Siono išmin i protokolai
Parašyta 1897 met Sionist suvažiavime
Protokolas Nr. 1
Bendrai išsiaiškin , imsime kalb ti apie kiekvienos minties reikšm palyginimais ir
išvedimais, nušviesime s lygas. Taigi aš formuluoju sav j sistem su m s ir goj
pažvalgomis.
Reikia pažym ti, kad kvaili j instinkt žmoni daugiau nei ger žmoni . Tod l
geriausi rezultatai juos valdyti pasiekiami prievarta ir grasinimais, bet ne kokiais pasitarimais.
Kiekvienas žmogus stengiasi valdyti, kiekvienas nor t tapti diktatorium, jei tik gal t . Tod l
kitas r pinasi tik savo gerove, bet ne kit .
Teis - j goje. Kas sulaikydavo grobuonis žv ris, kuriuos vadina žmon mis; kas jais
ligi šiol vadavo? Kai prad jo visuomen s santykiai megztis, jie klaus kietos valdžios; v liau
&statymo, kuris yra tokia pat j ga, tik maskuota, vadinasi, gamtos d sni - teis j goje.
Laisv - id ja, liberalizmas. Politin laisv yra id ja, bet ne faktas. T id j reikia
mok ti taikinti, kada yra reikalinga id jiniu priviliojimu pritraukti žmoni j gas & savo
partijas, jei jinai sugalvojo kit valdan)i j partij sunaikinti. Tas uždavinys palengv ja, jei
priešininkas užsikre)ia pats laisv s id ja, taip vadinamu liberalizmu, ir d l id jos praranda
savo galingum . *ia tatai ir pasireikš m s teorijos laim jimas: tuojau valdžia savaime
atitenka & kitas rankas, nes akloji tautos j ga n dienos negali išb ti be vadautojo, ir naujoji
valdžia stoja susilpn jusios d l liberalizmo senosios valdžios vietoje.
Auksas, tik jimas, savivaldyb ! M s laikais liberal valdytoj vietininku yra aukso
valdžia, t. y. Žmones valdo auksas. Laisv s id ja ne&vykdytina svajon , nes ja nemoka kiek
reikiant naudotis. Jei tik kur& laik imt patys žmon s valdytis, tuojau pasileidimas &sigal t .
Tada jau prasideda nesantaika, kivir)ai, barniai, greitai išvirstanti & socialines kovas, kuriose
valstyb s dega ir j reikšm virsta pelenais.
Kapitalo despotizmas. Ar valstyb netenka gyvyb s galvos, ar vidiniai kivir)ai
atiduoda j išoriniam priešui valdyti – šiaip ar taip yra, vistiek ji jau amžinai žlugusi: ji m s
valdžioje. Kapitalo despotizmas (o kapitalas visas m s rankose) tiesia jai šiaudel& gelb tis,
už kurio valstybei tenka noroms nenoroms laikytis; kitaip ji tu) tuojau smegt & bedugn .
Vidaus priešas. T , kuris iš liberalin s sielos sakyt , kad tokios r šies sprendimai es
nedori, aš klauš)iau: jei kiekvienai valstybei du priešu ir jei prieš išorin& prieš jai leista ir
laikoma geru daiktu vartoti visas kovos priemones, pavyzdžiui: nesupažindinti priešo su savo
puolimo ir gynimosi planais, pulti j& nak)ia arba su nelygiu žmoni skai)ium, tai kod l gi
tokios priemon s prieš blogesn& visuomen s tvarkos ir gerov s ardytoj galima vadinti
neleistinomis ir nedoromis?

Minia, anarchija. Ar gali sveikas logiškas protas viltis s kmingai vadovauti minioms
išmintingais aiškinimais, arba perkalbin jimais, kai yra pasipriešinimas, nors ir beprasmis, bet
kuris gali pasirodyti paviršutinai galvojantiems žmon ms malonesnis? Priprat vadovauti
niekšiškais geiduliais, paskalomis, papro)iais, patik jimais, tradicijoms ir sentimentalin mis
teorijomis, - žmon s minioje ir minios žmon s partijomis suskyla. Tuo tarpu partinis
suskilimas trukdo susitarti ir nuraminti &sisiubavusias žmoni mases. Kiekvienas minios
nusprendimas pareina nuo pripuolamos arba ty)ia paruoštos daugumos, kuri, nežinodama
politikos paslalp)i , daro absurdišk sprendim ir tuo pati pasigimdo anarchij valdžioje.
Politika ir moralumas. Politika neturi nieko bendro su moralumu, ne politikas ir tod l
netvirtas savo soste. Kas nori valdyti, turi griebtis ir gudrybi , ir veidmainiavimo. Didžiausios
taut ypatyb s – atvirumas ir doringumas – politikoje yra ydos, nes jos nuver)ia nuo sosto
grei)iau nei kitkas, kad ir stipr priešinink . Tos ypatyb s turi b ti goj valstybi atributais.
Ta)iau mes nieku gyvu negalime jomis vadovautis.
Galingesniojo teis . M s teis – j goje. Žodis „teis “, yra atitrauktin ir niekuo
ne&rodoma mintis. Tas žodis reiškia: duokit man t , ko aš noriu, kad aš tuo pa)iu &rody)iau,
jog esu stipresnis už jus.
Valstyb je, kur yra blogai organizuota valdžia, &statym ir valdytojo susilpn jimas d l
supuvusio liberalizmo veikimo, aš imu nauj teis – tvark ir vyriausyb s par dymus,
sugniaužt &statymus, pertvarkyti visas &staigas ir tapti valdytoju t , kas atidav mums savo
galios teis , atsisak s nuo jos lengvatiškai, liberališkai.
Mason -žyd valdžios galyb . M s valdžia, kai šiandie yra susvyravusios visos kitos
valdžios, bus galingiausia ir stipriausia iš vis kit valdži , nes ji bus nematoma ligi tol, kol
tiek sutvirt s, kad jos jau nebegal s jokia gudryb nuversti.
Tikslas pateisina priemones. Iš laikinojo blogio, kur& mes esame priversti dabar
padaryti, gims gera, galinga valdžia, kuri nustatys teising žmoni b ties mechanizmo jim ;
sen j tvark šiuo atveju suardys liberalizmas. Rezultatai pateisina priemones. Kreipkim ak&
savo planauose ne tiek & tai, kas gera ir dora, kiek & tai, kas reikalinga ir naudinga.
Prieš m s akis stovi planas, kuriame strategiškai pravesta linija, nuo kurios mums
nebegalima atsitraukti, nes kitaip visas žyd amži darbas žlugt .
Žabali minia. Išdirbant ger veikim reikia tur ti galvoje minios akipl šiškum ,
nepastovum , nenuolatum , jos nemok jim suprast ir gerbt saavojo gyvenimo salygas, savo
gerov saugoti. Reikia atminti, kad minios galia akla, neišmintinga, nespr sta, pareinanti taip
iš dešin s, taip ir iš kair s. Aklas aklo toli nenuves: jis gali tik j& & bedugn &murdyti. Iš to
seka, kad minios nariai, liaudies išsišok liai, nors jie ir genial s bei išmintingi, bet politikoje
nei b , nei me nenusimanantys, negali pasireikšti kaipo minios vadai: jie išstodami viešai tik
žudo visas tautas. Tik iš jaun dien ruošiamas pasauliui asmuo tegali žinoti žodžius, kurie
yra politišk j raidži sudaromi.
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Partij peštyn s. Žmon s pavesti sau, t. y. išsišok liams iš j tarpo, yra silpninami
partij kivir) ir peštyni , kurios kiekviena veržiasi gauti valdži ir garb s naudojantis
netvarka šalyje. Ar gali žmoni mas s ramiai svarstyti šalies reikalus ir valdyti šal&, kai viskas
sujunka su asmens interesais? Ar gali žmon s gintis nuo išor s prieš ? Negali, nes & tiek dali ,
kiek minioje galv išskaldytas planas nustoja ant galios, ir tod l lieka nesuprastas ir negalimas
vykdyti.
Geriausias valdymo b/das – vieno asmens valdžia. Tik vienas vald s asmuo tegali
išdirbti aiškius planus, padaryti šaly tvark , kaip reikiant sutvarkyti valstyb s mašinos
mechanizm . Tod l tenka daryti išvad , kad tikslingas šalies naudai valdymas turi b ti
atiduotas & vieno atsakingo asmens rankas. Be absoliutinio despotizmo negali b ti
civilizacijos, ne masi , bet j vad vedamos. Minia – barbaras, reiški s savo barbariškum
kiekvien prog . Kai tik minia sugriebia & savo rankas valdži , jinai grei)iau paver)ia t laisv
& anarchij (netvark , neklaužadyb ), nes taip vadinamoji anarchija yra ne kas kitas kaip tik
aukš)iausias barbariškumo laipsnis.
Spiritas, klasicizmas, ištvirkimas. Pažvelkit & paspirituotus gyvulius, apsvaigusius
degtine ar vynu. Juk alkocholio tokios pat teis s kaip ir laisv s! Taip pat ir mes privalome
spiritu tvirkinti gojus savo žad tajam tikslui pasiekti. Goj tautos apkvaišo nuo spiritini
g rim , o j jaunimas apkvailo nuo klasicizmo ir ankstybojo ištvirkimo, paleistuvavimo, &
kuriuos t goj jaunim stumia m s agent ra – guvernieriai, liokajai, guvernant s turtuoli
namuose ir m s žyd s moterys goj pasilinksminim vietose. > t paskutini j skai)i
galima &traukt ir taip vadinam sias „draugijos damas“ (prostitutes), kurios, kaip tikros
savanor s, yra j paleistuvavimo ir prabangos šalinink s.
Žyd -mason valdžios principas ir taisykl s. M s obalsis – j ga ir veidmainyst .
Tik j ga tenugali kitus politikos srityje, ypa)iai jei jinai slepiasi talentuose, reikalinguose
valstyb s vyrams. Prievarta turi b ti principu, o gudryb ir veidmainyb – taisykle
vyriausyb ms, kurios nenori nusiimti savo kar nos ir pad ti j po kokios nors naujos j gos
agent kojomis. Toji blogyb yra vienintel priemon tikslui pasiekti‘ tod l mes turime
užsiimti papirkin jimais, apgaudin jimais; sukimais ir išdavin jimais, kai mums tenka savo
tiksl pasiekti. Politikoje reikia mok ti imti svetim nuosavyb nesvyruojant, jei tuo b du mes
žinome, kad šiuo keliu mes galime kitus pavergt ir sau valdži pasiimti.
Teroras. m s valstyb , eidama ramaus pasaulio nukariavimo keliu, turi teis s pakeisti
kar baisenybes & ne taip greit pastebimas priemones. Jos yra karstymai, kuriais tik tegalima
palaikyti teror , kad visi aklai žyd klausyt . Teisingas, bet nenuteikiamas žiaurumas yra
didžiausias valstyb s tvirtumo faktorius. Ne tik vardan naudor, bet ir vardan tautyb s, vardan
pergal s mes privalome laikytis prievartos ir veidmainingumo programos. Išrokavimo ( šefto)
doktrina tiek pat galinga, kiek ir jo vartojamosios priemon s. Tod l ne tiek pa)iomis
priemon mis, kiek žiaurumo doktrina mes tapsime nugal tojais ir pavergsime visas valdžias
savo valdžiai. Pakanka to, kad žinot , jog mes nepermaldaujami, ir tuokart visi m s klausys.
Laisv , lygyb , brolyb . Dar senov je mes kit taut žmon se paleidome žodžius:
„laisv , lygyb , brolyb “, žodžius tiek daug kart kartotus nuo to laiko nesamoning pap g ,
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kurie iš visur, kaip skruzd l s prie medaus, l k skub jo ir lipo prie m s masinim , prie t
tuš)iaskambi žodži , su kuriais jie prarado pasaulio gerov , tikr j j ankš)iau tur t asmens
laisv . Neva protingi inteligentai gojai nesuprato t žodži abstraktingumo, neišgalvojo prieš
mus nauj goj naudon einan)i obalsi , nepasteb jo, kad gamtoje n ra lygub s, negali b ti
laisv s, kad pati gamta nusta)iusi prot nevienodum , charakteri ir gabum &vairum ; lygiai
taip pat goj inteligentai nenumat , kad minia akla, kad minios išsišok liai, išrinkti kraštui
valdyti, politikos srityje tokie pat žabaliai, kaip ir pati minia, kad pašv stasis, nors ir kvailys,
gal s valdyti, o nepašv stasis, nors ir genijus, nieko nesupranta politikoje. Visa tai gojai
praleido ir praleidin ja pro akis nepasteb dami. Kaip tik tuo r m si dinastiškasis valdymas:
t vas perduodavo savo s nui politini reikal jimo paslapt& taip, kad niekas nieko iš šalies
nematydavo, kaip tik vienui vieni dinastijos nariai ir tuo b du negal jo išduoti paslap)i
valdomajai tautai. Per laik , mes, pasinaudoj dinastiniais paveld jimais, visk aukštyn
kojomis apvert m, ir politik laim jome, garantuodami savo tolimesn& pasisekim .
Goj aristokratijos privilgegij panaikinimas. Visuose pasaulio kraštuose žodžiai
„laisv , lygyb , brolyb “ pritrauk m s akliesiems agentams padedant, mini minias
žmoni , kurie su džiaugsmu neš m s v liavas. Tuo tarpu tie žodžiai buvo kirminai, kurie
d kinivarpavo goj gerov , naikindami visur santaik , ramum , solidarum , tarpusav
pagalb , griaudami vis j valstybi pamatus. J s veliau pamatysite, kad visa tai mums &
naud iš jo: ta aplinkyb pad jo mums &sgyti kozer& – privilegij panaikinim , kitaip sakant
pa)i goj tvirtyb , j ramst&, aristokratij , kuri buvo vienintelis sav j taut užtar jas ir
gyn jas nuo žyd .
Naujoji aristokratija. Nuo amži buvusios goj aristokratijos (šviesuoli luomas)
griuv siuose mes statome savo pinigin s inteligentijos aristokratij . Jinai visk valdys. Tos
naujos aristokratijos cenz mes nustat me turtu, turtingumu, kuris nuo m s pareina, ir
mokslu, kur& varo m s išmin)iai.
Psichologinis išrokavimas. M s pergal palengv jo dar ir tuo, kad santykiuose su
mums reikalingais žmon mis mes visados veikiame pa)ias jautriausias žmogaus proto stygas &
išrokavim , & gašl nepasitenkinim žmogaus materialiniais reikalavimais. O kiekviena )ia
pažym ta žmogaus silpnyb , paimta atskiromis, moka lengvai numušt iniciatyv , atiduodant
žmoni valdži j veikimo nupirk jo žiniai.
Žmoni atstov mainymaisi. Žmoni arba šalies atstov mainymaisi atidav tuos
pa)ius žmones mums valdyti, tartum kokiems iš tikr j išrinkties valdytojams.

Protokolas Nr. 2
Ekonomiškieji karai – žyd 3sigal jimo pagrindas. Mums reikia, kad karai neduot
teritorini patogum . Toji salyga perkels kar & ekonomikos srit&, kurioje tautos m s
&veikiamos pajaus m s viršaus j g , o tokia pad tis atiduos abi puses m s
internacionalin ms agent roms, turin)ioms milijonus aki , kurioms niekas nekli va. Tada
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m s tarptautin teis nušluos taut teis ir ims valdyti tautas taip, kaip civilin valstybi teis
valdo ir normuoja savo valdini santykius.
Nurodomoji administracija ir slaptieji patar jai. M s išrenkamieji iš publikos
administratoriai, tur dami verg palinkim , nebus asmenimis, ruoštais valdyti ir tod l jie
lengvai pataps m s kortojimo „devyn mis“, m s mokslinink ir geniali patar j ,
specialist rankose, išaukl t iš pat mažum s valdyti viso pasaulio reikalus. Kaip jau yra
mums žinoma, tie m s specialistai ima reikiam sias žinias valdyti iš žyd politini plan , iš
istorijos pamokym , iš kiekvieno momento. Gojai nesivadovauja istorini tyrin jim
praktika, bet teoretiškai visk matuoja, be jokios kritin s paži ros & rezultatus. Tod l mums
n ra ko su jais skaitytis. Tegu jie sau lig laikui linksiminasi arba gyvena viltimi sulaukti dar
geresni pasilinksminim arba tesk sta savo praeities atsiminimuose. Tegu jiems svarbiausiu
daiktu yra tai, k mes jiems &teig me pripažinti neva už moksl (t. y. teorij ). Tuo tikslu mes
nuolat, per savo spaud , keliame akl pasitik jim jais. Goj inteligentai girsis mokslo
žiniomis ir, be logiško j patikrinimo, priims visas iš mokslo išimt sias m s agent gudriai
sukombinuotas žinias, kad tuo b du goj protai pakrypt & m s pus ir pamilt žydus.
Griaujam j moksl pasekm s. J s nemanykite, kad m s tvirtinimai tik pliki
žodžiai. Žvilgter kite, k mums gero yra dav apsvaigin gojus. Darvinizmas, Marksizmas,
Ny)šeizmas. Tos kryptis sta)iai apsuk goj galvas ir praskied j protus.
Prisitaikymas prie politikos. Mums tenka skaitytis su šiandieniniais taut b dais,
mintimis, tendencijomis, kad nedarytum m klaid politikoje ir administraciniuose reikaluose.
M s sistemos pergal , kurios mechanizmo dalys yra &vairios, ži rint & taut temperamentus,
negali nepasisekti, jei praktiškas jos taikymas nesirems praeities daviniais s ryšy su dabartimi.
Spaudos vaidmuo. Šiandieni valstybi rankose yra milžiniška j ga, kuri nurodo
minties jim tautoje – tai spauda. Spaudos vaidmuo – kelti aikšt n neva b tinus
reikalavimus, perduoti žmoni balso skundas, reikšt ir kelt nepasitenkinim ir nepasitik jim .
Spaudoje &sik nija žodži žaidimo ryškumas. Bet valstyb s nemok jo pasinaudoti ta j ga, ir
ji, toji spaudos j ga, atsid r m s rankose. Per j mes surinkom & savo rankas auks ,
neatsižvelgdami & tai, kad mums teikdavo j& imti iš krauj ir ašar srovi . Bet mes
atsipirkome, aukodami daug savo tautos gyvybi . Kiekviena m s tautos auka verta
t kstan)io goj galv prieš jud j Diev .

