која је била саставни
део тог јединственог простора) у
редоследу «Ви» па се приликом
ишчитавања азБуком написане
речи В(иЗант) у источном делу
читала као В(изант/иЈА) док се у
западном делу Европе читала неправилно као Б(изант).
 После фонетских знакова «Ви»
био је исписан идеографски знак
(који је овде наведен према зна270

ку КолоВени који је неправилно протумачен као знак Исуса
Христа у Константиновом колоВенском стегу) којим се означавала реч Коло односно бог Коло, који је погрешно ишчитан
као фонетски знак – ћирилично
слово «З» односно као латинично «Z»,
 после идеографског знака били су исписани фонетски знаци
Ант, од речи Атланти, по чијим
је житељима на западним обалама Европе у Венетији и Атлантски океан добио име (овде су неопходна додатна истраживања
за налажење најстаријег извор271

ника – пре него што је назив за
просторе КолоВена/Анта, који
су обухватали простор шири од
Мале Азије, могуће пре продора
вода Средоземног мора у басен
Црног мора, иако је тај општи
назив у историографији сведен
првобитно на назив града ВиЗант, који је 658 г.п.н.е. на Европском делу Босфорског залива наводно основао син Посејдонов и
вођа исељеника из Милета, мада
се радило о сажетом називу народа по којем је град добио име,
који је и живео на простору читаве Мале Азије односно Источног дела Римске империје, кас272

није самосталне државе Византије, која је ромеизирана).
1.2. Процес раздвајања континенталних плоча изазвао је:
a)		 Велики цунами (по библијској терминологији – Први потоп), услед
којег је формирано СредоЗемно
море, чиме су територије некада јединствене колоВенске (слоВенске)
цивилизације разбијене на неколико целина.
b)		 Мали цунами – Други потоп, којим је:
 формирано Црно море, а
 АзоВенско (Првобитно – слаткоВодно море) одливено с подручја
данашње Панонске низије и сведено на садашње мало АзоВско море.
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2. Математичку теорију о климатским променама на Земљи услед промена степена
осунчаности Земље иложио је 1920. године Милутин Миланковић (1879 – 1958), у
књизи Theorie mathematique des phenomenes
thermiques produits par la Radiation Sоlaire
(«Математичка теорија топлотних појава
изазваних Сунчевим зрачењем») као основ
разумевања климатских промена на Земљи;
математички је израчунао неколико циклуса промене климе на Земљи, услед промене
степена осунчаности Земље од стране Сунца, што је проузроковано променама:
a) Земљине путање око Сунца, нарочито
променама њеног ексцентрицитета,
b) положаја њене најближе тачке према
Сунцу, такозваног перихела, и
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c) нагиба Земљине осе ротације према равни њене путање.
2.1. Циклична космичка кретања – кола, која
изазивају глобалне климатске промене
на Земљи у дугим таласима, изложена у
Канону осунчавања Милутина Миланковића, одвијају се у следећим размацима:
према М. Миланковићу (што је потврђено пројектом УН КЛИМАП)
a. 22 000 година 		
(23 000 година),
b.		 41 000 година		
(42 000 година),
c.		 105 000 година		
(100 000 година).
2.2. Миланковић је прецизно изложио реформе КолоДара (календара), на осно275

ву чега се може датирати када је мировозрење КолоВена, које је било покретач
економског и политичког живота најстарије цивилизације, претопљено у објективне науке, иако су знања КолоВена
преко учења александринаца примењена
код не-КолоВена тек у римском односно
хришћанском календару.
3. Милутин Миланковић је најцитиранији српски научник не само због неспорно огромног значаја његове математичке теорије познате и као канон осунчавања, него и због тога што је на основу ових математичких прорачуна предложио:
 реформу јулијанског календара (КолоДара) православаца и
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 приближавање грегоријанском календару
католичке цркве,
што сведочи о медијском утицају Ватикана на формирање не само естетских и верских вредности него и на произвођење и
промовисање научних величина.
4. Оваква Миланковићева реформа календара је неприхватљива из разлога који нам помажу да схватимо суштинске разлике та два
календара и, рекао бих, суштинске разлике
два ипак различита мировозрења (погледа
на свет):
4.1. пшеница се не сеје у исто време и исти дан
у свим деловима света, чему би наводно
требало да допринесе унифицирани општеприхваћени грегоријански календар,
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који Ватикан жели да промовише и преко
дела Милутина Миланковића;
4.2. знање: када треба сејати и када жњети,
које је поседовала колоВенска цивилизација, црпећи га из мировозрења о Колу као Богу Творцу, дозвољава да ову цивилизацију идентификујемо с подручјем
плодне умерене климе Балканског и
Апенинског полуострва и Мале Азије,
односно с подручјем (које савремена наука треба да уважи) винчанске цивилизације.
a.		 КолоВени (СлоВени) који су себе називали РасСени (сенке Духовног одраза Бога Сунца Раса), услед
раздвајања континената, потопа и
друштвених катаклизми изазваних
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технолошким трансформацијама те
језичким и војним потискивањима,
истиснути су са Апенина и из Мале Азије на део Балканског полуострва (укључујући КолоВене/хЕленске у Грчкој) и Источни део Европе и
Азије (данашња Русија), па је православни календар управо заостајањем
од 13 дана за грегоријанским календаром постао она мера на основу које
су православни СлоВени прилагодили своје старе језическе празнике везане за долазак пролећа, за сетву и
жетву у тим измењеним климатским
приликама северније климе.
b.		 Битка за земљу – пашњаке, шуме и
реке управо тих нових слоВенских
279

«климатских зона» је у јеку јер некадашњи бог Сунце који је и даље
Творац живота на Земљи али истовремено и Јарило:
 све чешћим шумским пожарима и
сушама жеже и кара (кажњава) некада умерене климатске зоне Француске, Шпаније па и Апенина док
 некада промрзле просторе и степе Русије претвара у све топлије
и плодније земљиште.
4.3. Православна црква је структуром православног храма, српским славама, масленицом и КаленДаром истински чувар не
само азБуке него и чувар прехришћанског мировозрења и знања КолоВена, иако је на први поглед то невероватно.
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Петокуполни крстообразни православни храм Српске и Руске православне цркве са четири куполе око
централне ЗлатоГлаве, куполе која
оличава Сунце, управо су чувари
не само јулијанског календара него
и знања древних КолоВена.
 Прехришћанска космогонија КолоВена (СлоВена) и јесте велика тајна коју носи православни храм као
симбол изузетне духовности.
		 Католички храм, за разлику од православног, грађен је на темељима
световних зграда богатих Римљана, из времена кад су примали
хришћанство, па не носи ту духовну тајну најстарије цивилизације.
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4.4. Мостове разумевања између православља и Ватикана (католичанства) треба градити али управо чувајући разлику
која је суштинска а не формална.
5. Садашњи ниво научног знања у оквиру еволуционистичке теорије допушта претпоставку да, без обзира на назив Расени →
РодПрвобитни, овај Род није био једини и
првобитни род, већ Род који је преживљавајући једну од последњих фаза леденог периода на некада јединственом континенту, остао без дела пигмента, због чега су били бели – беласти, али је управо захваљујући
томе стекао систематично знање:
a. о годишњем циклусу кретања Земље око
Сунца,
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b. божанском значењу кретања Сунца –
Кола за живот на Земљи.
V.АзБука је акростих: стих код кога прва слова
сваке речи чине писмо КолоВена,
1. Археолошка истраживања локалитета Лепенски Вир,Власац, Винча (код Београда),
Бањица, Карабурма, Горњи град (Београд),
Горња Тузла, Гомолава, Пљосна стена, Ледине (бивша Југославија) и нађени непокретни (жртвеници и слично) и покретни носиоци писаних знакова (керамички предмети и фрагменти) применом методе радиоактивног угљеника «С-14» потврђују да је азбука најстарије познато писмо на планети
Земљи.
1.1. Елементи азБуке А – ∆ – Λ нађени су на
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археолошком налазишту Лепенског Вира, и сматра се да су исписани у периоду
око 8000 година пре н.е.
1.2. Основни елемент азБуке КолоВена из
времена Лепенског вира види се:
a.		 на композицији жртвеника Лепенског Вира, односно одакле је настало азБучно слово А (Арило = Јарило) које и садржи елементе азБуке
и
b.		 на јајету нађеном у Власцу, из истог
археолошког периода, у виду знака
колоВенског (слоВенског) божанства Јарила: односно .
1.3. Винчанска азБука, чије трагове налазимо
из периода 5500 година до н.е. састављена
је од фонетских знакова (један графички
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знак – један звук), али је специфичност
тадашње и садашње азБуке у томе што
су неки знаци у узајамном односу могли
различито да се читају.
a.		 Археолошка истраживања на археолошком локалитету Винча започета су «још 1908. године, продужена 1911. до 1913» да би била «настављена 1924, и од 1929 до 1931».
Поново су настављена 1978, 1982,
1983. и до данашњих дана. Истраживања на локалитету Бањица започета су 1955. године и трајала су
до 1957. године.
b.		 Осмишљено и научно објашњење
фонетских знакова на артефактима нађеним на археолошким ло285

калитетима винчанске цивилизације дао је професор Радивоје Пешић у низу чланака и радова који
су објављени у Италији, Југославији и Холандији и синтетизовани у књизи Винчанско писмо (АзБука). У књизи је констатовао велики
степен подударности винчанског
писма са савременом српском азБуком и етРусском азБуком.
1.4. Курилица је била обредна форма азБуке.
a.		 Католички аутори су курилицу као
обредну азБуку (која је указивала
на начин очувања рода КолоВена –
васкрсом предака, путем оплодње и
рађања), преименовали у глагољицу, да би затрли код КолоВена ази286

ческо знање и веРу, на основу чега
су се КолоВени размножавали неколико пута брже од Римљана,
b.		 Ћирилица је названа по курилици
а не по имену Ћирила (брата Методијевог), који су наводно по пропаганди, легендама и измишљањима историчара саставили писмо за
Словене.
1.5. Претпоставља се да је Лидијски натпис
старији од VI века пре н. е. (вероватно XI век пре н. е.). Ова реч је написана колоВенском (слоВенском) азБуком
лидијског периода, која је, као и азБука
карског и ликијског периода, била основа мировозрења КолоВена (СлоВена) тога периода и простора.
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1.6. Најзначанији допринос разјашњењу
етРусских текстова написаних азБуком
дао је Светислав С. Билбија, који је успешно и тачно превео низ етрусских текстова користећи савремену српску азБуку и у основи српски језик.
a.		 У овом раду је, захваљујући тачној
транскрипцији етруских и лидијских текстова које је учинио Светислав С. Билбија и тачном схватању
Радивоја Пешића, дато дефинитивно објашњење значења речи СлоВени, која је неправлно прочитана из
речи КолоВени, а ова реч је очувана:
 у лидијском натпису из периода
пре XI в. пре н.е.:
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8-5 4 3 2 1
В и н и К о л о (Венац/Род Сунца)
12345678
 на етрусској Златној плочици из
Пиргија из VI в. пре н.е.:

К о л о В е н и (Сунцу Род)
1 2345 678
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1.7. Када деца у православним словенским
земљама пођу у школу, почињу да уче азбуку. Али када науче азбуку, уместо да
почну и да пишу азбуком, она почињу
да пишу ћирилицом, како ми по навици
називамо азбуку.
a.		 Сам назив азБука је потврда да Ћирило није смислио азбуку, већ је она
далеко старија не само од Ћирила и
Методија него и од хришћанства.
b.		 Назив азбуке потиче од именâ прва
два слова азбуке: од «а – аз» и «б –
буки».
c.		 Цела азбука од «а» до «ш», односно
до слова «я» представља прва слова
стиха, који велича прехришћанско
божанство бога Вида, а вероватно
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и Свето Тројство (Триглав) у словенском изворнику, који је касније
преписан у хришћанској Библији.
1.8.Технологија геноцида над СлоВенима у
XX и XXI веку остварује се у три фазе:
a.		 у првој фази комунисти су системом национализације и експропријације одузели огромну имовину од
слоВенских и њима блиских народа;
b.		 у другој фази политички наследници комуниста су свој монопол у политици, користећи приХватизацију, претворили у економски монопол, јер је у условима санкција
спољном трговином могло да се бави само окружење политичког врха, а државне фирме су приграби291

