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Словологија која подржава тезу, поновимо по ко зна који пут – ''Срби јесу 

народ најстарији'' (по Проф. М. Гроздановићу) има велику подршку од стране 

(немојте да се чудите и крстите, то ћемо после) демократије. А мало 

објашњење би било, да данас влада ''право гласа''; рекли би да се све 

оправдава на демократској линији, јер од никога ''словологија'' нити тражи, 

нити јој треба подршка. Значи, не постоји ни владара ни моћника, а још мање 

диктатора, који би се ставили на пут једном логичном разјашњавању.  

Наводим и подвлачим ''логичним'' – ''ЗАШТО''? 

Па наравно, ако је овде митолошко заваравање подржано верским тезама, 

онда се логика губи и почињемо да верујемо да је Икар (ус) стварно летео, 

што је у ствари леп мит, али доста неостварив, рекли би напросто 

неостваривим. Уз ово све морамо да напоменемо и улогу библиологије. Да је 

са стране одређених верских заједница, библиологија била криво тумачена, и 

са свих страна по потреби својатана, то добро знамо, али да су се самим тим, 

да би био неко и нешто, Срби као народ најстарији, стављали у мрачну 

страну. О томе се ретко дискутује, па се чак шта више и од србске стране 

занемарује. У данашњем вртлогу политичко – економским и финансијским 

проблемима, нема се, тако рећи, времена, а још мање воље говорити о 

индентитету србског народа. 

А требало би и за то се увек мора имати воље и времена; јер како се каже: 

''Црно нам се пише'', ако заборавимо ко смо! Словологија има на 

располагању огроман број примера да су Срби народ најстарији, а и јесу 

(Проф. М. Гроздановић). Иако многи тврде да су стара имена места, планина, 

река, лична имена итд. давали некад давно, моћници и владари, то је не – 

истина, јер словологија доказује да су србски владари доносили и давали 

србске називе – имена. Један огроман пример је, да у време каснијег средњег 

века, значи од 1500-те године, па на даље, нико од нама добро познатих 



колонијалиста и њихових слуга, није дао ни једно једино име које би се 

везивало за данашње Србе, био то К. Колумбо, Магелан, Де Гама, Тасман итд. 

Да се вратимо мало на библиологију, и упитамо шта значи реч ХРИСТ (Christ), 

и како је она постала (реч). Вероватно и сигурно тврдим, да Вам је питање 

тешко, и да не постоји одговор. Словологија тврди супротно и наводи да реч 

ХРИСТ (добро знамо на кога се мисли, и зна се да је Исус – Христ био на челу 

Х(К)ришћана). Али сама реч ХРИСТ се уствари односи на нешто  што је вечно, 

тврдо, неуништиво, дуготрајно, реч старо србског говора ХРИАСТ. 

Некад  давно, још давније, дрво ХРАСТ се , вероватно звало ХРИАСТ, па ако се 

по обичају избаци слово ''А'', онда остане ХРИСТ. Логично!? 

Ово објашњење, уз помоћ словологије (ми) дарујемо свим србским 

патријарсима и њиховим следбеницима!!!  

Да би тезу мало појачали или допунили, морамо да нагласимо, да у време 

Божићних празника, заступници православне вере одлазе у шуму и скупљају 

и доносе кући ХРАСТове гранчице!?  
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