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Словологија је, као шта смо навели, врло моћна да укаже на могрешна 

означавања, формулирања, имена градова, појмова, области итд.  

Али Словологија може да помогне у писању, стварне, праве, истините, рекли 

би релативно тачне историје. То је иначе мукотрпан рад, који би вероватно, 

трајао у недоглед, јер што је кривотворено, формулирано вековима, не може 

се променити и ново спознати, ни за пар десетина година, а у главама тих, 

који нас погрешно уче, можда никада. Али као што смо већ, по ко зна који пут 

назначили, да Срби јесу народ најстарији ( ако не и једини) народ старог 

континента (каже и тврди Проф. Милош Гроздановић, у збирци својих дела 

под називом ''Срби јесу народ најстарији''), онда имамо основу са које би ми 

сви требало кад - тад да почнемо (и Кинески зид је направљен или створен 

када се положила ''прва цигла'') тражити истину и стварност о Србима. 

Словологија је, као што знамо, без компромиса, а то значи следеће: ако у 

разоткривању (или растављању или цепању) речи наилазимо на србске 

појмове, корене, значења,  итд., значи да је то чисто србско (а, и зашто би то 

припадало неком другом, трећем). Код нас је већ, под које – каквим 

условима  или притисцима, моћних владара и диктатора, праћено њиховим 

верским заједницама и циљева (за нас опаким) у току самоодрицања свег 

србског, а ти други то једва дочекају као ''магнети'' упијају и својатају све што 

је србско. Па се праве  и стварају нови говори, нови народи и нације  итд.. Али 

Словологија данас (уз право демократије и слободног мишљења) враћа неке 

заборављене вредности на своје место!  

Како би било да  ставимо један пример који би наше не исто – мишљенике 

ставио у ситуацију дубоког размишљања? Шта би рекли када бих тврдио (уз 

помоћ Словологије) да се Александар ''Велики'' никад није звао Алесандар 

Македонски! Наиме Македонија у то време, 4. века пре нове ере, није ни 

постојала, а још мање после тога. Ако погледате новчиће коване са ликом 



Александра Великог, нигде не постоји и не налази се реч Македонија. Доста 

је нејасно исковано, али може да се види на кога се односи, и где је 

направљено. Ево кратког објашњења: у време Александра '''Великог'' рођеног 

у ''Пели'', на данашњем Балкану, су постојале покрајине, Србске земље: 

Тракија, Дакија, Лика или Либурнија, Панонија, Расија или Рашка Месија (или 

Мезија) па по Латинима и Горња Месија (Супериор). Па ако је била Горња 

Месија, онда је логички гледано била и Доња Месија  (старо Србски 

вероватно? звана ''Мезија – Донија''. Па када се то мало убрза и изговорите 

наизуст, добијате да се област рођења Александра Великог иначе Србског 

цара и владара, сина Цара Филипа Другог, зове заправо ''МЕЗИЈАДОНИЈА''. 

Та реч преобраћена временом постаде МАКЕДОНИЈА. 

Словологија може да буде много чудна и загонетна, зар не!? 

П.С. Александар Велики би заправо требао да се зове – Александар из Доње 

Мезије.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


