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НОВА ИСТОРИЈСКА САЗНАЊА!?
1. ГЕРМАНИЈА – ГЕРМАНИ?
Ово је име које користе само Енглези, Американци и остале земље где се
говори енглеским језиком, али за Французе, Шпанце и Португалце, па и за
Италијане, ти исти Германи су АЛЕМАНИ, док за земље истока ти исти су
Немци, Немеци или Њемци. Али ако је питање које постављају Немци сами
себи:''Да ли смо ми Немци, уствари Германи?'' – одговор би гласио – НЕ! Или
- мали број Немаца, би били, ткзв. Германи.
Реч Германи или Германија појављује се око 80. те године пре Христа.
Користи се до око 200. год. по Христу, па се скоро 1000 година не користи или
спомиње, па се појављује у књизи Хелмунда фон Босау-а, CHRONICA
SLAVORUM, око 1150. године по Христу. Књига је писана на латинском , и
само, на једној страни (стр. 48) се спомиње ГЕРМАНИЈА, док на стр. 59 (у
преводу) стоји DEUTSCHLAND (НЕМАЧКА), а то је чиста лаж и крађа јер у то
доба, средњег 12. века, реч DEUTSCH (DOJČ), није ни постојала, а камо ли
држава или покрајина.
Али да не заборавимо 30.те године пре другог светског рата. У време Хитлера
и Химлера све на данашњем немачком тлу било је германско. Али није се
знало шта је у ствари Германија, Германисмус, Германи и ко су они. Ако
узмемо реч GUERRA, која значи РАТ и додамо још реч MANIA, која значи
ЗАПОСЕДНУТОСТ, онда нам изађе реч GUERRAMANIA, значи РАТНА
ЗАПОСЕДНУТОСТ. Кад се та склопљена именица брже изрече, онда изађе из
ње GERMANIA која заправо значи оно што смо докучили као РАТНА
ЗАПОСЕДНУТОСТ. Ти исти народи на тој територији Источне Европе онда
зване GALLIA (GALLO – ''Певац'', увек свадљив и ратоборан) били су у већини
СОРБИ или ЛУЖИЧКИ СРБИ (данас) са преко 90% становништва. Значи,
ГЕРМАНИ или GUERRAMANI су били СРБИ! А Гуероманија или Германија је
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била област насељена Германима (Ратоборницима) и НИКАДА НЕКА ДРЖАВА
ГЕРМАНИЈА (нити са неким границама нити са неким главним градом итд.). А
у то доба агресивне АЛЕМАНЕ – нико ни спомиње.
П.С. Ово можемо да потврдимо са изјавом НАРЕДБИ ДИКТАТОРА –
ИМПЕРАТОРА – ЦЕЗАРА (о којем имам специјално лоше – негативно
мишљење. За мене је један од највећих злочинаца. Какав је био, тако је и
завршио. Није убијен, него је усмртљен од њих свију. Мислим, читав Сенат
римски се изређао и учествовао. Он је око 50. год пре Христа разорио и
уништио ГАЛСКО (СРБСКО) место АЛЕЗИЈУ побивши све становнике, чак и
жене и децу уз једну примедбу: ''ДА СЕ ЗА СВА ВРЕМЕНА САТРЕ И УНИШТИ
ГУЕРО – МАНИЈА, ТИХ ТАМО СТАРОСЕДЕЛАЦА ГАЛА (СРБА)''.
2. АЛБАНИА – именица, реч, данас једне јужне балканске државе. Сви се
питају, одакле су дошли, ти тамо, Албанци. Кажу из околине Касписког
басена, јер тамо је била једна низија, звана Албанија (једном приликом ми
каже један наш академик историчар- ''Ма какве сеобе народа, нити је ико
долазио нити одлазио у том седмом веку, било је само ту и тамо!?...).
