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Да ли се сме и може, после свих ових теза неко директно оптужити, тешко је, јер много 

фактних теза нема, нити су доступне. Али, уз помоћ, да га назовем ''демократског 

интернета'' може много тога, да се постави под ''сочиво'', (рекли би), па да се упитамо, 

шта је писано у новинама. Издање се зове ''Journal des scanavas'', иначе писане у Паризу, 

јануара (чини ми се петог) године 1665., уз помоћ Енглеза, састављена је нова ''научна 

линија''. Не знам о чему се ради, нити за кога, нити у коме правцу? Али зашто нема, нити 

оригиналног превода, нити било каквог мишљења. 

Али сам ја зато уз помоћ Словологије и Библиологије, једног, јако незгодног (за многе или 

неке) мишљења, и доносим тврдњу по, ко зна, који пут да су Срби најстарији народ. 

1. Да се Исус Христ, звао Исо ''Хриаст''. 

2. Да Египат, као египатско – фараонско царство није постојало. 

3. Да Грчка, грчко царство, писмо, култура итд., није постојало, нити га је било, само у 

новоствореној ''грчкој митологији'', подржана од стране англо – саксонаца. 

4. Римско (латинско) царство? Али без Напуља, великих острва, и наравно, 

непокорене Јужне Италије- 

5. Пирамиде су грађене у степама Северне Африке ( данашњег Египта, а правог старог 

имена – Мисир), а никад у неким ''пешчаним динама''. 

6. Ханибал (поход на Рим?) је имао слонове ''пред кућом''. То би био и доказ да 

укротитељи или ''дресери'' слонова нису били само ''азијати''. 

7. ''Александријска библиотека'' је постојала само у митологији (у стварности је 

недоказана!). 

8. Представници, учесници (спортисти) давних Олимпијских игри (ако их је било) могу 

бити само Срби (Грци не, пошто их није ни било, плус ''генетски'' је немогуће).  

9. Робови (Склавени) нису постојали, можда су били слабо награђивани (новчано). То 

је чиста англо – саксонска измишљотина или ''прање прљаве савести'' на рачун, 

других – туђих. 



10. ''Фараони'' је погрешан израз за владара, који се називају ''ФАРО'' – ОН. Задњи цар 

Етипије Хаиле Селасије (умро 1978), носио је титулу РАСТА – ФАРО (стара Афро 

словологија). 

11. Саба (Краљица) се називала САВА, пошто ''Б'' није постојало. ''Мама Марија'' је 

можда ''Мама Мара''??? итд. 

Словолог и Библиолог,  

Кртинић Илија 