ли директори које је на те позиције
поставила партија, не по способности већ по послушности;
c.		 у трећој фази, у знак признања онима који су финансирали њихов долазак на власт, нова политичка елита распродаје странцима најуспешније фабрике и националне ресурсе.
1.9. Пошто су довели на власт своје послушнике, војно-религиозна олигархија запада покушава да уништи српску азБуку и
Српску православну цркву, у чији су врх
убацили своје унијате.
a.		 Ситуација по Србе, азбуку и српску
и словенску културу још је страшнија на окупираним територијама
Косова и Метохије и у Босни и Хер292

цеговини, где су НАТО емисари забранили:
 употребу српских народних песама – пошто величају слободу,
 употребу гусала – пошто величају храброст и поштење,
 читање великог српског песника
Његоша – пошто је оправдавао
право на националну самоодбрану и
 нобеловца Андрића – пошто је
објашњавао различитост цивилизација Европе и пустиње и јединство Срба различитих вероисповести и толеранцију међу
Србима у Босни и Херцеговини,
где у миру и узајамној толеран293

цији живе Срби православци,
Срби муслимани и Срби чији су
преци били принуђени да прихвате католицизам.
1.10.У тако катастрофалним околностима
окупације, у српским земљама се одиграва и паралелни процес ослобађања, који
има шанси да надокнади све поразе и
последице дејстава физичких и интелектуалних окупатора. То је процес ослобађања од историјских и културних фалсификата, којима је српска и словенска
историја и култура уништавана хиљадама година. Српски народ има историјску
шансу да се, издат од свих, ослободи од:
a.		 грчких фалсификата  – којима су
грецизирали вековна српска имена,
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превели на грчки познате колоВенске епове Илијаду и Одисеју, РасСене неоправдано прогласили за
Етрурце, исте те КолоВене (РасСене – СлоВене) за хЕлене а затим их
представили неосновано као Грке;
b.		 фалсификата немачке историјске
школе – који су неоправдано тврдили
да су се Словени населили на Балкану у VI веку н.е. иако су Срби (Словени) живели у Расу, данас Рашка, и на
подручју «винчанске» културе хиљадама година пре рођења Христа, али
под именом КолоВени, Раси односно
РасСени;
c.		 фалсификата библијске школе –
која је српско мировозрење и ве295

Ру неосновано преписала у Стари и Нови завет, искрививши при
том природу Светог Тројства, а као
и свака идеологија, почела да рачуна време и историју православних Словена тек од времена када су
прихватили хришћанство, иако су
под именом КолоВени имали развијено друштво хиљадама година
пре тога;
d.		 фалсификата Византије и
e.		 најгорих фалсификата Ватикана;
f.		 турских подвала и рушења најстаријих археолошких налаза српске
Лидије, Ликије и Карије и распродаје у бесцење српских – колоВенских храмова од којих су КолоВе296

нијум у Сарбу неосновано називали
синагога, само због тога што је једна
верска заједница платила рестаурацију овог пребиблијског храма;
g.		 америчко-енглеских подвала и превара, којима су:
 сагласно стратегији Divide et
impera – Посвађај и владај српски народ под садејством листа и
оснивача листа “Политика” поделили на партизане и четнике
(1944. године Енглези су предали комунистима десетине хиљада четника како би их ови побили, да се четничке и партизанске фамилије не могу никада измирити, као што су за сва време297

на завадили Пакистанце и Индусе, који су један народ, како чине
сада и са сунитима и шиитима),
 сагласно стратегији Confuse and
Rule – Збуни и владај, уништавају
главне археолошке налазе свуда
по свету и пласирају лажне податке и хронологије људске историје, да СлоВени не могу схватити своју славну прошлост.
2. РасСија и КолоВенија су речи синоними.
2.1.Россија (РасСија) је колективна свест и
сећање мудрог руског народа о најстаријем периоду његове прехришћанске
историје:
a.		 реч Рас означава: духовни одраз
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Сунца који је Творац живота на
Мајци Земљи (што би хришћани
рекли Дух Божји, односно зраци
Сунца и ореол Сунца у кретању) а
b.		 реч сија не треба у српском уопште појашњавати јер значи то што и
пише – сија, од глагола сијати, што
значи у целини да Дух Божји сија
(на руском: сијајет).
2.2. КолоВенија значи исто што и РасСија јер
и овај назив говори:
 да бог Сунце у кретању – Коло сија
у виду
 Венца Рода човечјег (сјаја), који насељава ту земљу РасСију односно
Венију.
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3. Сат, часовник треба правилно називати часоВеник јер је настао из мировозрења КолоВена.
3.1. Назив часовник је настао од речи:
a.		 час, која потиче од речи част – део
времена (часть и у данашњем руском
језику значи «део», у српском честица) односно део венца – сунчане ауре
и
b.		 Веник – реч настала од речи Венац
и проистиче од сагледавања сунчаног венца односно круне која обавија Сунце. Зато је и часоВеник добио кружни облик и поделу на зоне (части – делове) односно часове
и минуте које показују казаљке.
3.2. Часовник је првобитно био не само
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справа за мерење времена већ и култна
направа (у данашњем смислу храм) посвећен прехришћанском Богу, којег су КолоВени (СлоВени) називали Коло. Коло је пантеон слоВенских богова и у исто
време један једини Бог! Наиме, у најстарија времена, када се цивилизација тек
рађала, за КолоВене Сунце је било Бог –
Творац живота на Земљи.
3.3. КолоВени као и њихови потомци Срби –
богуМили у средњевековној Босни и Херцеговини и сви остали СлоВени прехришћанског периода, нису имали храмове у смислу данашњих богомоља – цркава. СлоВени (КолоВени) су сматрали да
су њихови преци свети, а они резултат
Божанског Чуда семеизверженија којим
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се васкрсава Божански Род. И због тога
имеђу Човека и Бога, по њима, није потребан посредник у виду цркве или каквог
другог божанског храма. Они су сматрали
да Коло (Бога) прослављају опонашањем
његовог деловања.
3.4. КолоВени – Азичници (Келти), сматрали су Коло (Сунчев систем у кретању),
Земљу, природу и себе – као једну целину. Коло је био Бог, Творац који се, стварајући све живо на Земљи, према њиховим посматрањима, материјализовао у
стаблу дрвета:
a.
у облику влакана, која дају живот
стаблу, и
b.		 у облику года односно годова, који
су били прецизна јединице време302

на. Тај одраз Кола на пресеку стабла као временску материјализацију
Сунчевог круга – Кола они су називали «год» односно у множини «годови». И дан--данас се у руском језику «година дана» назива «год».
То је период у току којег Сунце направи свој пун круг од младог бога – Богића, преко Перуна и Јарила
– Сунца, које умре за добро човека, да ДажБог напоји мајку Земљу и
поново васкрсне да обнови живот
на Земљи.
3.5. Древни СлоВени (КолоВени) сматрали
су да је Бог Коло материјализован у Јелену те је БогоПрослављење јелена имало
практично значење одређивања трајања
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Кола (године као јединице времена):
a.		 «у коладама и свадбеним песмама
олењ (јелен) се назива тур-ољењ»,
иако је очито да је реч «тур» неправилно изведена из знака Јарила, односно знака Рас, после Римске револуције 509. године пре н.е.,
када је његова употреба забрањена
као азическа. Наиме, реч «тур» значи Рас (Бог) јер се Бог Рас, по мировозрењу КолоВена, материјализовао у јелену. КолоВенска – српска реч оро је такође неправилно
схваћена и написана као «туро» јер
је оро – рано јутарње Сунце, обнова природе
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односно = РАс (Бог Арило/Јарило и Дух Божји) = ЗлатоРоги јелен;
b.		 «веома сличне песме о златорогом јелену написане су у Русији,
Србији, Бугарској». У предању Срба, Руса и Бугара јелењи рогови су
златни јер су одраз Сунца те прецизна годишња смена рогова јелењих настаје завршетком тог (годишњег) сунчаног циклуса, који су
они називали Коло и прослављали
као многоликог и јединог Бога;
c.		 «у народним песмама јелен се понекад меша са изумрлом животињом
туром (Bos primоgenius)» који је
живео у Русији до XVI века;
 Ово потврђује божански иден305

титет «јелена» и «бика» јер је за
КолоВене бик био синоним Бога
(фонетски реч бик и Боуг су писани истоветно) па и латинизована реч бос (primоgenius) значи
само – Бог (првоРодни), исто као
што је реч «тур» ишчитана неправилно из речи Рас (знака Јарила – СУНЦА),
d.		 «Јелен је утицао на формирање
древних религиозно-митских култова Сунца», мада је очигледно процес био обостран јер је поређењем
циклуса смене рогова и (годишњег)
циклуса кретања Сунца стварана та
узајамна веза;
e.		 «Јелен древних религиозно-мит306

ских култова Сунца је продро и у
хришћанску црквену симболику, као
симбол Спасиоца, апостола и светитеља. У хришћанству симболична
представа јелена развила се као коментар 41. псалма, где се са јеленом
упоређује душа. Посебно је популарно симболично представљање Христа у облику јелена, понекад са распећем између рогова»;
f.		 «јелен одбацује рогове у фебруару,
најкасније у марту по новом календару, и у јулу нови рогови, који почињу да расту истог момента када
одбаци старе, потпуно су изграђени и кожа која их је покривала је
одбачена. Сваки пут рогови се још
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више гранају»;
g.		 «Јелен благородни (олень благородный – на латинском: Cervus
elaphus)», српски јелен (серб-ус).
Од речи Cervus је, у такозваној келтској (колоВенској) митологији, настао култ такозваног Цернуноса
(наводно келтски бог у виду јелена).
 Драгослав Срејовић исправно
констатује да се божанско значење јелена формира пре, како он наводи, «продирања Келта у наше крајеве, у време када су
формирана насеља у Винчи, Потпорњу и Вучедолу», о чему сведочи амфора из Винче с рељеф308

ном представом лова на јелена.
Он везује тај култ за палеолитско доба.
 Потврда овог српског трага је
лик Трачанке на чијем је рамену
истетовирана фигура јелена (ваза из периода између 470. и 460.
године пре н.е.) као и бројни
стећци Срба богуМила на којима је јелен обавезан део рељефног приказа прошлости и будућности покојника.
 Неки аутори одређују Цернуноса
као словенског бога Перуна, што
је оправдано ако је Перун пролећно божанство муњâ, када се природа поново рађа као део циклу309

са Кола, као и рогови јелена, иако ће, могуће, даља истраживања
потврдити да се ради о словенском Богу Сербону (Сербусу), како
истиче Јован И. Деретић.
 За оне који и после овога сумњају
у то да се ради о српском јелену,
а да је Цернунос СлоВенски бог
Перун (Сербон) цитираћу поново стару енциклопедију Брокхауса и Јефрона, која у одредници Олень длинногривый наводи
латински назив: «Cervus [Rusa]
hippelaphus». Ту се у потпуности
изједначава појам Сервус (правилно Сарбис) са појмом Руса односно појмом Раса, што и одгова310

