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GEZA: KUDA IDE HRVATSKA I SVIJET? 2.dio 

KUDA IDE HRVATSKA I SVIJET? 2.dio  

Povijest čovjeka je groblje velikih kultura,  
koje su završile katastrofom zbog nesposobnosti  

da planirano, racionalno, dobrovoljno,  
reagiraju na izazove.  

Erich Fromm  

Priznata i važeća definicija 
GLOBALIZACIJE ne postoji ni 
u znanstvenoj ni u javnoj 
debati - kaže Milardović.  

Poznati su ovi pokušaji:  

"... proces prevladavanja 
historijski nastalih granica. 
Ona je, dakle, sinonim za 

eroziju (ne za nestajanje) suvereniteta nacionalnih država i 
predstavlja 'odvajanje' tržišne ekonomije od moralnih 
pravila i institucionaliziranih veza društva ...“  

( Elmar Altvater )  

"... porast meñusobne ovisnosti i integracije različitih 
ekonomskih sistema na cijeloj zemaljskoj kugli ...“  

( Meghnad Desai )  

"... socijalni proces tijekom kojeg opada utjecaj geografskog 
položaja (granica) na socijalni i kulturni angažman, a ljudi 
postaju svjesni slabljenja tog utjecaja (...). Globalizacija ne 
implicira homogenizaciju (...). Ona više implicira veću 
povezanost i deteritorijalizaciju ...”  

( Malcolm Waters )  

"... intenziviranje društvenih veza diljem svijeta, i to tako da 
veoma udaljena mjesta bivaju povezana u toj mjeri da 
dogañaji u jednom mjestu mogu biti uzrokom ili posljedicom 
dogañaja u nekom drugom, koje je stotinama kilometara 
udaljeno, i obrnuto ...“  
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( Anthony Giddens )  

"... pokretanje snaga svjetskog tržišta i ekonomsko 
slabljenje država ...“  

( Schumann / Martin )  

Što se tiče Hrvatske, stvar je riješena, kočnica je otpuštena. 
Hrvatska se bezrezervno kreće prema EU i NATO-u što je 
prvi veliki i jasni smjer na kojem će se očitavati budućnost 
Hrvatske. Kakva će biti sudbina EU i NATO-a takva će biti i 
sudbina Hrvatske, a sudbina EU i NATO-a je GLOBALIZACIJA.  

Ako se pogleda Hrvatska iznutra bez predrasuda i hipoteka prošlosti 
onda se mora vidjeti da je Hrvatska izložena silama podjele na " 
crnu " i " bijelu " Hrvatsku gdje su " crni " svi oni koji ne 
prihvaćaju propale socijalističke komunističke ljevičarske koncepte 
uobličene u koncept Socijalističke Partije Hrvatske (SDP ), i " bijele 
" SDP-ovce koji su okrenuti prema nekakvoj ideologiziranoj 
romatičarskoj društvenoj pravdi gdje su u prvom planu " pošteni 
radnici ", a ne " tajkuni ".  

Ovakvu podjelu Hrvatske forsiraju ljevičari da bi i uz cijenu 
nazadovanja Hrvatske dokazali kako je njihov politički koncept 
bolji, pametniji i humaniji od desničarskog " crnog " koncepta o 
čemu je već dosta pisano.  

No tu se nalazi jedna zanimljiva pojava, uvjetno kazano, " veliko 
zajedništvo " kada je riječ o Hrvatskoj budućnosti u EU i NATO - 
u.  

Tu se " crni " i " bijeli " slažu u startu bez da znaju kuda taj put 
vodi Hrvatsku?  

Tako je ta " unionistička zajednička ljubav " stvorila već dobro 
poznate " euroskeptike " i " NATO - skeptike " koji ne vide ništa 
dobra za Hrvatsku.  

Podjela Hrvata je i tu po prilici pola - pola, što opet razdvaja Hrvate 
na dva dijela, na one koji su " ZA " EU i NATO i na one koji su " 
PROTIV " .  

Dakle opet imamo " CRNO - BIJELE " Hrvate koji se prepiru i 
poništavaju oko onog o čemu nemaju pojma, jer kao što je 
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pokazano, nitko ne zna kuda vodi taj proces integriranja i 
globaliziranja Svijeta, Europe, a time i Hrvatske?  

Sve što je ovdje o globalizaciji napisano su samo puka nagañanja s 
nekim racionalnim parametrima kao što su tehnika i tehnologija, 
posebice elektronička ( roboti i druga " čuda " ), te informiatizacija 
svijeta .  

Dakle, slikovito kazano, Hrvatska stoji, kao i sve države Europe, na 
rubu " ponora " GLOBALIZACIJE o kojoj Milardović kaže:  

" Definicija pojma GLOBALIZACIJA ne postoji ni u 
znanstvenoj, ni u političkoj, ni u javnoj debati.  

