
ИЛИЈА КРТИНИЋ  и sorabia.com 

СЛОВОЛОГИЈА ИЛИ АРХЕОЛОГИЈА 

Добро знамо да временске непогоде могу, а и чине да све што је створено од 

људске руке униште и претворе у пепео и песак (ветар, киша, зима, топлота, 

суша итд.). Али једно се не може уништити. А то је СЛОВО, РЕЧ, па онда и сам 

ГОВОР (или ЈЕЗИК). 

ГОВОРИ  настају, па се мењају и нестају, па опет настају, али да ли је тако и у 

архитектури. Па и сами археолози би рекли ''не'' ако се нешто уништи (као 

што је моментално случај на Блиском и Средњем истоку) више се не може 

поправити, па да буде као некад!? 

Закључићемо да ће Словологија бити јача и надживети Археологију??? 

Уосталом, и велики лингвиста Вилијам Олбрајт, који је иначе преводио 

Кумранске рукописе – Свитке са Мртвог мора, дословно је рекао: ''ЈЕЗИК ЈЕ 

ВЕЋИ НАУЧНИ ДОКАЗ НЕГО АРХЕОЛОШКИ НАЛАЗ''. 

Па да ову тврдњу пропратимо са неколико словолошких примера: 

1. НИМРУД – или ''МУДРИН'': је област, данас место или град Мудрих 

људи. А да се подсетимо да је презиме МУДРИНИЋ чисто Србско 

(најчешће  у Лици). Иначе, место Нимруд, је стари град у Ираку (или 

онда СИРАКУ). 

2. БУРАЗ (као брат) – БУРАС је тачно речено и кад се слова испомерају 

изађе СУРАБ! А Сураб је СРБИН? или ?  Слово ''С'' је замењено са ''З''. Да 

није иста подвала као код ГРКА ЗОРБЕ који је заправо ГРК СОРБА. 

3. АРИСТОТЕЛ, велики грчки филозоф, али словолошки је то ''ТОЛЕРИСТА'' 

или човек који је ''толерантан''. Чудно? 

4. ДРИНА, река у Србији, словолошки је то ИНД – РА. ИНДРА је индијско 

Божанство, али то је спој са староегипатским (старомисирским) Богом 

РА, или Сунчевим Божанством. 



5. ЛАСТА (птица) или словолошки ТАЛАС. Сви добро знамо да је Србија  

валовито подручје, значи земља без планина (не као Тибет). Земља 

птица ЛАСТА (вица), птице које лете валовито (а можда уз помоћ – 

команду магнетног поља; ово није научно потврђено). Значи птице 

Ласте – таласају у свом лету. 

6. ПУСТАРА, област која је пуста или (пусту) танко насељена, или 

ПАНОНСКО земљиште, а то значи да је то чисто србска реч, јер је та иста 

територија била слабо насељена, чак и онда када ту није било ни једног 

јединог ''УГУРА'' – Пра Мађара. За име данашњег главног града 

Републике Мађарске, Будим – Пеште или ''Будим – Песта''. Можемо да 

кажемо да реч БУДИМ – БУДАН – БУДА је исто србско, као и име далеко 

источног божанства. Па да ли је име ''Буда'' од тамо донешено или 

тамо однешено? То би могли мало и да видимо из различитих углова, а 

што се тиче речи ПЕСТА – словологизирамо реч ''СТЕПА'' која је 

интернационална за равне површинске области, значи ПУСТАРЕ 

(Мађари, жао ми је што немате словологију; а можда ми и није жао). 

Илија Кртинић, 7524.  