Protokolas Nr. 3
Konstitucijos svarstykli nepastovumas, teroras r/muose. Šiandien s konstitucijos
svarstykl s greit apvirto, nes mes nustat m jas netobulai tam, kad jos nuolat svyruot ligi
persitrins j laikytojas. Gojai sprend , kad j&, t „laikytoj “, gana tvirtai es nukaldin ir vis
lauk , kad štai štai gal gale svarstykl s nurims ir sulygsvar s. Bet laikytojas – valdantieji –
žstoti savo atstov , kurie kvailioja, džiaugdamiesi nieko nekontroliuojami ir netur dami prieš
niek jokios atsakomyb s. Tai daro valdžios r muose m s &sigal j s teroras. negal dami
prieiti prie savo tautos, &eit & pat& tautos vidur&, valdantieji jau negali susikalb ti su tautie)iais,
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&sitvirtinti prieš valdžios trošk jus. M s perskirtos matomoji valdom j asmen j ga ir akloji
tautos j ga nustojo reikšm s, nes atskiromis, kaip žabalis be lazdos, ir viena ir kita pus s yra
bej g s.
Valdžia ir savimeil . Sukiršint ir paskatint valdžios geid jus – reikalui mes prieš vienas
antr pastat me visas j gas, &dieg jiems liberalini tendencij peprigulmingum . Mes )ia
visais galimais b dais naudojom s: mes apginklavome visas partijas, mes pavert me valdži
ambicij taikikliu. Valstyb mes pavert m arena, kurioje plinta nelaim s... Dar truput l& ir
su&rimai, bankrotavimas pasireikš visur.
Parlament
gargaliai, pamfl tai, naudojimosi valdžia blogiems darbams.
Kiauramaišiai gargaliai pavert & oratori varžytynes ir administracinius susirinkimus. Dr s s
žurnalistai, neceremoningi pamfletistai-šmeižikai kasdien puola administracijos personal ,
galutinai versdami visas &staigas sunykti. Ir viskas virs aukštyn kojomis žyd naudai, kai iš
proto iš jusi minia pajus gali .
Ekonomin vergija, „tautos teis “. Tautos prikaltos prie sunkaus darbo. Jas prikal
neturtas dar labiau nei vergyst ar baudžiava. Iš baudžiavos ir vergyst s žmon s šiaip ar taip
gal jo atsipalaiduot, gal jo su tomis nelaim mis apsidirbti, bet iš vargo jie neištruks. Mes
&terp m & konstitucijas toki teis , kuri yra m s visos tos taip vadinamos „tautos teis s“ gali
b ti tik id joje; bet j praktikoje niekados niekas ne&gyvendins. Kas b da proletarui,
sulenktam & lank nuo sunkaus darbo, kad plepiai gauna teis plep ti, žurnalistai teis rašyti
visokius niekus kartu su darbu, jei proletariatas neturi gero iš konstitucijos, gal tik tuos mažus
trupin lius, kuriuos mes jiems m tome nuo savo stalo už tai, kad jie (proletarai) savo balsus
atiduoda m s reikalams, už m s kandidatus, m s agentus?
Respublikos teis vargšui netur)iui – karti pašaipa, ironija, nes kasdieninis vargas ir
prakaitas neduoda jam tos teis s; antraip, atima jam garantij nuolatiniam ir teisingam
uždarbiui ir stato j& & priklausomyb nuo savinink arba draug streik .
Kumštis ir aristokratija. M s vadovaujama liaudis naikina aristokratij , kuri yra tos
liaudies tikroji užstoj ja, gyn ja ir maitintoja, nes aristokratija, siekdama sau naudos, dirba ir
visos tautos gerovei. Panaikinus aristokratij , liaudis tampa kumš)io pavergta ir prispausta; ji
tuokart noroms nenoroms turi nusugyvenusi padauž jai užd t jung vilkti.
Mason -žyd armija. Štai tuokart mes turime pasirodyti neva t darbinink , tos
liaudies gelb tojais nuo varžymo ir priespaudos ir pasi lyti jiems stot & m s eiles, & m s
socialist , anarchist , komunist kariuomen , kuriems mes, žydai, visados pad jome ir
pad sime. Vis t darb laimina ir derina, neva skelbdami visam pasauliui solidarum , m s
pramanytoji socialin mason rija. Aristokratija, kuri naudojosi darbo žmoni prakaitu buvo
suinteresuota, kad darbininkai b t sot s ir tvirti.
Goj išsigimimas. Mes kaip tik antraip nor tum m, t. y. trokštum m, kad gojai
išsigimt . M s valdžia – chroniškas darbinink kiršinimas ir j silpnumas, nes jie šiuo atveju
atsiduoda m s valiai, o savo valdžioje jie neras nei j g , nei energijos mums, žydams,
pasipriešinti.
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Badas ir kapitalo teis . Badas sudaro kapitalo darbininkams varžyti, tikriau negu
duodavo toki pat teis aristokratijai caro valdžia. Vargu ir iš jo kylan)i neapykanta mes
sukiršiname minias ir jos rankomis nušluojame tuos, kurie mums kliudo.
Minia ir „pasaulio valdytojo“ kar/navimas. Kai ateis laikas m s Pasaulio
Valdytojui kar nuoti, tai tos pa)ios rankos (nekalt darbinink ) pašalins galin)i pakely
pasimaišyti kli t&.
Pagrindinis b/sim j mason mokykl programos dalykas. Gojai atprato galvoti be
m s geriausi mokslo patarim . Tod l jie nemato b tino reikalo sutvirt ti. Juk, kai ateis
m s karaliavimo dienos, mes b sime nebeperkalbami ir reikalausime štai ko: kad
pradedamosiuose mokyklose b t d stoma vienintelis mokslo dalykas pirmoje eil je –
žmogaus gyvenimo, socialin s buities santvarka, nes ji reikalauja ir reikalaus darbo
padalinimo ir, žinoma, žmoni suskirstymo & klases ir luomus. B tinai turi visi žinoti, kad
lygyb s pasauly negali b ti, kad negali vienodai atsakyti prieš &statym tas, kuris savo elgesiu
kompromituoja vis visuomen ir tas, kuris tesir pina vien tik savo garbe.
Socialin s santvarkos mokslo paslaptis. Tikrasis socialin s santvarkos mokslas, kurio
paslap)i gojai niekuomet nežinos, parodyt visiems, kad vieta ir darbas turi išlikti tam
tikrame rate, kad nepasireikštu žmoni kan)i šaltini , jei nesusiderint aukl jimas su darbu.
Eidamos t moksl , tautos ims noriai klausyti žyd valdžios ir j sudarytos valstyb s formos.
Šiandien m s duota mokslui kryptis, mums & naud eina. Tauta aklai tikinti spaudos žodžiu,
d l savo tamsumo, arba d l to, kad mes tos tautos nariams galvas apsukom, pyksta ir puola
visus visuomen s sluoksnius, kuriuos tik jinai laiko aukštesnius už save, nes nesupranta
kiekvieno visuomen s sluoksnio reikšm s.
Visuotin ekonomin kriz . Tokia neapykanta dar labiau padid jo kylant visuotinei
ekonominei krizei, kuri sustabdo birž darb ir pramon s klest jim . Visais prieinamais
mums keliais, auksui padedant, kuris visas m s rankose, padarius visuotin ekonomin kriz ,
mes išmesim & gatves ištisas darbinink minias vien graži dien Europos kraštuose. Tos
minios apsilaižydamos puls lieti krauj t , kuriems jos per savo nežinojim pavydi nuo jaun
dien ir kieno turtus joms bus leista tada grobstyti.
„M/s “ nelies. M s , žyd , jie nelies, nes j puolimo momentas bus mums žinomas ir
mes b sime savuosius jau puikiai nuo minios puolimo aapdraud .
Mason rijos despotizmas – proto viešpatavimas. Mes &tikinome, kad progresas
atvesi s visus & proto viešpatavim . M s despotizmas toks ir bus, nes jisai mok s &vairiais
žiaurumais numalšinti visas suirutes, neramumus, išnaikinti liberalizm iš vis valdžios ir
draugij &staig .
Mason rijos vad netekimas ir „didžioji“ pranc/z revoliucija. Kai tauta mato, kad
jai laisv s vardan yra daroma &vairi nusileidim ir palengvinim , ji &sivaizduoja, kad jinai
esanti valdytoja ir griebia valdži . Bet žinoma, kaip ir kiekvienas tamsuolis, susitinka daug
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sunkum ; tada ima ieškoti vad nesusiprasdama ir atiduodama nusižemindama savo
&galiojimus mums. Atsiminkite pranc z revoliucij , kuriai mes dav me „didžiosios
revoliucijos“ vard : jos veikimo paslaptys mums gerai žinomos, nes ji visa – m s rank
darbas. Nuo to laiko mes vedame tautas iš vieno nepasisekimo & kit , kad jos nuo m s
atsisakyt naudai to Didžiojo Siono kraujo Despoto, kur3 mes ruošiame pasauliui.
Šiandien mes, kaipo tarptautin j ga, nenugalimi, nes puolant vieniems, mus palaiko kitos
valstyb s. Neišsakomas goj taut akipl šiškumas, šliaužian)i prieš j g , neapkentimas
laisvos tvarkos nem gimas, kantrumas prieš dr s despotizm – šit kas ruošia dirv m s
nepriklausomybei.
Nuo ši dien prezident ir premjer diktatori jie ken)ia; ir tod l už tod l už nedaug
jie sutikt nuimti galvas dvidešim)iai karali .
Slapt j mason agent vaidmuo. Kuo išsiaiškinti tok& reiškin&, tok& žmoni masi
nenuoseklum ir paži r & &vykius? Šis reiškinys apaiškinamas tuo, kad tie diktatoriai šnibžda
žmon ms per savo agentus, es valdžia savo blogais darbais kenkianti aukštiems tikslams –
siekti taut gerov s, j tarptautin s brolyb s, solidarumo ir lygyb s. Žinoma, jiems nesako,
kad toks taut susijungimas tur si s atsitikti tik žydams valdant ir žyd valstyb je.
Ir štai žmon s teisia teisinguosius ir teisina kaltuosius, vis labiau &sitikindami, kad jie
gali kalb ti visk , k tik nori. Tod l žmon s griauna visk kas gera ir kelia suirutes
kiekviename žingsnyje.
Laisv . Žod& „laisv “ žmoni draugijos stato prieš kiekvien valdži , net dievišk ir
&gimt . Štai kod l mes &siviešpatav tur sime t žod& „laisv “ išbraukt iš žmonijos žodyno,
kaipo gyvuliškos j gos princip , j gos ver)ian)ios minias & pl šriuosius žv ris. Teisyb ,
žv rys suminga sau kraujo prisig r , ir tuo metu juos lengvai galima geležiniais pan)iais
surakinti; užnert jiems ant kaklo grandines; bet jei jiems neduoda kraujo pripusti, jie nemiega
ir pykstasi.

Protokolas Nr. 4
Respublikos stadijos. Kiekviena respublika praeina kelet stadij , arba laipsni .
Pirmoji stadija yra pirm j respublikos dien d kimas, blaškimasi & dešin ir kair , antroji
demagogijoje, iš kurios gimsta anarchija, vedanti b tinai & despotizm , bet jau nepripaž&stanti
joki &statym & vieš , bet tod l atsaking despotizm . Toliau visa tai pereina & bykok& slaptos
m s organizacijos despotizm . O tokia slapta organizacija veikia neceremoningai,
prisidengdama skraiste nuo žmoni aki , stov dama už &vairi agent nugaros, kuri
pakeitimas ne tik nekenkia, bet padeda slaptajai j gai iš t pa)i žmoni pinig atlyginti
saviesiems ilgai tarnavusiems ištikimiems agentams.
Viešoji mason rija. Kas ir kaip gali sutramdyti nematom j j g ? O m s ta
nematomoji j ga tokia. Viešoji mason rija yra gera tos j gos ir jos tikls užuodanga. Bet tos
j gos veikimo planas net pati jos b kl , kad ir kai kuriems masonams, nekalbant jau apie
paprastuosius žmonelius, bus niekados nežinomi.
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Laisv ir tik jimas. Bet laisv gal t b ti nekenksiminga ir išb ti valstyb je
nekliudoma žmoni gerovei, jei jinai išeit iš Dievo princip žmonijos brolybei, lygybei,
kuriai prieštarauja patys pasaulio k rimo &statymai. Tokiame tik jime žmon s b t valdomi
parapijos galv ir kit dvasios ganytoj , klausydami Dievo paskyrimo )ia, žem je. Štai kod l
mums svarbu išpl št iš žmoni širdži tik jim , išraut gojams iš proto pat& Dievyb s prad ir
vietoj jo &terpti aritmetinius išrokavimus ir medžiaginius patogumus.
Tarptautin prekybos ir pramon s konkurencija, spekuliacijos vaidmuo. Kad goj
protai nesp t galvoti ir visk pasteb t, reikia juos atitraukt & pramon ir prekyb . Tuo b du
visos tautos ims ieškotis sau patogum , ir kovoje d l j nepasteb s savo bendrojo priešo. Bet
tam reikalui, kad laisv visiškai suardyt ir sužlugdyt goj draugijas, reikia pramon
spekuliacija paremti; šis daiktas reikalingas tam, kad pramon , atitraukta nuo žem s, neišlikt
kieno rankose ir pereit & spekuliacij , t. y. & žyd sluoksnius.
Aukso kultas. >tempta kova d l viršenyb s, ekonominio gyvenimo audros sudarys ir
sudar jau, puolusias dvasioje, atšalusias ir beširdes draugijas. Tos draugijos tur s piln
antipatij & aukšt j politik ir religij . J vad bus tik išrokavimas, ap)iuopiamoji nauda, t. y.
auksas, kur& jie ims iš tikr j garbinti d l t medžiagini malonum , koki auksas gali duoti...
Tada tik ne tarnauti g riui, net ne d l turtingumo, bet d l vienui vienos privilegijuot iš
neapykantos žemosios goj klas s eis paskui mus prieš m s konkurentus, versdami šalin
goj inteligent valdži .