ра у целости појму Срби, који су
себе у етРуском периоду називали Раси односно РасСени (саР је
неправилно читано: Кар, Каран).
 Срби – Руси су у најразличитијим периодима своје историје
јелену придавали божанско значење јер је годишњи Сунчев циклус – коло најпрецизније изражен код ове животиње.
 Због тога Срби – Руси и њихови
преци:
 и у етРуском периоду везују јелена за крај живота и прелаз у
други свет, где на фрескама у
Тарквинији јелен (душа умрлог
улази у српски знак огњила) јер
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је то и знак васкрса као што
 до дана данашњег јелена прослављају у дане Божићних
празника када се рађа нови,
млади Бог – младо Сунце (у
хришћанској – апстрактној теологији то је рођење Христа,
као рођење духовно).
 Реч јелен и речи ЈАлини – Јелини
је ишчитана из (дела) речи коЛОВЕН (исписане азбуком етрусксог периода), пошто је постојала:
 графичка идентичност између
речи коЛОВЕН исписане азбуком етрусског периода са једне
стране и латиницом исписаних
речи јелен, јАлин, јелин са дру312

ге стране, и
 у ВЕРИ КолоВена (слоВена) идентичност између појма КолоВен и теофаније јелена у којем се Коло материјализује, која се види и на мозаицима, на пример у Хераклеји, који
су рађени знатно после Римске револуције, на којима је јелен приказан у композицији са
грожђем и виновом лозом.
3.6. Из наведеног се види да је нетачна априорна тврдња да су била «потребна дуготрајна посматрања звезда, Месеца и Сунца» да
би се човек научио да мери време. КолоВенима је било довољно да преко правила
„Све је Коло“ правилно разумеју јединс313

тво човека, космоса и природе на Земљи,
на основу чијег кретања око Сунца (Коло)
та природа настаје а Коло се материјализује у облику:
a.		 биљног света и божанских годова
на пресеку дрвета, захваљујући чему су одредили год (година дана)
као јединицу времена, одакле су неки западни новоНароди прихватили овај слоВенски назив за Коло у
његовом временском трајању као
назив свог бога – God и
b.		 животињског света и божански
прецизних рогова јелена, који отпадају једном годишње, тачно у
време појављивања Кола у виду божанства Перуна (Церуна – Серби314

на) али не умиру, већ се рађају јачи и силнији, као што гени наших
предака васкрсавају у потомцима
својим, а душе предака улазе у нови циклус Живота.
3.7. Постепено преовлађује схватање да су
најстарији часовници нађени поред острва Антикитери. Њихова старост је за
сада одређена 82. годином пре н.е. Овај
не тако давно пронађени древни механизам састоји се од 39 точкова. По
мишљењу Дерека Прајса, које је изнео
1959. године, пронађени механизам је
сличан « непогрешивом астрономском
часовнику».
a.		 Неки древни часовници нису имали сказаљке.
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b.		 Први торањски часовник у Москви, који је «године 6912, индикта 12.
по замисли великог књаза Василија
Дмитријевича, на његовом двору
за црквом Светог Благовештења»,
значи 1404. године од рођења Исуса
Христа, направио и поставио мајстор Лазар Српски из Хиландара (КолоДара), није имао казаљке већ се
окретао цео бројчаник.
c.		 На првом часоВенику који је мајстор
Лазар Српски саградио и поставио,
уместо цифара на бројчанику су била почетна слова азбуке, тако да је:
 слово «Б» у виду лигатуре слова
«Б» и слова «В» било на месту где
данас стоји цифра 1 (један) јер је
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Бог (Вид) један
 слово А (Аз – први, првобитни)
било на месту цифре 0 (нула часова нула минута) као почетак новог рачунања времена у том циклусу Кола – круга. Неки совјетски
и други рестауратори су, не схватајући колоВенску (древну слоВенску) макро и микро космогонију, која је изражена у азБуци, реконструисали неке сатове на кулама у Русији и српском православном храму у Румунији тако да су
слово А ставили тамо где стоји
број 1 а слово Б тамо где стоји
цифра 2, што је, као што се види,
неправилно.
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4. Елементи АзБуке су нађени у археолошком
налазишту Лепенски Вир, у Србији, где се
може уочити и Основни елемент азБуке и
знак колоВенског (слоВенског):
А) 		 Бога односно = Арила/Јарила/
Кола и
Б) 		 Духа Божјег односно .
4.1. Знак

односно

или

значио је РАс.

4.2. Код древних СлоВена (КолоВена) реч Род
је била синонимна речи Аз јер је:
 појединац (ја) схватан као васкрснуће предака који су Род,
 јер је Аз ПрвоНачАло исто као и
Род, како се каже, ИзНачални (Рас318

Сена), због чега је на сату Лазара
Српског Аз на бројчанику на месту
које данашњи часовници означавају
као 0 (нулти) час, дакле почетак новог дванаесточасовног круга.
или су били знаци
4.3. Знак односно
ПраПочетка – Аз, кретања Сунца односно
бога Кола (Јарила) као Творца живота на
мајци Земљи, чији је симбол био знак
и
4.4. Спајањем Кола (Сунчевог кретања)
мајке Земље
настаје живот и образује
се азБучно слово .
4.5. Знак или због наведеног система погледа и схватања читао се као Аз односно
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као Ас и као РАз,
4.6. Знак као Основни елеменат азБуке значио је истовремено и реч Рас → РАз,
која је имала неколико значења:
 РодПрвобитни и
 Дух Божји, чијим кретањем – Колом
Твори се живот на Земљи и Васкрсава Род Првобитни (КолоВена),
4.7. Р(од)Аз → Род Првобитни,
4.8. Из знака свемогућег ЧудоТворца живота на Земљи – знака «јАрило» изведен
је појам фалус (мушки полни орган – уд)
са симболом мушкости у облику обрнутог симбола Творца живота, који се ос320

тваривао васкрсом живота
, како се
очувало до данас у ускршњем колачу куличу и у Писи/Пизи, где је у самим почецима ренесансе пренета чудоТворна тајна васкрснућа, како су је схватали и преносили као учење представници најстарије цивилизације,
4.9. Када је Римска војна олигархија 509. г.
пре н.е. после војног пуча, познатијег
под називом Римска револуција, преузела власт у Риму, забранила је употребу колоВенских (слоВенских) азических симбола, сакралних и религиозних
предмета, па су услед тога Основни елемент азБуке односно , који се читао
као Рас, почели да читају у његовом фо321

нетском значењу кроз слово «У» односно слово «О» односно слово «А», јер се
у овом основном елементу азБуке сваки од ових фонетских знакова стварно
и садржао, као и знак Р:
a. у неким подручјима су га читали као Рас,
одакле су проистекле речи:
 Рација (стари назив за простор у
данашњој Швајцарској),
 Ратија (стари назив за простор у
данашњој Швајцарској),
 Рац (у ВенГрији – Мађарска, назив
за Србе, остао до данас);
b. у неким подручјима су га читали као Рос,
одакле су проистекле речи:
◊
РосСија,
◊
россияне (у значењу: Руси) итд.;
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c. у неким подручијима су га читали као
Рус, одакле су проистекле речи :
 етРусски, из које су каснијим фалсификатима настале речи етРурци,
етрурски, Етрурија итд.
 Руси,
 Русија,
 русские,
 Рус, (Кијевскаја) Рус,
 РуТенија (Ruthenia – ruThenia) =
Русија;
d. Латини су га због незнања читали RUT
(РУТ) одакле је инверзијом настало Tyr
од чега су настала ишчитавања и речи
као:
 Тур- јелен (златоРог) односно Турбик односно Tyr,
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Tyrrheni, што је био новоконструисани назив за РасСене (етРуске) –
Тирени и Тиренско море, иако се то
море раније звало етРуско море, а
сав смисао се, као и код осталих неправилних ишчитавања, сводио на
Рас као изворни.

4.10. Исти проблем изнуђеног различитог исписивања појма, који се до тада писао
истим азБучним знацима, настао је када је Вук Стефановић Караџић спровео
реформу српског језика, одредио правило «пиши као што говориш, а читај као
што је написано», одредио да «један фонетски знак има значење само једног гласа» (у азБуци то правило није увек важи324

ло, као што се види и на Основном елементу азБуке), после чега је избацио азБучно слово «јат», који су Срби различитих дијалеката:
a.		 писали исто али
b.		 читали на различите начине – неки
као «ије/је», неки као «е», неки као
и, после чега су настале разлике не
само у читању него и у писању. Од
тада реч млеко Срби:
 који се користе ијекавицом пишу
млијеко, или мљеко (дијалекатски),
 који се користе икавицом пишу
и читају ову реч млико (важи као
дијалекатска варијанта),
 који се користе екавицом, пишу
исту ову реч као млеко.
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4.11. Забрана веРе КолоВена (СлоВена) довела је прво до измене схватања (а тиме и
читања) знака РАс у правцу Рус и одвојено у правцу Рос и Рац, што објашњава да
из једног истог појма, који је означавао
РодПрвобитни и ДухБожји, настаје:
a.		 назив државе РосСија, док се њени
становници називају
b.		 русские, што није семантички придев, него има исто значење као и
Рос = Рас (Рац) у наведеном значењу Рас:
 РодПрвобитни односно
 КолоВени, што је такође неправилно измењено у → СлоВени.
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5. За правилно и потпуно разумевање простора цивилизације којој је било и остало име
РасСија не треба испустити из вида ни латинизовану варијанту речи Русија односно
РасСија – Ruthenia.
5.1. Ова варијанта речи РасСија је скривена
под називом Рутениј (лат. Ruthenium –
ruThenium: Рутенијум): Ru – Русија.
5.2. Савремена европска држава која се поноси својим древним именом, које је синоним речи РасСија а у правом значењу
је КолоВенија (СунцаРодија), данас носи
назив – Швајцарска.
5.3. Швајцарска се до дана данашњег поноси
својим древним називом Helvetia:
a.		 То је латинизирано име, па је у њему
тешко препознати слоВенску реч.
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b.		 Али ако се има у виду да Hel означава – Сунце, које је Творац живота на Земљи само у свом кретању
(као Коло), постаје јасно да је назив
HelVetia латинизовано право име:
КолоВетија односно КолоВенија.
c.		 КолоВенија је синоним речи РасСија јер је:
 Коло (Бог) исто што и = РАс (Дух
Божји),
 «венац» је Род који настаје
сијањем – одразом Раса односно
Кола (Сунца) и значило је и Рас
(РодПрвобитни) а
 реч СлоВени је неправилно прочитана од речи КолоВени.
d.		 Простори данашње Швајцарске су
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били део трансалпинске Галије а
данашња СлоВенија је била део цисалпинске Галије, коју су тако само
Римљани делили ради лакших освајања (та освајања је описао Гај Јулије Цезар у Записима о Галском рату), а иначе су то били простори јединствене и недељиве КолоВеније
(РАсСије),
e.		 Синонимни изворни (најстарији)
називи за данашњу Швајцарску су
преименовани:
 КолоВенија у латинизовано →
HelVetia,
 РасСија у латинизовану реч
→ Raetiа односно → «Ратия»
– «Ратија» или → Рација, у за329

