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-  СЛОВОЛОГИЈА    - 

За почетак овог текста узели би као што смо више пута навели, то да су Срби 

најстарији народ старог континента, садашње Европе (Проф. Милош 

Гроздановић – књига ''Срби јесу народ најстарији''). Срби то и јесу током целе  

јединствене ''старе антике'', а то доказује и Словологија са мноштвом 

примера имена и именица река, градова, области, постојбина итд.  

Пример 1: Али имамо имена и случајева, рецимо познатих нама личностима у 

којима стоји (а вероватно је да они то и не знају, или нису знали, мислимо на 

преминуле) србско име, Ево једног примера: Pier Bris  ( Француски глумац 

Piere Brice). Име Brice – изговорено Брис, а словологирано нам даје име 

''Сирб'', што значи  ''Србин''. Иначе, крштено име тог познатог глумца, који је 

освајао све нас улогом Винетуа (Winetou)  је Pierre (Петар) Louis Baron Le Bris  

(Sirb)? Значи, скраћено је Петар Србин!? 

Пример 2: Као другог би навели, за пример, исто тако познатог нам глумца са 

филма и позоришта: Pierce Brosnan – Brendan, познат и као James Bond – 

Agent 007. Његово име се чита као Пирс Броснан, а словолошки би рекли 

Сирп Сорбнан или ''Сирб Србски''. Рекли би да србскије не може ни више ни 

јаче. Само се питамо: Да ли он то зна!?       

Пример 3: Легенда говори да је данашњи град Француске створен као насеље 

око 5. века старе ере, па је разрушен,па се опет спомиње као насеље у 5. веку 

нове ере под именом ПАРИС. Словологија нам сугерише могућност да је ово 

Парис = Сирпа или Сирба. Из учења знамо (или не) да је град Парис у 5. веку 

био насељен становништвом србског племена Меровинга са тадашњим 

вођом CHLODOWIGOM. Словолошки је то индетично са Клодовићем или 

Кладовићем. Али име Парис сигурно није настало од имена лепог ''Париса'' 

из Троје, него је Парис заправо ''Сирпа'' или ''Сирба'' значи да су становници 

били Срби. Кад смо већ код тројанске митологије, мора да нагласимо да је 

Лепи Парис иначе син србског владара ''Приамоса'' из древне Троје, са којим 

је побегла Лепа Јелена, кћерка атинског владара Менелајоса (иначе 



вероватно, изразито ружног човека). Прича се да је управо она била разлог 

тројанског рата. Разумљиво!? Али то је уједно и доказ да је тадашња ''Мала 

Азија'' била насељена лепим становништвом, Србима, што је иначе био трн у 

оку ондашњим комшијама. Иначе, уз пут  да  нагласимо, да и данашња 

''Проми – лепотица'' Парис Хилтон, не зна да и сама носи име ''Србкиња'' јер 

је Парис = Сирба!? 

Словологија заступа правило ''Глас – Слово'', али самим тим открива где је 

сакривено по другим говорима и писањем србско постојање, нарочита лична 

имена.  

Пример 4: Аутор познатог ''Тарзана'' је Edgar Rice Burroughs или ''Burous'' 

Србски је он Едгар Рајс Бароуз. Изговорено значи ''Суорбу'' или ''Србин''.  

Пример 5: Па тако можемо да кажемо да је познати композитор озбиљне 

музике Хектор Берлиоз, словолошки гледано ''Зорбели'' или ''Сорбели'', 

односно ''Сорб''. 

Пример 6: Познати (нажалост преминули) амерички глумац, Charles Bronson, 

словолошки носи заправо име ''Сорбон(н)''. Сорбон је Србин. 

Пример 7: Код имена фамилије ''Bourbona'' који су владали Шпанијом, 

Француском, Напуљем итд., недостаје или је одузето слово ''С'', изгледа само 

са разлогом да се не би називали ''Sourboni'' или ''Соурбони'' или Срби. 

Пример 8: Између осталог реченог, да споменемо да доживотни председник 

ондашње Југославије, Јосип Броз (словолошки Зорб или Сорб) је носио србско 

презиме...Да ли је знао? 

Рекао бих  да оваквих примера о србским називима има у недоглед!? 

 

Саставио и забележио, да се запамти 

Илија Кртинић, 

Словолог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


