Изл. број Конф-БМ-22072013 од 22. јула 2013. године
Његовој Светости Патријарху српском Иринеју
Ваша Светости,
С радошћу у срцу што сте посетили Русију, где привремено живим и радим више од
25 година, молим Вас да примите моју књигу «АзБучна математика Винче», која је
једна у низу остварених благодарећи чудотворној моћи фреске «Српски
чудотворици» у Арханглеском саборном храму, преко које сам открио древни назив
СлоВена – КолоВени, што би Српска православна црква и Руска православна црква
требали да признају као још једно несумњиво чудо Св. Саве Српског и Преподобног
Симеона:

древни назив КолоВени исписан
здесна улево азбуком етруске епохе

древни
назив
КолоВени
исписан
правилима савремене орфографије и
савременом азбуком

савремено
значење
КолоВени: СлоВени

речи

На унутрашњим корицама ове књиге видећете основу Покровског саборног храма на
прекрасном тргу у Москви, која је истоветна са схемом на кнемиди нађеној у Горњој
Винчи (сада Република Српска) која изражава исто то Коло, које је детаљизација
сваког петокуполног крстобразног православног храма, као израза хелиоцентричног
система годишњег васкрса природе.
То је неспорни израз континуитета руске/српске културе од периода Лепенског Вира
и Винче када се вера КолоВена називала РазУм (рода првобитног Ум/веде/знање) а
свим Србима име било Раз/Рас (род Првобитни) све до 1848. године, када је Беч
(Вена) убедио патријарха Јосипа Рајачића да је назив Рас/Рац погрдан ВенГерски
(мађарски) назив за Србе.
Ја сам у муци и спору открио да је најстарија вера слоВена имала назив разУм, али,
не само да не проповедам било какву древну веру разУма, него ме не радује када
неки представници црквене хијерархије говоре да народ не разуме старословенску
литургију па преводе «Оче наш» и службу црквену на савремени српски језик, чиме
веру приближавају разУму. Трагично је када таквим чином јереси:
 нас уче преко савременог превода молитве «Оче наш» да име Господње може да
се «свети», уместо да «свајтитсја имја» Твоје (Господе),
 удаљавају православне свештенике од познавања старословенског писма и
говора, благодарећи којем је православни свештеник Светислав С. Билбија
живећи у Чикагу ишчитао правилно многе етруске и лидијске текстове исписане
азбуком па и етруски и лидијски назив за древне слоВене: КолоВени и ВиниКоло,
што сам ја правилно схватио преко фреске «Српски чудотворици» и систематски
доказао,