Prema tome, ako se NE ZNA što je globalizacija i kuda vodi 
svijet i Hrvatsku, logično je da je politički koncenzus " bijelih 
i crnih " upitan, jer ne znaju kuda globalizacija vodi 
Hrvatsku ?  

Priče kao što su " ulazite u dobro društvo " kao što je rekao 
Bush prilikom posjete Hrvatskoj, ili da je to " nemonovni 
proces prema ujedinjenju svijeta " , ili da je to " proces koji 
vodi napretku i " svjetlijoj budućnosti ", kako su znali 
govoriti i komunisti, ili da je to " radimo radi sebe, a ne radi 
EU-a , NATOA- a " su sve površne i isprazne fraze a ne 
potrebni odgovori na pitanje: Kuda ideš Hrvatska?  

Ubrzano se prepisuju i kompiliraju Zakoni europskih dražva i 
EU-a i vrše prilagodbe standardima razvijenih EU država na 
svim poljima društvenog i privrednog fenomena.  

Nadalje, tu je uvoñenje demokracije, pravnog i sudbenog 
poretka, te otvaranje privrednog i poslovnog prostora na 
prostor EU.  

To je nekakvi politički okvir za sliku buduće Hrvatske kao 
članice Europske Unije.  

Kako će ta slika izgledati za 10,20 ili 50 godina nitko ne zna, 
jer kao što je pokazano, nema odgovora na pitanje : Što je 
globalizacija? Kakav je smiso i svrha?  

Naime, i svrha takve integracije se ne zatvara samo 
pragmatičnim intersom " bolje ćemo živjeti ", jer se uz to 
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javlja velika transformacija tradicionalnih navika, etike i 
morala u neki novi koji nastaje.  

Isto tako priče da je globalizacija samo novi oblik terora 
velikih sila nad malim narodima, bogatih nad siromašnima, 
ne vode nikud osim u " pakao " ?  

Priče da je globalizacija neminovni proces koji vodi svijet u " 
svijetlu budućnost " takoñer ne " drži vodu " iz dva osnova: 
demografske populacije svijeta koja se stalno uvećava i 
ograničenih resursa energije i hrane.  

Osim toga, danas se zna da integracije i sinergije samo 
usložnjavaju ionako već vrlo složeni svijet.  

Gdje je onda objašnjene, rješenje ili ispravna interpretacija 
budućnosti?  

Da bi se odgovorilo na ovo prevažno pitanje, nužno je znati, 
da se nagomilani problemi ne rješavaju, niti se mogu riješiti 
metodama koje su ih uzrokovale, a to se upravo sada čini!?  

Nastali problemi pokušavaju se riješiti metodama politike 
koji su ju i uzrokovali, a to je naprosto nemoguće! Na 
primjer, to je metoda koju donosi i nameće stranačka 
demokracija koja sve više postaje anarhija koju trebaju 
dovesti u red " ZAKONI ".  

Da bi se izbjegao " čorsokak globalizacije " , ovdje će se dati 
jedna potpuno nova mogućnost, jedna nova interpretacija, 
rekao bih i NOVA konačna definicija globalizacije.  

U svijetu postoji NOVI i vrlo aktualan pojam GLOBALIZACIJE 
koji se ne utemeljuje na tradicijskim političkim pojmovima 
kao što su " konzumno društvo ", " privredna i financijska 
integracija ", " vojna integracija ", " svejtska vlada ", " 
svjetska globalna država " , veća se utemeljuje na 
ČOVJEČANSTVU kao bićevnom fenomenu Zemlje i internog 
svemira. To je ideja, pojam, i koncept o MAKRO BIĆU koje 
pred našim zahvaljujući ljudskom radu i pameti pred našim 
očima NASTAJE.  

Dakle to je pojam globalizacije koji od političkog pojma 
prelazi u biološki pojam velikog autonomnog zemaljskog ( 
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globalnog ) organizma koje se za sada zove čovječanstvo, 
dok ga autor ovog teksta naziva HOMOTERAS.  

Ljudi koji to VIDE, meñu kojima je autor ovog teksta, kažu 
da se pred našom očima stvara NOVO VELIKO BIOLOŠKO 
BIĆE u kojem su ljudi stanice tog bića sa svim značajka 
kakva ima biće Čovjeka.  

No to nije bilo kakvo biće, već je to AUTONOMNO MAKRO 
BIĆE sa svojim pojavnim oblikom, metabolizmom, 
psihizmom i nadasve sa svojim GLOBALNIM UMOM - SUPER 
MOZGOM i živčanim sustavom koje odreñuje ( determinira ) 
integraciju koja se za sada površno naziva GLOBALIZACIJA.  

