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Terror w globalnym starym dworze: 
�
art prezydenta Busha z drugiego kwietnia

Lyndon H. LaRouche, jun.

W pi� tek 2-go kwietnia, ekipawampirów i upiorów, zna-
nych jako strategowie kampanii wyborczej prezydenta
George’aW. Busha,wyst� piła z jednym z najgłupszych
wyczynów propagandowychwe współczesnej historii,
prezentuj� c, wspólnie z prezesemfederalnegobanku re-
zerw, Alanem Greenspanem,sfabrykowane,mijaj� ce si�
całkowicie z rzeczywisto� ci� raporty maj� ce na celu
przekonanie najbardziej naiwnych na � wiecie jeleni o
o� ywieniu podupadłej, rozsypuj� cej si� na kawałki
ameryka� skiej gospodarki. 

Oficjalny kat czasami idzie na chorobowe,ale nie
oznacza to, � e zaniechaswoich obowi� zków na długo.�

wiatowy systemfinansowy mo� e nie ulec załamaniuw
poniedziałek,alebiednymało rozgarni� ty Bushwyci� gn���
zawleczk� z granatu; � wiatowe pole minowe mo� e
wybuchn��	 w ju� w przyszłym tygodniu,albo te� nie, ale
jest w takim stanie,� e wybuch ten mo� liwy jest ka� dego
dnia. Przekonanie,� e krach � wiatowego systemumone-
tarno-finansowegoodroczy	 mo� nana okrespo listopado-
wych wyborachw StanachZjednoczonych,nale� y nie tyle
do ministerstwa gospodarki, co oddziału klinicznej
psychopatologii. 

Warto przytoczy	 tu � ałosn� reakcj� na t� wiadomo�
	
staraj� cegosi� o nominacj� na kandydatana prezydentaz
ramieniaPartii DemokratycznejsenatoraJohnaKerry. Nie
wiadomo, czy bezsensownykomunikat opublikowany
przezsenatoraKerry był jegowłasnympomysłem,czy te�
rezultatempresjina jegokampani� zestronywpływowych
kół powi� zanychz Komisj� Krajow� Partii Demokratycz-
nej. Jednak� e fakt, � e wypowiedział on tak nierozs� dny
komentarz,powinnonasostrzec,� e senatorKerry nie jest
jeszcze gotowy na wyzwania stoj� ce przed nowym
prezydentem Stanów Zjednoczonych.Je� li nie zostan�
dopuszczonydo pozycji pozwalaj� cej mi kierowa	 kampa-
ni� demokratóww 2004 r., Kerry i jego obecnidoradcy,
oka��� si� wielkim fiaskiem.Nie tylko Kerry, ale te� cała
obecnaekipa Partii Demokratycznejkieruj� ca kampani�
wyborcz� 2004 r. wypadła fatalnie. PrezydentBush jest
niew� tpliwie pozbawiony wszelkich kompetencji, ale
obecnekierownictwo Partii Demokratycznejnie jest o
wiele lepsze.Powstajewi � c pytanie:czy my� lenie wybor-
ców jest nieco lepsza?

Rok 1923 a dzie�  dzisiejszy

Ci, którzy wiedz� niewiele lub wr� cz nic na tematekono-
mii (jak np. typowe „dzieci kwiaty” w� ród obecnych
przedstawicieli rz� du, uniwersyteckich wykładowców
ekonomii, biznesmenówi dziennikarzy),pytaj� mnie z
niezadowoleniem: „Jak � miesz twierdzi	 , � e mo� esz
przewidzie	 krach?Kto ty jeste� , jaki� wierz� cy w teorie

spisku bzik? Poka� mi swojewykresyz Wall Street,� eby
udowodni	  mi te przewidywania”.

Popierwsze,ja nie zajmuj� si� przewidywaniem,pozo-
stawiamto zaj� cie głupcom,którzy nie chc� przyzna	 , � e
historia jest ci� giem woluntarystycznychwyborów poli-
tyki. Prognozuj� w sposób, który bierze pod uwag�
aspektywoluntarystycznew gospodarce.Ci, którzy narze-
kaj� na moje metody,powinni zastanowi	 si� , jak to si�
stało, � e moje długoterminowe prognozy gospodarcze
ostatnich czterdziestu lat były najbardziej dokładne.