2

 наводе православну цркву на методе Ватикана који у богослужењу користи
локалне језике да би на новопокореним територијама проширио римску
окупациону зону.
Позивам Српску православну цркву и Руску православну цркву да:
1. врате целокопно богослужење на старословенски језик, и да се батале
ватиканских манира индивидуалних наравоучитељних препричавања, које врше
свештеници на крају богослужења,
2. да се одрекну Ватиканског фалсификата да су Ћирило и Методије измислили
писмо за СлоВене (а при томе се не зна које), јер су древни етруски, ликијски,
карски и лидијски натписи сви исписани азбуком са графичким спецификама тога
времена, што је Светислав С. Билбија правилно ишчитао, само захваљујући томе
што је био православни свештеник, који је знао старословенски језик и писмо, које
је мост разумевања не само Крмчије (Законоправила) Светог Саве Српског него
и старијих азбучних натписа пре римске окупације етруских/слоВенских земаља.
У прилогу Вам такође достављам и:
1) „Завршни документ“ Међународне научне конференције „На изворишту културе
и науке“, коју смо реализовали од 14. до 24. септембра 2012. године са пратећим
манифестацијама,
2) „Зборник радова“ Међународне научне конференције „На изворишту културе и
науке“, коју смо реализовали од 14. до 24. септембра 2012. године са пратећим
манифестацијама,
И овога пута скрећемо Вашу пажњу да је ова научна конференција
организована у условима информационе блокаде јер средства јавног
информисања у Београду, као по нечијој команди из «центра», нису смела ни да
спомену да се у Београду организује научна конференција о историји СлоВена пре
VI века, што је доказ не да ми нисмо имали научне доказе о историји СлоВена пре VI
века, већ да је та тема – забрањена!!
Могуће да грешимо, али мислимо да је ова информациона блокада настала, не зато
што је један Ротаријанац из САНУ хтео да прикрије нерад свога сина којег је
именовао да руководи истраживањима археолошког налазишта Винче, које је скоро
потпуно уништено и недоступно за посетиоце већ неколико година а никаква се
археолошка ископавања не врше већ дуги низ година.
Информациона блокада је сталан пратилац нових научних открића и то није ништа
ново и не би било потребно да због тога показујемо своје нестрпљење. Али векови и
болести савремене цивилизације која се утапа у мору све већих и већих лажи терају
нас да потражимо одговор како је и зашто таква информативна блокада била могућа
на почетку XXI као да смо на почетку средњег века.
Немојте замерити ако грешимо да је информативна блокада овог научног скупа у XXI
веку у Србији и Београду настала:
1) због тога, што се чак и у 2013. години, када се прославља 1700 година Миланског
едикта, који је пре свега «едикт о верској толеранцији», оваквим
информационим блокадама, врше верски прогони и скривају чињенице:
1. да је прва/најстарија религија, која је зачета на простору Лепенског Вира и
Винче, била веРа чије је име била: РазУм односно Рода Аз/пробитног
ум/знање/веда (од слова ведать – знати, и слоВенске веде: у чешком се језику
наука назива веда), што је очувано чак и у латинском језику ratio, али је овај
индивидуални појам вере постао генерички назив за «свест/разум» уопште,
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2. да је основна веда веРе РазУм-а била: «Све је Коло» који је принцип
хиљадама година старији од Грчког « ε panta rhei/Panta rei/Све се креће»1
3. да је генијално просто схватање да се «Коло (узајамна васкрсна снага
годишњег кретања мајке Земље око њеног чеда Сунца) као извор свега
материјализује на пресеку божанског дрвета у виду ГОДова» била идеја
неприхватљива:
 за Грке, који су (недовољно познајући КолоДарно/каленДарско знање
древних КолоВена/ХелВена), одбијали да КРУГ/нула/ништа може бити
извор свега, јер према идеји «атомиста» у природи не постоји празан
простор, већ је сав и свуда попуњен до невидљиво малих честица, које су
назвали атоми: тако је ова исто тако генијално тачна констатација,
еволуирала у једну огромну «научну» цивилизацију апстрација и лажи, која
се удаљила од једноставног посматрања реално васкрсне природе, те се
бојимо да ће цивилизација лажи достигавши свој максимум завршити у
«атомском кругу разарања», иако се пре надамо да ће интелектуалци
повезани са атомском индустријом бити извориште покајања, те је по
Божијој вољи и копредседник Научног одбора ове Конференције Јасмина
Вујић, један од признатих у свету инжињера атомске физике,
 за Римску империју која је уместо пољопривреде и сточарства, као
основних привредних грана те КолоВенске цивилизације (за које је
колоДарно/каленДарско знање било основ развоја), пучем 509. г.п.н.е. у
Риму (познате у науци као Римска револуција) наметнула трговину као
основну привредну грану а територијални принцип припадности појединца
друштву као основи, па се ширила да би опстала на принципу
неравноправне размене добара,
 за хришћанство, које је настало под пресијом науке да је Сунце
материјална ствар а не божанска појава, због чега је, на место
годишњег васкрса, развило идеју искључивог васкрса после другог
повратка Исуса Христа, иако је Божја воља и промисао и у плоду Земље и
Творачкој снази Сунца па и у васкрсу природе.
Због тих идеолошких разлога није било трагова НУЛЕ нити ЦИФАРА у Европи
све до VI века – до најезде Арапа када су:
 СлоВени постали неопходни Европи као слоВенска брана, бедем од
најезде Арапа,
 Арапи без тих идеолошких разлога прихватили НУЛУ и ЦИФРЕ (Sифре,
је је идеографски знак S за древне СлоВене био ознака северног и
јужног КолоВрата које су Венети/Венецијанци очували у принципу
виолине која је настала после Папских ратова, јер два знака S и чине
Коло: ГОДишњи круг) од остатака Веничанске цивилизације које су
Европљани називали Феничани,
4. да су «резе» и «чрте» о којима је писао и Црноризац Храбар биле ознаке (на
станишту Лепенског Вира, које се и данас тамо лепо виде као АзБучни знаци)
којима су древни КолоВени означавали привидно «кретање» Сунца које се и
одражава на пресеку дрвета у виду (Божанских) ГОДова, што је и процес
стварања:
 АзБуке као најстаријег фонетског писма, и обредне азбуке курулица којом
се преносило тајно знање како се фалусном ерекцијом и коитусом
васкрсавају свети преци рађањем деце, па је:
1

