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Ако већ спомињемо србско писмо и говор као најстаријим или почетнимн, 

можемо се мало и опозвати на митологију која је добрим делом заступљена у 

библиологији.  Митологија ништа не потврђује, али зато доставља до знања 

за многе радње и догађаје који су тако - рећи пали у заборав (или 

искривљена истина по вољи тадашњих ''моћника''). Митологија не може да 

се користи у сазнању ''један према један'', али зато уз мало логичног 

закључивања можемо прићи мало ближе истини (''Истина је србска'' како 

каже Проф. Гроздановић). 

- СВЕТИ ЈАКОВ – Словолошки је ВОЈАК, био је Христусов  мисионар. 

Легенда каже да је као мисионар био на данашњем Балкану, и отворио 

или направио прву Епархију. Да је мисионарио дуж читаве јужне 

Европе, па и до данашње ''Santiago De Campostelle'' или на, тада, 

Иберијском полуострву, коме је он ''мисионарио'' и на коме говору, ако 

знамо да је то било у то доба, старо Картагинско царство насељено 

СУЕВИМА (СУЕРВИМА). Или можемо са тврдњом речи СРБИМА, па да се 

упитамо на којем говорује Св. Јаков то чинио? Ако тако знамо да су 

тадашњи становници били Срби = СУЕВИ, онда Св. Јаков није говорио 

Србима на латинском или грчком, итд., него на СРБСКОМ. У том 

контексту бих поставио питање библиолозима: ''Да ли је могуће да је 

по словолошким тезама Св. Јаков био Србин?'' Уз то као мој најјачи 

доказ, кажем да је реч Јаков = словолошки ВОЈАК, а по легенди је Св. 

Јаков био ВОЈНИК, а не било који ''пастир''. Назив ''пастири 

Хришћанства'' се користио за мисионаре Христове вере, а ни у ком 

случају за ''чуваре стада оваца'' 

- ХЕЛЕНИ – или словолошки ЈЕЛЕНИ – или РОГАТА БОЖАНСТВА? Ако 

знамо да се у многим говорима слово ''Ј'' изговара као ''Х'', онда није ни 

чудо зашто многи не знају шта треба да значи. После смрти Александра 

Великог владала су времена Хеленизма. Хеленизам нема уопште везе 



са Грцима. То се односи на веру према РОГАТИМ БОЖАНСТВИМА, која 

су била заступљенакод старих Срба, још давно у старој (античкој) ери, 

па све до појаве Хришћанства. Уз пут речено да је уметница из 4. ере 

пре Криста била Јелена (а не Хелена) да кажемо Египатска? 


