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312 по Христу - Битка на Милвишком мосту 

Словологија, као теза, која потврђује да су Срби најстарији народ данашње 

Европе (са тим се слаже и подржава мали број или речено, само пар 

историчара истомишљеника, а можда и више!) мора да зна да неће бити 

радо дочекана и самим тим призната са својим тезама, већ напротив! Биће 

негирана, а нарочито са стране старих, рекао бих ''окорелих и зарђалих'' 

наставника лажне историје, наставника, а не професора. Јер професори су 

самим тим, укључени у нова сазнања и истраживања, зато јер млада екипа 

нових учењака (професора) је давно дошла до закључка и тврдњи да је нешто 

труло, у томе шта се дан – данас препричава, од написаног (слаганог) тих 

старих, моћника и владара, да би се уз којекакве лажи, ставили себе на 

положај, и дали себи за право и неистините приче о историји и видели самог 

себе као ''првог'' и јединог који нас учи ''ко смо ми''? (Срби).  

Нова историја (помогнута Словологијом) ставља себи задатак да одмота, то 

лажно клупко и изведе нас из мрака или таме погрешног тумачења догађаја 

од старе (древне) антике, па скоро до сада. Словологији, сигурно, није у циљу 

да побија све тврдње и датуме, али Словологија, тражи шта је ту (у тим, старо 

– римским, старо – грчким митовима, Бечко – берлинским лажима, до 

комунистичке наивности, итд) заборављено, заташкано или погрешно 

протумачено, боље рећи, ко се, све то кити или ''шминка'', а самим тим 

уништава историју Срба.  

Словологија  не негира стварање нових и модерних говора и њихових 

значења, чак шта више; она их у својим продором у истину, чак и подржава. 

Словологија као теза изнање, није ни близу (тврдим) онима који су у древна 

времена правили и стварали нове говоре, па самим тим и нове нације (све то 

је било подржано тадашњим моћницима, вероватно и новчано награђено). 

То су били у ствари прави мајстори словологије, а данашња Словологија иде у 

једном правцу, а тај је да се утврди: шта је то све узето од србског (Сурбског, 

Сарбског, Сербског, Суевског итд.) говора, јер где је био србски говор, ту су 



живели и Срби, а самим тим и србски моћници и владари у древним србским 

државама (краљевствима и царствима). 

Посебан проблем Словологије (али и мишљења и тезе о заташканој историји 

србског народа кроз њено негирање) доводи до тога да би данашњи 

учењаци, назвао бих их слуге западне школе, нас воде опет у старом 

погрешном правцу, јер много је лакше препричавати старе погрешне тврдње, 

него сести и мало дубље размислити и донети нова сазнања, али код нас је, 

како видим, још увек по старом: ''Шта хоћете са тим да кажете'', ''Ма оставите 

се сад тога'', ''Нећемо сад о томе'', ''Ајде, ајде, опет ти!'' итд.  

Значи, рекао бих, ако се неко заинтересоује мало више о својој (истинитој) 

историји и правој историји Срба, тај аутоматски пада под оштру критику, 

рекао бих за мене – неупућених незналица.  

Па се питам, а питам и Вас све, шта би за то све урадио неко други (или неки 

други народ). Не знам одговор, али, једно сигурно знам: да би то славили на 

великом нивоу, а не равнодушно, безчасно, без било какве емоције узимали, 

као ми!? Уз ово могу да споменем, да је Бразил број један у фудбалу (или 

био) да су ''Амери'' број један у ''баскебалу'', али исто не за дуго, да су Срби 

број један у ватерполу и тенису, дај Боже за дуго, итд. Али, Срби као народ су 

најстарији (Проф. М. Гроздановић) то стоји, и остаје, бити ће, док је света, 

апсолутни ''број један'' (напоменуо бих и опоменуо, да то озбиљно схвате, да 

им се не догоди синдром ''Задњи Мохиканац'', јер ако се удаљимо од свог 

идентитета, лако ће се десити, ако и није у току? питам се! 

- Ах, да не заборавимо Словологију!  

БАРКАС – је у ствари САРБАК, рођен око 247. г.  пре Христа, умро око 

183. г. пре Христа у данашњој Малој Азији, онда у Битнији, србској 

покрајини старе Ликији. Да појасним, односи се на Цара Ханибала 

Баркаса, а о њему се доста зна!? 

Па чак, и ово да се зна – омиљено име Ф.К. Барцелоне (Шпанија) је Ф.К. 

Барса? (питање за почетнике Словологије).                                      