израз Симпликија да би изразио философију Хераклита из Ефеса (грч.
535–475. god. st. e.),

ράκλειτος

φέσιος, oko
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 скаредни назив курулица преименован у глагољица (она која
говори),
 док је азбуци приписано име ћирилица (деца и данас почињу да уче
азбуку а онда одједанпут, када науче да пишу азбуку, говоре да пишу
ћирилицу) и она сама нетачно приписана Константину философу,
који се замонаши у Риму а онда отрован почину у 42 години живота,
под именном Ћирило, управо да би му приписали да је он смислио
азбуку као ћирилицу.
 цифара како оних које називамо римске, тако и оних које називамо
арапске јер их Арапи (по сопственом признању) уопште нису смислили,
већ су их преузели од Веничана/које су Европљани у Рату појмова
преименовали у Феничани.
5. да је из генијално простог мировозрења/погледа на свет древних
СлоВена/КолоВена (који су живели на простору Наисуса и целог Балкана и
већег дела Апенина под називом Венети, Вени, КолоВени/СлоВени и пре
римског окупационог периода и ПОСЛЕ тога) «Све је Коло» настала реч
култура:
Реч култУра настала је из српске речи коло јер је најстарији поглед на
свет/мировозрење древних СлоВена, који су себе називали КолоВени, био
генијално једноставан – «Све je Коло» (јединство кретања Земље око Сунца,
природе и човека), на основу чега су открили да се то Коло узајамности
цикличног кретања материјализује на пресеку дрвета у виду год-а (годова),
што им је омогућило да у Лепенском Виру прецизирају годину дана као време
васкрса природе, захваљујући чему су могли да пpеђy са номадског на
седелачки облик живота (што је почетак културе) и почну у Винчи да граде
куће од (божанског) дрвета и саде у браздама семе житарица и на истом
месту убирају летину.
Реч Коло је трансформисана у КVLV затим у CVLT/Kult, али је и у
латинском језику сачувано да је реч култура настала из речи Colo/Коло.
Потврда оваквој нашој оцени је и Програм обележавања Миланског едикта (не
у Милану већ у Нишу и Србији), који је очито програм хришћанске
искључивости, самодовољности, папско-римске агресивности и
прикривени облик пропагирања римских окупационих логора.
Дозволите да и овом приликом изразимо згражавање над чињеницом да је
главни гласноговорник и промотер Прославе Миланског едикта у земљи
Србији и главни научни консултант – профессор Радић, који је симбол
нетолеранције и представник неоинквизиције у Србији, који се
организовано и у «злочиначкој удружби са другим лицима» преко новинских
чланака и «књига» бави застрашивањем свих оних научника и људи уопште
који не могу да се помире са несувислим тврдњама подрепаша Римске
империје и инквизиције који пропагирају немачку колонијалну историографију,
које се осамдесетих година прошлог века одрекла и Немачка академија наука,
по којој у школама и универзитетима:
 уче Србе и друге Јужне Словене, да су се наши преци доселили на
Балкан са Севера у VI и VII веку!
 уче Русе, да су се они у истом том VI и VII веку доселили са
Подунавља/Балкана на данашње просторе града, односно реке Москве.
2) због тога што медијима у Србији и на Балкану и даље управља неоинквизиторско
крило УДБаша и ОЗНАша који су преко славне Шпанске републиканске армије и
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Добровољачке југословенске пешадијске бригаде (под командом Ивана
Месића) убачени да инквизиторским методама обезбезбеде непрекидност
фалсификата Римске империје, која је проценила да јој је прескупо одржавање
окупационих логора (Виминацијум, Сирмијум и хиљаде других по «БалКану») па
је у Европу инкорпорирала пустињске идеологије да помоћу њих заробљава душе
СлоВена и других родова/народа Европе, које су заробљене душе тим
пустињским идеологијама доносиле Риму и територије и браниле их као римске
својим заблудама и животима,
Због тога не чуди што се перфидно намеће да се, у знак заХвалности, у оквиру
прославе Миланског едикта величају Римски логори и у њима организују главне
светковине едикту верске толеранције, иако су ти логори била места
најстрашнијих мучења не само (слоВенских) верника РазУма него и хришћанских
верника,
3) због тога што је неформална група «римских подрепаша» огласила тајним
писмом којим су ову конференцију назвали «ненаучном» јер су се уплашили да
коначно могу бити прозвани за то што у затвореним и уништеним музејима по
Србији скривају огромно археолошко благо Винче и Винчанске културе од којег би
сва Србија могла да живи стотине година, и да кривично одговарају за то што су
уништили и затрпали стотине археолошких налазишта, па су очити саучесници
археолошке мафије која незаконито извози за овог простора огромно археолошко
благо,
4) због тога што су медији свуда па и у Србији сфера отворене корупције кроз
инострана «улагања» па и бенефициране огласе, који су облик нелојалне
конкуренције2 «контролора свести» типа Мердока, специјалних служби војних
блокова, САД и Европске заједнице, док су сами новинари сведени испод
минимума знања и живе испод нивоа егзистенције, због чега су принуђени да
продају и своје перо и своју душу.
Ми смо се садржином Међународне научне конференције На изворишту културе и
науке и изнетим доказима, али и пре и после после Конференције бранећи се од
неоинквизитора, супротставили онима који тврде да је хришћанство окупациона,
страна слоВенима религија. Ми полазимо од чињенице да је православље укључило
у себе многа прехришћанска знања и обичаје СлоВена па је и петокуполни,
крстообразни храм као Тајна руског храма највећи и најлепши доказ непрекидности
уметности и духовности СлоВена од Лепенског Вира и Винче до данас.
Позивамо Вас да у духу ТОЛЕРАНЦИЈЕ Миланског едикта, и на начин достојан
Константина и Ликинија, лично пренесете јавности да је реч култура настала из
речи Коло као и друге чињенице о древном мировозрењу/вери древних
КолоВена/СлоВена којој је у епохи Лепенског Вира и Винче име било РАзУм и да
позовете новинаре на нашу конференцију за штампу.
Вера РАзУм-а «Све је Коло» или просто КРУГ/О или 0 за древне КолоВене/СлоВене
је била симбол ГОДова као материјализованог Кола одноосно вечног васкрса, што
је изражено и у теофанији двоглавог орла али је за Римљане и Грке (и њихову идеју
атомиста) круг био празан простор и неприхватљива идеја због чега НУЛЕ и
СИФАРА/ЦИФАРА није било до VI века колико није било ни историје СлоВена.

