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                                ЗАКЉУЧАК? (ОБРАЗЛОЖЕН) 

Закључак као задња реч из свега тога шта Словологија и Библиологија из 

нашег угла виде, тако рећи, немогуће је ставити и написати на пар листова 

папира, али као што смо навели да историја Срба која је погрешно писана  и 

негирана стотинама година, не може се тек тако исправити у једном 

закључку.  

Али зато можемо тврдити и доказати да на старом континенту , Европа, да је 

назовемо, све почиње и завршава се са историјом Срба, боље рећи, да опет 

нагласимо, Срби јесу најстарији народ Европе (Проф Милош Гроздановић и 

истомишљеници), јер ако се упустимо у дискусију, ко је најстарији народ, 

никако да се теза приведе крају. Нико неће да буде, али нико неће ни да то 

буду Срби (па чак, ни ми сами, нећемо да будемо ''најстарији народ'', нека 

буде то неко други!), па се самим тим стварају које  - какве ''културе'' и 

''цивилизације'', само Срби се нигде не спомињу.  Можда из одређених 

разлога, а њих је мноштво, ако се упитамо, а добро се зна ко је написао и 

саставио, данас једина нам доступна  писања, иако не комплетна (опет из 

неких разлога) онда је свако други заступљен, али Срби не! 

Ако се зна (а можда се стварно, и не жели), па рецимо, на пример ''Codex 

Vaticanum'' није писан на латинском писму, већ на неком другом. Требало би 

отворити и објавити оригинале, али не као што је обично, само преводе (од 

наводних оригинала). У ствари ради се  о Јеванђељима, писаних у 4. веку по 

Крсту, а писана су од стране Светог Јеронима или Јеремије (као и Codex 

Sinaiticum) иначе родом из Босанског Грахова, некада Страдин, данашње 

Босне, па се можемо упитати којим писмом је писана. Или ''Вулгата'' иначе 

''База'', за после ње састављену и ново – написану Библију.  

Да ли је све то негде затајено или сакривено, не можемо нити потврдити, а 

још мање доказати. Али зато имамо, од Свете столице, Његове еминенције 

Папе Францискоса, сазнање и изјаву да је Библија погрешно писана (ново 



састављана) и да се ради, чак око 50% текста које треба ново – формулирати 

(доказ за изјаву је текст на првој страни новина из Немачке,''BILD – Zeitung''-а, 

Од 10.децембра 2017./7526.. Иначе, ради се о недељном издању, а важно је 

напоменути да је то, један од, најчитанијих новина у Европи). Па ако то тврди 

сама ''Света столица'', онда би се требало упитати, шта стоји иза свега тога и 

да ли мора или треба, да сазнају истину, ти исти хришћани, а има их далеко 

више од једне милијарде верника. Да се отворе анали и многе ствари 

разјасне? Мора да напоменемо да нико, нити ће бити оптужен, а још мање 

кажњен.  

Уз пут, да не заборавимо Словологију! Мораћемо напоменути, и после 

поставити питање – Ако се зна, а зна се, да се данашњи Балеари или 

Балеарска острва на шпанском говору називају Baleares, што би Словологија у 

преводу назвала  Serbalea (молимо да се до слова контролише), онда се 

наравно поставља питање: Ко је тамо становао и живео у античким добима? 

Они званични, који се увек славе, били су, или освајачи или пљачкаши, или 

као и увек слављени угњетачи! 
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