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HR ISELJENIŠTVO

SENZACIJA, SLUČAJNOST ILI...? Britanac tvrdi da hrvatski
potječe od najstarijeg jezika na svijetu

Drava, Hvar, Sava...svi oni, tvrdi, potječu iz sanskrta.
Autor: Z.S.

Britanac James Robinson Cooper, (samozvani) stručnjak za sanskrt, indijske svete knige
Vede i njihov globalni utjecaj, tvrdi kako hrvatski jezik ima bezbrojne poveznice sa
sanskrtom, svetim jezikom hinduizma i, po mnogima, najstarijim jezikom na svijetu.

Cooper u članku objavljenom na portalu specijaliziranom za hinduske tradicije navodi kako
mnogi Hrvati vjeruju u iransku teoriju porijekla Hrvata. Kako kaže, riječ 'Hrvat' povezuje se
sa perzijskom riječi 'Harahvaiti'. No, navodi da je ova riječ porijeklom iz sanskrta i u
originalu glasi 'Sarasvati', a označava vedsku boginju. Naime, kako kaže, Perzijanci su imali
naviku 's' iz sanskrta mijenjati sa 'h'.

Autor članka navodi mnoge navodne poveznice hrvatskih naziva i riječi iz sanskrta. Tako
kaže da riječ 'hvar' u sanskrtu glasi 'svar' i označava sunce (nadimak Hvara je 'sunčani
otok'). Hrvatska riječ 'med', navodi, u sanskrtu glasi 'Madhu', što je ime za hinduskog boga
Krišnu. Nadalje, riječ 'medvjed' povezuje s riječi 'Madhava', ime za Krišnu koje bi značilo
'onaj koji opija kao med'. Riječ 'bog', tvrdi, potječe od sanskrtskog 'Bhaga', što znači
'vrhovni Gospodin'.
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Primjeri nekih od riječi koje navodi Cooper

Tvrdi i kako imena mnogih mjesta u Hrvatskoj zvuče kao da su izvučena iz rječnika sanskrta.
Između ostalih, navodi Daruvar, Sukošan, Dugu Uvalu, Dugu Resu, Svetu Nedelju...

'Kada bi imena stajala sama za sebe, ne bi zaslužila ništa više od podignute obrve, ali kada ih vidimo
tako puno, uzevši u obzir sličnost između hrvatskog i sanskrta, možemo samo zaključiti da je u
nekom trenutku u dalekoj prošlosti u tim zemljama bilo vedskih Indijaca.'

Ovdje navodi i da istarska mjesta Grožnjan, Vodnjan, Višnjan... u svom korijenu imaju riječ
'jnana', sanskrtsku riječ za znanje. Za rijeku Dravu kaže kako potječe od sanskrtskog 'drava', što
znači 'teći, 'tečno' ili 'tok'. Riječ 'Sava' pak, tvrdi, u sanskrtu znači 'voda' ili 'izlijevati'. Dunav
(Danube), tvrdi, imenovan je po vedskoj božici Devi Danu.

Cooper tvrdi i kako hrvatska riječ 'dom' potječe od sanskrtskog 'dam', što znači kuća. Našu riječ
'voda' povezuje sa sanskrtskim 'uda' ili 'udaka', istog značenja. Riječ 'stan' sa sanskrtskim 'sthana' što
znači provincija, regija, država...

Sanskrt danas govori manje od 1% Indijaca i uglavnom ga koriste hinduistički svećenici tijekom
religijskih ceremonija.
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