Protokolas Nr. 5
Sustiprintos valdymo centralizacijos 3vedimas. Koki administratyvin valdymo
form galima duoti draugijoms, kuriose papirkin jimai & j & mad , kur turtai pasiekiami tik
vikriais siurprizais negražiais b dais, kur viešpatauja išdykimas, kur dorov tik grasomomis
priemon mis ir kietais &statymais tepalaikoma, bet ne laisvai priimtais principais, kur tautos ir
religijos jausmai užtikrinti kosmopolitini &sitikinim ? Mes sudarysim tvirt valdymo
centralicacij , kad tuo metu visas visuomen s j gas paimtum m & savo rankas. Mes
mechaniškai sureguliuosim visus politinio gyvenimo veiksmus savo valdini naujais
&statymais. Tie &statymai pamaž s at min s visus palengvinimus ir laisves, kurie buvo goj
duoti ir m s viešpatija pasireikš tokiu praktiniu despotizmu, kad jinai gal s visadfos ir
kiekvienoje vietoje numalšinti sukylan)ius ir protestuojan)ius gojus.
Mums sakys, kad tas despotizmas, apie kur& aš kalbu, negal s sutikti su tuolaikiniu
progresu. Bet aš jums &rodysiu antraip.
Kaip masonai valdži= užgriebs? Tais laikais, kai gojai ži r jo & viešpataujan)ius, kaip
& dievo valios valdym , gojai kaip avin liai klaus visavaldži car . Bet nuo to laiko, kai mes
&steig m jiem mint& apie sav sias teises, tada jie prad jo laikyti viešpataujan)ius asmenis
paprastais mariais padarais. Patepimas dieviškumu nukrito carams nuo galv žmoni akyse, o
kai mes at m s žmon m Dievo tik jim , tai valdžios gal buvo išmesta & gatv kaipo minios
nuosavyb ir m s paimta.
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Be to, mokant valdyti minias ir asmenis gudriai sudaryta teorija ir gražiomis kalbomis,
bendro gyvenimo taisykl mis ir visokiais kitais vikrumais, apie kuriuos gojai kiek ko
neišmano, priguli taip pat m s administracinio proto specialybi , to proto, kuris išaukl tas
analizu patyrimu, smulkiais sumetimais. Ir šiuo atveju mes neturime sopernik . Vieni j zuitai
su mumis gal t šiuo atveju lygintis. Bet mes juos mok jome diskredituoti nes moningos
minios akyse kaipo vieš organizacij , patys b dami su slapta, palikusiu patamsy
organizacija.beje, ar ne vis tiek pasauliui, kas bus jo valdytojas ar katalikyb s galva arba m s
siono kraujo Caras; o mums, išrinktajai tautai, kaip tik )ia ne vistiek yra.
Kod l valstyb s su valstyb mis nesutaria? Laikinai su mumis gal t susilyginti
pasauli goj koalicija. Bet šiuo atžvilgio mes esame ram s, nes jie jau per daug tarpusavy
susipeš . Mes priešpriešomis pastat me asmeninius ir tautinius goj interesus, tik jimo ir
padermi neapykant , kuri mes išpest jome j širdyse per dvidešimt amži . Per tai n viena
valstyb nesusilauks n iš niekur pagalbos savo ištiestai rankai, nes kiekvienas turi galvoti,
kad jimas prieš mus, žydus, nenaudingas jam pa)iam. Mes per daug galingi, sumumis tenka
skaitytis. Net nedidel s privatin s sutarties valstyb s negali daryti, kad mes slaptai, t sutart&
joms darant ten nedalyvautum m.
Žyd išrinkimas. Mums pranaš pasakyta, kad mes es paties Dievo išrinkti vis žem
valdyti. Dievas apdovanojo mus genijum, kad mes gal tumem savo tiksl pasiekti. Jei b t
genijus priešingoje pus je, jis dar gal t kovoti su mumis, bet gojus tokio genijaus nevertas.
Auksas – valstyb s mechnizmo variklis. Juk goj genijus ir pav luot . Visi valstybi
mechanizmo ratai sukasi variklio varomi, kuris yra m s rankose, o tas variklis – auksas.
Suprating m s galvo)i politin s ekonomijos mokslas seniai rodo kapitelio virš .
Monopolija prekyboje ir pramon je. K ad kapitalas nevaržomai gal t veikti, turi b ti
prekybos ir pramon s monopolija laisva; tas jau yra nematomos rankos daroma visose
pasaulio dalyse. Tokia laisv duoda pramonininkams politin s j gos, o per tai bus suveržti
žmon s. Šiandien svarbiau nuginkluoti tautas, negu jas vesti & kar , svarbiau naudotis j
užsidegusiais geiduliais, nes jie eina mums & naud , negu imti juos kiršinti.
Kritikos reikšm . Svarbiausias uždavinys yra susilpninti visuotin j proto kritik ,
atpratinti gojus protauti, kad jie nesipriešint , nukreipti proto j gas šaudytis nieko
nereiškian)iais gražiais žodžiais. Visais laikais tautos,ir atskiri asmenys suprasdavo žod&
vietoja darbo, nes jie pasitenkina išorine forma, retai kada pasteb dami ar &vyk s, ar ne, tas
žodžio prižadas. Tod l mes &steigsime rodomasias &staigas, kuri nariai savo gražiomis
kalbomis &rodin s savo geruosius darbus progresui.
Mes savinam s vis partij , &vairi kryp)i liberalin fizionomij ir apginkluojame ja
savo oratorius, kurie tiek kalb t , kad gal gale privest žmones prie pailsimo nuo kalb , ligi
nusigr žimo nuo oratori .
Kaip paimti 3 savo rankas visuomen s nuomon?? Kad mes gal tum m paimti
visuomen s (visuotin j ) numon & savo rankas reikia t visuomen suniekinti, jai kelius
sumaišyti, reikia siundyti iš &vairi pusi priešingas nuomones ir t darb varyti ligi tol, kol
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pagaliau gojai susipainios labirinye ir pasakys, kad es geriausia netur t jokios politikos
klausimams, kuri pla)iajai visuomenei neskirta žinoti, nes juos težino tiktai tas, kas
vadovauja visuomenei. Tai pirmoji paslaptis.
Antroji paslaptis, reikalinga, s kmingam valdymui yra padidinti žmoni vargus, blogus
&pro)ius, gašlum , bendrojo gyvenimo taisykles, kad tuo b du šitokiame chaose niekas
negal t orientuotis ir d l to žmon s nebesuprast vienas antro tas b das mums pad s dar ir
tod l, kad pas ti nesutarimai visose partijose perskirs ir suskaldys visas kolektyvines j gas,
kurios nenor t mums dar nulenkti galv , kiekvien asmens iniciatyv nuslopinti, galin)i
bent kiek kenkti m s darbui.
Asmens iniciatyvos reikšm . N ra pavojingesnio daigto, kaip asmens iniciatyva; jei
jinai geniali, ji gal t padaryti daugiau, negu k gal t padaryti milijonai žmoni , tarp kuri
mes jau &veis m nesantaik . Mums reikia nukreipti goj draugij aukl jim taip, kad prieš
kiekvien darb , kur reikia iniciatyvos jie norom nenorom nuleist bej gias rankas.
>tempimas, ein s d l laisv s dalo j gas, susitikdamas su kito laisve, ir )ia iškyla doros
nupuolimas, nepasisekimai, vilties netekimas.
Antvald . Visu tuo mes taip pailsinsim gojus, kad priversim juos sutikti su
internacionaline valdžia, galin)ia be joki ceremonij su)iupt & save visas valstybi j gas ir
sudaryti pasaulin Antvald . Vietoj šios dienos valdytoj mes pasodinsime baim , kuri
vadinsis antvald s administracija. Jos rankos bus išsk stos & visas puses kaip kokios repl s;
tokia milžiniška organizacija tikrai pavergt visas tautas.

Protokolas Nr. 6
Monopolijos; „goj turtai“ nyks. Greit mes sujusim steigti didelias monopolijas –
milžiniškus turt sand lius, nuo kuri pareis net didžiausi goj turtai ir jie dings draug su
valstyb s kreditukit dien tuoj po politin s katastrofos.
*ia esantieji ponai ekonomistai &vertinkitwe šios kombinacijos reikšm !...
Visokiais b dais mums reikia savo antvald s veikim iškelti viešumon, visiems gojams
vizduojant j beva užtarytoja ir atlygintoja visiems mums laisvai pasidavusiems kvailiems
gojams.
Žemi at mimas iš aristokratijos. Goj aristokjratija kaipo politin j ga baigiasi: su ja
mes galime nebesiskaityti; bet kaipo teritorin valdytoja ji mums kenksminga tuo, kad gali
savo gyvenimo šaltiniais savarankiška b ti. Tod l mums reikia ž t-b t atimti iš jos žemes.
Šiem b dui geriauas b das – žem s mokes)i didinimas, kad jisai prasiskolint . Tuo b du
pablog s žem s kis. Iš prigimimo nemok dami tenkintis mažu, goj aristokratai, be
abejojimo, greit prasišvilps.
Prekyba, pramon ir spekuliacija. Tuo pa)iu metu reikia remti prekyb , pramon ir
ypa) spekuliacij , kurios vaidmuo didžiausias yra,: jeigu neb t spekuliacijos, pramon
didint privatinius kapitalus ir pad t žemdirbystei kilti, atleisdama žem nuo žem s bank
skol . Reikia, kad pramon iš)iulpt iš žem s žmoni taip turtus, taip turtus ir per spekuliacij
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perduot & m s rankas rankas visus pasaulio pinigus ir tuo pa)iu išmest viusus gojus &
proletareiato eiles. Tada gojai nusilenks mums, kad tik gaut šioki toki pragyvenimo teis .
Prabanga. Goj pramonei išardyti mes leidžiame & pagalb spekuliacijai prabang , t.y.
nieknieki myl jim . Jau prabangoj šiendie gojai yra paskend .
Uždarbio pak limas ir reikalingiausi daikt pabrangimas. Pakeliame uždarb&,
kuris vistiek jokios naudos neduoda darbininkams, nes kartu mes pabranginame
reikalingiausias prekes, neva d l žem s ir kio našumo sumaž jimo. Be to mes sumaniai ir
gudriai suardome gamybos šaltinius, pripratindami darbininkus prie anarchijos ir
girtuokliavimo ir griebiam s vis galim priemoni atimti žem iš vis goj inteligent .
Slaptoji vis ekonomini teorij prasm . Kad tikroji daikt prasm neb t gojams
žinoma pirm laiko, mes j pridengiame neva noru tarnauti žmon ms ir aukštiems ekonomikos
principams d l kuri varo propagand m s ekonomin s teotijos.

Protokolas Nr 7
Apsiginklavimo tikslas. Ginklavimosi paprotys, policijos did jimas – tai vis svarbiausi
augš)iau nurodyt plan papildymai. Reikia pasiekti tai, kad be m s visose valstyb se b t
tik proletariato minios, keletas mums atsidavusi misionieri , policija ir kareiviai.
Bruzd jimai, kivirCai ir nesantaika pasaulyje. Visoje Europoje, o jos padedami ir
kituose žemynuose, mes turime sukurstyti bruzd jimus, kivir)us ir nesantaik . Tai laiduos
dvigub naud : pirmiausia priversime mus gerbti visas šalis, puikiai žinan)ias, kad panor j
galime sukelti sumaišt& arba &vesti tvark . Visos šios šalys yra &pratusios prie m s spaudimo;
antra, pasinaudoj intrigomis, supainiosime per politik , ekonomines sutartis ar &siskolinim
&sipareigojimus m s nutiestas gijas & valstybi kabinetus. Kad tai pasiektume, mums reikia
vedant derybas ir organizuojant susitarimus apsiginkluoti didele gudrybe ir landumu, bet ten,
kur reikalinga „oficiali kalba“, laikysim s priešingos taktikos ir atrodysime garbingi ir
sukalbami. Goj liaudis ir vyriausyb , kuriuos mes išmok me matyti tik paradin m s pus ,
priims mus kaip geradarius ir žmoni gimin s gelb tojus.
Goj pasipriešinimo karams ir visuotiniam karui sutramdymas. > kiekvien
pasipriešinim turime sugeb ti atsakyti karu drauge su kaimyn mis tos šalies, kuri išdr&s
mums pasipriešinti. Jei tie kaimynai sugalvot kolektyviai stoti prieš mus, tuomet turime
duoti atkirt& visuotiniu karu.
Paslaptis – politikos s km . Svarbiausias politikos pasisekimas gl di paslaptyje, koki
priemoni ji imasi: žodis neturi atitikti diplomato veiksm .
Spauda ir visuomen s nuomon . Savo pla)iai sumanyto plano, kuris art ja prie
išsvajotos pabaigos, naudai mes turime prievartauti goj vyriausybes neva padedami
visuomen s nuomon s, kuri slaptai formuojame „didžiosios valdžios“ – spaudos padedami.
Jei atmesime nereikšmingas ir nevertas d mesio išimtis, - ji jau visa yra m s rankose.
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Protokolas Nr 8
Dviprasmis naudojimasis juridin mis teis mis. Mes turime užsitikrinti visus ginklus,
kuriuos priešininkai gal t panaudoti prieš mus. Subtiliausiuose teis s žodyno posakiuose ir
riktuose turime ieškoti pasiteisinimo tais atvejais, jei tekt priimti sprendimus, kurie iš pirmo
žvilgsnio gal t atrodyti nepaprastai dr s s ir neteisingi. Šiuos nutarimus reikia suformuluoti
tokiais posakiais, kurie panaš t & aukš)iausio lygmens teisines ir dorovines taisykles.
Mason valdymo bendradarbiai. M s valdymas turi b ti apsuptas vis civilizacijos,
kurioje jam teks veikti, j g : publicist , teisinink praktik , administratori , diplomat ir
galiausiai žmoni , kurie paruošti ypatingo švietimo metodo m s ypatingose mokyklose.
Ypatingos mokyklos ir virššvietinis aukl jimas. Tie žmon s žinos visas socialin s
buities paslaptis, jie mok s visas kalbas, sudarytas iš politini raidži ir žodži ; jie bus
supažindinti su visa žmogaus prigimties nematom ja puse, su visomis jausm stygomis,
kuriomis jiems reik s išmokti groti. Tos stygos – tai goj proto sandara, j tendencijos,
tr kumai, ydos ir savyb s, klasi ir luom ypatumai. Aišku, genial s m s valdžios
bendradarbiai, apie kuriuos )ia kalbu, bus paimti ne iš goj , nes šie yra &prat administracin&
darb atlikti nem stant apie jo tikslus, negalvojant apie jo reikalingum . Goj administratoriai
pasirašo popierius j n neskait , tarnauja d l naudos arba d l garb s troškimo.
Ekonomistai ir milijonieriai. Mes savo vyriausyb apsupsime ištisu ekonomist
pasauliu. Štai kod l ekonomikos mokslai yra svarbiausias m s d stymo dalykas. Mus sups
ištisa bankinink plejada, pramonininkai, kapitalistai, o svarbiausia – milijonieriai, nes iš
esm s visk spr s skai)iai.
Kam pavesti atsakingus postus vyriausyb je. Mes tuos postus pavesime asmenims,
kuri praeitis ir charakteris toks, jog tarp j ir liaudies yra praraja. Tai tokie žmon s, kurie,
nepaklaus m s nurodym , tur t laukti arba teismo, arba tremties. Visos šios priemon s
b tinos tam, kad žmon s iki paskutinio atokv pio gint m s interesus.

Protokolas Nr 9
Mason princip pritaikymas peraukl jant liaud3. Taikydami m s principus,
atkreipkite d mes& & charakter& tautos, kurios šalyje lankysit s ir veiksite; bendras ir vienodas
j pritaikymas, ankstyvas tautos peraukl jimas pagal m s b d bus nes kmingas. Atsargiai j&
taikydami pamatysite, kad nepra jus ir dešimtme)iui labiausiai užsispyr s charakteris pasikeis
ir mes tur sime nauj taut greta mums jau priklaususi goj .
Antisemitizmo reikšm .
Mason slaptažodis. Liberaliojo m s masoniškojo pabrolio žodžius „laisv , lygyb ir
brolyb “ &sigal j tuojau mes pakeisime juos id ja: „laisv s teis , lygyb s pareiga, brolyb s
idealas“ – sakykime mes ir... paimsime jaut& už rag Esm je mes nušlav m jau visok&
valdym , ir išaukštiname sav j&; šiandie, jei dar kokios nors valstyb s kelia protestus prieš
mus, tai tik taip sau, d l m s nuoži ros ir &sakymo nes j antisemitizmas mums reikalingas
valdyti m s žemesniesiems broliams. Neaiškinsiu to, nes jau ne kart šia tema kalb ta.
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Masonijos diktat/ra. Iš tikr j mums n ra joki kli )i . M s antvald yra tokiose
s lygose, kuriose t antvald paprastai diktat ra vadina. Aš tikrai galiu sakyti, kad šiandie
mes &statym leid jai, mes teisiame ir smerkiame, karstome ir dovanojame bausmes, mes,
b dami vis savo armij vadovyb , s dime valdžios žirge. M s rankse nesulaikoma
savimeil , didelis troškulys, negailestingas kerštas, pikta neapykanta. Iš m s eina visus
baugin s teroras. Mums tarnauja vis nuomoni , vis doktrin žmon s: monarchij
restauruotojai, demagogai, socialistai, komunistai ir visokiausi utopistai svajokliai. Mes visus
pasikink me & darb . Kiekvienas toks tipas griaužia i& savo pus s paskutinias valdžios
liekanas, stengiasi suardyti valstyb se esam tvark . Tuo ardomu veikimu visos valstyb s
nukankintos. Jos trokšta ramumo, pasiruošusios d l taikos visk paaukoti, bet mes neduosime
taikos joms tol, kol jos viešai pripažins m s tarptautin Viršvald ir nusižemins jai.
Žmon s ims raudoti, kad reikalinga socialinius klausimus tarptautinio susitarimo keliu
riškti. Išsiskaitydamos partijomis atidav visus krikš)ionis mums & nagus, nes vesti
pavydulingai kovai reikalingi pinigai, o jie visi m s kišen se.
„Reg s“ ir „aklosios“ goj valstybini j g suskaldymas. Mes gal tum m bijotis
goj regin)ios j gos – valdan)i j susijungimo prieš mus su akl ja – liaudies j ga. Bet mes
padar me visk ir užkirotme tokiai galimybei keli : tarp vienos ir kitos t j g yra m s
pastatyta neperlipama siena. Ta siena yra teroras, visais atvejais taikomas & gojus. Tuo b du
akloji siena (liaudis) ir lieka m s pus je ir mes, tik mes b sime jos vaduotojais ir, žinoma,
pakreipsim j žyd tikslams siekti.
Valdžios bendradarbiavimas su žmon mis (su liaudimi). Kad aklio ranka negal t
atsipalaiduoti iš m s vadovyb smes kats nuo karto turime b ti neva ankštoj draugyst j su
liaudimim jei ne asmeniškai, tai per vis ištikimiausius m s brolius.kai mus pripažins kaip
valdži , tai mes su žmon mis kalb sim s asmeniškai prekyviet se, miest aikšt se ir
mokysime juos politikos taip, kaip mums reik s.
Liberališka savival . Iš mo be laiko nenor dami panaikinti goj &staig mes jas tik
paliet m sumania ranka ir pgrob m & savo nagus aparato ranken ir mechanizm . Tos
rankenos buvo labai ištikimai ir s žiningai saugomos, o mes vis t tvark pakeit m
liberalistine netvarkinga savivale. Mes paliet m jurisdikcij , rinkim tvark , spaud , asmens
laisv ir ypa) svarbu švietim ir aukl jim , kaipo kertinius laisvosios žmoni b ties akmenis.
Klaidingos teorijos. Mes apkvailinome, apkvaišinome ir ištvirkd me goj
blogu aukl jimu savomis, tik mums vieniems žinomomis klaidingomis teorijomis.

jaunim

Gstatym aiškinimas. Valstyb se veikian)ius &statymus, nekeisdami j iš esm s, bet tik
iškraipydami juos kitokiais aiškinimais, mes savo pus n pakreip me. Ir b na iš to ger
rezultat . Tie rezultatai atvirkš)iais aiškinimais užmaskavo &statymus, o paskui visiškai
uždeng juos nuo valdžios aki . Ir tuo b du susipainiojo &statym leidyba.
J s manote, kad prieš mus sukils kas su ginklu rankose, jeigu supras m s šunybes. Bet
tam reikalui mes turime vakaruose toki terorizuojan)i priemon , kad ir narsuoliams išvydus
plaukai atsistot : tam reikalui požem mis angos bus pravedžiotos visose valstybi (taut )
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sostin se, iš kur jie bus sudraskyti ir išnešioti su visomis savo organizacijomis ir šali
dokumentais.