Po pierwsze,opierammoje analizy na długotermino-
wych trendachw realnej gospodarce,a nie na trendach
monetarno-finansowych.Podrugie,procesy,któreprogno-
zuj� , odbywaj� si� nadwóchetapach:pierwszy,to wej� cie
gospodarki w rejon rozwoju nazywany „stanem
granicznym”;drugi, to okre� lenie tegostanuw kategoriach
przeciwnychsobiezasadniczychwyborów polityki, które
społecze� stwo b� dzie musiało zaadaptowa	 , kiedy
osi� gnie „stan graniczny”

Je� li chcemyefektywnie poradzi	 sobie z globalnym
kryzysem, który nieodpowiedzialnaadministracjaBusha
sprowokowała w pi� tek, musimy uzmysłowi	 sobie spo-
sób, w jaki decyzjepodj� te w pa� dzierniku i listopadzie
1998 r. zapocz� tkowały polityk� „ � ciany pieni� dzy” ma-
j � c� na celu stłumienieistniej� cegoju� wtedy zagro� enia
ogólnym załamaniemsi� globalnych rynków finansów i
derywatyw.

Od tego czasu tempo tworzenia nowego wolumenu
pieni� dzy koniecznychdo zalaniai w ten sposóbutrzyma-
nia rynków finansowych, doprowadziło do powstania
przyspieszonejspirali inflacji w skali globalnej. Realna
gospodarkaStanówZjednoczonychnieustanniekurczysi� ,
natomiasttempo emisji aktywów monetarnychro� nie w
samo nap� dzaj� cym si� tempie. T� sytuacj� mo� na
porówna	 do Niemiec w 1923 r., kiedy staraniarz� du
niemieckiego o utrzymanie gospodarki za pomoc�
drukowania pieni� dzy rozp� tały w okresie od lipca do
listopada 1923 r. hiperinflacj� , która doprowadziła do
załamania si�  systemu finansowego Niemiec.  

W gospodarcezdominowanejzapocz� tkowan� w 1987
r. polityk� Alana Greenspanai federalnegobankurezerw,
inflacj� mo� na kontrolowa	 jedynie głównie za spraw�
okradaniafizycznegodobrobytuStanówZjednoczonychi
innych pa� stw. Ta grabie� osi� ga obecnieasymptotyczne
granice,a jednocze� nie tempohiperinflacji koniecznedla
opó� nienia systemowegokrachu zmierzaw gór� wzdłu�
krzywej poruszaj� cej si� w gór� pod kontemosi� gaj� cym
prawie90 stopni,tak jak miało to miejscew Niemczechw
1923 r. Ta id� ca ostro w gór� krzywa hiperinflacji okre-
� lana jest przez fizyków „stanem granicznym”. W tym
momencie ogólna dezintegracja istniej� cego systemu



monetarno-finansowego staje si� nieunikniona, dla
Amerykanów, Japo� czyków i całej Europy.

Kiedy wkroczymy w obszar „stanu granicznego”,
niewielkie nawet burze wystarcz� , by sprowokowa	 wy-
buchi krach,który jestnieuniknionyw przypadkuwszyst-
kich spirali hiperinflacyjnych,takich jak np. spiralaJohna
Law. Uwa� ne zarz� dzaniemo� e opó� ni	 krach do pew-
nego stopnia; nierozwa� ne poczynaniab� d� miały taki
efekt, jak wej� cie na detonatorpola minowego.Biedny
nierozgarni� ty prezydentBushnie miał poj� cia, co zrobił,
wst� puj� c na detonator2 kwietnia 2004 r. Dobry sposób
na � wi � towaniePrimaAprilis, nawetje� li o jedendzie� za
pó� no.

Co musimy zrobi�

Kiedy masi� do czynieniaz systememcharakteryzuj� cym
si� hiperinflacj� , osi� gaj� cym punkt załamania si� ,
manewrowanie w ramach zasad tego systemu nie
doprowadzi do załagodzenianiebezpiecze� stwaogólnego
fizycznegozałamaniasi� gospodarki.Jedynienatychmia-
stowai radykalnazmianazasadgry, która stanowiobecny
system, mo� e powstrzyma	 nieuniknion� w obecnych
warunkachkatastrof� zagra� aj� c� Amerycei jej społecze� -
stwu; w obliczu powstałego w pi� tek wyzwania dobre
intencje i niezdecydowanewahania senatora Kerry,
b� d� cegonajwyra� niej ignorantemw dziedzinieekonomii,
w takiej sytuacji nie pomog� .

