
021  СЛОВОЛОГИЈА ЗАСТУПА ТЕЗУ ДА ЈЕ И СЕРАПИС ИЗ АЛЕКСАНДРИЈЕ СРБИН

Словологија која тражи и тврди истину о постојању Срба на старом континенту, Европи,

заснива се углавном на основним и логичним разлозима да Срби јесу најстарији народ

Европе (књиге Проф Милоша Гроздановића – ''Срби јесу народ најстарији''), јер управо ако

имамо базу или основу за такве тврдње, онда морамо на неког или нешто да се ослонимо,

а после је много лакше, јер нелогичне тврдње су углавном лажи којих има у недоглед. Већ

смо  споменули  да  су  историјске  ''истине''  стварали  моћници,  а  пошто  је  данас  све

доступно, морамо да похвалимо интернет, али не и мишљења такозваних свезналица (или

незналица). Интернет је добро организован да би се брзо сазнали ''датуми и имена'' јер

дан – данас је тако рећи немогуће листати и читати ''брда''  од књига.  Али које – какве

тврдње  ''плаћених''  или  принуђених  тврдњи  морамо  да  изоставимо,  јер  су  далеко  од

истине, а праву истину је јако компликовано поставити. Па како смо назначили да је врло

важно имати базу мишљења, онда нам је потребно и да се ослонимо на мишљења и дела

старих историчара. Не узмимо им за зло ако негде и погреше, јер онда је било јако тешко и

компликовано (а и забрањено) нешто тврдити, а не срамотити се. 

О постојању Срба као најстаријег народа старог континента - тезу проф. М.Г., ја лично, како

би рекли,  узимам  за  пример,  иако  је  много  тешка  и компликована.  Такође  узимам  за

пример и књиге немачког историчара Бертолда Георга Нибура (Berthold Georg Nibur, 1776.



–  1831.).  Ако  приметите,  живео  је  пре  Берлинског  конгреса;  значи  пре  Берлинског

конгреса. Значи, релативно неутралан, а написао је четири књиге - ''Римске приче''. Ради

се о староримској историји, пре Христа.  У књигама има неиспитаниог и неразјашњеног.

Историчар Нибур поставља тезе, али и сумње о које каквим  митолошким тезама. Мене

лично то не занима много, већ истина о Србима и Србству. Из тих књига узећу само имена

која уз помоћ Словологије могу да анализирам. Врло је важно напоменути да се код нас

Срба често слово ''Б'' сматрано за ''П''. Значи Б = П.

Као што видимо на великој табли пише: СЕРАПI

                                                                            АNЕΘН

                                                                              К   Е

Овај натпис се односи на Бога Сераписа или Бога Озириса. Међутим, овде нема наставка С,

он је СЕРАПИ или СЕРАБИ. Већ је проф Гроздановић објашњавао шта је то што ми зовемо 

4С, и да је име Бога Серапи – с – а заправо СЕРБАК где је АПИС = БАК. Међутим, писање без

слова С као суфикса указује да је писање трпело огромне промене и преправке са 

оригинала.

Али, оно што је најважније, је следеће: Прво слово ''С''. Њега нема у таблици 
старогрчког и новогрчког. Значи да је то слово писао неко други, а да ми то слово 
смо могли да читамо и пре и сада. Испод пише АNЕΘН или АНЕТХ или АНЕТИ. 
Испод су слова К и Е. Мислим да је К скраћеница за појам КА или дуалност, 
двојник, или некада се изједначава са појмом БА, или Душа Озирисова. Слово ''Е'' 
мислим да се односи на појам који је Проф. Милош Гроздановић описао као 
''Слово Е у Делфима'', у својој књизи ''Периодни систем гитаре'' Т6.