Protokolas Nr. 10
„IšvirkšCioji politikos pus “. Šiandie pakartosiu, kas pirmiau buvo kalb ta ir prašau
jus atsiminti, kad goj valdžios ir tautos politikoje tenkinamasi tuo, kad išvirkš)iai parodyta.
Iš kurgi jiems visas paslaptis žinoti, jei j valdytojams r pi tik linksmintis? M s politikams
labai svarbu žinoti ši smulkmen – ji mums pad s pereinant svarstyti valdžios suskaldymo,
žodžio laisv s, spaudos, tik jimo draugij (asocijacij ) teis s, lygyb s prieš &statymus,
nelie)iamyb s, buto, mokes)i , (slapt j mokes)i id ja), atvirkš)ios &statym galios tvirtumo
klaismu.
Visi tie klausimai tokie, kuri sta)iai ir atvirai žmon ms nereikia niekados min ti. Tais
atvejais, kai reikia juos liesti reikia j ne&vardinti, bet vien tik skelbti be jokio aiškinimo, jog
neva šios dienos teis s principus mes pripaž&stame. To nutyl jimo reikšm yra ta, kad
ne&vardytas principas garantuoja mums veikimo laisv išmesti taip vien , taip kit iš j
b tinai.
„Niekšyb s genialumas“. Mon s ypatingai myli ir gerbia politin s galios genijus ir &
visus prievartos darbus atsako: „bjauru tai, bjauru, bet dr su“... „Juokai, bet padaryk tu man
taip gudriai“.
Mes manome, kad pavyks visas tautas pritraukti prie darbo d ti nauj pamat trobesiui,
kur& mes projektuojame. Štai kod l mums pirmiau galvon reikia &sigyti ir garantuotis t ,
sta)iai sakant, nešabašin dvasios nars ir gali , kuri m s veik j kely &veiks visas mums
kli tis & tiksl .
K= žada masoniškas valstybi perversmas? >vykd valstybi perversm mes
pasakysim tada tautoms: „viskas jo baisiai blogai, visi prisikent jome. Mes sutriuškinome ir
pašalinome j s kan)i priežastis: tautas, sienas, pinig &vairum . Žinoma, j s esate laisvi
mus kaltinti, bet ar toks kaltinimas b t teisingas, jei jis b t j s patvirtintas ankš)iau, nei
išbandysite tai, k mes jums duosim!... Tada jibe, tie gojai, mus išaukštins ir ant rank ims
nešioti visi išvien dži gaudami ir vildamiesi. Balsavimas, kur& mes padar me savo
&siviešpatavimo ginklu, pripratins prie sav s net paprast papras)iausi žmonijos nari , kurie
bedarydami susirinkimus ir nutarimus, atitarnav savo tarnyb š& kart , suvaidins savo
paskutin&j& vaidmen&, panor damu susipažinti su mumis ar)iau be jokio apgalvojimo.
Visuotinis balsavimas. šiuo atveju mums reikia varyti visus balsuoti neskaitant nei
amžiaus nei cenzo, kad tuo b du gimt didžiumos absoliutizmas, kurio negalima pasiekti iš
inteligentini cenzuot (apšviest ) klasi ... Tuo b du, prijunkius visus daug apie savo asmens
reikšm manyti mes paminsim goj šeimos reikšm ir jos aukl jimo branginim , padarysime,
kad gojuose nebeatsirast individualini prot , kuriems m s vadovaujama minie neduos nei
išlysti nei išsitarti - minia &prato prie m s , mokan)i jai už klausym ir pritarim . Tuo b du
mes sudarysim toki akl galv , kuri niekados negal s niekur pasisukti iš vietos sujud ti be
m s agent žinios, kurie užims buvusi goj lyderi vietas.
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Masnonerijos lyderiai. Liaudis pasiduos tam m s režimui tod l, nes žinos, kad nuo t
lyderi (vad ) pareis geresnis uždarbis ir visokios kitokios meil s.
Genialus masonerijos vadas. Planas jau turi paruoštas išeiti iš vienos galvos, d l to,
kad jo nesulipdytum, jei daug prot j& imt si dirbti. Tod l mes galime žinot veikimo plan , bet
tik jo nesvarstytikad nepagaidintum m ano genialumo, jo sud ting j dali ryšio, praktin s
kiekvieno punkto galios. Jei spr st ir keisti tok& darb balsavimu, tai tuos planus b t galima
tik pagaidinti, nenusimanant kiekvieno j punkto reikšm smums reikia, kad m s planai b t
galingi ir tikslingai sugalvoti, tod l mums nereikia mesti genialaus savo vardo miniai, ar
kokiai nors draugijai svarstyti.
Tie planai tuo tarpu neapvers aukštyn kojomis esam &staig – jie tik pakeis j
ekonomik ir per tai vis j eigos kombinacij , kuri savaime ims eiti ms planuose nurodytais
keliais.
Gstaigos ir j funkcijos. >vairiais vardais visuose kraštuose yra beveik vienas ir taspats:
atstovyb , ministerijos, senatas, valstyb s taryba, &statym leidimo ir j vykdymo korpusai.
Man netenka aiškinti jums t &staig savitarpini santyki , nes tatai gerai jums žinoma.
Atsiminkite, kad kiekviena tokia &staiga atlieka vien , kur& svarb valstybei darb . Be to
prašau jus &sid m ti, kad žod& “svarbus” taikau ne & &staig , bet & darb , vadinasi ne &staigos
svarbios, bet j funkcijos, j dirbamas darbas. >staigos pasidalino tarp sav s visas valdymo
sritis(darbus, funkcijas): administravimo, &statym leidimo, &statym vykdymo. Tod l jos
veikia valstyb s organizme kaip organai žmogaus k ne. Jei pagadinsime vien kuri dal&
valstyb s organizme, valstyb susirgs kaip žmogaus k nas ir mirs.
Liberalizmo nuodai. >leidus & valstyb s organizm liberalizmo nuod tuoj visa jos
politin kompleksija pakinta. Ir šiandie valstyb s jau susirgo mirties ligomis – kraujo
sublog jimu, belieka laukti j agonijos (mirties) galo.
Konstitucija – partij rieten mokykla; respublik gadyn , prezidentai –
masonerijos k/riniai. Iš liberalizmo gim konstitucin s valstyb so konstitucija, kaip gerai
jums žinoma, yra ne kas kita, kaip rieten , nesantaikos, gin) , nesutarim , bergždži politini
agitacij , partini tendencij mokykla – žodžiu sakant - mokykla viso to, kas suparalyžuos
valstyb s veikim . Trib na geriau už spaud nuteis valdytojus nieko nedarytiir nieko
nesistengti, ir tod l jie patapo nereikalingiatliekami, už tai jie ir buvo vietomis nuversti. Tuo
b du at jo respublik gadyn . Ir tada mes valdytojo vietoje pastat me valdytojo burbul ,
karikat r – prezident , paimt iš minios, iš m s k rini tarpo, iš savo verg . *ia buvo
minia, kuri mes pakišome po goj mon mis, arba, geriau sakant, po goj tautomis.
Prezidento atsakomyb . Netrukus mes užd sim prezidentui atsakomyb . Tada mes
žinosim d l ko tur s atsakyti m s bebalsis k rinys. Tai mums svarbu. Visur bus tik
nusiminimas, jeigu neberas kas prezidentu apsiimt b ti. Tas nusiminimas galitinai
deorganizuos (suardys) šal&.
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“Panama”. Parlamento atstovai ir prezidento vaidmuo. Kad iš m s plano b t
naudos, reikia rinkti tokius prezidentus, kurie turi praeit& kok& nors dar nežinom tams darb
padar , koki norint “panam ”; tada jie bus ištikimiausi žyd reikal gyn jai, bijodami, kad j
paslapties niekas viešumos neiškelt . Matai, kiekvienas gaivalas, pasiek s aukšt viet ,
nor damas išlaikyti sau privilegij , galimyb ir garb , surišta su prezidento ar ministro vardu,
nor s dr sesniems &tikti.
Parlamentas (seimas) dengs, gins, rinks prezidentus, bet iš jo atimsim &statym leidimo,
j keitimo teis , nes teis mes atiduosim atitinkamam prezidentui, savo rank l lei.žinoma,
tada prezidento valdžia taps taikiniu &vairiems puolimams, bet mes prezidentui duosime
apsigynimo teis , kreiptis & žmones, t.y. & t akl tarn , & minios daugum . Be to mes duosim
prezidentui teis karo pad )iai skelbti. Ši teis mes motyvuosim tuo, kad prezidentas, kaip
visos šalies armijos šefas, tur s tur ti t armij savo žinioje, reikalui esant ginti nauj
respublikos konstitucij , nes j ginti yra jo kaip atsakingo konstitucijos atstovo pareiga.
Masonerija – 3statym leidimo j ga. Suprantama, tokiose s lygose šventyklos raktas
bus m s rankose ir niekas kitas, kaip tik mes, negal s &statym leidimui vadovauti.
Naujoji respublikos konstitucija. Kas svarbu, mes atimsim parlamentui, &vesdami
nauj respublikos konstitucij , paklausim (referendum ) teis valdžios darb reikalu, neva
d l politin s paslapties. Taip pat nauj ja konstitucija mes sumažinsime ligi minimumo atstov
skai)i ir tuo b du tiek pat sumaž s politin aitra ir politikavimo troškulys. Jei jie pripažins t
minimum , tai mes visai anuliuosime tai žmoni didžiumos padedami. Nuo prezidento pareis
seimo ir senato pirminink ir vicepirminink skyrimas. Vietoj nuolatini parlamento sesij
tegal s parlamentas rinktis tik vien kart per kelis m nesiuis. Be to, prezidentas, kaipo
vykdomosios valdžios pirmininkas, tur s teis paleist ir sušaukt parlament ir paleidus prat sti
kiek tinkamas laik ligi naujo parlamento surinkimo.bet kad viso to pasekm s, iš esm s,
mums nekrist d l prezidento atsakomyb s m s planams, mes prival sim duoti ministrams ir
kitiems aplink prezdent esantiemsaukštiems administracijos valdininkams mint& apeiti jo
(prezidento) visokiais b dais ir keliais, kad jie, tie ministrai ir valdininkai, bet ne prezidentas
&kli t … š& vaidmen& mes ypa) rekomenduojame leisti suvaidinti senatui, valstyb s tarybai
arba ministr kabinetui, bet ne atskiriems asmenims.
Prezidentas ims, m s ver)iamas aiškinti tuos esamus &statymus visokiais b dais,
kuriuos iš tikr j galima kaip kas nori aiškinti, be to jis juos prad s anuliuoti (naikinti), kai tik
mes nurodysim, jei tik reik s. Taip pat jis tur s teis si lyti laikinus &statymus ir nauj
valstyb s konstitucij , motyvuodamas, taip vienu, taip ir kitu atveju valstyb s gerove.
Per jimas 3 mason monarchizm=. Tokiomis oriemon mis mes gausime prog pamaži
išnaikinti visa tai, kas pradžioje r pinantis mums savo teis atgauti buvo keli pastoj s. Mes
b sime priversti & valstyb s konstitucij &terpti visa tai, kas neaiškiai pad s pamat m s ,
žyd , b simajai konstitucijai, kai ateis laikas.
“Pasaulio caro” paskelbimo valanda. M s monarcho pripažinimas gali b ti atliktas
ir ankš)iau nei konstitucijas panaikins: to pripažinimo valanda išmuš kai tautos, suiru)i
išvargintos ir d l m s priežasties netekusios ger valdytoj , sušuks: pašalinkit juos ir duokit
mum vien pasaulio car , kuris sujungt mus ir panaikint peštynes, sienas, tik jim ,
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valstyb s reikalus, kuris duot mum taik ir ramyb , kuri mes nesuauk me iš savo valdytoj
ir atstov .
Lig užkr timas ir kitokie mason nuodai. Bet j s patys žinote - kad žmon s žydams
pasiduot reikia be atokv pio drumsti visuose kraštuose taut santykius ir kiršinti valstybes,
kad visos pailst nuo nesutarimo, kivir) , kov , neapykantos ir net nuo kankinim , bado,
užkre)iam lig , varg , kad gojai nebematyt kitokios išeities, kaip tik atsiduoti m s pinig
valdžiai. Jei mes duotum m tautoms atsikv pti, tai mums, žydams, “aukso amžius” vargu ar
kada beateit .

Protokolas Nr. 11
Valstyb s taryba bus kaip ir m s monarcho valdžios palaikytoja: taryba bus tik
&statym leid j korpuso rodomasis &rankis, bus kaip ir komitetas valdytojo &statymams ir
&sakymams redaguoti.
Naujosios konstitucijos programa. Šit naujoji ruošiamo konstitucijos programa. Mes
leisime &statymus ir darysime teismus: 1) &statimdavyb s korpusas neva prisid s, 2)
prezidentuo &sakymai neva bus visuotini nutarimai, neva spr s senatas, ministerijos, 3) jei
ateis patogus momentas padarysime valstybin& perversm .
Kai kurios tokio perversmo smulkmenos. Patyrin kime t kombinacij smuklmenas,
kuriomis mums belieka&vykdyti perversmas ir valstybi mašin jimo supartalizavimas. Tos
kombinacijos yra laisv , draugij teis , s žin s laisv , rinkim pagrindas ir daug ko kito, kas
tur s išnykt iš žmonijos repertuaro (turto) arba tur s b t iš pat pašakn kitaip pakeista tuojau
kit dien nauj konstitucij paskelbus.
Tik tada mums bus galima apskelbti visus savo nutarimus, nes paskiau kiekvienas
ryškesnis pakeitimas bus pavojingas. Ir štai kod l: jei tas pakeitimas iš karto bus per daug
aštrus, tai gal t nepasisekti, nes gal t gojai išsig st, reik s ilgainiui duoti šioki toki
palengvinim jiems. O visa tai labai kenks m s naujai valdžiai &sitvirtinti. Tas kenksminga
naujajai žyd konstitucijai. Mums reikia tuoj j paskelbus, kol tautos dar bus nenurimusios d l
&vykusio perversmo, kad visi gojai b t terorizuojami ir kad tuo b du jie suprast , jog mes
galingi ir tvirti, jog mes niekur su jais nesiskaitysime ir troškim nepaisysimebet, bet dar
gniaušime visur, kur tik papuls, kiekvien , kad n išsižioti negal t . Mes jokiu b du j
nebe&sileisime & savo valdži ... tada jie iš baim s užsidengs akis ir lauks, kas iš to išeis.
Gojai – avinai. Gojai – avin b rys ir mes jiems vilkai. Ar j s žinote, kas dedasi su
avinais, kai & avid &lenda vilkas? Gojai užsidengs akis dar ir tod l. Kad mes jiems neva
prižad sime gr žinti visas atimtas laisves pasaulio priešus nugal jus ir sutramdžius visas
partijas.
Slaptoji masonerija ir jos vedanCi j lož s. Kuriems galams mes išgalvojome ir
&kal me gojams & galvas vis t politik , neva dav jiems prog &sigilinti & jos paslaptis? Tod l,
kad pasiektum m t , ko negalima pasiekti išblaškytai žyd tautai tiesiuoju keliu. Tod l mums
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teko susiorganizuoti ir sudaryti slapt masonerij , kurios nežino ir neužuodžia m s gyvuliai
gojai, &traukti & išvirkštin mason loži armij ., kad tuo b du nukreiptum m vis kit goj
akis nuo savo slapt j darb .
Izra lit dievas leido mums, savo išrinktajai tautai, išsim tyti po plat j& pasaul&. Ir ši)ia,
nors kitiems atrodyt , kad mums tikrai es pavojinga, buvo ir yra visa m s j ga, kuri dabar
padar mus viso pasaulio viešpa)iais. Mums dabar nebedaug lieka padirb ti, turint prieš akis
jau pad t pamat .