висности од издавача карте или
језика у коме се изговарала реч
РасСија (Русија) као синоним
речи КолоВенија,
f.		 Швајцарска се рекламира као
Земља Сунца не због тога што има
пуно Сунца (јер би је по томе далеко претекле медитеранске приморске државе) него пре свега због те
древне традиције слављења Сунца односно Кола као Бога творца
на Земљи, коју Швајцарци носе и
у својој данашњој култури и у генима и једностраном колоВенском
крсту.
g.		 Због тога у Давосу и другим местима Швајцарци (КолоВени):
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 на црквама, на крсту, имају петла који најављује свако јутро долазак бога Сунца који започиње
своје јутарње кретање и кретање
Духа Сунчевог (Сунчевих зрака),
 на зграде, без икаквих дотеривања, каче точак (колесо) са
сељачких кола исто као што то
чине и српски сељаци на данашњим српским територијама, као
симбол Сунца у кретању – Коло,
 исцртавају на зградама знак Сунца
у виду симбола његовог кретања –
Кола, какве су знаке Сунца и његовог кретања, Кола, исцртавали
у давна времена и СарБи (Срби) у
Сарбу – престоници Лидије.
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h.		 Прави назив Швајцарске (КолоВенија – РасСија) успео сам да одгонетнем уз помоћ:
 археолошког налазишта Каршена
или Карсена у којем је на камену,
у најстарија времена, исклесана потпуна представа не само о
Сунцу него и о хелиоцентричном
систему са девет планета, из чега
се види да су КолоВени (СлоВени) имали реалну представу:
 о кретању у хелиоцентричном
систему – значи и представу о
кретању времена,
 о промени климе у току године
у зависности од кретања у Сунчевом систему,
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 о енергетском значењу Сунца
као творца живота на Земљи,
која је представљена као једна
од девет планета у том схематски приказаном систему са девет кругова, и његовим атрибутима кретања времена, климатским променама и снагом кретања Сунца.
 уз помоћ чињенице да су по традицији данашњи Швајцарци (чак
и под претпоставком да су први
часовничари дошли из Галије, са
простора данашње Француске)
непревазиђени произвођачи часоВника (часоВеника) а који су
настали из представе КолоВена
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о Колу као ствараоцу Живота и
Времена на Земљи.
5.4. КолоВенија је знатно шири појам него
што је то простор данашње Швајцарске
и обухватао је целокупан простор винчанске цивилизације ПраКонтинента:данашње Европе, Северних делова Африке, највећег дела Азије, што је и био назив ПраКонтинента (синоним речи Атлантида).
VI. Архангелски храм московског Кремља није
изградио нити је могао да изгради архитекта
из Италије, пошто таква држава или заједница
није постојала у време изградње тог храма (од
1505. до 1508. године) јер је Италија основана
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тек 1861. године.
1. «За његову изградњу у Москви руски цар је
позво из Венеције архитекту којег су звали
Алевизо Нови.»
2. У Арханглеском храму и великокнежевском
маузолеју, посвећеном архангелу Михаилу
– заштитнику кнежева и руских војника, у
којем је фрескама прослављена идеја руске
државности:
 На северозападном стубу, с погледом на
западни портал храма, непосредно под
портретом кнеза Владимира, у доњем
низу налази се фреска Српски Чудотворци, на којој су приказани у лику светаца – Свети Сава Српски и његов отац
Преподобни Симеон (у световном животу Стефан Немања), велики кнез српс335

ки, који је ујединио поново српске земље
на Балкану.
 У другом – горњем низу истог северозападног стуба Архангелског храма, с погледом на исток и иконостас, приказан је
Велики кнез сербски Лазар, који је пао у
битки с Турцима, на Косову пољу 1389.
године, у којој је српска војска извојевала «Пирову победу» и привремено одбила напад турске хорде на цивилизовану
Србију и Европу, и заштитила свети за
све КолоВене (СлоВене) град – Рас, и свети српски град КолоДар (Скадар).
 Лик Св. Саве Српског (Агиус Савва Сербский) је приказан и на северном олтарном
стубу.
2.1. Св. Симеон, у световном животу Стефан
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Немања, и Св. Сава, у световном животу
Растко, несумњиво су чудотворци, пошто
су ослободили српске земље од рушилачког утицаја Ватикана и обновили законе римске, написане у давна времена под
утицајем етРуске писмености и знања.
2.2. Стефанос (овенчан) је била не само титула него и ознака која је носила значење
— род.
2.3. Цар је, као и стефанос, не само титула
него и појам који је изведен из појма Рас:
написано здесна улево ← саР, као реч
повратница у руски језик из латинизованог азБучног назива етруског периода,
 Реч круна такође потиче од речи коло – corona (на италијанском: corona
– венац, круг, прстен, али и краљев337

ска круна: corona ferrea – железна)
јер је у време настанка те речи било
неопходно доказати божанско порекло власти, па је према остацима
предања и ова реч везана за прехришћански – колоВенски период,
иако се накнадно и знатно касније
крунисање остваривало на основу
благослова хришћанске цркве.
3. Свети Сава Српски, како га с љубављу називају у Русији, написао је на пергаменту
Крмчију или, како сам пише, Законоправило које постаде званични грађански кодекс у
Србији од 1219, у Бугарској од 1221. и у Русији од 1272. године и црквени кодекс у Српској, Бугарској и Руској православној цркви.
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3.1. После неколико векова примене овај кодекс је изгубио статус званичког грађанског кодекса, али није изгубио на значају
јер у овим земљама и даље представља
обичајно право, одређује морал и менталитет народа.
3.2. Као црквени кодекс Крмчија је до данашњег дана остала званични црквени кодекс у Српској, Бугарској и Руској православној цркви.
3.3. Реч Крмчија је колоВенска (српска – слоВенска) реч, која потиче од такође слоВенске речи крманити, овде: управљати се.
3.4. Реч закон је колоВенска (српска – слоВенска) реч, која потиче од такође колоВенске (слоВенске) идеје и речи: за
коњем. По веРи КолоВена (СлоВена) Бог
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Коло се материјализовао:
a.		 у стаблу и јелену – као представа
његовог трајања,
b.		 у коњу – као представа његове творачке снаге:
КолоВени су коња, као оличење бога Кола,
истицали на спојевима вододелница куће,
над храмом (што се одржало чак и на православним руским дрвеним црквама), над
улазом у гардарику – на градским бедемима. То је означавало да у оквиру тих граница, где су истакнути симболи бога Кола, и
докле објективно може доспети чувена колоВенска (српска – македонска, расенска,
руска, слоВенска) коњица постоји правна заштита правила КолоВена. Како бисмо
данас рекли, тамо где постоји монопол фи340

зичке принуде тамо су правила – закон, односно за коњем (уживају правну заштиту)
владаоца тим монополом физичке принуде.
3.5. Реч коњ је словенска реч која тачно одражава монотеистичко мировозрење КолоВена (СлоВена) и настала је из речи «Коло» и речи «Онь» (Оњ). «КолоОЊ» изражава јединство провречности јер је кретање Сунца (Коло) истовремено Оњ:
(Бог) Сунце а да истовремено Коло није
искључиво Сунце. Речено српским језиком: «Коло је (оно) Сунце» или «Коло је
(он, бог) Сунце». То се јасно види:
a.		 у речи Онь (Он) азБучног стиха
(посланице) када се кроз мировозрење разјасни, кроз обредну азБуку
(курилицу),
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b.		 на представама коња, које су КолоВени (СлоВени) вајали и сликали у
најразличитијим периодима своје
историје, где је коњ Коло (значи
Сунце у кретању) а на њему се Сунце (како је уобичајено тумачење)
изражава помоћу кругова (који су
највероватније израз кретања самог Сунца).
4. Законоправило Светог Саве је мост између
времена садашњег и времена које је на истом
растојању уназад од XIII века, када је оно написано. Законоправило као мост међу вековима открива истину да Срби и Руси нису
братски народи већ један народ који има једну јединствену, заједничку историју.
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4.1. Народ, нација, етнос су научне категорије којима се врши категоризација и
систематизација критеријума, који одређују персоналне односе на једној територији једне друштвене заједнице.
4.2. И било којим критеријумима да се народ, нација или етнос одређују и везују –
било заједничком свешћу за једну државу или какву другу категорију, Срби и
Руси треба да знају да су они један народ
и род.
a.		 Без те премисе и Срби и Руси су народ без значајног дела своје најраније
историје јер је она само за њих заједно – једна, јединствена и недељива.
b.		 Народ који нема прошлост нема ни
будућност, као што Човек, који не343

ма Народ – Род не може имати ни
Бога.
5. Доментијан је у књизи Житије Светог Саве забележио путовања Светог Саве 1234 –
1235. године у:
 Тебу (на руском језику: Фивий – Фивиј;
на старословенском: ТиВаида),
 Скит (пустињски предео између Нила и
Либијске пустиње), и у
 Црну Гору (Великог царства и Црне
Земље: «Црна Гора, превод коптског назива Египат, значи: плодна земља, црница»), али
 у многим признатим издањима, па и
на карти познатог Србина из Венеције
Александра Дерока из 1934. године не344

ма путовања Св. Саве, састављача Крмчије – Законоправила у Тебу (Фивиј, ТиВаиду);
 Свети Сава је на повратку из Тебе у домовину, у Бугарској, у Трнову, изненада, после краће болести, отишао на онај
свет 14/27. јануара 1235. године, но онај
ко се роди као РасТко жив је за све Србе и све православне СлоВене, СлоВене
и правну науку и после Трнова и после
1594, када су Турци спалили његове мошти на Врачару, где се сада уздиже велелепни храм Светог Саве,
 Даља истраживања започета овим радом
треба да открију истине које су коптска
браћа предала Светом Сави а које он
није успео директно да преда Србима у
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централном делу српских земаља који
се назива Раска (Рашка – Руска – РодаПрвобитног).
VII. СЕРБиЈА је древно име за српске земље и
најстарија заклетва свих Русса «серб и ја» (Србин сам и ја), а и свих Срба, без обзира да ли
живе у Лици, у Македонији, у Црној Гори, у
Хрватској, у Венецији итд.
1. У време ренесансе, када су Европа и свет у
уметности, философији, праву поново откривали истинске античке вредности, многе античке вредности су неосновано приписали Грчкој и Риму, јер су Срби после своје
«Пирове победе» у Косовској бици 1389. године, немајући више војску, потпали под јарам турске хорде.
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1.1. У бици с Турцима на Косову пољу 15. јуна 1389. године српска војска је штитила не само српске земље, цивилизовану хришћанску Европу, српски народ него и свете за све КолоВене (СлоВене) градове Рас и КолоДар (Скадар), јер је Косово Поље предворје Раса и Рашке (РАске –
Руске) области,
a.		 Иако Срби битку нису изгубили,
Турци су у току следећа два века запосели Србију и друге српске земље.
1.2. СЕРБиЈА је обновљена 1804. године с почетком Првог српског устанка под вођством Ђорђа Петровића (Карађорђа).
a.		 На жалост, Први српски устанак
угушили су Турци због историјских
околности и Наполеонових ратова.
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1.3. Већ 1815. године, подигли су Срби Други српски устанак.
a.		 Услед значајног финансирања од
стране Аустрије измењена је српска
(рассенска) азБука и уведено правило: «пиши како говориш», тако да су
b.		 Срби изгубили могућност да читају
своје античке па и средњевековне рукописе, између осталог и Законоправило – Крмчију Светог Саве (први хришћански грађански и
црквени кодекс Србије, Бугарске и
Русије), које је носећа колона (стуб)
моста између времена садашњег и
античке прошлости СлоВена.
1.4. Данас српски народ не изговара назив
руске државе онако како би требало да
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тај назив пише и изговара – «Рассија»,
према важећем језичком правилу «пиши
као што говориш».
 Срби пишу и изговарају назив Рассије као поруку будућим и садашњим поколењима РУСиЈА, што
значи «Рус сам и ја» (РодПрвобитни сам и ја).
1.5. Реч Серб (од које је касније изведена реч
Србин) настала је из речи Сарб односно
саРБ, када се читало здесна налево. Ова
реч је настала у најстарија времена, када
су речи одређиване према садржају а не
апстрактно. Тако да је право значење речи саРБ (Србин):
a.		 Б(ожји)РАс,
b.		 Божји Род Првобитни, јер су ова
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имена настала из веРе азическе, где је
Аз, прво слово и прва реч колоВенског (слоВенског) писма – азБуке, која
је најстарије писмо, због чега:
 је назив и средњевековне државе
Србије био Рас → одакле је изведено Раска (Руска) и даље →
Рашка, јер је саРбИја синоним
речи РассИја,
 је јелен благородни (олень благородный – Cervus elaphus)» латинизовани назив од: српски јелен (Серб-ус), а јелен дугогриви
је «Cervus [Rusa] hippelaphus»,
где се у потпуности изједначава
појам Сервус са појмом Руса односно појмом Раса,
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 су Срби у етруска времена себе
називали Раси односно РасСени.
 је назив ВиниКоло (древни назив за СлоВене), нађен у древном граду Сард (← саРБ) у Малој Азији.
1.6. Срби су небески народ:
a.		 али не зато што је српска армија у
битки на Косову пољу 1389. године
изабрала смрт да би одбранила свете српске земље, како говори легенда,
него зато
b.		 што су Срби – КолоВени те се садржај овог синонимног (КолоВени = Раси = саРБи ←) – изворног
назива за Србе одржао до данас на
простору Велике Британије (где је
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утицај латинских пучиста и узурпатора Божанске власти «етРусских» био мањи) у енглеским речима које имају графички, смислени и звучни идентитет са српском
речју КолоВени с тим да је у енглеском идентитету реч «Бог – Коло» латинизована у речи deus - di:
 divine [di:vain] – небесни, божански, (од Бога),
 diviner [di:vainer] – предсказатељ, пророк,
 divinity [diviniti] – Бог (God –
[god])
 divine justice – Божји суд
 divine right – божанско право
 divine mercy – Божја милост
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 divine spark – Божанственост,
Божји зачетак (у човеку),
 divinely [divvainli] – Божја сила.
1.7. Мировозрење Срба – КолоВена као венца бога Кола и прагматично БогоПрослављење кретања Сунца очувано је и у
другим изразима у којима се у енглеском
језику очувао назив (Коло)Вени као на
пример:
 Venus [Vinəs] – Венера, јутарња и
вечерња звезда (пратилац Кола –
кретања Сунца: венац Сунца исто
као и КолоВени),
 Venulose – онај који има пуно вена,
 Cestus veneris [sestəs] – појас Венерин,
 vena [vi:nə] – вена (крвни суд код
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човека у којем се креће крв као божански извор живота, који као и
Коло Сунца не стаје никад – док
има овоземаљског живота у човеку),
 vent – вентил, венци, матице на
шрафу,
 venue [venju:] – судски округ,
 (Skandina)Vien – Скандинавац
(аналогично Venus’s’ Com Scondix
pectеn veneris).
1.8. Чињеница да се у називу појављује идентитет појединца («ја») са божанским
претком и идентитет појединца («ја») са
Родом настала је с обзиром на то:
a.		 да је ВЕРА Расена учила да постоји
идентитет између Божјег претка и
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појединца (ја), јер се сматрало да
Бог васкрсава у детету (одакле је
хришћанство преузело учење да се
Христос рађа као дете на Земљи,
али насупрот КолоВенима (СлоВенима) – безгрешним зачећем, што
је комбиновано са другим елементом мировозрења РасСена о рађању
Сунца без додира мајке Земље, која
га рађа од бога Кола),
b.		 у најстарија времена, када је настала реч Сарб односно Серб постојала је само представа о персоналном идентитету појединца са социјалном средином односно Родом (не само са живим припадницима рода него и са почившим пре355

