
001      СЛОВОЛОГИЈА ИЛИ ПОЈАМ СЛОВОЛОГИЈЕ  

Словологија није нека врста науке, не може, бар за сад нити бити, пошто је у 

свету неће признати, из чистог раазлога, јер словологију могу да схвате, 

искључиво, само народи који говоре и пишу чисто србски. Значи да кажемо -  

ти који користе значење ЈЕДАН ГЛАС – ЈЕДНО СЛОВО. Опет да закључимо, и 

искључимо, народе, као Французе, Енглезе (а, и ти који говоре енглески), 

Мађари, Турци (као лопови првог реда), Албанци, Скипетаре не стављамо у 

ред пошто немају свој говор (језик служи за сладолед). Прате их Грци, Немци 

итд. Словологија није појам стварања неког, новог говора, говори су се и 

давно стварали, и убудуће ће се стварати и нестајати, али постоји један 

основни говор, који се јавља и користи, хиљадама година и који и данас 

постоји. На његовом уништавању су многи деловали (Турци, Ромули, 

Англосалсонци, па и ми сами), а то је србски говор? 

Србски говор (по Проф. Милошу Гроздановићу, и од Бога на поклон Дагован), 

па зато и треба мало (или мало више) разрадити и схватити словологију, у 

ствари као једну ''Енигму'' (или тајне загонетке коју треба довести на право 

место, и даровати јој значај). 

Словологију, као тезу, која нас повезује много са историјом, могу и треба да 

разрађују сви Срби ( зато, јер понављам да, само они могу), да се са њом  

сазна , ко су све Срби, где им је постојбина (или била), од када се као народ 

спомињу и појављују (значи као народ, али никако, као нека, ново настала 

нација), много се може повезати и са историјом (наравно у неким правцима 

доста трагичном, до скорог уништавања), словологија је од огромног значаја. 

                                                          Јер то смо, ми, Срби.            

Границе старог Србског народа 

 У вези ове теме, и проучавањем територија где су све Срби живели, морам 

на првом месту, да подржим тезу Проф. Милоша Гроздановића која гласи: 

''Срби јесу народ најстарији'' уз једну допуну, која каже: ''Срби су 

најраспрострањенији народ на овој планети ''Земљи'' ''. Ову другу тезу је 

истакао у 14. веку грчки историчар Лаоник Халкокондилос. Неки од доказа  за 



то речено, стоји у СЛОВОЛОГИЈИ србског говора.  Морам да кажем да 

историју пишу и кроје ''Победници'', па тако су и кројени и прекорјени називи 

СВЕГА – што је било србско – градови, државе, народи, реке, планине, брда, 

појмови, језик итд... 

Али уз примену словолошке теорије или праксе (науке?) може доста, од тог 

материјала да се преради и врати на старе називе (а и не мора), па да се 

сазна истина (не мора се рећи ''права истина'' јер истина је истина). У том 

правцу треба да учествујемо   сви ''МИ''. 

За почетак ево пар примера: 

- SABRAT (Либија) – или САРБАТ! Ово је актуелно несрећно место у 

Либији. Означава крву везу као СА - БРАТ, али и САРБ – АТ. Овде  имамо 

и реч АТ или КОЊ као Сунчево Божанство или ХОРС-и. 

- BURSA (Турска) – или СУРБА, област покрајина на Златном Рогу у 

данашњој Турској. 

- VARNA (Бугарска) – или РАВНА, град у данашњој Бугарској, у равници 

поред Црног мора. 

- BASRA (Кувајт) – или САРБА, лука поред мора у данашњем Кувајту. 

Значи, имамо чиста србска имена данас значајних градова на великим 

раздаљинама – око пар хиљада километара. Нема говора да се овде 

ради о неком ''случају'' 

- DINAR (Валута) – или РАДНИ, Валута за плаћање или награда за 

урађено, данас у Србији и у пар држава Средњег Истока, као Кувајт, 

Ирак, Тунис, Бахреин, Либија, Јордан, Алжир, Македонија. 

- VANDALI – или ВЛАДАНИ, Владари у старој Западној Европи (чак и за 

време старе ере у доба србског владара Ханибала). 

Да допунимо – реч ВАНДАЛИЗАМ је неправедно додељена србскиом 

народу, јер, ко, имало познаје праву ''историју'', тај може да закључи да 

ВАНДАЛИ нису никад нешто уништили или растурили. То су били ти 



који нам приписују кривицу – Англосаксонци, Ромули, Турци или 

Туркменци, Хуни, Монголи итд. 

- RAGUSA (лат) – или ГУСАРА. То је данас Дубровник, а некад место где су 

се скупљали морски разбојници – гусари и пирати. 

- ASTAL – или АТЛАС. Астал није турски назив за Стол, већ је плоча на 

којој је нацртана Земља (онда као Равна плоча нашег Проф. Милоша 

Гроздановића, са 10 прстенова и по 10 тачака што даје број 100 или 

именицу СТО).  А онда се на то ставља СТОЛЊАК, и користи се као СТО-

Л. 

- TALES ( Грчки филозоф из Ликије) – или СТЕЛА (Лат. Звезда). Србски ум 

око 630г. старе ере. 

- TESLA (Никола) – или СТЕЛА (Лат. Звезда). Србски ум 20. века. 

- NIKOLA (Тесла) – или ЛИКОАН, иначе родом из ЛИКЕ (пореклом из Лике 

као и ТАЛЕС из Ликије). Опет случај?  

- GEBEL SERBAL (Синај, Египат) – или СРБСКА ГОРА на Синају. Изабрана 

планина са 10 БОЖИЈИХ ЗАПОВЕСТИ. Или БЕЛЕГ СЕРБАЛ? = СРБСКО 

ОБЕЛЕЖЈЕ. 

- MEZITI – појам за лагано и дуго јело (које се примењује код СРБА као 

МЕЗЕ). 

- МEZIJA – или Римска област са престоницом НИШЕМ, била је заправо 

србска област. 

- KIN SAB (Сирија) – или САБНИК . Може бити србски ШАВНИК или 

ШАБАЦ 

- MIRAZ – ни у коме случају ''турцизам''. Ово је србски појам који 

означава финансијски утуицај на нешто, као и у време Цара 

Константина Великог, када је Свети Никола из МИРЕ – (МИРА у Малој 

Азији, давно је била Ликија), финансијски помогао једну фамилију и 

поудао им ТРИ ћерке (пошто фамилија није имала мушке деце). 



Показао је великодушност, после је проглашен светим и слави се у 

свету и дан данас, а остала је узречица МИРАЗ.  

- DALMACIJA – или ДАЛМАТИ (Италијански прастановници). У Ирану 

имамо ДАЛМУ. 

ДАЛМАТИ може бити и ДАЛА – МАТИ (ОД МАЈКЕ ПОДЕЉЕНА ОБЛАСТ). 

Чудна сличност је са речју МАКЕДОНИЈА. Једно од тумачења је и 

сложеница МАЋЕ-ДОНИЈА или Донела их МАЈКА. 

- JAMAJKA (Држава) -  или ЈА – МАЈКА.  

- BAGDAD (Ирак) – или БАГ – ДАТ или БАК – ДАТ или ДАТО ОД БОГА БАКА. 

- KIKLOP (Митолошко биће са једним оком) – или ПОКЛИК, Митолопки 

ДИВ, који је био много гласан, поклици, вика итд. 
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