Protokolas Nr. 12
Kaip masonai žod3 „laisv “ aiškina? Su spauda mesšit k padarysime. Koks dabar yra
spaudos vaidmuo? Ji tarnauja karštiems pavydams, tik mums naudingiems, arba kelia
egoistini partij rietenas. Ji yra tuš)ia neteisinga melag , dauguma žmoni to visai
nesupranta. Mes j , t spaud savo laikraš)iais apžergsim ir pažabosim. T pat& darome ir su
kitokios r šies spauda, nes kokia prasm mums vengti spaudos puolim , jei mes kartais
virstame taikikliu kokiai broši rai ar knygoms. Mes paversime šiandie brangiai atsieinant&
žodžio produkt & savo valstyb s pelno šaltin&. Mes j apd sime &patingais mokes)iais ir
garantijos ind liais steigiantiems spaudos organ &staigas arba spaustuves; steig jai tur s
garantuoti m s valdžiai, kad niekas spaudoje žyd nepulsi s. Jei kas pult per spaud mus,
mes tokius be gailes)io bausime. Tokios priemon s, pavyzdžiui, pašto ženklai,pinigin s
garantijos ir nuolatin s pabaudos, duos didžiausio pelno sioniškai valdžiai. Teisyb , partij
laikraš)iai gal t nepagail ti pinig , bet mes tuojau uždrausime mus puolan)ius laikraš)ius
leisti iš anksto. Visi, kas lies m s neklystan)ios valdžios vainik , bus kuo smarkiausiai
nubausti. Priežastis laikraš)iams sutrukdyti – kam jis drumš)i s ir kiršin s be fakt ir
pagrindo žmoni protus. Prašau jus &sid m ti, kad tarpe mus puolan)i laikraš)i bus ty)ia ir
m s leidžiami laikraš)iai, bet tie musiškiai laikraš)iai puls tik tuos punktus, sakykime,
&statym , kurie iš anksto bus m s nuspr sti pakeisti.
Spaudos kontrol . Joks spausdintas lapelis nepasieks pla)iosios visuomen s m s
nepakontroliuotas. Taip ir dabar jau m s daroma: juk visos naujausios žinios yra gaunamos
per kelias agent ras, & kurias naujienos sueina iš vis pasaulio krašt .
Agent/ros korespondencija. Tos agent ros bus tada jau m s žinioje ir jos teskelbs tik
t , k mes joms liepsime. Jei dabar mes mok jome pavergti goj draugij protus tiek, kad jos
beveik visos ži ri & pasaulio &vykius pro apr kytus stiklus t akini , kuriais mes jiems nosis
apžirgd me. Jei šiandie mums jokioj valstyb j neb ra joki užtvar , kurios neleist mums
prieiti prie taip vadinamo goj kvailumo, &lyst & valstybi paslaptis, tai kas bebus tada, kaimes
tapsime iš tik j pasaulio valdovais savojo pasaulio caro asmenyje! Gr&žkim & spaudos ateit&.
Kiekvienas asmuo, nor&s k nors leisti, ar b ti knygininku ar spaustuvinink, tur š iš savo
amato gauti tam tikr diplom , kuris, keik prasikaltus, tuojau bus atimtas.
Kaip masonai pažang supranta? Tokios nesmagioms pareigoms eiti minties ginklas
virto aukl$jam ja priemone m&s valdžios rankose, kuri jau nebeleis žmoni minioms
klaidžioti klaikume ir svajon$seapie progreso gerum .Juk visi žinome, kad toks šmekl
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gerumas – tiesusis kelias - kvailius svajojimus, iš kuri gim$ anarchistiniai santukiai tarp
tautos ir valdžios ir dav$ mint- visokios r&šies emansipacijoms be jokios tvarkos.
Visi taip vadinamieji liberalai yra anarchistai, jei ne veikimo, tai minties. Kiekvienas
j vejasi laisv$s šm$kl , visados -puldamas - sauvali , t.y. - protesto anarchij d$l protesto.
Dar apie laikrašCius. Lieskime dar laikraš)ius. Mes mes juos apd sime, kaip ir vis
spaud , marki rinkliava, nuo lapo ir mokes)iais, o knygas, turin)ias mažiau kaip 30 puslapi
– du kart tiek. Mes jas &rašusim & broši r r š&, kasd, iš vienos pus s, tuo b du sumaž t
žurnal skai)ius, o iš kitos ta priemon privers rašytojus rašyti tokius ilgus veikalus, kad juos
mažai kas skaitys d l brangumo. Tai, k mes patys leisime saviems tikslams siekti, bus griebte
griebiama skaityti. Mokes)iai nustums visus nuo literat ros, o bausm s privers literatorius
m s klausyti. Jei atsiras norin)i j prieš mus rašyti, tai neatsiras norin)i j veikalams
spausdinti. Pirm negu pari mus & spaud kok& veikal , leid jas arba spaustuvininkas tur s
ateiti valdžios prašyti tam tikro leidimo. Tuo b du jau mes iš anksto žinosime mums
ruošiamas pinkles ir laiku užb gsim tokiai temai už aki .
Literat ra ir žurnalistika – dvi svarbiausio aukl jamosios j gos – štai kod l m s
vyriausyb taps daugumos žurnal bei laikraš)i savininke. Tuo b du bus neutralizuota
privatin s spaudos žalinga &taka ir &gijama didel &taka & protus... jei mes leisime leisti dešimt&
žurnal , tai patys leisime drisdešimts ir t.t. Bet tos machinacijos neturi pajusti publika. Tod l
m s leidžiami laikraš)iai bus &vair s iš paži ros, nevienodi nuomon mis ir kryptimis, kad
geriau jais gojai pasitik t ir lipt prie j , kaip mus s prie išr g . Ne&tardami nieko bloga visi
m s priešininkai, kurie sta)ia galva pateks & m s pel kautus bus sutramdyti.
Pirmoj eil j stov s oficialojo pob džio organai. Jie visados saugos m s interesus, ir
tod l j &taka palyginti bus menka. Antroj eil s stos oficijozai, kurie trauks & šiltas vietas,
kuriems visviena kas beb t , bytik jiems patiems šilta. Tre)ioj mes statysime savo opozicij ,
kuri bent viename m s organe bus mums neva priešinga. M s tikrieji priešininkai sieloje
priims t neva opozicij sav ja ir atideng mums savo kortas.
Visi m s laikraš)iai bus skirting kryp)i : aristokrat , respublikon , revoliucionieri
socialist , net anarchist , kol, žinoma, gyvuos konstitucija. Tie laikraš)iai tarsi kaip koks
Indijos dievukas „Višnu“, tur s šimtus rank , kurios grabin s, liesdamos kaip plaka
visuomen s nuomon s pulsas. Kai pulsas pagreit s, tai tada tos rankos pakreips nuomon &
m s tikslo pus , nes susierzin s objektas nebegal s šaltai galvoti ir lengvai pasiduos svetimai
&staigai. Tie kvailiai, kurie neva m stys, kad neva j lagerio laikraš)io nuomon s kartojasi,
kartos patys neju)iomis tik m s vien nuomon , arba t , kuri mums naudinga.
>sivaizduodami sau seka savo perjijos organ , jie ims remt ir ginti t v liav , kuri mes tiems
iškelsim.
Kad šisaidarbas mums pasisekt turime ypa) gerai j& organizuoti, savo laikraš)i
policijos padedami. Centralinio spaudos skyriaus vardu mes darysime literat rinius
susirinkimus, kuriose m s agentai duos neju)iomis parol- ir atitinkamus ženklus.
Sprendžiant ir prieštaraujant paviršutinai m s darbui, nelie)iant jo pa)ios esencijos, m s
organai šaudys tuš)iais šoviniais & oficialiuosius m s laikraš)ius tik tam, kad viskas eit ,
apkaišinus gojus, vien žyd naudai.
M s tokie puolimai iš toki neva priešing mums laikraš)i bus dar ir tod l svarb s,
kad pavergtieji gojai bus tikri tur& visišk žodžio laisv , o m s agentams ta proga duos &rank&
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tvirtinti, kad prieš žydus ein laikraš)iai niekus tauški , nes jie negali rasti tikr priežas)i iš
esm s nuneigti m s &sakymus.
Tokie visuomen s nepastebimi, bet teisingi b dai vis s kmingiausiai pakreips & žyd
pus visuomen s nuomon ir pasitik jim m s valdžia. Tod l mes, kiek matysime reikiant,
tiek kiršinsim arba raminsim protus politikos klausimuose tam, kad &tikinti arba sumušti savo
priešus. Tam reikalui spausdinsim arba teisyb arba mel , tikrus davinius arba j neigim ir
atsižvelgiant & tai, gerai ar blogai jie priimti, patys visad atsargiai apsidairin sim, kad niekur
neapsiriktum m... Mes tikrai nugal sime savo priešus, nes jeigu jie nebetur s savo spaudos,
kur jie gal t ligi galui išsireikšti, bus suvaržyti. Mums tuokart nebeteks j „ligi dugno“
griauti... Savo paleistuosius bandymo akmenis & tre)i j m s spaudos niš , reikalui esant mes
energingai oficijoze juos atmušime.
Masoniškas solidarumas ši laik spaudoje. Jau šiandie nors kad ir pranc z
žurnalistokos formose yra &sigal j s masoniškas solidarumas parolyje: visi spaudos organai
susijung tarpusavy profesine paslaptimi; nelyginant kaip tie ang rai, n vienas jos narys
neišduos savo žini paslapties, jei kart n ra nutarta j viešumon kelti. Joks žurnalistas
neišdr&s parduoti tokios paslapties, nes visi jie yra leidžiami prie literat ros darbo tik tod l,
kad j praeitis yra kuo nors beg dišku pasižym jusi, turi koki nors nešvari žaizd . Tokios
žaizdos už paslapties išdavim tuojau tokiems viešai išskelbtos. Kol tos žaizdos yra
nedaugelio paslaptis, žurnalisto garb traukia šalies didžiumos nuomon – paskui j& eina, seka
su džiaugsmu.
„Visuomenini “ reikalavim k limas provincijoje. Visa m s viltis provincijoje,
sodžiuose ir miesteliuose. Provioncijoje mums reikia sukelti tuos pasiryžimus ir skundus, su
kuriais mes visados gal tum m pulti sostin , išduodami v l tuos provincijos neklaužadas
pa)iai sostinei numalšinti. Aišku, kad vis t machinacij versm bus m s versm . Mums
reikia, kad kartais, kol mes dar neturime visos valdžios, sostin s b t apsuptos provincijos
liaudies nuomon mis, t.y. didžiumos, m s agent sukiršintos. Mums reikia, kad sostin ms
psichologiniu momentu netekt spr sti &vykusio fakto jau vien tik d l to, kad tas faktas
provincijos didžiumos priimtas.
Naujo režimo neklaidingumas. Kai mes pajusime, kad naujasai r žimas (kieta žyd
valdžia) jau sutvirt j s ir linksta & m s galutin& viešpatavim , tada mes nebegal sime leisti,
kad spauda b t nes žininga apšaukta; reikia, kad visi manyt , jog naujasis r žimas taip visus
patenkin s ir kad net suokalbiams vietos nebelik ... Suokalbi pasireiškimai turi pasilikti j
auk ir atsitiktini liudytoj žinioje, ir tiek.

Protokolas Nr. 13
Kasdienin s duono reikalas. Kasdienin s duonos reikalas ver)ia gojus tyl t ir b ti
m s ištikimais liokajais. Paimti m s spaudai platinti iš j tarp agentai spr s ir aiškins m s
&sakym tas dalis, kurios nepatogu mums skelbti betarpiškai oficialiose dokumentuose. O
mes, tuo laiku, kai visi garsiai spr s, imsim ir padarysime tai, kas mums reikalinga ir
naudinga, ir visa tai pateiksime žmon ms jau kaipo &vykusius faktus. Niekas neišdr&s
reikalauti to, kas kart jau nutarta, juoba tai bus padaryta neva kaip ir pagerimas... O )ia tuo

21

tarpu spauda nukreips mintis & naujus klausimus (mes juk išmok me žmones naujovi
ieškoti). Tokius naujus klausimus puls spr sti tie besmegeniai, likimo vykdytojai, kurie ligšiol
nesupranta nieko apie tai, k patys svarsto. Politikos klausimai niekam kitam neprieinami,
kaip tik tiems, kurie jau daug amži yra politik var .
*ia j s pamatysite, kad lenkdami visuomen s nuomon , mes tik lengviname savo
mechanizmo veikim ir j s galite pasteb ti, kad ne viekimams, mes žodžiams m s
išleistiems vienu ar kitu klausimu mes kaip ir ieškome patvirtinimo. Mes nuolat skelbiame,
kad vadovaujam s visose savo priemon se viltimi, sujungta su &sitikinumu visuotiniam g riui
patarnauti.
Pramon s klausimai. Kad atitrauktum m per daug neramius žmones nuo politikos
klausim sprendimo, mes dabar duodame neva nauj jos klausim pramon s klausimus. Šioj
srity tegu sau gojai siunta. Mas s sutinka nieko nedirbti, ils tis ir nesir pinti politikos darbu
(prie to mes juos jau pripratinome). Tod l padedami t miegali mes kovojame su goj
valdžiomis, tamsuoliams nurodydami t nauj , neva išganing politikos krypt&.
Liaudžiai pasilinksminim namai. Kad goaji patys ko nors nesuprast iš m s
paslapties, mes juos dar atitrauksim ir suinteresuosim pasilinksminimais, žaidimais, monais,
geiduli suk limu, liausdies namais... Greit mes imsim per spaud si lyti konkursus menui,
sportui ir kitam. Tuo susidom j gojai visai nusišalins nuo klausim , d l kuri su jais mums
tekt kovoti. Vis labiau atprasdami savarankiškai galvoti, žmon s ims kaip vienas su mumis
kalb tis, nes tik mes vieni jiem tesi lysim nauj minties krypsni ... žinoma, per tokius
asmenis, su kuriais niekas nepamanys, kad mes esame su jais solidaringi.
Teisyb viena. Liberalistiniai utopistai bus galutinai savo giesmel atgiedoj , kai m s
pažvalg pripažins. Lig šiol jie mums ištikimai tarnauja ir yra reikalingi. Tod l mums dar
reik s kreipti protus & visokius faktini teorij sumanymus. > nauj ir neva pažangi teorij :
juk mes s kmingai progresu apsukam besmegenes galvas, ir n ra goj tarpe proto, kuris
pamatyt , kad šis žodis slepia savy nukrypim visais atvejais nuo teisyb s visais atvejais, kur
n ra lie)iama medžiagini išradim , nes teisyb viena, ir )ia n ra progresui vietos. Progresas,
kaipo klaidinga id ja,tik temdo teisyb , kad niekas nežinot , kaip tik mes vieni, tie išrinktieji,
jos saugotojai.
Didžiosios problemos. Mums &sigal jus m s oratoriai ims aiškinti didžias problemas,
kurios sujudint žmonij tam, kad gal gale išvargusi jinai m s valdžiai pasiduot . Kas tada
be&tars, kad visos problemos tebuv išgalvotos žyd politiniams tikslams, kuri niekas
nesuprato per daug amži .

Protokolas Nr. 14
Ateities religija. Kai mes &sikaraliausim, tada nebenor sim, kad b t kita religija, kaip
tik m s vien , su kuria m s likimas surištas m s išrinkimu ir kuriuo tas pats likimas
sujungtas su pasaulio likimu. Tod l mes turime sugriauti visus tik jimus. Jei iš to kils ateities
at jistai (bedieviai), tai bus kaip ir pereinamasis laipsnis ir mums niekuo nepakenks, bet bus
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pavyzdys toms kartoms, kurios klausys m s pamoksl apie Maziešiaus religij , kuri savo
apm styta sistema padeda žydams visas tautas pavergti. *ia mes pabrauksime ir mistin jos
teisyb , kuria, mes sakysime, esanti pagr&sta visa jos mistin j ga.
Baudžiava ateityje. Tada kiekviena proga messkelbsime straipsnius, kur lyginsim savo
geriausi valdym su buvusiomis goj valdžiomis. Mes to pasieksime savo naudai. Goj
valdžios klaidas mes kuo aiškiausiai, neperd dami, kelsime aikšt n. Mes goj valdži taip
apšmeišime, kad tuo šmeižtu visi pasibjaur t , ir tuokart visos tautos ims manyti, kad
geriausia gyventi varge, baudžiavos jung vilkti. Neneuadingos tautai ir valsstybei valdymo
permainos, kurias dar ir daro m s kiršinami gojai,kai knisom s po goj r mais, atsipyks
goj tautaoms ir jos sutiks mielai visk k sti, kad tik daugiau pergyvent suiru)i ir
nesutikim nebematyt . Mes ypa) pabrauksime istorines goj valdži klaidas, tiek amži
valdžiusias žmonij ir nemiok jusias nieko gero žmon ms duoti, nepasteb damos, kad visoki
projektai tik blogino, bet ne gerino visuomen s santykius, kuriais remiasi žmoni gyvenimas.
Visa m s princip ir priemoni j ga bus ta, kad kaip tik mes išryškinsime ir iškelsime
kaipo ryšk kontrast suirusios senos visuomen s gyvenimo tvarkos.
Niekas nežino ateities religijos paslapCi . M s filosofai spr s visus goj tik jimo
tr kumus, bet niekas niekados nespr s m s tikybos taip, kaip jinai iš tikr j yra, nes jos
paslap)i niekas tikrai nesužinos. Tik mes vieni težinosime, tie tiktai, kurie neišdr&sime tos
paslapties svetimiems išduoti.
Pornografija ir spaudintasai žodis ateityje. Taip vadinamuose pirmenyb s kraštuose
mes paskleisime kvailos, bjaurios, šlykš)ios literat ros. Kei mes paimsim valdži kur& laik j
dar padidinsim ir pabjaurinsim, kad jinai vaizdžiau piešt programini kalb kontrast ; taip
prabils m s aukštumos... M s išmintingi vyrai, išaukl ti gojams valdyti, ruoš ir skelbs
tokias kalbas, projektus, užrašus, straipsnius, kuriais mes apsuksime gojams protus ir
pakreipsime mums tarnauti.