цима), односно појам персоналног
суверенитета а не и појам територијалне припадности некој заједници – држави, односно није постојао појам територијалног суверенитета, па је реч СарБ далеко старија од речи СербИја, и логично је
да је и у називу постојао идентитет
појединца «ја» са Родом Аз (Првобитним).
1.9. Реч Србин (саРБ) разјаснио сам тек анализом настанка речи Цернунос што је латинизована реч СарБог (за коју Јован Деретић користи реч СерБон) из које је изведен
и словенски назив за бога ПеРуна → преко речи Rus, односно саР.
1.10. Истог значења је и српско име БоРо,
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што значи → БОжјиРОд односно БоРА
БОжјиРодАз (БожјиРодПрвобитни).
2. Савремена наука стално долази до нових открића али тренутно се користи следеће датирање према еволуционистичкој теорији:
I) Kамено доба
I.1. 		 Старије камено доба (палеолит)
 Усправљање претка човековог и
проналажење ватре 500 000 г. пре
н.е.
 Прачовек 400 000 г. пре н.е. – 200
000 г. пре н.е.
 Први ловци и рибари у виду неандерталског човека (homo
sapiens) 200 000 г. пре н.е. – 100
000 г. пре н. е.
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 Појављивање кромањонца а нешто касније и савременог човека,
50 000 г. пре н.е., који користи лук
и стрелу, слике у пећинама, израђује фигурине, користи говорни језик, ствара прве религије.
I.2. 		 Средње камено доба (мезолит)
 Појављивање првих земљорадника (ратара и сточара) 10 000 г.
пре н.е. који гаје домаће животиње до 4 000 г. пре н. е.
I.3. 		 Млађе камено доба (неолит)
 Стварање сталних станишта ратара и сточара, израда ритуалних
украса, гајење биљака – житарица: 10 000 г. пре н.е. а затим и припитомљавање домаћих животиња

II) Метално доба 4 000 г. пре н.е.
II.1. Бронзано доба 4 000 г. пре н.е. до
1 000 г. пре н.е.
II.2. Гвоздено доба од 1 000. г. пре н.е.
2.1. Територија Србије настањена је људима
пре четрдесетак хиљада година.
a.		 КолоВени су у периоду такозваног
каменог доба од 7 000 година, а и
старијег периода 8 000 година пре
нове ере, до 3 000 година пре н. е.
оставили на простору данашњег
Балкана и на ширем простору пуно култних предмета и предмета из
свакодневног живота.
b.		 Најновија истраживања на Балкану
потврђују:
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 да су елементи протописма – азБуке нађени у археолошким стаништима човека у Лепенском
Виру из периода 8000 година пре
н.е. до 6000 г. пре н.е.,
 да је Винчанско азбучно писмо
старо 5500 година пре н.е. (до
3200 г. пре н.е.).
c.		 Многи археолошки налази Лепенског Вира су само делимично спасени јер су значајни налази остављени потопљени вештачким језером
које је ватикански изасланик Јосип
Броз Тито направио наводно ради
изградње хидроелектране Ђердап
на Дунаву.
d.		 У Винчи, која је за све Србе – Коло-

Вене (СлоВене) свето место њихових предака, Јосип Броз је покушао
да изгради Нуклеарни центар и
нуклеарну централу да би био уништен овај симболично најважнији
доказ постојања цивилизације КолоВена, која се по овом археолошком налазу назива винчанска цивилизација.
 Основно археолошко налазиште
Винча откривено је на Белом брду, где су живели и живе КолоВени (СлоВени) који су се називали Беличасти, Беласти (Белокоси и Белобради људи које су Грци, због немогућности да изговоре Б, називали Пелазги или Пе361

ласти), али и Коласти (одакле и
КолаСта аздија – огртач са извезеним кружним украсима двоглавог орла у колу и сКолоти),
 Археолошка налазишта винчанске цивилизације КолоВена (СлоВена) данас знамо под називом
Градац, Хум, Плочник, Јањево,
Старчево, Црвена Стијена, Предионица, Вршник, Предјама,
Смилчић, Бутмир, Породин, Небо, Грапчева шпиља. У ову групу
сигурно треба укључити и неке
налазе на Апенинима и у Анадолији (Читлак Хик и низ других),
који су пре првог потопа и појаве Средоземног мора били цели362

на са другим центрима винчанске цивилизације.
 У периоду металног доба, од
3000. године пре н.е., на простору данашње Србије такође има
невероватно пуно вредних археолошких налазишта, која потврђују мировозрење КолоВена
и процват њихових центара културе и економије на Балкану. То
су били центри светске културе
и цивилизације, које данас знамо
под називима Дупљаја, Карабурма, Атеница, Бубањ, Нови Пазар
(Рас), Гласинац, Доња Долина, Ваче, Љубљанско Барје, Чуруг, Даљ,
Вучедол, Мокрин, Требениште.
363

364

 Данас се на картама исцртавају
локална имена КолоВена као што
су Илири (избеглице из некадашњег Илирика – Троје), Трачани итд., иако је то био један род
– РАси (Р/од, Ази – Првобитни).
Они су себе називали и РасСени
јер су сматрали да је род Првобитни настао од бога Сунца те је
Рас као духовни одраз Сунца био
синониман појам РодуПрвобитном РАз.
e.		 КолоВенска космогонија, која је одређена у оквиру винчанске цивилизације, присутна је у многим археолошким налазиштима на свим подручјима која је она обухватала.

 Живот у том цикличном кретању
које омогућује Коло, као врховни
бог кретања и стварања живота
на Земљи, представљен је на вотивним колицима из Дупљаје.
 Феномен да ово Коло тројединог бога (ТриГлава) покрећу патке СлоВени могу да разумеју
без икакве тешкоће јер се Весна, богиња пролећа, и бог Коло
појављују са доласком птица селица, када се Живот поново рађа.
 Коло (кретање Сунца) као бог –
основни творац живота на Земљи
и покретач космичког кретања
представљен је на различите начине али јасно у археолошким
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налазиштима винчанске цивилизације и њеним каснијим фазама:
 у Троји у Малој Азији,
 у етруским гробницама на Апенинском полуострву,
 у такозваним келтско-иберијским археолошким налазиштима на Иберијском полуострву
итд.
 у Трипољским колибама и курганима и другим деловима колоВенске (слоВенске) цивилизације (коју данас научници
називају Винчанска цивилизација, мада је неосновано сужавају на простор Балканског полуострва),
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 у Малој Азији у карским натписима, ликијским и лидијским
текстовима, где лингвисти не
могу да разумеју Основни елемент азБуке, који је у овом раду разјашњен, јер га везују неосновано за грчко писмо.
2.2. Ватикан је систематично „развијао” националну историју Срба. Овај поклон
лукавих Данајаца са Апенина био је усмерен:
a.		 на развој националне па чак и националистичке свести Срба:
 науштрб њиховог истинског
знања о њиховој прехришћанској цивилизацији, када су се називали КолоВени односно Раси
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или РасСени (користећи при том
и своје локалне називе Србијанци, Ликијци, Лидијци, ЕтРусски,
Тројанци, Илири, Трачани, или
религиозне називе богуМили,
азичници, правоВерни, бабуни
итд.);
 ради истискивања Срба са Апенинског полуострва, и ради брисања из свести Срба њихове историје етРусског периода и уопште прехришћанске историје;
b.		 на отцепљење Срба од Рашке и истинског корена Раса, односно на:
 одвајање Срба од винчанске цивилизације и истине о општем
српском називу КолоВени и ис368

тискивање Срба не само са Апенинског полуострва него и са
Балкана према истоку;
 за одвајање Срба од РасСијана
односно Руса;
c.		 на разбијање српског народа на
мање целине, за које је Ватикан
смишљао њихове нове националне историје (паралелно са писањем
српске националне историје, на основу чега су стварали нове нације и
нове језике):
 Хрвата (Срби који су били принуђени да прихвате католицизам),
 Босанаца (Бошњака), а у Брозово време Муслимана (Срби који
су били принуђени да прихвате
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ислам у време турске окупације),
или
 православних Срба из Македоније и православних Срба из Црне
Горе, који су стицајем околности
имали дуготрајну самосталну
државу,
 Срба који су после аустријскотурских ратова морали да скривају своје српско име, српски језик и српско порекло, па су прихватали албански језик и ислам,
али за себе у кући увек говорили да су Срби и Расени,
 Влаха, иако је то био статус а не
одвојени део српског народа или
одвојена нација, како су по нало370

