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БОЖЈА ИСТОРИЈА 

СВИДЕТЕЉСТВО ИСТИНО 
 

45.000–39.000. пре Христа. – У Мујиној пећини неда-
леко од Каштела живио далматински неандерталац. Др 
Ивор Караванић о њему нам прича: 

– Племена далматинских праљуди, која су највјеро-
ватније били неандерталци, наставили су живјети чак 
90.000 година након што крапински неандерталци више 
нису ходали Хрватским загорјем. 

На самом су концу еуропског ланца културе прачовје-
ка, што значи да је Мујина пећина једно од најдуљих ста-
ништа прачовјека. Задњи неандерталци изумрли су у Еуро-
пи прије 29 тисућа година. Артефакти, особито камене 
алатке говоре о високом ступњу интелигенције, прилагод-
бене спретности и развијеном друштвеном животу, што 
увелике одудара од стереотипа прачовјека као приглупог 
дивљака и примитивца. 

1800–1300. пре Христа. – У Дрљановцима недалеко 
Бјеловара пронађени праисторијски остаци човекови. Реч 
је о „Култури жарних поља“. Ти људи нису познавали ри-
туал покапања покојника, већ су их спаљивали на високим 
температурама (800–1200 Целзијевих степени). Пепео и 
остатке полагали су у жаре, урне, из којих ишчитавамо по-
руке својих пређа. На пример, из 21 фрагмента о детету 
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старом између четири и шест година сазнајемо да је било 
слабашно и анемично, да је са њим заједно спаљен и сахра-
њен соко. Мора да је био значајан дечак кад је за гробни 
прилог добио сокола. 

5000. пре Христа – Најстарији костур (стар 7.000 годи-
на) откривен на Црном Врилу код Задра. Костур је то жене 
која је у тренутку смрти имала између 35 и 40 година. Та је 
млада жена за оно доба била старица. По свој прилици ба-
ба многобројној унучади. Старци су у праисторији играли 
врло важну улогу у својим срединама. У сушним година-
ма, кад би пресушили сви извори и одбегла сва дивљач, 
њихово сећање на истоветне катастрофе беше пресудно за 
преживљавање целе заједнице. Само су они знали где се 
налазе непресушни извори, где се задржава дивљач – једи-
на храна. Стога су их млађи поштовали, ценили и чували 
као капљу воде на длану. Унаточ томе костур са Црног 
Врила казује нам данданас да је „старица“ живела у посве-
машњем гладовању, мучена неиздрживом зубобољом због 
зачудног гранулома јер су у то доба људи умирали са посве 
здравим зубима. Сломљена лопатица сведочи о преживе-
лом опасном паду. Умрла је од старости (!) и„смрта“, од 
чега данас умиру деведесетгодишњакиње.  

 

ЛИНΙЯ ДРЕВНАЯ ОТ ПОРОДИЦЕ МОЈЕ 
 
БОГ повуче насумце балкански круг кредом по Старој 

планини, Балканским горјем, Динаридима, превојима и вр-
хунцима Кадибогазом, Иван-седлом, Светим Николом, 
Миџором, рекама Дунавом, Савом, Купом, Крком, Сочом, 
Ибром и Тимоком тамо липо до Црнога мора. 

Онда Свевишњи дарова Балкану модру огрлицу Па-
нонског, Јадранског, Црног, Мермерног и Егејског мора. 
Па се задума: 
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– Браћу му Апенина и Пиринеја припуштам Европи, 
љубавници мог такмаца Зевса што ју је завео прерушен у 
бика – јебача, а Балкану водом затварам путе ка тој лепоти-
ци. Не ваља! Није Божја правда. 

Исуши Свемогући једним уздахом Панонско море. Та-
ко Балкан једини од тројице браће остаде без планинске 
преграде која би га делила од европског трупа. Не само то, 
већ му Бог раствори и многа врата: Порта Оријенталис, 
Отрантска, Постојнска, Книнска и Скадарска. 

И погледа на крају Творац умилно на своју смешарију 
од пола милиона квадрометара вапненца, шкриље, стења, 
горских бедема, планинских масива, долина, котлина, је-
зерске и морске воде, пак посу уз мора тврдолисну црнику, 
бели граб, алпски бор, зимзелену и листопадну шикару, а 
по унутрашњости Балкановој шуме сладуна и цера, у низи-
нама ван дохвата поплава, шуме китњака и граба, на по-
плавним тлима лужњака храста, а на сувим пристранцима 
– степе. Планине засу дивљим и питомим кестеном, плата-
нама, стаблима ораха, муљиком, моликом и омориком. Пр-
ви планински обруч уреси буквом и јелом, други клекови-
ном и најзад врхунце алпским, арктичким, карпатским, ал-
тајским и хималајским грмљем. 

Потом оде Господ градити нове, лепше светове и Бал-
кан остаде Богу иза ногу. 

А где ли је то? 
Има седам чуда света и седам питања историјске 

спрдње: 
1. Где потону Атлантида? 
2. Који коњ разори Троју? 
3. Зашто Нерон луди запали Рим? 
4. Натенташе ли Србаљи Гаврила на атентат? 
5. Зашто је мистер Чембрлен носао кишобран и по 

сунцу? 
6. Је ли Хитлеров Фатер био Жидов? 