Ево малог стиха:''Дигло се Сунце, а небо се фарба, Латини би рекли – Родила
се АЛБА''. На италијанском АЛБА значи ЗОРА, или место где излази СУНЦЕ, па
када се гледа из Јужне Италије (са врха Апенинске чизме), према истоку,
значи КА пелопонеском полуострву, излази Сунце или територија ''Излазећег
Сунца'' или Албе или Албаније.
Иначе, Алба је иначе покрајина у Пијемонту у Северној Италији, али имамо и
реку Елба (или Алба), реку Лаба (или Алба) = словолошки.
П.С. Латинско име, за излазак Сунца, ЗОРУ, је АУРОРА, али се не практикује у
контексту (сем руског Разарача). итд. Па се зато питам – да ли су албански
ГОРАНЦИ (Православци) у ствари ''ЗОРАНЦИ''.
3. СОРБОНА – велики и познати универзитет у Паризу, није и не зове се
РОМАНА или ХЕЛЕНА (Грчка), већ носи чисто србско име СОРБОНА, САРБОНА
или СРБИЈА.
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4. МАРКОМАНИ – или име за становнике, живље, данашње Чешке
(Моравске). Тацит, историчар, је забележио у својим аналима, списима, да су
римске легије (у првом веку по Христу)брадо одлазиле у земље МАРКОМАНА
због мутног и јаког пива. (по том су и дан данас познати). Па како би било,
али да се увреде, да их назовемо НАРКОМАНИ, али не иза неког поштовања.
5. SIERBA ISOLA – острво које спомиње старо римски хроничар Плиније Млађи
је у ствари данас острво ЂЕРБА у Тунису. Значи ОСТРВО СЕРБА у ранијем
средњем веку (или пре тога?).
6. ОСМАН – Апсолутни владар, султан ОСМАН, крајем 13. века. ОСМАН = ОН –
САМ (ОН – САМ је за апсолутизам, словолошки). А он је можда и МАСОН
(зидар). Све је то чисто србска словологија!
7. СОКРАТ – или ТРАКОС (ТРЧАНИН – словолошки сложено),
8. ПРИНЦ ОД ВЕЛСА – PRINCE OF WALES. Wales словолошки је Slawe или
Србин. А то значи да су сви ВЕЛЕСИ или КЕЛТИ били Срби, а самим тим се
питамо да ли Принц Чарлс од Велса заиста Србин!?
9. ДИНАР (ДЕНАР) – или РАДНИ (словолошки) или НАГРАДА за урађено, плата
за учињено итд. ДИНАР се спомиње око и пре Христа (и тако рече Јуда Христу,
за време лечења уљем, ''не троши уље на њега, јер то уље можемо да
продамо за 300 динара'' (по Јеванђељу).
Значи динар се користио не као СОЛД, већ као трговинска валута, средство!?
10. СОЛДИ (НОВАЦ – итал.) – Новац, па сад уз помоћ словологије да
објаснимо и докажемо (што ти ткзв. ''историчари'' нису успели да разјасне)
како се створио и постао новац. Давно пре Христа, а и после, водили сусе
ратови, мање – више, освајачки и пљачкашки, уз огромне групе наоружаних
војника – СОЛДАТА, па отуда и реч СОЛД – Војничка плата, СОЛДАТИ – СОЛД
– НОВАЦ или ПАРЕ, пошто су плаћеници или плаћени војници сносили
трошкове, на коња, оружје, опрему итд. То се после успешних битака и
ратова, морало наплатити. Пошто је ратни плен припадао тадашњем владару
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(Краљу, Цару итд.) тај исти владар је исковао (истопио, калуповао итд.)
новчиће без броја са својим ликом, и то после донето декретом владара,
важило је као трговински платни потенцијал. Ковани новчићи су се делили
''наравно'' по рангу старешина и бољих ратника, па су вероватно тако постали
СОЛДИ за учињене услуге владару.
П.С. Вредности (хипотетичне)
1. Златник - 20 крава, 5 коза и ....
2. Сребрењак – 10 сребрењака – кућа???
3. Бакрењак – Печено прасе????

Илија Кртинић, 05.04.2016
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