Zmiany, które nale� y obecnieprzeprowadzi	 w Sta-
nach Zjednoczonych, powinny nawi� zywa	 do planu
prezydentaFranklinaRooseveltapowstałego w odpowie-
dzi na depresj� b� d� c� rezultatempolityki takich jego
prawicowychpoprzednikówjak Coolige,Mellon i Hoover.
Istniej� trzy powody,dla którychwybór precedensuz cza-
sów prezydentury Roosevelta jest najbardziej odpowiedni. 

Po pierwsze, jest to precedens,który zako� czył si�
sukcesemw warunkachprzypominaj� cychobecnyprzytła-
czaj� cy nas kryzys.

Po drugie,chocia� inne plany opracowanena papierze
mog� w sferze polityki zda	 egzaminrównie dobrze,a
nawetlepiej,od planuRoosevelta,lepiej jest jednakunika	
gwałtownych i drastycznychprzedsi� wzi��	 , których nie
mo� na wesprze	 wiarygodno� ci� po� yczon� od potwier-
dzonegoudanegoprecedensu,najlepiej pochodz� cego z
do� wiadcze� tego samego kraju. Dlatego te� � aden
kandydatna prezydentanie kwalifikuje si� w pełni do roli
wymagaj� cej rozwi� zaniastoj� cegoprzednamikryzysu,o
ile nie jest on nieugi� tym adherentemdoskonałej tradycji
Rooseveltowskiej demokracji. Krytyczne zrozumienie

odpowiednichprecedensówjest pierwsz� zasad� praktyki
w polityce.

Po trzecie, � ródłem głównej przeszkodydla udanej
odbudowy gospodarki s� członkowie mi� dzynarodowej
oligarchii finansowej, do której w przeszło� ci nale� eli
m.in. Montagu Norman i Hjalman Schacht.Umo� liwi ła
ona sojusznikom Hitlera sformowanie rz� dów
faszystowskichw Europiekontynentalnejw latach1922-
1945. Obrzydliwe przedstawieniezorganizowanew celu
� ci� gni� cia długów Argentyny jest przykładem
mentalno� ci i metodtej oligarchii finansowej,działaj� cej
dzisiaj w taki sam sposób jak w przeszło� ci.

Partia Demokratyczna,która potrzebujepieni� dzy na
kampani� , ma tendencj� do szukaniawsparcia finanso-
wego tam, gdzie znacznewsparcie finansowe jest do-
st� pne,czyli od tegorodzajuoligarchii finansowej,któraw
przeszło� ci dała � wiatu Mussoliniego,Hitlera czy Franko
w latach 1922-45. Z tego te� powodu szef Komisji
Krajowej Partii Demokratycznej,Terry McAuliffe, zacho-
wuje si�  w taki niepoczytalny sposób.

Istnieje dzisiaj w StanachZjednoczonychalternatywa
bankierskiej dyktatury.Zamiastbiega	 za pieni� dzmi, jak
czyni to obecnieKomisjaKrajowa Partii Demokratycznej,
biec trzebaz mobilizacj� społecze� stwa,szczególnie80%
gospodarstwdomowychznajduj� cych si� w grupie ni� ej
zarabiaj� cych,o który KK Partii nie pami� ta od trzydzie-
stu lat. Ja reprezentuj� interesyspołecze� stwa,całego na-
szego narodu, rozumiane zgodnie z zasadami prawa
naturalnego wyra� onego w Deklaracji Niepodległo� ci i
Preambule do naszej Konstytucji.

Obywatele,dokonajciewyboru! Wybierzcie swojego
kandydata,albo te� bankierzy,którzy niemaldosłownies�
wła� cicielami dzisiejszychmaszynpartyjnych, dokonaj�
wyboru za was, tak jak dokonali go bankierzyw Niem-
czech w styczniu i lutym 1933 r.

(W powy�szym dokumencie LaRouche
odwo�uje si� do wyst�pienia prezydenta
Busha z 2 kwietnia br., które zawiera�o
pozytywne dane na temat wzrostu
zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych,
wszystko jednak wskazuje na to, �e dane
te by�y wynikiem ró�nego rodzaju
manipulacji. Podobny raport
opublikowano te� w po�owie kwietnia.
Dotyczy� on rosn�cej rzekomo pewno�ci
konsumentów, dokonuj�cych wi�cej
zakupów. Po bli�szym przestudiowaniu
okaza�o si� jednak, �e wzrost wydatków
spowodowany by� jedynie sezonowym
wzrostem zakupu nawozów sztucznych! �
przyp. t�umacza) 


