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Ако уз помоћ словологије, која подржава мишљење и тврдње србских 

историчара да су Срби најстарији народ старог европског континента (књига 

''Срби јесу народ најстарији'' у својим делима пише проф. Милош 

Гроздановић), онда смо и поставили тезу да је једно од најстаријих писама 

исто тако србског порекла. Међутим, обично се добије одговор да не тврдим 

оно што не знам, у шта нисам такорећи сигуран. Јасно је да је много тога 

уништено, али много тога је исто тако сакривено и не доступно јавности. 

Преводи тог недоступног материјала су углавном, рекли би вешто 

искревљени, значи фалсификовани, постављени да припадају неком другом, 

али не и старо србском живљу 

Знамо и морамо се оријентисати и на то ко је све то финансирао и платио. 

Знамо да  су то биле ове или оне верске заједнице које би подржавале своје 

интересе. Да не би ишли у ширину, морамо се свести на питања о старим 

писмима.  

Знамо да је Јеремија, иначе рођен на тлу данашње Републике БИХ, у месту 

Босанско Грахово, некада звано Стридин (или Страдин). Око 360г.пре Христа 

написао је КОДЕКС СИНАИТИКУМ – Codex Sianiticum. Упитали би се кад 

видимо оригинал – на ком је писмо то писано!?  На латинском сигурно није! 

Ако загледамо добре делове КОДЕКСА, приметићемо да  по нешто и 

разумемо (наравно и сигурно, не све). Значи Јеремија Србин је писао на старо 

– србском писму.  О Кодексима стоји (има их 45) доста на интернет странама, 

а иначе се у кодексима тумаче Јеванђеља апостолска. Но то није тема. Реч је 

којим говором је настало писмо. Од оригиналних састава је, мало у јавности 

(али биће, кад – тад), тако да са сигурношћу у месту,  рекли би тапка или стоји 

. Али зато може да увиде писма од Светог Саве – Растка Немањића, из 13. 

века, ''Карејски типик'' и ''Хиландарски типик'' (законска правила, преписи Св. 



Саве из 1262 године). Иначе за читање је све то јако тешко, и сада 

неразумљиво, али са сигурношћу 100% СРБСКИ ПИСАНО.  
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