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О  постанку народа или боље рећи да се вечно поставља питање: па које онда 

давно био први? 

Питање је неумесно, јер нема тачног одговора или се тај одговор сакрива и 

преображава у давне културе. Много тога (култура) је погрешно написано, 

боље рећи, сваки моћник или владар тога времена издао би наредбу да се 

тадашња садашњост (данашња прошлост) пише по његовом налогу или 

његовим интересима. Како било да било, не може се тачно утврдити због 

тога шта би ''његови'' наследници, опет на, неки другачији начин, и опет, за 

своје личне потребе писале, тадашњу ситуацију, по наређењу, а претходна би 

била негирана и уништена, што је остао обичај и до дана данас. Али, ако се 

упитамо ко је онда био први, или која је култура тада била, или владала, 

добићемо одговоре да су то били Сумери, Сармати, Феничани, које какви 

''Египћани''??!!, итд. Али од данашњег народа, нико не ''жели'' да буде 

''Први'', јер се добро зна (али је на све могуће начине заташкано), да су то 

били Срби, којима су давана, опет, које каква имена (Сораби, Суеви, Соеби, 

Барбари, Вандали итд.). Проблем се састоји у томе да ти исти данашњи Срби, 

то негирају, и не прихватају као стварност, него се иде другом линијом, 

такозване ''истините историје'', која се иначе данас јако практикује, а Срби се 

помињу на ивици. Углавном, ми Срби смо народ који је дошао ''иза Карпата'', 

где у ствари ништа не постоји ''Србско'', што иначе није тачно. Али је тачно, да 

тако нешто тврде и данашњи званични моћници, што је иначе лаж, а ми ту 

лаж прихватамо као ''истину'' и даље ''ћутимо''? 

Словологија тврди, сасвим супротно, и доказује уз помоћ старо-србског писма 

(а самим тим и говором) да Срби јесу најстарији народ ''старог континента 

Европе'', чији се налази налазе (али који се не сматрају озбиљним) у књигама 

проф. Милоша Гроздановића, и осталим њему сличним научним радницима. 

Ако се погледа, у записе, или писања која су до дан данас опстала, ради се у 

ствари о Јеванђељима, стварањима најранијег хришћанства (морам да 

наведем) у које сам у неке делове упућен . Али добро знам, да су она 



сатављена, са КОДЕКСИМА, којих иначе има 45, и која су само делимично 

доступна. По мени, мислим да су многи делови погрешно преведени! Па се 

она, и тако уче, из интереса које каквих моћника или верских заједница. Да 

сазнања мало допунимо: прве КОДЕКСЕ (половином 4. века нове ере) је 

написао и саставио (Јеванђеља да напоменемо) Јеремија, из Страдина (иначе 

Србин). Писано је на старосрбском писму, а доказ је да се у мноштву старих 

писања појављују србске речи и изрази, тако да се не поставља питање: ''Па 

коме то припада?''. 

Али будите сигурни (иако ја, као Србин, не могу све да преведем и разумем), 
да КОДЕКСИ нису писани нити грчком нити латинском писму (обадва писма 
су настала много касније). Све је иначе доступно на интернету. Докази и 
тврдње су по обичају другачијег мишљења, али нису забрањене. 
Информације говоре другачије за оне који су мишљења да Срби, а самим тим 
и говор, јесу најстарији народ. Ако и није познато, а стварно је, да Свети 
''Кодекс Ватиканум'', који се и сам налази у Ватикану, није писан на 
латинском писму, него на старо србском (моћници говоре о грчком), па онда 
остаје да данашња наука мало (или много више) размисли, о својим 
погрешним ставовима!!  
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