
Ljudski duh je nesalomljiv 

 
Lyndon LaRouche razgovara s Ronaldom Reaganom na forumu kandidata u New 
Hempshire-u za vrijeme izborne kampanje 1980.g. za predsjednika 

Jučer, pred točno 34 godine jedan raniji predsjednik SADa, djelujući na osnovu 
dubokih, vlastitih, ličnih uvjerenja, usvojio je Stratešku obrambenu inicijativu [SDI] 
Lyndona LaRoucha za službenu politiku SADa. 

LaRouche je u to vrijeme, sljedeći dan odgovorio riječima: „Samo dužnosnici vlade 
na visokim položajima, i privatni građani koji imaju bliski uvid u pojedinosti 
međunarodnih političkih i strateških prilika, među koje se i ja imam privilegiju ubrojiti, 
mogu tek početi predviđati zemljotresne posljedice predsjednikovog televizijskog 
govora prošle večeri koje će se širiti svijetom. Riječi koje je predsjednik prošle večeri 
izrekao ne mogu se više nikad vratiti u bocu. Većina svijeta uskoro će znati, i nikad 
neće zaboraviti najavu ove politike. Tim riječima predsjednik je promijenio tijek 
moderne povijesti. 

„Danas sam ponosniji biti Amerikanac nego ikad nakon prvog slijetanja čovjeka na 
Mjesec. Prvi put u 20 godina, predsjednik SADa pridonijeo je javni čin veličajnog 
vodstva i dao novi temelj nade u budućnost čovjeka izmučenog i demoraliziranog 
svijeta. Dostojanstvo duha američkog predsjednika dotaknulo je noćas predsjednika 
Ronalda Reagana; bio je to čas genijalnosti koji nikad neće pasti u zaborav.“ 

Ako ste to proučili, kao što biste morali, znate da SDI nije bila smicalica, niti vojna 
taktika. Bila je to radije prekretnica za cijeli svijet u novu svjetsku renesansu – kao što 
su to LaRouche-eva „Četiri nova zakona“ od lipnja 2014., kao što bi danas sljedeći 
korak pridruživanja SADa Novom putu svile trebao biti. LaRouche i Reagan preuzeli 
su stijeg koji je Franklin Roosevelt nosio koliko je daleko mogao – isti stijeg koji je 
kasnije John Kennedy počeo podizati u vrlo kratkom vremenu koje su mu dopustili.  



Ronald Reagan već je bio podvrgnut onesposobljavajućem pokušaju atentata prije 
najave SDIa – no nikad je nije napustio sve do kraja života. Ponovio ju je, naprimjer, 
6. kolovoza 1986., „U SDIu, kao i drugdje, postavili smo na noge tehnologiju koja 
gotovo muti pamet, povećavši našu produktivnost i proširivši granice ljudskih 
mogućnosti .... Budućnost je, doslovno, u našim rukama, i upravo SDI nam je pomoć 
u zadobivanju kontrole nad našom sudbinom.“ 

Kao dio čina pokušaja umorstva predsjednika Reagan bila je i „namještaljka“ zatvora 
Lyndonu LaRoucheu i rasturanje njegovog udruženja, no LaRouche je unatoč svemu 
preživio – kao i njegove ideje – ili bolje rečeno njegova stvaralačka sposobnost 
ostvarivanja novih, valjanih ideja. Njih nisu mogli, niti ih se može ubiti. Tridestičetiri 
godine kasnije, gotovo u dan, drugi američki predsjednik preuzeo je LaRouche-eve 
ideje, iako za razliku od Ronalda Reagana, nikad čeovjeka nije sreo. 

Mislimo time sljedeće. Predsjednik Donald Trump javno se opredijelio Američkom 
sustavu iz vlastitih, dubokih uvjerenja. Učinio je to punom nutarnjom predanosti – 
čemu je Lyndon LaRouche svjedočio proučavajući predsjednikove javne izjave. 
Nema sumnje da predsjednik ima značajno, duboko shvaćanje o čemu govori. U 
drugu ruku, njegovim suradnicima, pogotovo širim krugovima, sasvim sigurno to 
duboko poimanje nedostaje. 

No, kao što je Michael Steger član odbora LaRouchePAC-a jučer primijetio u jednoj 
elektronskoj poruci suradnicima i drugima – zadnji američki predsjednik koji je javno 
afirmirao Američki sustav bio je William McKinley, na samom početku 20. stoljeća. 
Bilo je to prije strahovitih razaranja Svjetskih ratova i Hladnog rata koji je uslijedio 
(njegov kraj na koncu je ubrzalo sovjetsko odbacivanje LaRouche-evog SDIa). Bilo je 
to prije Einsteina, prije atomske energije, i prije početka praktičkog osvajanja svemira 
početkom 1957. 

Američki sustav danas ne znači više ono što je McKinley mislio – iako je u načelu 
isto. Značenje mu je Lyndon LaRouche. On je taj koji je nastavio prenositi besmrtnu 
koncepciju Alexandera Hamiltona sve do kasnih godina 20., te sad u 21. stoljeće – 
ne samo kao školsku temu već i djelovanje, uključujući uspješni čin borbe (za 
napredak i istinu) kao što je to opetovano sam Hamilton činio.   

Govoriti o Američkom sustavu u 2017.g. znači govoriti o djelu Lyndona LaRouchea. 
Svi koji se nadaju pretvoriti zalaganje ovog predsjednika u uspješan čin, sasvim 
sigurno moraju proučiti djela Lyndona LaRouchea, i savladati njegove ideje za sebe. 
I to sada. 

24. ožujak 2017. 