2

Европска заједница је у суорганизацији са USAID и IREX на Конференцији «Петнаест година после»
објавила да ће уложити у 2013. у медије у Србији 1,5 милиона евра, укључујући и кроз рекламе,
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То је давно превазиђена, проста али генијално проста веРа, чији су трагови очувани
и као материјално али и као нематеријално културно благо у облику Коло:
 на енглеској застави, чије је значење хришћанизовано,
 у називу божанства ГОД (у енг. God, у нем. Got),
 у теофанији двоглавог орла као и на «паганском» инструменту – виолини,
 у најразличитијим формама на богумилским стећцима широм Балкана,
 у народној игри коло, и у многим народним песмама,
 у петокуполном крстообразном храму као представи Кола одноосно
хелиоцентричног система,
 у Швајцарској чији древни латинизовани назив HelVetia и јесте назив
КолоВетија, што се види на родоВерним сакралним знацима коло на кућама у
Давосу и на средњевековним картама чак XVI – XVII века тог простора који
носи назив Рацио/Рација или Ratio/Ruthenija (Русија).
Све те трагове и знања о дуалном схватању кретања мајке Земље око Сунца, смо
обавезни да сачувамо на основу Конвенције УНЕСКО о очувању нематеријалног
културног блага Европе и Северне Америке па је прилика да се они осветле и
приликом празновања Миланског едикта.
Још једном призивамо све вас к свести и разуму да се лично заузмете да престану
да пропагирају лажи и да престану у школама и на факултетима да „уче“/обмањују:
 Србе и друге Јужне Словене, да су се наши преци доселили на Балкан са
Севера у VI и VII веку!
 Русе, да су се они у истом том VI и VII веку доселили са Подунавља/Балкана на
данашње просторе града, односно реке Москве,
И овом приликом желео бих да обратим Вашу пажњу на чињеницу да је Милански
едикт, едикт о верској толеранцији.
Истина је да се Миланским едиктом «Хришћанима, потврђује слобода избора и
следовања своје хришћанске вере», али је то право дато «и свима осталима,
без изузетка».
Програм обележавања Миланског едикта (не у Милану већ у Нишу и Србији), који сте
за сада утврдили је Програм хришћанске искључивости, самодовољности,
Папско-римске агресивности и прикривени облик пропагирања римских
окупационих логора.
Ваши сарадници оваквим програмом величају римске окупационе логоре, што је
очито и из места где су манифестације планиране и из интервјуа Радослава
Павловића, саветника председника Србије, који је објављен у листу «Политика»
10.01.2013. године на стр. 1 и 13.
Због тога не треба да вас чуди ако неко за пет или педесет година буде прослављао
нацистичке логоре на простору Србије и других Балканских земаља, па не замерите,
што се по ко зна који пут, јавно супротстављамо таквој методологији.
Величање римског окупационог периода је последица корумпираности која се
огледа најбоље и у методу прикупљања средстава за обележавања Миланског
едикта – ко плати тај и игра.
«Оно што данас имамо као Милански едикт код Јевсевија Кесаријског и Ликтанција је
уствари Ликинијев рескрипт који је он обнародовао 13. јуна 313. године на
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Истоку, у Никомидији. У том рескрипту он се позива на претходни договор двојице