Protokolas Nr. 15
Pasaulio perversmas. Kai mes galitinai &sigal sime per valstybi perversmus, kurie
&vyks vien kuri m s skirt dien , kai jau niekas savo valdžiomis nebetik s (o lig tol praeis
dar apš)iai laiko; gal ir visas šimtmetis), tuokart mes pasistengsime, kad prieš mus niekas
nebedr&st suokalbi daryti. Kas eis prieš mus, tuos visus mielaširdingai iškarstysime.
Mirties bausm . Kiekviena nauja kokios nors slaptos draugijos &staiga bus taip pat
mirties bausme grasinama. O tos &staigos, kurios šiandie yra, mums geriausiai žinomos; jos
mums tarnauja ir tarnaus. O nusikaltusius t draugij narius mes apipl š išsi sime & tolimas
nuo Europos žemes.
B/simasai goj – mason likimas. Taip pat mes pasielgsim ir su tais gojais iš mason
tarpo, kurie per daug žino ir išmano, kuriems mes bausm dovanosime bijos ir dreb s, kad
neišsi stum m. Mes išleisim &statym , kuriuo visi buv slapt draugij nariai bus išvyti iš
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Europos, kaipo iš m s valdžios centro. M s valdžios sprendimai bus galutiniai ir be joki
apeliacij .
Valdžios mistingumas. Goj draugijose, kuriose mes &leidome tiek giliai nesantaikos ir
protestantizmo šaknis, galima padaryti tvark tik žiauriomis priemon mis, kurios &rodyt
valdžios nenusileidim ir griežtum . Juk ko ži r t & aukas, krintan)ias d l b simosios žyd
gerov s. Gerov pasiekti (nors ir aukomis) yra kiekvienos valdžios, kuri supranta, kad ne vien
privilegijos, bet ir darbas j remia, pareiga. Svarbiausia – reikia, kad b t tvirta ir vis
gerbiama valdžios galyb . Galyb yra tik tada, kai valdžia niekam nenusileidžia. Tokia
valdžia savyje tur s nelie)iamyb s žym , kilusi iš mistinio principo, iš žyd dievo dosnumo.
Toks buvo pirmiau rus monarchizmas – vienintelis pasauly rimtas m&s priešas, jei
neskaitytum$m Papos. Atsiminkime, kaip gerb$ ir tebegerbia Indija (ir visas pasaulis) t
j$g (Pap ). Žmon$s nelie ia to, kas hipnotizuoja juos savo vikrumu ir dvasios j$ga.
Mason loži padaug jimas. Prieš savo viešapatavim mes kaip tik steigsim ir
dauginsim frank-mason ložes visuose pasaulio kraštuose. Trauksime & jas vusus galin)ius
b ti ir esan)ius garsius veik jus, nes tose lož se svarbiausia bus žini tiekimo vieta ir
&takingiausia priemon priešams paraližuoti.
Centrin „išminCi “ valdyba. Visas tas mason ložes mes suspie)iame & vien , mums
vieniems težinom , visiems kitiems neišmanom valdyb . Ta valdyba sudaryta iš m s
išmin)i . Lož s tur s savo atstov , kuris savimi pridengs toki mason paslaptin valdyb ;
Valdyba ruoš parol- ir program . Per tas mason ložes mes patrauksime savon pus n visus
liberalus ir jau paskiau eisime religijos griauti. Masonerija bus marga, vis visuomen s
sluoksni ten bus (ir yra) atstov . Slaptieji politikos žygiai mums bus žinomi ir bus tuojau jie
daromi.
„Azefovš ina“. T mason loži tarpe bus beveik visi internacionalo ir žyd tautin s
policijos agentai, nes šios policijos tarnyba mums svarbiausia. Jie gal s ne tik savo nuoži ra
elgtis su neklaužadomis, bet ir gudriai pridengti m s veikl , kelti, kur reikia, skandalus,
kuršinti žmones ir t.t.
Masonerija yra vis slapt j draugij vadov . > slapt sias draugijas paprastai stoja
aferistai, karjeristai ir apskritai žmon s dažniausiai lengvab džiai, su kuriais nesunku susitart
ir patrauks juos talkon m s projektuojamosios mašinos mechanizmui surengti... Jei tas
draugijos pasaulininkas ims grumstis, tai reikš, kad mums buvo reikalas j& sudrumsti, nes bus
reikalas suardyti per daug didel& draugijos nari solidarum . Jei tokia dezorganizuota draugija
ruoš suokalb&, tai jos priešakyje stos ne kas kitas, kaip tik vienas iš ištikimiausi m s tarn .
Suprantame, kad mes, ir ne kas kitas, vesime masonus, nes mes žinome kur juos vedame,
žinome paskutin& bet kokio veiksmo tiksl . Gojai nieko nežino, kad ir betarpio rezultato: jie
paprastai tenkinasi valand l s išrokavimu, pakankindami savo savimeil , nepasteb dami net ir
to, kad pats, sakysime, suokalbio sugalvojimas buv s ne j , bet m s .
Viešojo pasisekimo reikšm . Gojai skverbias & mason ložes iš &domumo, arba
manydami per ložes iškilt & visuomen s „ragaiš&“, kai kurie, kad nori viešai išreikšti savo
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ne&vykdomas ir niekuo nepagr&stas svajones: jie nori susilaukti pasisekimo ir minios deln
polimo. To mes jiems negailime. Mes v liau ir duodame jiems t pasisekim , kad sveiki
džiaugt s iš visur einan)iais pagyrimais. Per tai gojai pamažu neju)iomis pasisavina m s
moksl , tikrai tik dami, kad tie mokslai neklaidingi... j s tikrai ne&sivaizduojate, kaip
mokytuosius gojus galima suvaikyti ir jiems seil varvinti, taip pat lengva jiems p numušti
kokia menkiausia nes kme, kad ir, sakysime, nutraukiant deln plojim . Tuo b du goj
galima patraukti & save kaip tikr verg ... Mes nepaisome mums pasiseks ar ne, mums svarbu
&vykdyti savo planus. Tuo taru gojai pasiruoš mesti visus planus, kad tik jiems asmeniškai
pasisekt . Tokia j psichologija žymiai palengvina mums darb . Tie tigrai turi avi dvasi , o
jiems galvos vis v j pu)iamos. Mes užsodiname juos ant svajon s arklio, ir jie joja
arzuodami apie žmogaus individualyb$s prarijim simboliniu kolektyvizmo vienetu...
Kolektyvizmas. Gojai nesuprato ir nesupras, kad šis arkliukas – didis peržengimas
svarbiausio gamtos d$snio, sudariusio nuo pasaulio -kurimo vienet , nepanaš - kitus
vienetus, t.y. individualyb$s dulk=...
Jei mes gal jome gojus tiek apakinti, tai jau joki &rodym nebereikia. Tik palyginkite
goj prot su žyd protu ir pamatysite. Ta aplinkyb ir garantuoja ypa)iai mums ateit&.
Aukos. Labai buvo teisingi toli mat m s išmin)iai, kai sak , kad rimtam tikslui
pasiekti nereikia paisyti kovos b d ir kritusi auk skaityti... Mes neskait me auk iš goj
galvij bandos, nors ir daug sav j taip pat paklojome. Bet užtat ir dabar mes juos taip gražiai
suvarome & rag , kad jie ir tik ti netiki. Palyginti nedaug auk iš m s tarpo apsaugojo m s
taut nuo žlugimo.
Mason žudymas. Mirtis yra b tinas kiekvieno žmogaus galas. Geriaut gal priartinti
tiems, kurie trukdo m s darbui, negu saviškiams, mums, šio gešefto pradininkams. Mes
žudome masonus taip, kad niekas (gal tik vieni j lož s brolijoj) to negal t &tarti. Visi jie
miršta, jei tik mums prireikia; ir miršta neva d l ligos. Tai žinodami, visi kiti tuo tarpu gyvi
išlik gojai masonai nedr&sta protestuoti. Tomis priemon mis mes išpl š me iš masonerijos
pa)i protesto šakn&, kad tuo b du niekas mums kelio nepastot . Skelbdami gojams
liberalizm mes turime tuo pa)iu metu savo taut ir savo agentus didžiausiame paklusnume.
Gstatym ir valdžios autoitet puolimas. D l m s šmeižto goj &statymai pasidar
nebesvarb s. >statymams autoritetas atimtas liberalistiškais aiškinimais. Svarbiausiais
politikos principiniais reikalais teismas sprendžia taip, kaip mes jam nurodome, aiškina
reikal taip, kaip mes j& nušvie)iame. Ir visa tai niekieno nepastebima. Nors su teismu,
administracija mes joki santyki atseit neturime, bet ištikr j antraip. Taip pat mes
kovojame per laikraš)ius, randame ir dar kitoki kovai keli ... Net senatoriai ir aukštesnioji ar
aukš)iausioji administracija aklai mums ištikima. Tikrai gyvuliškas goj protas negali
analizuoti ir steb ti, tirti, juo labiau numanyti tai, & kuri pus gali pasvirti atitinkamas
klausimo pastatymas.
Iš anksto išrinkimas. Tame protavimo gabumo skirtume tarp goj ir m s galime
matyti išrinkimo ir žmoniškumo žymi . To žyd b do žym s daug skiriasi nuo gyvulišk
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goj proto žymi . Gojai ži ri, bet nieko nemato ir nieko nenumato (gal tik medžiaginiuose
daigtuose). Aišku, kad pati gamta skyr mus vadaut ir valdyt pasauliui.
B/simosios imperijos 3statym trumpumas ir aiškumas. Kai ateis m s atviro
(viešo) valdymo laikas, mes tuokart perdirbsim visus &statymus. M s &statymai bus trumpi,
aišk s, niekieno nelie)iami ir netur s joki dviprasmi aiškinim . Juos kiekvienas gal s ir
tur s gerai žinoti. Svarbiausias j bruožas – tai aukš)iausiosios valdžios klausimas.
Valdžios klausimas. Tada nebebus joki piktadarybi , nes reik s visiems atsakyti prieš
aukš)iausi j m s valdži .
Priemon prieš valdžios niekinim=. Valdžios niekintojai ir einantys prieš j bus taip
žiauriai baudžiami, kad niekam nebus noro savo j g bandyti. Mes eksime visus
adminisrtacijos veiksmus, tos administracijos, nuo kurios pareina valstyb s mašinos jimas,
nes jei joje b t netvarka – visur tuokart pasidaryt netvarka. Visi nusikalt liai m s &statym
bus kuo smarkiausiai baudžiami ir sukil liai žiauriausiai malšinami.
Bausm s žiaurumas. Slapstymasis, solidaringas darbas, dirbamas prieš žydus
administracijos valdinink tarpe,- visa tai tuoj išnyks po pirmosios žiauriosios bausm s. M s
valdžios galia tik žiauriomis bausm mis tepalaikoma. Bus bausta už kiekvien niekniek& d l
žyd laisv s.
Nukent j s, nors jisai ir nekaltas b t , visvien kaip tas kareivis žus m s valdžios
principo ir &statymo naudai, nes valdžia, principas, &statymas, neleidžia nukrypti nuo
visuomen s kelio & privatin& reikal . Tai padaryti mok s tie m siškiai, kurie vairuos
visuomen s vežim . Pavyzdžiui, m s teis jas žinos, kad nor dami pasigirti kavailišku
susimyl jimu, jie peržengi teisingumo &statym , kuris yra paruoštas žmon ms bausti, bet ne
teis j dvasios kokybei rodyti. Tokias veidmainingas kokybes leista rodyti privatiniame
gyvenime, bet ne visuomen s dirvoje, kuri yra aukl jamasis žmogaus gyvenimo pagrindas.
Kokio amžiaus bus teis jai? M s teis jams personalas tarnaus de daugiau kaip 55
met amžiaus: 1) Tod l, kad seniai labiau laikosi savo sen nuomoni ir neklauso nauj j
&statym , 2) tod l, kad ta aplinkyb pad s mums pasiekti tai, kad mes savo nuoži ra tuojaus
gal tum m savo teis j personal , jei jis mums nepatikt , pakeisti: kas nor s ilgiau išlikti
savo vietoje tur s aklai žyd klausyti. Apskritai savo teis jus mes rinksim s patys iš t tarpo,
kurie gerai žinos, kad j vaidmuo smaugti, bausti žmones ir taikyti &statymus nusikaltimams,
bet ne svajoti apie liberalizmo k lim , k taip šiandie gojai m gsta.
Teismo ir valdžios liberalizmas. Teismo valdinink kilnojimo b das dar ir tuo bus
tik s, kad jisai suardys valdinink solidarumo kolektyvizm ir visus pririš prie valdžios
interes , nuo kurios ir pareis j likimas. Jaunoji teis j karta bus išaukl ta paži rose apie
toki piktadarybi neleidim , kurios gal t suardyt ir pabloginti nustatytus m s valdinink
tarpusavio santykius. Šiandie goj nusikalt liai koketuoja su visokiais nusikalt liais, gerai
ne&sivaizduodami savo darbo, nes šiandieniniai valdytojai skirdami teis jus nesistengia &teigti
jiems pareigos jausmo ir darbo supratimo, kuris iš j reikalautinas. Kaip gyvulys išleidžia
savo vaikus desio ieškotis , taip ir gojai duoda savovaikams pelningas vietas, nesistengdami
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išaiškinti jiems, kaip tokia jo užimama vieta yra visiems svarbi. Iš to viso gali b ti dar viena
pamoka s kmingesniam m s veikimui. Mes išrusime liberalizm iš vis svarbesni j
strateginio m s valdymo post , nuo kuri pareina aukl jimas žyd gerovei kelti. > tuos
postus pateks tik tie, kurie m s bus išaukl ti &vairiems kraštams administruoti.
Pasauliniai pinigai. Jei kas pasakysi s, kad sen pinig pakeitimas daug iždui
kainuosi s, pasakau, 1) kad jiems bus surasta privatin tarnyba, o 2) pastebiu, kad m s ,
žyd , rankose bus sukaupti viso pasaulio pinigai. Tod l kam, kam, tik ne mums, ne m s
valdžiai brangumo bijotis.
Masonerijos absoliutizmas. M s absoliutizmas visais atžvilgiais bus nuoseklus, ir
tod l kiekvienas m s galingosios valdžios sprendimas bus gerbiamas ir neprieštaraujant
vykdomas. Valdžia ignoruos visus skundus, murm jimus, nepasitenkinimus, nes bus už tai
nusikalt liai žiauriausiai baudžiami.
Kasacijos teis . Mes panaikinsim kasacijos teis , kuri pereis vien tik & m s rankas,
valdan)iojo žinaii, nes mes negalime leisti, kad atsirast mintis žmon se, jog tai, kas
nuspr sta, es b t neteisinga. Jei kas nors atsitikt , tai mes patys kasuosime sprendim , ir
teis jai tokiais atvejais l ks iš savo viet ir bus taip smarkiai nubausti, kad ilgainiui tokie
atsitikimai jau nebepasikartos.
Kartoju, kad mes žinosime kiekvien m s administracijos žingsn&, administracijos,
kuri ir teliks sekti, kad žmon s b t patenkinti mumus ir klausyt m s , kai tos avys
piemens.
B/simojo valdytojo patriarchalinis pob/dis. M s valdymas bus patriarchalinio
pob džio, t.y. m s valdytojas neva bus vis t vas. Tada gojai taip susigyvens su mintimi, jog
tur& t v , kad be m s valdytojo paramos ir vadovavimo jie nebegal s gyventi, jei jie tik trokš
gyventi taikiai ir ramiai.
Valdytojo sudievinimas. Gojai pripažins m s valdytojo valdži kuo nuolankiausiai ir
jie t valdytoj sudievins, ypa) kai supras, kad visi m s valdininkai aklai vykd jo &sakymus.
Jie džiaugsis, kad mes visk suriaguliavome j gyvenime, kaip tatai daro išmintingi t vai,
kurie aukl ja savo vaikus klausyt ir savo tie siogines pareigas eiti. Juk tautos m s politikos
paslaptyse yra amžinai nesubrend vaikai, lygiai taip pat, kaip ir j valdžios.
Galingesnio teis – vienintel teis . Kaip patys matote, aš remiu m s despotizm teise
ir pareiga: teis , kad kiekvienas eit savo pareig yra tiesioginis vyriausyb s uždavinys, nes
vyriausyb yra savo valdini t vas. Ji turi galingesnio teis tam, kad naudot si ja kreipdama
žmonij & gamtos nustatyt tvark – paklusnum . Viskas pasaul& klauso, jei ne žmoni , tai
aplinkybi ir vis galingesni . Taigi, b kime mes, žydai, galingesni savo, o ne kieno nors kito
gerovei. Mes turime nesusim stydami ir be atodairos aukoti atskirus asmenis, nustatytos m s
tvarkos ardytojus, nes pavyzdingas už blog darb nubaudimas yra milžiniškas aukl jimo
akstinas.
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Izraelio caras – pasaulio patriarchas. Kai izra lit caras užsimaus sau ant šventos
galvos kar n , padovanot Europos, tada jis pataps pasaulio patriarchu. Jo paaukotos aukos
nebus tiek gaisongos, kiek goj yra buv per amžius d l didyb s manijos išžudyta, d l tos
goj valdži nesantaikos. M s caras nuolat biendraus su žyd tauta, sakydamas jai iš trib n
prakalbas, apie kurias ims tuojau kalb ti visas pasaulis.