Ukoliko bi Hrvati i Hrvatska pošli od definicije 
GLOBALIZACIJE koja kaže DA JE GLOBALIZACIJA PROCES 
PREMA OBLIKOVANJU ZEMALJSKOG I SVEMIRSKOG MAKRO 
BIČA, onda bi Hrvati i Hrvatska znali kuda i u kojem smjeru 
ide Hrvatska u budućnosti.  

Hrvatska u tom slučaju više ne bi bila mala ili konfliktna crno 
- bijela država, niti bi bila " mala beznačajna državica " , jer 
bi u sadržaju makro bića koje se oblikuje imala svoje 
organsko i važno mjesto, kao što imaju i " mali organi ", kao 
što su na primjer endokrilne žlijezde u ljudskom organizmu.  

Tako odreñena Hrvatska u odreñenom organskom 
funkcionalnom svijetu imala bi svoje važno VITALNO mjesto 
sa svim onim značajkama koje odreñuju dostojanstvo, ugled 
i samopoštovanje kakvo nalazimo u organskom svijetu.  

Naravno da to odmah asocira na zaključak da i male države 
imaju svoje VAŽNO mjesto u velikom svijetu, približavajući 
se poznatoj Göteovoj sintagmi :" Svaka država ima svoju 
FUGU u povijesti čovjelčanstva ", samo tu fugu treba znati 
prepoznati i poći njezinim putem!  

Hrvatska još uvijek ne prepoznaje niti ima SVOJU 
NACIONALNU FUGU, jer je još uvijek razapeta izmeñu 
NACIONALNOG I KLASNOG, izmeñu radničkog i 
kapitalističkog kao da se nalazimo na početku 1. ili 2. 
industrijske revolucije, a ne na početku 21. stoljeća i nano - 
tehnološke i računarske revolucije.  
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Uzrok tome je što je hrvatska još uvijek stranački politička, 
a ne da je nacionalna država.  

 

Država koja nije nacionalno 
definirana i uobličena, već je 
samo puka stranačka 
demokracija, kakav je Hrvatska 
danas, nema nikakvu šansu da 
postane faktor i i vitalni element 
bićevne globalizacije svijeta, jer 
takav svijet ne trpi " organe " bez 
identita, funkcije, dostojanstva i 

ponosa. Bezbojne, ili sivolike dažvice kakav je danas 
Hrvatska nemaju što tražiti u " Gıteovoj fugi " sve dok ne 
prepoznaju svoju ulogu, svoju vitalnu funkciju u 
globaliziranom svijetu.  

Može li Hrvatska učiniti iskorak prema globalizirajućem 
svijetu a da zadrži svoj integritet, dostojanstvo, ponos i 
funkciju ?  

Moguće je uz uvjet i napor nove generacije Hrvata da se 
prvo oslobode svih ideologija i hipoteka prošlosti bez 
davanja imalo prostora " bijelim " ili" crnim " da nameću 
svoja gledišta ili ideologije koje više nemaju nikakve sveze 
sa stvarnošću, niti s trendovima i perspektivama svijeta.  

Naročito se trebaju osloboditi tradicionalnih " ispirača 
mozgova " - ljevičara koji već desetljećima drže lekcije 
Hrvatima kakvi trebaju biti, što trebaju raditi i za što trebaju 
doživljavati katarze, ili isprike.  

Svakako se trebaju osloboditi i svih gluposti koje su dovele 
Hrvatsku u situaciju kava jest.  

Za mlade generacije šansa je velika, samo je potrebno da 
HRVATI POČNU MISLITI SVOJIM GLAVOM, a ne glavom " 
svog " političkog predstavnika, bio " bijeli " ili " crni " .  

Preduvjet za takvu autonomnu poziciju Hrvata je nužnost i 
ubrzano stvaranje generacije koja je intelektualno otvorena 
i visoko obrazovana putem svih mogućnosti formalnih i 
neformalnih institucija obrazovanja, naročito putem 
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interneta, koji je i veliki globalni univerzitet u kojem se 
nalazi sve znanje ovog svijeta stjecano generacijama ljudi.  

Novi a i stariji naraštaju Hrvata trebaju se naučiti PITATI, a 
ne znati, jer je znanje pohranjeno na internetu.  

Na svako postavljeno pitanje dobiva se odgovor koji se može 
provjeravati drugim odgovorima na isto pitanje.  

Na taj način, ubrzano i sa skraćenim postupkom Hrvati preko 
" noći " mogu postati naročito pametan narod koji ovisi 
samo u univerzalnom svjetskom mišljenju, a ne o mišljenju 
predsjednika političkih stranaka, države ili vlade.  