Таблица грчког алфабета – старогрчка и новогрчка

Слово
Име Глас Латинична транситерација

Феничко слово
старогрчо новогрчко Старогрчки новогрчки старогрчки новогрфчки

Α α ἄλφα άλφα Alfa [a] [aː] [a] a a  alef

Β β βῆτα βήτα Beta (vita) [b] [v] b v  beth

Γ γ γάμμα
γάμμα, 
γάμα

Gama [g] [ʝ], [ɣ] g gh, g  gimel

Δ δ δέλτα δέλτα Delta [d] [ð] d dh, d  daleth

Ε ε εἶ, ἒ ψιλόν έψιλον Epsilon [e] [e̞] e e  he

Ζ ζ ζῆτα ζήτα Zeta (zita) [zd], [zː] [z] z z  zayin

Η η ἦτα ήτα Eta (ita) [ɛː] ([h]) [i] e, ē i  heth

Θ θ θῆτα θήτα Teta (tita) [tʰ] [θ] th th  teth

Ι ι ἰῶτα ιώτα Jota [i], [iː] [i], [j] i, ī i  yodh

Κ κ κάππα κάππα Kapa [k] [c], [k] k k  kaf

Λ λ
λάβδα, 
λάμβδα

λάμδα Lambda [l] [l] l l  lamedh

Μ μ μῦ μι Mi [m] [m] m m  mem

Ν ν νῦ νι Ni [n] [n] n n  nun

Ξ ξ ξεῖ, ξῖ ξι Ksi [ks] [ks] ks ks  samekh

Ο ο
οὖ, ὂ 
μικρόν

όμικρον Omikron [o] [o̞] o, ŏ o  ayin

Π π πεῖ, πῖ πι Pi [p] [p] p p  pe

Ρ ρ ῥῶ ρω Ro [r], [r̥] [ɾ] r r  res

Σ σ, ς σῖγμα σίγμα Sigma [s] [s] s s  sin

Τ τ ταῦ ταυ Tau (taf) [t] [t] t t  taw

Υ υ ὗ, ὓ ψιλόν ύψιλον Ipsilon [u], [y], [yː] [i] u, y y  waw

Φ φ φεῖ, φῖ φι Fi [pʰ] [f] ph, f f

Χ χ χεῖ, χῖ χι Hi [kʰ], [ks] [ç], [x] kh, ks h

Ψ ψ ψεῖ, ψῖ ψι Psi [ps] [ps] ps ps

Ω ω ὦ, ὦ μέγα ωμέγα Omega [ɔː] [o̞] o, ō o  ayin

Таблица је најјачи доказ да је у време писања ове таблице то није био грчки језик. 

Видећемо касније да је постојала употреба Сигме са словом ''С''. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/Pi_(slovo)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B8_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B0_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/Delta_(slovo)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0_(%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_aleph.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_beth.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_gimel.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_daleth.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_he.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_zayin.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_heth.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_teth.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_yodh.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_kaph.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_lamedh.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_mem.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_nun.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_samekh.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_ayin.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_pe.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_res.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_sin.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_taw.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_waw.png
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Phoenician_ayin.png


Овде видимо камену плочу из Римских катакомби. Табла је наоко четвороугаона, али има 

два завршетка која безобразно личе на рогове. Садржи слова Д и М са ловоровим венцем 

облика слова О. Значи да имамо реч ДОМ. Тако је говорио Проф. Милош Гроздановић, још 

од прве своје књиге ''Срби јесу народ најстарији'' када је на површини Прве Земље равне 

плоче прочитао реч ДОМ. 

Одмах испод су појмови ИХТУС, који значи РИБА и ЗОНТОН.

Испод су спојене две рибе са сидром у средини. Такође, су то две рибе које је Проф. 

Милош Гроздановић заједно са гђом. Аделом Маргот и гђом Др Мирјаном Совиљ 

прочитао и описао у њиховој књизи ''Нова космогонија свет'', Т5.

 Доле читамо реч UCINIA = УЧИНИА, коју и дан данас ми Срби користимо. То је глагол 

УЧИНИТИ. 

Оно што је чудно, то је да је плоча са натписом ''Серапи'' писана наводно грчким, а плоча 

са натписом ''Дом'' на латинском. И једно и друго смо превели преко србског језика!?
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