Protokolas Nr. 16
Universitet sutramdymas. Panaikindami visokias kolektyvinias j gas ir didindami
savas, mes sutramdysime pirmaj& kolektyvizmo laipsn& – universitetus, peraukl dami juos
visai nauja kryptimi. J vyriausyb s ir profesoriai bus šiam reikalui ruošiamididžiausioj
paslapt& ir slaptomis m s išdirbtomis programomis. Kas iš j mums nusid s, t bausime be
ceremonijos. Jie bus baisiai atsargiai skiriami ir n kiek nepareis nuo krašto valdžios. Mes
išmesim iš universiteto valstyb s teis , kaip ir visk , kas lie)ia politikos klausimus mokslo
dalykai tebus išguldyn$jami tik keli dešim)i žmoni , skirt ne d l savo gabumo tik iš m s
išrinkt j tarpo. Universitetei neturi išleisti iš savo sien pienburni , kad jie bepolitikuodami
mums nekenkt , apie k (politik ) ir j t vai nieko neišman . Blogon pus n nukreiptas
didžiumos žmoni susipažinimas su politikos klausimais pridaro utopist ir blog valdini .
Juk ir j s patys galite matyti, kaip yra aukl jami šioje kryptyje gojai. Mums tenka &brukt & j
aukl jim visa tai, kas kuo puikiausiai suardyt juose tvark . Kai mes paimsime valdžios
vadeles tai tuokart mes prašalinsime visokius nereikalingus mokslo dalykus ir padarysim iš
jaunimo paklusnius m s vyriausybei avin lius, mylin)ius vyriausyb neva kaipo taikos ir
ramumo vilt&.
Klasicizmo vietoje... Kaip ir betkokiame senov s istorijos mokyme, kur daugiau blog
nei ger pavyzdži , mes pastatysime ateities program . Mes išbrauksim žmon ms iš galvos
visus tuos pra jusi amži faktus., kurie mums, žydams, nemalon s, palikdami iš j tik tuos,
kurie vaizduoja visas goj valdži klaidas. Praktiškojo gyvenimo mokslas, b tinojo
visuomen s sutvarkymo mokslas, žmoni santyki , kvail egoistini pavyzdži mokslas
stov s pirmose m s mokyklos programos vietose. Ta programa bus padalinta atskiromis
šakomis, nieku gyvu neapibendrinant vis dalyk d stymo. Toks klausimo statymas turi
yapatingos reikšm s, nes min tieji dalykai platina ir palaiko piktus blogus darbus. O mums to
tik ir tereikia.
Aukl jimas ir žinojimas. Kiekvienas visuomen s mokslas turi b ti taikomas visur,
atsižvelgiant & paskyrim ir darb . Pripuolamieji genijai visados mok jo ir mok s
prasiskverbti & kitas mokslo šakas, bet d l tos retos tikimyb s leist & svetimas nežin li eiles,
atimant vietas iš toki eilini - paskutin kvailyst . J s patys žinote, kuo visa tai baig si
gojams, kurie nenumat tos žalingos kvailyst s.
„Valdytojo galios“ reklama mokyklose. Kad valdantis asmuo tvirtai &sikibt &
savovaldini šird& ir & j prot , reikia d styti visiems žmon ms mokyklose ir turgaviet se apie
valdytojo reikšm ir darbus, apie visus jo steb klus.
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Laisvojo mokymo atmainymas. Mes panaikinsim by kok- laisv mokym . Mokiniai
tur$s teis$s su gimin$mis rinktis, kaip - kok- klub , - mokslo -staig . Per tokius
susirinkimus, šeštadieniais, mokytojai skaitys neva laisvas paskaitas žmoni santyki
klausimais apie pavyzdžio d$snius, apie represijas, gimstan ias d$l nes moning elgesi ir,
galop, apie nauj , dar neparodyt pasaulini teorij filosofij . Tas teorijas mes pad$sime
vietoj tik$jimo dogmato, kaipo pereinam j- laipsn- - m&s religij . Baig= savo veikimo
programos d$stym dabarty ir ateity aš jums dabar perskaitysiu t teorij pagrindus.
Minties savarankiškumas. Žodžiu sakant, žinodami iš amži patyrimo, kad žmon s
gyvena ir vadovaujasi id jomis, kad tos id jos žmoni &diegiamos aukl jant vienodai visokio
amžiaus asmenis, žinoma, tik &vairiais b dais, mes padarysim ir konfiskuosim savo naudai
paskutines savarankes minties prošvaistes, kurias mes jau seniai kreipiame & reikalingus mums
daiktus ar id jas.
Paveikslinis mokymas. Minties pažabojimo sistema jau veikia taip vadinamo
paveikslinio mokymo sistemoje. Tas b das, arba ta priemon pavers gojus & nem stan)ius
paklusnius gyvulius , laukian)ius vaizdingumo, kad k gyviau suprast . Pranc zijoje vienas iš
geriausi m s agent , Buržua, jau paskelb nauj vaizdingojo mokymo program .

Protokolas Nr. 17
Advokat/ra. Advokatavimas daro žmones šaltus, žiaurius, užsispyrusius, beprincipius,
stojan)ius dažniausia ant neformingos, grynai legalin s dirvos. Advokatai pripratino visus
ieškoti naudos ir naudos, o atpratino trokšti socialin s gerov s. Jie paskritai neatsisako jokio
gynimo, teisina kaltuosius visai neteisingai, ieškodami priekabi kiekviename &statym
kampelyje. Tuo b du jie demoralizuoja ir paniekina teism . Tod l mes ši advokat profesij
&varysim & siaurus r mus, ir tuo b&d atiteks j- vykdomajai valdžiai. Advokatai, kaip ir
teis jai nebetur s teis s bendrauti su bylin tojais, gaudami bylas tik iš teismo, tirdami jas tik
iš pranešam j užraš , ginant savo klientus tik ištardžius teisme iš paaišk jusi fakt . Jie gaus
vienod honorar , neatsižvelgiant & gynimo gerum ar blogum . Tai bus paprasti byl
pranešin tojai teisingumo naudai prieš prokuror , kuris kaltins: visa tai sutrumpins teismo
pranešim . Tuo b du nusistov s s žiningas bešalus gynimas. Tai pašalins ir ligi šiol buv
draug papirkin jimai, j sutikimas nuteisti taip, kad kyšio dav jui byla naudon išeit ...
Goj dvasinink 3taka. Goj dvasininkus mes jau susp jome diskredituoti, paniekinti
ir diskredituodami pasunkinome j misij , kuri šiandien gal j labai ir labai mums kliudyti.
Kiekvien dien j &taka žmon se maž ja.
S=žin s laisv . S žin s laisv paskelbta dabar visur. Tod l mus tik menkai skiria nuo to
momento, ligi sugrius krikš)ionyb ; su kitais tik jimais mes apsidirbsime dar lengviau. Bet
apie tai per anksti kalb ti. Mes klierikalizm ir klierikus taip suveršime, kad j &taka ne
pirmyn, bet atgal ims eiti.
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Popiežiaus r/mai. Kai aties laikas galutinai sugriauti katalik tik jim ir sunaikinti
popiežiaus r mus ir bažnytines &staigas, tai nematomos rankos pirštas parodys tautoms & t
r m pus . Kai &siutusi liaudis ims katalikyb griauti, mes išeisime, kaip ir jos gyn jai, kad
nekilt per daug didelio kraujo praliejimo. Tuo lap s gudrumu mes &siskverbsime & popiežiaus
r mus ir jau nebeišeisime iš ten, kol visiškai tos vietos j g iš)iulpsime.
Jud j (žyd ) karalius arba Patriarchas Popiežius. Jud j karalius bus tikruoju
pasaulio popiežiumi, t.y. internacionalin s žydiškosios bažny)ios patriarchas.
Kovos b/dai su gyv=ja bažnyCia. Ligi mes perversime jaunim & kitas laikinas tikybas,
o paskiau jau & sav j , mes atvirai neliesime gyvosios bažny)ios; kovosime su ja tik
kritikuodami, kad tuo b du pasidaryt skilimas.
B/simosios spaudos uždavinys. Apskritai m s s spauda kels aikšt s valstyb s darbus,
šmeiš tik jim , goj nesumanum aiškins ir kuošlykš)iausiai, kad visokiais b dais b t jie
žeminami. Tai moka daryti tik m s (žyd ) genialingoji tauta.
Policijos organizavimas. Savanori policija. M s karalyst bus dfievuko „Višnu“
apologija, nes jis, tas dievukas, yra &asmenintas žydas. Ir tuo b du mes visk matysime be
oficialios policijos pagalbos, kuri, m s aklai klausydama, kenkia ir kenk goj valdžioms
matyti kur ir kas valstyb je dedasi. Kaip m s programa rodo, vienas tre dalis m&s valdini
siki s kitus, nes tai bus j didžiausia pareiga, iš savanoriškos valstyb s tarnybos principo.
Tada nebus g da šnipu ir praneš ju b ti, bet už tokius darbus vien tik girs. Ta)iau už
neteisingus pranešimus bus smarkiai baudžiama, kad tvarka nesuirt .m s valdininkai bus
tiek iš žem j , tiek iš aukšt j visuomen s sluoksni : knyg leid jai, tipografai, knygininkai,
preki pardavin tojai, darbinikai, vežikai, tarnai ir t.t. šioji beteis , ne&galiota kaip tinkama
elgtis tik li dys ir pranešin s, o jos parodym tikrinimas ir areštai bus žandar korpus ir
miest policijos atliekami, kuriuos savo keliu v l tam tikri kontrolieriai kontroliuos.
Nepraneš s k buvo mat s ar gird j s politikos reikalais asmuo taip pat bus traukiamas
atsakomyb n kaipo už sl pim , jei bus &rodyta, kad jis tuo atveju bus buv s kaltas.
Koks kagalo špionažas, toks ir visur bus špionavimas. Lygiai taip pat, kaip b t
broliai, savo atsakomybe privalo pranešin ti kagalui jo prieš darbus arba jim prieš kagal
visi nežydai. Mes priversime visus gojus savo valstyb je tarnauti šnipais m s naudai.
Naudojimasis valdymu. Tokia šnip organizacija panaikins valdžiai pavoj , j$g ,
papirkim . – visa, k mes -ved$m savo patarimais, ant žmogišk teisi teorijomis goj
-pro iuose.
Tai kaipgi kitaip, jei ne tokiais kyši , pairkin jim ir demoralizavomo keliais b tum m
savo tikslo pasiek ir goj valdžias nusmukd . Vinas iš svarbiusi toki keli – tai tvarkos
darymo agentai, kurie gali ir moka visur valstybei kenkdami reikšt ir pl st žmon se savo
neorus palinkimus – savimeil , savavliavim ir pirmon galvon – kyši mom .
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Protokolkas Nr.18
Apsaugos priemon s. Kai mums reiks tur ti rimt priemoni apsisaugoti (didžiausi
nuodai valdžiai išaukštinti), mes padarysim suiru)i simuliacij arba nepasitenkinim
sukelsime savo gerais kalb tojais. Prie t oratori prisiplaks prijau)iantieji. Tadames gal sime
kratas daryti ir sekti tuos pa)iu nusikalt lius gojus su pagalba t pa)i m s bern kit goj .
Sekimas suokalbi tarpe. Viešoji apsauga – valdžios žlugimas. Kadangi dauguma
suokalbinink veikia ir meil s, d l plep jimo, ligi iš j pus s pasirodo koks veikimas, tod l
mes j neliesime, o tik &leisim & j tarp sekamuosius elementus. Reikia atminti, kad valdžios
didyb nyksta, jei jinai randa dažnai darant suokalbiu prieš j . *ia yra valdžios silpnumas
arba, kas darblogiau, teis tumas paliestas. Ž s žinote, kad mes sudauž me viešpatavusi goj
prestiž dažnais pasik sinimais & j gyvyb per savo agentus, akluosius m s bandos avinus,
kuriuos lengva keliais liberališkais žodžiais &stumt & blogus darbus, jei tik jie tur t politišk
pamušal . Mes priversime valdytojus pripažinti savo silpnum skelbiant atviras apsaugos
priemones ir tuo sumalsime pa)i valdži .
Žyd caro apsauga. M s valdytoj saugos tik paslap)iausia sargyba, nes mes
neduosim net minties kam, kad kas nors gal t prieš j& suokalb& daryti, su kuriuo jis negal t
kovoti ir nuo kurio jis tur t sl ptis. Jei mes leistum m toki mint&, kaip tai darydavo ir daro
gojai, tai savaime mes pasirašytum m mirties sprendim , jei ne jam pa)iam, tai jo dinastijai
artimoj ateit&. M s valdytojas ne kam kitam, kaip tik žyd tautai tarnaus. Tod l saugant t
dekorum jo valdžia bus gerbiama ir saugoma jo valdini , j visi dievins manydami, kad su ja
surišta kiekvieno valstyb s pilie)io gerov , nes nuo jos pareis visuomen s sutvarkymo
tobulumas. Saugoti car viešai, tai pripažinti jo j gos ir organizacijos menkum . M s
valdytojas žmoni minioje visados bus apsuptas kaip ir žingeidaujan)i moter ir vyr b riu,
kurie stov s nuošalyje, neva taip sau pripuolamai. Ir visa tai bus daroma slaptai, kad žmon s
nesuprast , jog )ia karalius saugomas. Tai bus pavyzdys ir kitiems susilaikyt ir nesigr sti. Jei
iš žmoni kas nor s perduoti prašyma, lysdami artyn per per eiles žmoni , tai pirmosios šnip
eil s tur s priimti tok& prašym ir prašytojui matant perduoti j& valdytojui – carui, kad visi
žinot , jog iš tikro prašymas neva viet pasiek s, jog, vadinasi, pats žyd karalius
kontroliuoj s ir pasirod s visiems geras. Valdžios garb reikalauja, kad ji išsilaikyt ir kad
žmon s gal t sakyti: „o jei tai žinot caras“, arba „caras t sužinos“.
Mistiškas valdžios prestižas. >steigus oficiali apsaug dingsta mistiškas valdžios
prestižas. Esant tam tikram dr sumui, kiekvinas vadina tuokart save jos šeimininku;
kramolininkas supranta savo j g ir, gav s progos, laikia momento pasik sinti valdži
versti... Gojams mes skelb m ir skelbsim vien , bet už tai galime matyti pavyzd&, prie ko juos
privar atviros apsaugos priemon s.
Areštas iš pirmo 3tarimo. Mes nusikalt lius areštuosim iš pirmo, šiek tiek pamatuoto
&tarimo: negalima bijoti to, kad &tariamieji politiniai nusikalt liai pab gt ir tod l reikia tokius
kuo žiauriausiai pribaigti. Jei dar galima, reikia tyrin ti priežastis, kurios vert kesintis
paprastuose eiliniuose pasikesinimuose. N r ko, pagaliau, dovanoti asmenims, kurie užsiima
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klausimais, kuriuose niekas, kaip tik vienui viena valdžia, nieko negali suprasti. Juk ir ne
visos goj vyriausyb s supranta t tikr j politik .

Protokolas Nr. 19
Jei mes neleisim savarankiškai užsiimti politika, tai antraip aštrinsim visokius
pranešin jimus arba peticijas, si lydami perži r ti valdžiai &vairius projektus žmoni b )iai
pagerinti: ta aplinka atvers mums m s valdini ydas arba fantazijas. Šiuo atveju mes arba
nor dami vykdysime, arba atmesime, kad tuo b du sukvailintum m galvojant& goj .
Kramolas. Kramolas yra ne kas kita, kaip šuns - drambl- lojimas. Gerai organizuotai
valdžiai ne iš policijos, bet iš visuomen$s pus$s, šuo loja - drambl- nesuprasdamas jo j$gos
ir reikšm$s. Tetenka tik geru pavyzdžiu išvardyti vieno ir kito reikšm= ir šunys nutils loj= ir
ims jam kit kart suokti uodegas iš baim$s.
Politiniai nusikaltimai prieš teism=. Kad visi imt ži r ti blogomis akimis & politinius
nusikaltimus, mes tokius politinius nusikalt lius pasodinsime & vien teisiam j suol drauge
su vagimis, pl šikais ir žmogžudžiais ir su visokiais kitokiais bjauriais ir negražius darbus
dirbusiais niekšais. Tada visuomen nebeskirs j vis ir ži r s & juos vienodai pasipiktindama.
Politini nusikaltim reklama. Mes stengsim s ir, manau, pasieksime to, ko visi gojai
nepasiek ir neišrado tokio kovos b do kovos su kramolu. Tam reikalui per spaud ir kalbose
– netiesiogiai gudriai paruoštose istorijos ir kalbose – netiesiogiai gudriai paruoštuose istorijos
vadov liuose mes reklamavome kankinim neva kramolinink prisiimt d l visuotino gero
id jos. Toji reklama didino liberal kontingent ir pastat t kstan)ius goj & m s gyvojo
inventoriaus eiles.