царева који се догодио на Западу, у Милану»3
Удружење за очување и неговање винчанске културе ВИНЧАНСКИ НЕОЛИТ,
Друштвена организација за заштиту азбуке ЋИРИЛИЦА, Београд и Регионална
друштвена организација ОБЈЕДИЊЕЊЕ СРБА из Москве позвали су Председника
Републике Србије да, у духу толеранције буде покровитељ научне конференције НА
ИЗВОРИШТУ КУЛТУРЕ И НАУКЕ, коју смо реализовали од 14. до 24. септембра
2012. године са пратећим манифестацијама али никада нисмо добили било какав
одговор, осим што су се римски подрепаши огласили тајним писмом којим су ову
конференцију назвали «ненаучном» јер су се уплашили да коначно могу бити
прозвании за то што у затвореним и уништеним музејима скривају огромно
археолошко благо од којег би сва Србија могла да живи стотине година а не само о
јубилеју Миланског едикта, и да кривично одговоарају за то што су уништили стотине
ако не и хиљаде археолошких налазишта чиме су извориште археолошкој мафији
која извози за овог простора огромно археолошко благо.
Позивамо Вас да у духу ТОЛЕРАНЦИЈЕ Миланског едикта коначно откријете древно
мировозрење/веру древних КолоВена/СлоВена које је због нетолеранције у многим
сферама и наукама приписана Риму или Грчкој. Без тог обнародовања не светкује се
и не велича се толеранција већ још једна римска превара и окупациона форма
заробљавање душа СлоВена која води Риму и територије чију одбрану чине не више
прескупи римски логори већ саме заробљене душе слоВенских предводника и стада
слоВенског.
Није грех не знати, али онај који зна и који је упозорен, а и даље допушта ширење
фалсификата, чини кривично дело геноцида (културног) према СлоВенима из члана
370 Кривичног законика Србије ако и после тога не жели да образује народ да је пре
римских логора на овом простору постојала развијена култура и да су Лепенски Вир,
Старчево и Винча извориште вере, културе и цивилизације толерантности
различитости Рода Аз/пробитног (данас се у науци зна да је то слоВенска хапло
група R1a1) и свих осталих родова са којима смо живели и живимо у узајамном
разумевању и орођавању.
Вера РАзУм-а «Све је Коло» или просто КРУГ/О или 0 за древне КолоВене/СлоВене
је била симбол ГОДова као материјализованог Кола одноосно вечног васкрса, што
је изражено и у теофанији двоглавог орла код Срба али је за Римљане и Грке и
њихову идеју атомиста била неприхватљива идеја због чега НУЛЕ и
СИФАРА/ЦИФАРА није било до VI века колико није било ни историје СлоВена.
Кад обелоданите новооткривене чињенице о вери разума биће лакше да се реше и
сада наизглед нерешиви проблеми косовских сепаратиста који су присвојили не
само српске територије него и старосрпску ношњу.
Молимо Вас да нашим оштрим и концизним оценама не замерите већ да нађете
разумевање јер смо свесни да тако исказана оштрина није наша снага већ слабост
коју не кријемо.
Али се надамо да ви нећете ћутати и да нас нећете излагати прогону и порузи, како
су главни «научни промотери» прославе Миланског едикта покушали у срамним и
плаћеним чланцима у НИН-у и у «Таблоиду» не стидећи се лажи и не бојећи се Бога.
3