Dakle, Hrvati na svim razinama i svim dobima moraju ući u " 
globalnu knjižnicu svijeta " , da bi znali kuda ide ovaj svijet, 
a time kuda ide i ova Hrvatska?  

Predvodnici u ulazak u " globalnu knjižnicu svijeta " trebaju 
biti hrvatski domoljubi, dragovoljci i branitelji hrvatske 
države, jer su oni ta generacija ljudi kojoj sudbina, vrijeme i 
prostor odreñuju.  

Hrvatska mora ići i ide putem koda ide svijet, ali pri tome 
mora zadržati svoj identitet, funkciju i ulogu, a za to je 
potrebno ZNANJE koje stoji na raspolaganju svima !!  

Bez tog Hrvati će i dalje ostajati kao " guske u magli " koje 
će voditi i natjeravati kojekakvi politički pokvarenjaci i 
obrazovani analfabete koji još uvijek" vjeruju " da su 
pametni samo zato što su ispred njih " glupi " Hrvati.  

Drugim riječima, Hrvati se moraju pod hitno samostalno 
početi opamećivati na svim razinama bez predrasuda i 
hipoteka prošlosti, stavljajući pod REVIZIJU sva 
tradicionalna, mišljenja, vjerovanja, doktrine i ideologije.  

S takvom " ulaznom " pozicijom i pretpostavkom Hrvatska 
može i mora postati SUBJEKT, a ne objekt globalizacije.  

Dakle, kuda ide Hrvatska?  

Hrvatska ide tamo kuda ide svijet, a svijet ide prema 
OBLIKOVANJU MAKRO ZEMALJSKOG I SVEMIRSKOG BIĆA ( 
ČOVJEČANSTVO ) .  
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U tom i takvom biološki, a ne politički integriranom svijetu 
Hrvatska ima svoje mjesto i ulogu i tu ulogu treba 
prepoznati kao povijesnu, kulturnu, umjetničku i sociološku 
baštinu.  

Koji su sve elementi takve baštine može se odrediti " 
snimanjem " pozicije Hrvata u Hrvatskoj i svijetu koja je i u 
doslovnom smislu obuhvaća svijet. Hrvati se nalaze na 
kranjem jugu Afrike , u Južnoj americi, u SAD, Kanadi. 
Novom Zelandu, Australiji, nalaze se praktički i u svim 
državama Europe.  

To je golemo i svjetsko iskustvo Hrvata koje je već time 
globalizirano što je GLOBALNO - zemaljsko! Na " 
balkanskom prostoru " Hrvatska tradicija je isto velika od 
hrvatskih Kraljeva, preko Rima do Beča, Budimpešte, 
Sarajeva i Beograda do Brussela.  

To je takoñer golemo povijesno i današnje SVJETSKO 
iskustvo koje ispisuje i ulogu Hrvatske u globaliziranom 
svijetu.  

Uz to iskustvo ide još puno toga što je već po sebi 
pretpostavaka za odreñivanje uloge Hrvatske u svijetu.  

Tu će se spomenuti još samo hrvatska politička i vojna 
vještina koja unatoč višegodišnjem protivljenju velikih 
država svijeta stvorila svoju meñunarodno priznatu državu.  

Na tronu tog stvaranja nalaze se mnogi Hrvati domoljubi 
meñu kojima su svakako najznačajnji dragovoljci i branitelji!  

Eto to su kašpitalne pretpostavke već sada GLOBALIZIRANE 
HRVATSKE koju treba prepoznati, koju treba staviti u 
globalnu funkciju, ali samo na način nove velike integracije 
Hrvata prema ne političkom već BIOLOŠKOM TRENDU 
globalne integracije!  

Čim se to učini postat će svima jasno - KUDA IDE 
GLOBALIZIORANA HRVATSKA.  

Tada se i s lakoćom odreñuju prioriteti Hrvatske danas, a 
zasigurno na prvom mjestu prioriteta je hitno opamećivanje 
SVIH Hrvata na svjetsku razinu.  
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To je danas moguće zahvaljujući GLOBALNOM MOZGU - 
SUPER-MOZGU koji se UPRAVO IZGRAðUJE I KOJI već radi.  

Hrvati se trebaju držati tog univerzalniog svjetskog mozga, a 
ne mozga predsjednika države, stranke ili nekog 
samozvanog ideologa s televizije.  

Te ograničene i tupave individualne ljudske mozgove Hrvati 
su itekako negativno iskusili, pa je s toga i s te strane došlo 
vrijeme okretanja prema neutralnom i univerzalnom 
internetskom mozgu čovječanstva gdje će Hrvati i Hrvatska 
uvijek moći saznati i znati: Kuda ide hrvatska ?  

Autor: Geza 
 