зима Аустро-Угарске и Ватикана
чињени покушаји да се представе: Душанов законик из 1349. године у члану 34 наводи: «а прогнали су меропхе црквене или
влахе», док савремени текст истог Душановог законика наводи:
«а прогнали су меропхе црквене
или Влахе», што писањем власи
великим словом у српском језику погрешно наводи да се ради о
посебном народу.
d.		 парирање грчкој експанзији, која
је по проценама Ватикана далеко
опаснија за Ватикан него егзистенција српског народа на Балкану у
суженом ареалу;
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e.		 одвајања од колоВенских ентитета
ХелВетије, Аустрије, Шведске, Норвешке, Галије, Венеције и етРусске
историје.
2.3. Венеција је град у цисалпинској Галији
који су у лагунама ушћа реке у Венецијански залив данашњег Јадранског мора основали КолоВени (СлоВени), које
су Римљани називали Гали, а који су
својим именом сачували траг своје КолоВенске (СлоВенске) веРе и знања на
основу које се развијала колоВенска цивилизација,
a.		 Стари назив за реку По — Bodinkus
је чисто словенска верска реч Водинко којом је означавано старословенско (расенско) божанство
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Воденко, од које је настала и реч
северних КолоВена — вОдин (бог
Воде),
b.		 Средњевековно латинизовано име
Венецијанске Републике било је
Serenissima Republic – светлејшаја,
најсјајнија, којим су покушали, с
једне стране, да прикрију право
име КолоВенија а да истовремено
оставе у народу очуван траг прехришћанског назива без христијанизоване и латинизоване кованице.
 Даља истраживања треба да
утврде: није ли овај назив потекао од речи Сербскаја односно Серебијскаја с обзиром на то
да је чак и у хришћанском хра373

му цркве Светог Марка, која има
петокуполну, луковичну, крстообразну форму, очувана космогонија КолоВена, исказана у српском грбу и српском фолклору
Црне Горе.
2.4. КолоВенски бродови конструисани су на
основу размишљања КолоВена да Сунце
чини КолоВрат над морем и због тога не
тоне.
a.		 Отуда је брод КолоВена носио контуре КолоВрата (Сунчевог повратника).
b.		 Прамац и задњи део венетских
бродова завршавали су се у облику КолоВрата као слово З = Зело сличног азБучном слову S= Sело
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(дзело)=веома (односно латиничном слову S) а које је у часоВенику
означавало цифру шест (6) – КолоВрат (Сунчев повратник) односно само Коло.
c.		 Овако конструисана крма уздизала
се високо изнад самог брода.
d.		 Тиме се постизао двоструки ефекат:
 Венети нису резали дебла (из
којих су правили бродове) на
даске, већ су дебло раздвајали
дуж влакана (за које су сматрали
да су одраз Сунца и дух бога Кола) добијајући тако виталне дрвене плоче.
 Дрво са очуваним уздужним
влакнима уврнуто у такве крме
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постајало је пренапрегнути материјал.
e.		 Такавим приступом сила напрезања је пренета са дна брода, што је
омогућило:
 већу дужину бродова,
 плиће дно венетског брода (о коме пише Јулије Цезар), уз очување
 невероватне покретљивости брода (јер услед еластичности очуваних влакана при повратној сили оптерећења брода такав брод
клизи по површини воде), чиме
се повећавала и способност маневрисања у односу на друге, па
и римске бродове.
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f.		 Такви бродови:
 и данас се користе као превозно
средство у Венецији под називом
гондоле,
 нађени су добро очувани као остаци бродова такозваних Викинга,
 експериментално их је направио
велики истраживач, археолог и палеоетнолог Тур (Тор) Хајердал од
папируса, сламе и бамбуса, према
очуваним фрескама у такозваним
египатским и такозваним јужноамеричким пирамидама,
2.5. Тор Хајердал је, организујући историјски експеримент усмерен на одгонетање
истоветности пирамида Египта, Јужне Америке и скулптура са различитих
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континената и острва Полинезије, учинио следеће превиде:
a.		 испустио је из вида теорију Алфреда Вегенера о континенталним плочама које су некада биле једна целина, у виду Атлантиде, када су живели Атланти – КолоВени, виши и
крупнији него представници људске врсте данас;
b.		 своју «миграциону теорију» погрешно је засновао на тези да су у
та давна времена постојале интензивне миграције због чега су пирамиде, бродови, уметност, богови,
појмови, изрази и симболи Африке, Египта, Јужне Америке, Европе и Источних острва у Тихом оке378

ану малтене истоветни јер истоветности нису настале због миграција
него због тога што је то био јединствен цивилизацијски простор;
c.		 погрешно датирање времена у
којем су изграђене пирамиде како у
Египту тако и у Јужној Америци;
d.		 пирамиде нису прављене од камених блокова, него су ливене, по технологији која је била позната КолоВенима.
2.6. Познавање српског односно руског језика је претпоставка за изучавање историје КолоВена односно прехришћанске
историје Европе, па и историје Шведске
и Норвешке.
a.		 Реч Шведска (sWeden) је настала од
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речи КолоВедска тако што је знак за
КолоВрат односно Коло неправилно латинизован, будући сличан латиничном слову «S».
 Мултидисциплинарне анализе
порекла назива Шведске и Норвешке (Северна Венија), односно
назива ВиКинга, потврђују њихово слоВенско (колоВенско) порекло.
b.		 У раду су наведени резултати археолошких ископавања и неколико
снимака 19 градова-утврђења, који
су откривени у Прибалтици на острву Еланд, заселак Екеторп, а припадају периоду од 300. до 1200. године н.е.
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c.		 На просторима Шведске, Норвешке и Финске нађено је преко 1.000
оваквих насеља која имају форму
колоВенске (српске) космогоније и
основу са српским огњилима (четири фазе кретања Сунца),
d.		 Иста таква насеља – гардарике (градови, утврђења) грађени на простору данашње Русије и на Балкану, на
брду Врсник, између Стоца и Љубиња, са четири концентрична прстена, на брду Кичину код средњевековног замка Благаја на Неретви,
на Медуну, са остацима киклопских
стена и прастарих степеница у белој
кречној стени, на територији племена Кучâ, на истоку Црне Горе,
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2.7. Да су Шведи, НорВези и Викинзи по крви
СлоВени потврђују византијски извори и
извори исламског калифата. Наиме, у тим
изворима постоје два периода:
a.		 У првом, најранијем периоду Скандинавце су обично називали:
 «Рос» (Rhos) – на грчком, и
 «Рус» (Rus) – на арапском:
b.		 У каснијем, односно млађем и нашим данима ближем периоду,
Скандинавце византијски и исламски извори већ помињу под новим
називом:
 Varangoi – на грчком, и
 Warank – на арапском.
2.8. Измена језика је сталан процес, али постоје промене језика чија је намена бри382

сање знања о РасСији (КолоВенији) као
најстаријој цивилизацији на Земљи, од
којих у овом раду наглашавам само следеће кључне фазе:
a. 		 пуч 509. г.д.н.е., када су забрањени
азБучни знаци , , , услед чега
је започето дробљење те цивилизације на делове и различито читање
њеног назива РоС, Рус, Рет, итд.,
b. 		 дужи период деловања глосатора
(glosatori), који су транскрибовали
етРуске натписе (исписане колоВенском азБуком) на латиницу, чиме су
колоВенским појмовима мењали не
само графику него и садржај, услед
чега је:
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 назив КолоВениа
1234 56789
(родовска заједница КолоВена/
СлоВена)
погрешно ишчитан као
co v i r i a (ковирија)
1234 56789
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који су појам глосатори (glosatori)
тумачили као општи појам заједнице људи и политичку односно
територијалну јединицу из које
је, наводно, формирана Римска
империја.
 назив КолоВени
		
1234 5678

погрешно ишчитан као
kolo ni (коло-ни) –
12345678
наводно друштвени слој у Римској империји
 и тако даље, што се очувало у уџбеницима римског права до данас, због чега ови појмови немају
ни у једном од тих уџбеника елементарно логично објашњење.
c. 		58 – 50. г. пре н.е. фаза такозваних Галских ратова, којима је Јулије Цезар остатке некада огромне цивилизације КолоВеније (РасСије) изделио на трансалпинс385

ку Галију/Galia Transalpina и цисалпинску Галију/Galia Cisalpina,
да би на принципу «Завади и владај» сукобио поједина колоВенска/
слоВенска/галска племена и латинизовао назив КолоВеније у ХелВетија/HelVetia, са циљем брисања
из сећања назива КолоВенија, чему
су као промотивни назив служили
и његови записи о наводним «Галским ратовима», чиме је наместо КолоВени увео у историју назив Гали,
d. 		 тзв. период црквене дипломатије
Ромеја када су огњем и мачем наметали хришћанство и организовали
преводе Библије на:
 наводно визиГотски језик, при
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чему су прикривали да су ВиниГоди исти ти КолоВени, чије
је мировозрење о Колу било основ прехришћанске цивилизације, измишљајући надирање
нехришћанског народа као крај
света,
 наводни слоВенски језик, понављајући измишљену причу о
наводном насељавању СлоВена
(који су, заправо, били староседеоци, КолоВени),
e. 		 период инквизиције и забрана после 1174. године, када је у Писи започета градња Писанске колоКољне (Писанског звоника), која је прекинута јер је започињала ренесан387

су колоВенског/слоВенског знања
о хелиоцентричном систему СветоВида и васкрсу живота природном оплодњом, због чега је Ватикан суровим мерама казнио стотине хиљада људи, међу којима и такве научнике као што су Никола Коперник, Ђордано Бруно и Галилео
Галилеј, чиме се ренесанса претворила у компромис и фалсификат у
оквиру којег је све што је било колоВенско/слоВенско приписано:
• или древној Грчкој
• или древном Риму,
f. 		 Језичком реформом Вука Стефановића Караџића, створени су услови за разбијање српског језика на
388

екавски, икавски, (и)јекавски, што
је убрзало стварање до тада непостојећег хрватског језика на штокавској основи,
g.		 период израде енциклопедија и
речника (руског језика), од стране иностраних специјалиста као
што су И. А. Бодуен Де Куртене
(потомак јерусалимских краљева из времена крсташа, који је дописао Даљев «Речник руског језика» са преко 20% дневних политичких термина и непристојних речи)
и Макс Фасмер, немачки специјалиста за руски језик (који је навео
двадесетак неоснованих а понекад
и неприличних теорија о значењу
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речи Словени, а реч коверат/колоВертет, како су у древна времена КолоВени/СлоВени савијали папир и брезову кору, безуспешно тумачио помоћу француског couvert
и немачког израза kuvert, све са
циљем да прикрије мировозрење и
учење древног слоВенског рода),
h.		 1917. када је било планирано (после ликвидације последњег руског
цара) укидање руског језика али,
плаћени од стране немачке војне
команде, америчких банкара и Ватикана, пучисти, на челу с Лењином, нису извршили ову нагодбу,
због чега је, могуће, и био извршен
антентат на Лењина, од којег се он
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није могао опоравити јер је боловао од сифилиса, али је процес промовисања нових језика као што су
украјински, белоруски, хрватски,
бошњачки итд. успешно настављен
до дана данашњег, што је основ за
даље конфронтирање у оквиру слоВенског/колоВенског монолита.
VIII. Ово истраживање је показало да не постоји потпуна подударност између:
1. генетског очувања,
2. културолошког очувања.
a. Границе и називи држава су се често
мењали. Овај је рад показао да су облици организовања друштвених заједница
и облици управљања друштвеним зајед391

ницама лако променљив елеменат у историји, док су породица, шири друштвени облици организовања, као што је род,
мање подложни променама.
b. Језик се показао такође као лако променљив фактор у историји, иако то изгледа невероватно, и постоји много радова који се заснивају на изучавању језика као мало променљивог фактора историје.
2.1. Некада јединствена и прилично компактна цивилизација КолоВена издељена је,
неосновано, на различите културе и парцијалне цивилизације:
 колокољна култура (звонаста култура),
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трипољска,
линијска,
тракаста,
минојска,
критска,
микенска,
лужичка,
винчанска итд.