Др. Радомир Поповић, «Васељенски Сабори, Одабрани документи», допуњено издање,
«Хришћанска мисао», Србиње, Београд, Ваљево, 1997. Стр. 179 – 183, према:

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Istorija/MilanskiEdikt.htm
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Искуство хришћана нам даје снаге и вере да издржимо ваше ћутање Председника
Републике, ћутање Министарства културе чији су представници били неми
посматрачи на отварању Конференције и на отварању изложбе Непрекидност
уметности Лепенског Вира и Винче, када је било толико посетиоца да просто није
могло да се уђе у «Галерију Прогрес» у центру Београда.
Сада и они и Ви видите наша снага није у нашим оценама информативне блокаде,
што и ми разумемо као слабост, већ у снази аргумената и доказа које смо изложили
на 892 странице ЗБОРНИКА ДОКУМЕНАТА који Вам достављамо. И немојте
помислити да се и ми учесници и предавачи на Конференцији око свега слажемо али
то и јесте богатство науке: различитим аргументима, из 10 различитих области и
различитим путевима откривати историју Словена до VI века. Онима који бране
своје «научне догме» ми не замерамо јер се на пољу науке они и не налазе, јер
наука не трпи догме.
За све додатне информације Ви и Ваши сарадници се можете обратити:
 Божидару Митровићу (www.bozidar.ru) на bozzidar@inbox.ru. 119313, Москва,
Ленински проспект, бр. 93, корп. 2, каб. 145 телефон у Москви (+7925) 502 39 29.
Прилог
 ЗАВРШНИ ДОКУМЕНТ Међународне научно-практичне конференције „На
изворишту културе и науке“
 ЗБОРНИК РАДОВА Међународне научне конференције „На изворишту културе
и науке“,
 проспект Конференције из којег се види како су настале реч култура и науке,
 књига «АзБучна математика Винче» и проспект ове књиге,
СпасиБо (од српских речи Спаси Бо-же оне који добра дела чине) како смо убеђени
да ћете Ви поступити у духу верске толеранције и светосавског поштовања
непрекидности српске односно руске културе и традиције
Председник Регионалне друштвене
организације ОБЈЕДИЊЕЊА СРБА

Божидар Митровић, доктор правних наука