2.2. Divide et impera – Завади па владај. Подели
и владај је прапочетак заваде и на њој засноване владавине мањине (која себе често назива већином: на пример екстремисти
који су себе називали: «бољшевици», иако
су представљали мањину) да би владали не
само над већином него и над РасСенима –
руским народом.
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2.3. Они користе и лукавство Confuse and
rule – збуни и владај. Тако и оне наше
давне претке (који су давно у оностраном свету) и њихову јединствену цивилизацију такви деле на парцијалне културе да не бисмо стекли представу целине и сопствене вредности.
2.4. «Историчари» су крајње лукаво у два
правца вршили скраћивање простора
који је обухватала цивилизација КолоВена:
a.		 Просторно, јер се своди само на одсечке – археолошка налазишта без
њиховог смисленог повезивања,
којим би се обухватили и међупростори тих археолошких локалитета.
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b.		 Временски се такође све те културе и цивилизације неосновано посматрају као изоловане целине.
2.5. Мировозрење (поглед на свет) КолоВена
(СлоВена) је нераскидиво везано за фолклор, музику, песму, архитектуру:
a.		 Срби у Црној Гори и многим другим српским крајевима фолклорну
игру називају српско оро (које симболизује јутарње божанство Коло).
b.		 Учесници народног кола – ора опонашају кретање Сунца и посебно
Сунчевих зрака који и рађају КолоВене и све Србе.
c.
У Црној Гори и сродство се одређује
по коленима како су и венци поређани – круг сродства у односу на
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заједничког претка око којег се образују степени као годови на стаблу.
d.		 Ова фолклорна традиција је исказана као космогонија и на српској капи у Црној Гори и Херцеговини (и
другим српским крајевима и земљама), представом четири огњила (Сунца) која својим кретањем и
стварају живот и дух божји.
e.		 Древни КолоВени су, осим у ношњи и фолклору, своју представу о јединству космоса, природе и
човека на основу кретања Сунца и
знања о кретању Сунца (Кола) исказивали и у архитектонским решењима:
 о стварању Света у виду троугла
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као фронтона на кући или храму
и
 о кретању Сунца у виду Сунчевих
зрака и у виду стубова (колона).
2.6. Сматрајући да бог Сунце држи својим
зрацима сав видљиви свет, људи су почели да архитектонски изражавају ту своју
представу тиме што је на храмовима а
затим и другим грађевинама:
a.		 Сунце као Творац Видљивог Света (Коло) исказано над фронтоном
грађевине:
 у виду круга, лопте или тролиста;
 у виду комплетне композиције,
састављене од богоЧовека и двоКолица које вуку четири ора (КОња).
Цела ова композиција је представа
397

бога којег су КолоВени (СлоВени)
звали Коло, те се не може рећи да
је Коло:
o само богоЧовек који вози
двоколице (ту фигуру погрешно називају: Аполон – јер
је реч Аполон погрешно на
грчком ишчитано име: Коло),
o само колесо (точак) односно
два колеса (точка),
o нити одвојено четири коња. Та
цела композиција богоЧовека, двоколица и кола – точкова
представља Коло као космогонију КолоВена о јединству космоса, природе и човека: «Све је
Коло».
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b.		 Видљиви Свет исказан у виду троугла – фронтона, док су
c.		 сунчеви зраци прављени у облику
дрвених стубова, касније камених
стубова (колона) с канелирама.
 Због тога су први храмови и
грађевине уопште, какве и данас
налазимо у Петри, имали мноштво колона (стубова);
 При томе треба имати у виду да
то нису и први храмови и грађевине јер храмови и грађевине сачињени од дрвета у шумовитим,
влажним пределима нису били
дуга века;
 због тога и дан-данас православни СлоВени на селу никада
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не улазе у кућу с капом на глави јер је кућа Храм божји, Духом
божјим се држи, те за КолоВене
то беше духовни храм као што је
за хришћане данас црква,
 због тога нису налажени остаци богумилских цркава, њима је
свака кућа била храм БогоПрослављења, а себе су сматрали
васкрслим Духом својих светих
предака.
2.7. ВеРа је КолоВене учила да им кућа као
форма БогоПрослављења даје снагу јер
њих штити одраз Бога Кола, који се налази у годовима и влакнима стабала од
којих су правили куће.
a.		 КолоВени су због тога увек кад би
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били принуђени да се одвоје од
куће, услед налета непријатеља (да
би заштитили духовну и физичку
снагу коју им у кући даје тако материјализовани дух божји) пуштали браде, које су опонашале зраке
Сунца односно дух божји, што су
чинили:
 српски четници пре Првог светског рата и
 српски четници у Другом светског рату, када су због налета нациста били одвојени од домова,
 руски бојари, жалећи за стаништима и домовима етРусским,
бојарским (данас баварским) и
пРуским, одакле су били проте401

рани лукавством и силом, носили су браде. Петар Велики им је
наредио да посеку браде али тек
пошто је постигнут договор да
изграде Северну Венецију и тако се симболично врате на своја
венценосна огњишта у Европи.
b.		 КолоВени су мале куће које су правили на просторима за испашу називали скит, јер су биле покретне,
из чега је за њихове сточаре настао,
као паралелизам, назив:
 Скит, и истоветни назив,
 Келт, од латинизованог Cell
(hermitage),
2.8. ВеРовање (учење – увод) КолоВена (СлоВена) да се бог Коло (у току једне годи402

не, што је мера времена) материјализује у годовима у многе савремене језике
(на просторима где је утицај римске војне олигархије био мањи или краће време
трајао) ушло је као основа и смисао одређења Бога:
 God – gоd (енглески),
 Gott (немачки),
2.9. Коришћење дрвета као материјала који
је у годовима одсликавао годишње кретање бога Сунца – Коло, разлог је због
чега трагови о колоВенској цивилизацији нису очувани.
2.10. Али су се КОЛОне (стубови) очували у
крајевима где се раширила цивилизација
КолоВена где није било дрвећа, па је развијена градња колона (носећих стубова)
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од других материјала.
3. Доказ очувања најстарије цивилизације КолоВена, како у генетском тако и у културолошко-језичком смислу, јесте:
a. РасСија (Русија) као држава и руски народ, као и
b. остали СлоВени (КолоВени), и пре свега
Срби.
3.2. Велика цивилизација каква је била КолоВенија очувана је као РасСија. Она је у
свом трајању претрпела огромне промене због:
a.		 огромног времена трајања,
b.		 великих природних катаклизми,
које је ипак преживела,
c.		 значајних друштвених катаклизми,
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које је ипак преживела.
3.3. С једне стране, регистровао сам да се
значајан број КолоВена (племеника који
су генетски идентични данашњим СлоВенима):
a.		 очувао генетски преко својих потомака као: НорВежани, ШВеди, Пруси, ЛитоВанци (ЛитВанци), који су
такође били СлоВени (КолоВени), али су престали то бити јер су примили новоформиране језике, па су
b.		 изгубили
културолошки
идентитет у односу на КолоВене –
СлоВене.
3.4. С друге стране, регистровао сам да се значајан број КолоВена – СлоВена културо405

лошки и генетски очувао преко својих потомака као: Руси, Срби и други СлоВени
кроз језик, песму, фолклор и друге облике
културног наслеђа, иако често са битним
генетским променама изворне светле боје
косе, светлих очију и беле пути.
4. Тамо где су се очували језик КолоВена (независно од природног процеса његове трансформације и вештачке реформације азБуке
као његовог основног кохезионог елемента
и темеља) и основни темељи мировозрења
КолоВена (кроз православље), тамо се, без
обзира на генетске промене које су видљиве и голим оком, посебно код Срба, очувало и име и традиција културе КолоВена, без
обзира на то што је име КолоВени преимено406

вано у СлоВени, које у почетку, сáмо за себе,
није имало посебно значење.
4.1. Зато се као акт геноцида против српског
односно руског народа мора оценити не
само промена власништва над основним
привредним ресурсима него, и пре свега:
a.		 промена азБуке, мењање српског односно руског језика и прављење нових непостојећих језика ради разбијања српског односно руског националног и територијалног јединства,
b.		 промена темељних основа православља, укључујући промене:
 КолоДара (календара),
 језика црквене службе као моста садашњих генерација СлоВена са временом колоВенске цивилизације,
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 самосталности Српске односно
Руске православне цркве кроз
било који облик прихватања цезаропапизма и екуменизма.
4.2. Православље је пасивни облик духовног
Богослужења, али су СлоВени – КолоВени очували и
4.3. националну игру коло (хороВод) као облик активног прехришћанског БогоПрослављења,
4.4. Али у свему не треба заборавити да је
рађање деце (и њихова социјализација
са историјом свога рода/предака) као облик крвног и духовног васкрса предака, највиши облик БогоПрослављења, те
млади приликом венчавања и посебно
они који се венчавају у цркви, где при408

мају венац (корону) као КолоВенску/
слоВенску симболику о преданом служењу Роду, преузимају обавезу да, кроз
брачне везе и подизање подмлатка, очувају колоВенски род.
IX. Посетите православни храм, а после нека
игра Коло на небу и нека игра коло у вашим
срцима у савременом значењу – радости јер,
када играте коло, не играју само ваше ноге и
руке него и ваша душа.
1. Изградите кућу за своју децу, православну цркву изградите или помозите њену изградњу за своје унуке, а ову књигу купите
или умножите за своје праунуке, и можете
бити сигурни у очување свога рода.
Амин
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ЗАКЉУЧАК
Рад « РасСија – најстарија цивилизација и Срп
ски чудотворци» представља анализу древних
извора права и разлога због којих се састављач
једног од тих древних извора права, познатог
под именом «Крмчија – Законоправило» Све
тог Саве Српског, појављује на фресци Срп
ски чудотворци у Архангелском храму москов
ског Кремља, који је и маузолеј руских царева.
411

Моја књига «Рекламације у међународној тр
говини», објављена 1991. године у Москви,
означила је повратак на римско право у бившем СССР-у. Обнова једног хиљадама година
старог права, и на простору једне велике др
жаве, феномен је који је тражио додатна раз
јашњења. Наиме, право настаје као одраз дру
штвених односа. У овом раду се потврдило да
су друштвени односи подложни различитим
променама. У вези с тим се намеће питање –
како то да се основа мења а њен одраз се не ме
ња хиљадама година. То изгледа као када бисмо представили да сенка траје дуже од предме
та чији је одраз.
«Реци Аз, Буки, Вједи, Глагол, и све ће те рије
чи одлетјети као птице у јату чим их изго
вориш. А напиши их на камену, дрвету, на ко
412

жи јелењој или на трошном листу папируса и
увјек ћеш их наћи ту гдје си их оставио.» Мно
ги закони, заповести или појединачни правни
акти етРусских времена као и Закони XII та
блица и други правни прописи римског пери
ода уништени су, али неке од правних аката
етРусских времена ипак налазимо «тамо где
су остављени» записани. Али језик се наш у
тој мери променио да не разумемо те изворе
права. «Крмчија – Законоправило» Светог
Саве Српског, иако је новијег датума, из XIII
века, такође је данас тешко читљива због ра
зних реформи српског и руског језика којима
су се ови језици удаљили један од другог и

Миле Медић, Завјештање Стефана Немање,
Београд, «Филип Вишњић», 2001, стр. 88 (»Завјештање књиге и писма«).
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од заједничког текста «Крмчије». Та чињени
ца нас обавезује да уложимо напор како бисмо разумели не само овај светосавски извор
ник права него и оне на основу којих је саста
вљен. Методологија по којој је Валтазар Боги
шић, професор историје права словенских на
рода Универзитета у Одеси, саставио прво из
дање Општег имовинског законика за књаже
вину Црну Гору 1888, друго издање 1898. годи
не, заслужује посебну пажњу у оквиру изучава
ња прехришћанске историје Словена.

Када га је 1873. године руски цар Александар II
послао у Црну Гору ради израде Општег имовинског
законика за Црну Гору.



414

Професор историје права словенских народа
Универзитета у Одеси
Наиме професор Богишић је послао у нахије
(територијалне делове) Црне Горе анкете у ко
јима је задао питања: како би требало по оби
чајном праву решити најразличитије правне
случајеве. Добијене одговоре систематизовао
је и створио КоДекс имовинског права, који
је једна од најуспешнијих кодификација рим
ског права. Ово потврђује да је обичајно право
остало ипак мање променљив фактор у исто
ријским трансформацијама чак и од оних пи
саних текстова који нису уништени. Анализе у

Валтазар Богишић, Изабрана дела и Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору, Београд,
НИУ Службени лист, 1986, стр. 7, 11, 15 («О значају
правних обичаја»).
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овом раду су потврдиле да српски народ у Цр
ној Гори, због њеног нежељеног изолациони
зма, не би прихватио римско право да је оно
било страно право и искључиво право римске
империје, а посебно не да га је овај народ усва
јао при насељавању на Балкан (када је римска
империја већ била пропала), како нас је нетач
но учила немачка историјска школа.
Изучавајући разлоге живописања фреске Срп
ски чудотворци, на којој је приказан Св. Са
ва, састављач првог хришћанског грађанског
и црквеног кодекса Србије, Бугарске и Русије
открио сам, применом српске односно руске
азбуке у етрусском а затим и у једном лидиј
ском тексту, истинско значење речи Словени.
Овај рад је доказао да је реч СлоВени непра
вилно прочитана из етРуске кованице КолоВе
416

ни, што је било написано азБуком на српском
односно руском језику који је у то време био је
динствен колоВенски/слоВенски језик.
До овог резултата сам дошао истражујући ве
Ру древних СлоВена као један од друштвених
извора права. ВеРа је не само извор права не
го и кохезиони фактор правног система. веРа је и код састављања Крмчије – Законоправи
ла имала одлучујући значај, па сам овом фак
тору поклонио већу пажњу и приликом истра
живања одакле су Римљани сазнали прве пој
мове о праву. Римска култура као и грчка би
ле су на врло високом нивоу већ у првим етапа
ма свога развитка, што се види и у области пра
ва. Овај рад је дао јасне доказе да је римској,
грчкој па и египатској цивилизацији претходи
ла једна знатно старија и распрострањенија ци
417

вилизација, коју данас називамо винчанска ци
вилизација а којој је истинско име било коло
Венска цивилизација односно РасСија (Коло
Венија).
Чињеница да се ова цивилизација одржала
културно, језички и генетски као Россија – Ру
сија (без обзира на терор и геноцид који је си
стематично чињен против руског народа) био
је по оцени изнетој у овом раду основни раз
лог што су докази о простору који је захватала
ова цивилизација, о њеним достигнућима и о
њеној старости темељно уништавани а њена
достигнућа приписивана римској, египатској
или грчкој цивилизацији, којима је она претхо
дила. Геостратешки резони такозваних европ
ских центара моћи из времена средњег века по
државани су, на жалост, из династичких разло
418

га и у Русији. То је на жалост синдром средње
вековне «Јалте» чије су последице теже од ак
та геноцида јер је избрисана цела прехришћан
ска историја СлоВена, искључиво због идеоло
шких разлога клерикалне олигархије.
Овај рад је показао да је по пореклу римско
право етРуско и да Римљани прве правне пој
мове нису усвојили од грчких колонија, како је
уобичајена конструкција у свим уџбеницима

Неки руски аутори ово везују за Тридентски католички сабор, који је «канонизовао хронологију опата
Дионисија и први пут утврдио да је година завршетка сабора 1563. од рођења Христа», чиме су утврђени темељи и многим другим историјским нелогичностима, фалсификатима и нетачностима, које су
ратификоване Бечким конгресом 1815. године (према: Я. А. Кеслер, Азбука и русско-европейский словарь, Москва, «Крафт плус», 2001, с. 3).
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римског права. Ови уџбеници не објашњава
ју апсурдност таквих тврдњи, према којима би
Грчка требало да буде на Апенинима, што она
никада није била.
У овом истраживању користио сам «Крмчи
ју», и ослањао се на њеног састављача – Светог
Саву, као оријентир. Али као историчар пра
ва и аналитичар опште историје морао сам се
ослободити религиозних и идеолошких пред
расуда и компромиса који су положени чак
и у «Законоправило Светог Саве». Такав при
ступ дао је плодне резултате. Тако је овај рад
дао разјашњење:
1. да је азБука акростих који представља
писмо, које је старије не само од Ћирила и
Методија него и од хришћанства,
2. да назив ћирилица не потиче од имена Ћи420

риловог (брата Методијевог), већ од обредне варијанте азБуке која се називала курилица (јер се азБуком преносило знање о васкрсу крви предака у потомцима и оплодњи,
што је било неприхватљива форма образовања и преношења знања за нове религије
и пре свега хришћанство), којој је накнадно
дат назив глагољица,
3. да је назив РАз имао неколико значења:
 дух божји, јер се Род стварао из духа
божјег којим се сматрало Коло (кретање
Сунца),
 Род Првобитни односно Првобитни Род
бога Кола,
4. да реч РосСија (РасСија) значи да Рас (Дух
Божји и Род првобитни) сија,
5. да је назив РосСија (РасСија) један од дока421

за прехришћанске историје СлоВена, када је
веРа СлоВена проповедала јединство:
 природе, укључујући и космос, и човека,
као део природе,
 предака као Божанских бића и потомака који су васкрсли преци, што је с позиције данашњих представа о генетици
тачно, па и прихватано као чињеница од
утемељивача православља и светосавља
међу Србима, али се изгубило у кас
»И запамти, чедо моје, крв. И крв чини народ. Крв
је вјечна. Крв новорођеног дјетета стара је хиљаде
година. Дјетешце је младо, а крв у њему је она стара крв која је протицала у жилама његових предака
још прије хиљаде година« [Миле Медић, Завјештање
Стефана Немање, Београд, »Филип Вишњић«, 2001,
стр. 19 (»Завjештање крви«)].
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нијим теократским тумачењима, пошто
је црква, посебно западна, презентовала
себе као јединог Христовог посланика и
посредника на Земљи,
6. да је реч РАз исписивана азбуком, као најстаријим писмом, и то његовим фонетским знацима, Раз односно Рас али и Основним елементом азБуке, који је означавао Јарила
и Дух Божји, као Творца Живота на мајци
Земљи, због чега је после Римског пуча 509.
г. пре н. е., када су забрањени азически богови, знаци азБуке и идоли, назив Рас у облику
идеографског знака Јарила:
 ишчитаван као «у» због чега је настао
нови појам: Русси (на Апенинима и Балкану, у данашњој Украјини) из чега је латинизацијом настао појам етРусси од423

носно етРусски, и даље у српском језику етРурци, иако је позната историјска
чињеница да су они себе називали Раси
односно РасСени (Сунца род); из овога
знака је настала и реч дух,
 ишчитаван као слово «о» због чега је настао нови појам Росси (у северним деловима и данашњој Русији) из чега је настао и назив за државу: Россија, иако је
то и даље остао РодПрвобитни, односно РасСија (сија Дух Божји продужењем
Рода Првобитног),
7. да је род КолоВена (СлоВена) истовремено
расСенски односно Род Првобитни, по самом називу, што не даје било какву предност у односу на остале родове већ и по томе што се колоВенска (слоВенска) цивилиз424

ција заснивала и одржала:
 пре свега због уважавања и равноправног третмана свих родова и
 на основу уважавања разлика родова,
као темеља узајамне толеранције и равноправног суживота, који је незамислив само на једном роду макар он био и
објективно првобитни.
То и јесте гаранција даљег развоја људске заједнице. Различитост родова ради мешања
крви није само генетски предуслов егзистенције савременог друштва него и социјални услов равноправности различитости.
Тако сам дошао и до необоривих доказа да је
римско право по свом пореклу етРусско право односно расСенско право, како су етрусски
себе називали. То значи да Римљани нису прве
425

правне појмове усвојили у грчким колонијама (како је до сада учила историја права) него од КолоВена (који су касније преименовани у СлоВене).
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Садржај књиге «РасСија – најстарија цивилизација и фреска Српски чудотворци у Архангелском саборном храму московског Кремља»
Предговор
Увод
1. Предмет истраживања
2. Актуелност теме истраживања
3. Провереност теме
4. Извори истраживања
5. Циљ рада
6. Практично значење рада
7. Тезе
8. Научне новине истраживања
9. Структура рада
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ДЕО ПРВИ
I.I. Глава прва
1. Србски чудотворци о постојбини градитеља Архангелског сабора
1.1. 		 Венети (Венди) и Венетија
1.2. 		 Венеција и Вени (Коло-Венци)
1.3.		 Српска огњила као симбол прехришћанског знања и мировозрења
2. Претварање назива КолоВени «Сунца
Род» у реч СлоВени
I.II. Глава друга
3. Историја као реалност, историја као догма и историја као наука
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3.1. Хуманизам и ренесанса — «обнова» и компромис
3.2. Да ли је римско право римско
3.3. Истинска обнављања и обједињавање
4. Ослобађање историје од догми
4.1. «Математичка теорија осунчавања»
Милутина Миланковића
4.2. Теорија Алфреда Вегенера о кретању континенталних плоча и СуперКонтинент (Атлантида)
(1) Велики цунами и Први потоп
(2) Хелени (КолоВени – СлоВени)
и Грци
(3) Мали цунами и Други потоп
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ДЕО ДРУГИ
II.I. Глава прва
5. Цивилизација Рода
6. Мировозрење КолоВена као основ развоја
технике и уметности
6.1. Сунце (огњиво) и оцило као направа за добијање ватре
6.2. Коло (кретање Сунца) и точак као
покретач развоја цивилизације
6.3. Дух божји (Сунчеви зраци) и бразде на Мајци Земљи за стварање
плодова
6.4. Мировозрење КолоВена и архитектура
6.5. КолоКол као космогонија КолоВена
и такозване «линијска» и колокол430

на» култура
6.6. Мировозрење КолоВена и часоВеник за мерење времена
6.7. Мировозрење КолоВена и КолоВедски (SВедски) и НорВески бродови
II.II. Глава друга
7. Најстарија цивилизација и њени називи
7.1.		 РасСија и КолоВенија
7.2. РасСија и СeрбИја
7.3. Винчанска цивилизација и азБука
као њен темељ
7.3.1. Елементи КолоВенске (СлоВенске) азБуке у Лепенском виру
7.3.2. Винчанска (КолоВенска –
СлоВенска) азБука
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7.3.3. Винчанска (КолоВенска –
СлоВенска) азБука Лидијског
периода
7.3.4. Винчанска (КолоВенска –
СлоВенска) азБука етРусског
(РасСенског) периода
7.3.5. Обредна азБука КолоВена
(СлоВена) – курулица и њена
варијанта руница
7.3.6. СлоВенска азбука хришћанског периода
7.3.7. Савремени проблеми (КолоВенске – СлоВенске) азБуке
8. Генетско и културно језичко очување
РасСена
8.1. Покушај преименовања и крађе
Винчанске азБуке
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8.2. Нови покушај преименовања СлоВенских светиња – на Косову и Метохији
8.3. Коло као знање и мировозрење и
Српско коло као активно БогоПоклоњење
8.4. Ноте српских кола
9. Изводи
10. Закључци
Списак литературе
Регистар појмова
Регистар имена
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