Protokolas Nr. 20
Finans programa. Šiandie mes paliesim finans program , kuri aš atid jau & gal
savo pranešimo, nes tas punktas yra sunkiausias ir sprendžiamasai m s plan puktas.
Prieidamas prie jo aš suprantu, k kalb jau ankš)iau netiesiogiai, kad m s reikšm s
rezultatas es s išspr stas skaitmen klausim . Kai mes &siviešpatausim, m s monarchistin
valdžia vengs, kad pati tvirta išlikt , juntamai tvirtai apkrauti žmon s mokes)iais,
neužmišdama savo t vo ir apiek no vaidmens. Kadangi valstyb s išlaikymas atsieina
nebrangiai, tai vistiek reikia tam reikalui gauti pinig . Tod l reiki ypatingai nuodugniai šis
klausimas išspr sti, kad lygsvara visur b t .
Progresyv/s mokesCiai. M s valdymas, kuriame caras tur s legalin fikcij
prigul jimo jam visko, kas yra jo valstyb je (tai yra lengvai &vesti & gyvenim ) gali &statym
keliu koki tik norima sum gauti reguliuojant j apyvart valstyb je. Tod l seka, kad išlaid
dengimui pinig geriausia imti iš progresyvaus mokes)io už nuosavyb . Tuo b du mokes)ius
sumok s nevaržant ir nieko nejuntant. Turtingi turi suprasti, kad j pareiga statyti savo pelno
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dal& & valsty b s kas , nes valstyb jiems garantuoja laisvai naudotis kitu turtu ir s žiningo
užpelno teise, sakau s žiningo, nes turt kontroliavimas pašalins vogimus &statym keliu. Ta
nacionalin reforma turi eiti iš viršaus, nes jei ateina laikas - ji b tina kaip taikos garantija.
Neturtingam mokestis yra kaip revoliucijos s kla ir atsiliepia blogai valstybei, nes metenka
stambmen , besivystydama smulkmenas. Be to mokestis kapitalistams sumažins turt augim
ir privatin se rankose, & kurias mes šiandie juos sutrauk m, kad suardžius goj valdžios j g –
valstyb s finansus.
Mokestis, did j s procent santyky & kapital duos kur kas didesnio pelno, negu
šiandieninis pagalvinis arba cenzo, kuris mums dabar naudingas tik kad suk lus goj tarpe
suirutes. J ga, kuria m s caras remsis yra sulygsvarinimas ir garantija taikos, kuriems
reikalinga, kad kapitalistai netekt savo peln dalies d l nepavojingumo savo valstyb s
mašinai. Valstyb s reikalus turi apmok ti tie, kuriems tai nesunku ir iš kuri yra ko imti.
Tokia priemon nebekoršina netur)i prieš turtingus, nes jie matys t turting kaipo reikaling
valstyb s finansin paspirt&, matys jame taikos ir gerov s k r j .
Kad inteligentai mok tojai per daug nesisk st d l nauj mokes)i , jiems t mokes)i
tikslams bus duodamos smulkios apyskaitos, išskyrus, žinoma, tas sumas, kurios bus
skiriamos sostui ir administracijos &staigoms išlaikyti. Viešpataujantis asmuo netur s savo
turt , jeigu viskas, kas yra valstyb je, yra jo nuosavyb . Kitaip vienas prieštaraut antram:
nuošali turt faktas panaikint nuosavyb s teis visuotinam valdymui. Viešpa)io gimin s,
išskyrus jo an kus, turi eiti & valstyb s tarnautojo eiles arnba dirbti tam, kad gaut nuosavyb s
teis : car kraujo privilegija neturi tarnauti išdo eikvojimui.
Progresin žymini mokesCi rinkliava. Pirkimas, pinig gavimas arba paveld jimas
bus apmokamas progreinia žymini mokes)i rinkliava. Kas nepraneš ir sl ps t , tas susekus
tur s ypatingai mok ti. Gauti pardavimo rašteliai turi kiekvien savait b ti nešama & vietin
iždin , pažymint vard , pavard ir gyvenam j viet buvusiojo ir naujojo turt valdytojo. Tas
vardinis perdavimas turi prasid ti nuo tam tikros sumos, viršijan)ios paprastas pirkimo ir
pardavimo išlaidas, kurios bus apmokamos tik žyminiu mokes)iu, nustatytu procentais nuo
vieneto. Išskaitykite, kiek kart tokie mokes)iai pralenks goj valstybi pajamas.
Fondo kasa. Valstyb s fondo kasa tur s tam tikr atliekamos sumos kompleks , o visa
tai, kas bus surinkta daugiau, eis & apyvart . Iš t sum bus ruošiami visuomeniniai darbai.
Toki darb iniciatyva, einanti iš valstyb s šaltini , kietai pririš darbininkus prie valstyb s
interes ir prie viešpataujan)i . Iš t sum dalis bus išskirta išrad j ir gamybos premijoms. Iš
to seka, kad iš numatyt ir išskaityt sum laikyti pinigus valstyb s kasose, nes pinigai ura
apyvartai ir, jei jie stov s be naudos, sunkiai atsilieps valstyb s mechanizmui.
Popieriai ir pinig apyvartos sustingimas. Pamainomojo ženklo dalies pamainymas
procentiniais popieriais padaryt kaip tik tok& mistingum . Tos aplinkyb s pasekm s dabar
jau gana ryškios.
Atsiskaitomumas. Mes &steigsime atsiskaitymo r mus, ir juose valdovas bet kuriuo
metu gal s susipažinti su išsamia valstyb s pajam ir išlaid ataskaita, išskyrus einamojo
m nesio, kurio ataskaitos dar nesp ta sudaryti...
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Vienintelis asmuo, kuriam ner p s grobstyti kas , - tai j savininkas, valdovas. Štai
kod l jo kontrol pašalins nuostoli ir išeikvojim galimyb .
Atstovavimo atšaukimas. Atstovavimas, kurio reikalauja etiketas, pri mimuose,
atimantis brang valdovo laik , bus panaikintas, kad valdovas tur t daugiau laiko kontrolei ir
samprotavimams. Tuomet jo galyb nebus suskaldyta laikiniesiems tarnautojams, d l sosto
blizgesio ir puošnumo apsupusiems j& ir suinteresuotiems tik savo, o ne valstyb s interesais.
Kapital s=stingis. M s parengtos ekonomin s kriz s gojams buvo ne kas kita, kaip
pinig iš mimas iš apyvartos. Milžiniški kapitalai buvo &šaldomi ošgaunant pinigus iš
valstybi , kurios prival jo iš t kapital prašyti paskol . Šios paskolos apsunkino valstybi
finansus procentiniais mokeš)iais, ir kapitalai jas paverg ... Pramon s koncentravimas
kapitalist rankose iš)iulp visas smulki verslinink , taip pat ir valstyb s sultis.
Pinig emisija. Pinig emisija turi b ti suderinta su gyventoj prieaugiu, be to, b tina
priskai)iuoti nuo pat gimimo ir vaikus kaip pinig vartotojus. Emisijos perži r jimas yra
esminis klausimas visame pasaulyje.
Valiuta auksu. J s žinote, kad valiuta auksu buvo praž tis j pri musioms valstyb ms,
juolabiau, kad mes auks , kiek tai buvo &manoma, iš m me iš apyvartos.
Vert s valiuta. Pas mus turi b ti &vesta darbo j gos vert s valiuta, ar ji b t popierin ,
ar medin . Mes išleisime pinigus pagal kiekvienio pavaldinio normalius poreikius, prid dami
j kiek& su kiekvienu gimusiu žmogumi ir sumažindami su kiekvienu mirusiuoju.
Ataskaitoms vadovaus kiekvienas departamentas (pranc z
administracinis
padalijimas), kiekviena apylink .
Biudžetas. Siekiant neužlaikyti pinig išdavimo valstyb s poreikiams, j sumos ir
laikas bus nurodomi valdytojo &sakymu: taip bus pašalinta ministerijos protekcija vienoms
&staigoms, darant žal kitoms.
Pajam ir išlaid biudžetas bus tvarkomas lygiagre)iai, kad jis vienas kito neužtemdyt .
Suprojektuotas goj finansini &staig ir princip reformas &vilksime & tokias formas,
kad jos niekam nesukels nerimo. D l finansin s goj netvarkos atsiradus finansinei painiavai,
atkreipsime d mes& & reform b tinum . Pirmiausia netvarka pavadinsime tai, kad jie pradeda
nuo paprasto biudžeto patvirtinimo, o jis met metais auga d l šios priežasties: t biudžet
ištempia iki pus s met ; paskui daro pataisas biudžete, kur& ištuština per tris m nesius, tada
prašo papildomo biudžeto, ir visa tai baigiasi likviduojan)iu biudžetu. O kadangi kit met
biudžetas tvirtinamas pagal bendro apskai)iavimo sum , tai kiekvien met nutolimas
pasiekia 50% per metus, d l to metinis biudžetas &vykdomas per dešimt met . D l toki
priemoni , kurias sau leidžia goj valstybi ner pestingumas, ištušt jo j kasos. Po to
paskol laikotarpis sunaudojo liku)ius, ir visos goj valstyb s sužlugo.
J s puikiai suprantate, kad toks šeimininkavimas, kurio išmok me gojus, visai netinka
mums.
Valstyb s paskolos. Kiekviena paskola &rodo valstyb s nepaj gum ir valstybini teisi
nesupratim . Paskolos kaip Damoklo kardas kabo virš valdytoj galv , kurie, užuot iš savo
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pavaldini m laikinus mokeš)ius, su ištiesta ranka eina prašyti m s bankinink išmaldos.
Išorin s paskolos nelyginant siurb l s, kuri niekaip negalima nukratyti nuo valstyb s k no,
kol jos pa)ios nukris arba valstyb j atsikratys. Bet goj valstyb s nenumeta j , o vis labiau
jas deda ant sav s, tod l neišvengiamai turi praž ti nuo savanoriškai išliejamo kraujo.
Iš esm s k gi labiau reiškia paskola, juo labiau išorin ? Paskola – tai išleidimas
valstyb s vekseli , turin)i procentin& &sipareigojim pagal pasiskolinto kapitalo sum . Jeigu
paskola apmokama 5 %, tai po 20 met valstyb veltui išmok s sum , lygi pasiskolintam
kapitalui; po 40 met ji išmoka dvigub sum , per 60 met – trigub , o skola taip ir lieka
nepadengta.
Iš šio apskai)iavimo matyti, kad esant visuotiniams mokeš)iams valstyb atima pinigus
iš vargšo kišen s & turtuoli kišenes, bet kai mes papirkome k reikia, kad b t skolinamasi iš
svetur, tai visas valstyb s turtas m plaukti & m s kasas ir visi gojai em mok ti mums
valstyb s don&. Jei viešpataujan)i goj lengvatiškumas, atsižvelgiant & valstyb s reikalus ir
ministerij parsidavimus, arba finansini klausim nesupratimas valdan)i asmen išskolino
savo kraštus m s bankams neapmokestinamomis skolomis, tai reikia žinoti, kiek mums tai
atsi jo darbo ir pinigo.
Viena procentin serija. Mes nelaikysim veltui pinig , ir tod$l nebus valstyb$s
procentini popieri . Bus tik viena procentin$ serija, kad pinig apmok$jimas neatiduot
valstybei galvos d$l$ms iulpti. Teis$s tetur$s leisti procentinius popierius tiktai vienos
pramon$s kompanijos, kurioms nebus sunku apmok$ti procentus nuo pelno, kurio valstyb$
neišdirba už paskolintus pinigus kaip tos kompanijos, nes ji ima leisti bet ne operacijoms.
Pramon s popieriai. Pramon s popieriai bus supirkin jami ir vyriausybei, kuri iš
tuolaikinio donio mok tojo paskolomis virs paskol dav ju iš išrokavimo. Ta priemon neleis
pinigams stov ti, panaikins dykin jim ir tinginyst , kurie mums nuvo naudingi prie
savaranki goj , bet negeistini m s valdyme. Kaip aiškus nesumetimas grynai gyvulišk
goj prot , pasireišk s tada, kai jie skolinosi iš m s su procentais; jie negalvojo, kad vistiek
tie patys pinigai ir net dar su procentiniu sumok jimu jiems teks semti iš savo valstyb s
kišen s atsiskaitant su mimis. Geriau buvo imti sta)iai pinigus iš sav j . Tas &rodo išrinktojo
m s proto genialum , kas mes mok jome jiems išaiškinti paskol reikal , kad jie &sivaizdavo
tur si iš to sau naudos.
M s išrokavimai, kuriuos mes paskelbsim kai ateis laikas, per amžius išband tomis
pa)iomis goj valstyb mis, bus aišk s ir rimti ir visiems parodys naudos. Jie pad s gal toms
blogyb ms, per kurias mes nusmaug m ir paverg m gojus, bet kurie negali b ti leisti m s
imperijoje. Mes taip sutvarkysim išrokavimo sistem , kad nei valdytojas, nei menkiausias
valdininkas negal s n mažiausios sumos pasisavinti arba kitiems ne m s reikalams skirti.
Be atsakomo pelno valdyti negalima. Žingsniuojame aptartu keliu ir su nenustatytu išteklium,ž sta pusiaukely herojai ir didvyriai.
Goj valdovai. Laikininkai, mason agentai. Goj valdytojai, kuriuos mes kitados
atitrauk m nuo valstyb s reikal atstovyb s priemon mis, etiketais, puotomis, buvo tik m s
valdymo širmais. J pavaduotojai laikinink atskaitomyb s jiems buvo sudaromi m s agent
ir kiekvien kart patenkindavo siaurapro)ius gojus pažadais, kad b t numatoma santaup ir
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pagerinim ... Iš kur santaupos: iš nauj mokes)i ?... Gal jo klausti ir neklaus skai)iavusieji
m s apyskaitas, projektus... J s žinote, prie ko juos privar toks ner pestingumas, prie kokio
finans iširimo jie pri jo, nors ir steb tinai darbš)ios goj tautos.

Protokolas Nr. 21
Vidaus paskolos. Prie paskelbto jums praeitame pos dy prid siu dar smulkesn&
išaiškinim vidaus paskol , užsieni paskol aš daugiau nebeliesiu, nes jos mus maitino goj
taut pinigais. Ms s valstyb j nebus svetimšali , t.y. ko nors išorinio. Mes naudodamies
administratori parsidavimu ir valdytoj ištižimu, gautum m dvigubas, trigubas ir didesnes
sumas, susiaurindami goj vyriausyb ms visiškai valstyb ms nereikalingus pinigus. Kas
gal jo tai su mumis taip padaryti? Tod l d stysiu smulkiau tik vien vidaus paskol .
Paskelbdamos tokios paslaugos nutarim valstyb s ima rinkti pinigus savo vekseliais, t.y.
procentiniais popieriais. Kad jie b t prieinami visiems, joms skiria kain nuo 100 ligi 1000.
Be to atmetama pirmiems skolintojams. Kit dien ty)iom j kainos pakeliamos neva tod l,
kad visi puola j pirktis. Per kelias iždini kasos bus pilnos pirk j ir pinigus d din s kur
(kam juos imti). Pasirašymas neva daug kart viršina paskolos laid : tame visas efektas – štai
kaip pasitikima valdžios vekseliais.
Pasyvas ir mokesCiai. Bet kai komedija suvaidinta, tai atsiranda pasyvo pasidarymo
faktas ir be to labai sunkaus. Procentams išmok ti tenka griebtis nauj paskol , ne
mažinan)i , o tik didinan)i pasiskolyt kapital . Kai kredito neb ra tenka naujais mokes)iais
padengti ne paskol , bet jos procentus. Tie mokes)iai – pasyvas, vartojamas pasyvui padengi.
Konversijos. Toliau ateina konvercij gadyn . Bet jos mažina procent mok jim , bet
nepadengt skol . Be to jos negali b ti padarytos nesusitarus su skolintojais: konversij
skelbiant si loma pinig gr žinimas tiems, kas nesutinka savo popierius konversuoti. Jei visi
išreikšt nesutink ir pareikalaut savo pinig gr žinti, tai vyriausyb s b t su)iuptos savo
pa)i meškere ir negal t išmok ti pasi lyt pinig . Laimei, nenurimstantys finans
reikaluose goj valdži valdiniai, visados sak , jog kursas krent s ir maž j procentai ir v l
nauju pinig d jimu ir palengvinti savo valdžioms keli milijon pasyv panaikinti. Dabar,
esant vidaus paskoloms, toki juok kr sti gojai jau negali, žinodami, kad mes pareikalausim
vis pinig atgal.
Bankrotai. Tuo b du pripažintas bankrotas geriausia yra priemon suardyti ryšius tarp
taut ir j valdži reikal .
Taupmen kasos ir rentos. >sid m kite:šiandie visos vidaus paskolos buvo
konsoliduotos taip vadinamomis, skrajojamomis paskolomis, t.y. tokiomis, kuri išmok jimo
terminai artimi. Tos paskolos mok ta iš pinig , pad t & taupmen ir ištekli kasas. B dami
ilg laik valdžios žinioje tie fondai išgaruoja procentams apmok ti užsieni paskoloms, o
vietoj j , dedamos tiek pat sumoj rentos ind liai. O tai tie paskutiniejis ir užlopo visus plyšius
valst. Goj kasose.
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Pramon s brangenybi taksavimas. Mes biržas paversime milžiniškomis valdžios
kredito &staigomis. J tikslas bus taksuoti pramon s brangenybes taip kaip valdžia nor s. Tos
&staigos gal s mest & rink už 500 milijon pramon s popieri vien dien , arba supirkti už
tiek pat. Tuo b du visos pramon s &mon s pareis nuo m s . Tik j s pagalvokite, kokios
galyb s mes, žydai, per tai &gysime!
Fondo birž panaikinimas. Kai mes &s sim & pasaulio sost , tai visi finansiniai
iškraipymai, kaip netinkantys m s interesams, bus be p dsak panaikinti, kaip bus
panaikintos ir visos fondo biržos, nes mes neleisim svyruot m s valdžios garbei kain
svyravimu & brangybes, kurioms mes &statymu nustatysim kain be joki j kilnojim ir
kritim . Po pakilimo seka kainos kritimas; tai mes labai gerai naudojome prieš gojus.

Protokolas Nr. 22
Ateities paslaptis. Visu tuo, kas ligi šiol mano tamstoms buvo pranešta, aš stengiaus
r pestingai nupiešti dabarties ir praeities paslapt&. Visatai ruošia ateities &vykius m s naudai.
Ir visatai daro m s paslapties d sniai nukreipti prieš gojus ir j finansines operacijas. Šia
tema man belieka jau nebedaug ko prid ti. M s rankose didi šiandien j ga – auksas.
Kiekvien valand mes galime jo gauti iš savo sand li ir kiek tik norime.
Ilgaamžis blogas kaipo b/simojo g rio pagrindas. Argi jums dar &rodin ti, kad m s
valdymas žyd dievo skirtas... Nejau tokiu savo turtu mes ne&rodysim, kad visas tas piktas,
kur& per tiek amži mes tur jom daryti gal gale privar mus prie m s laim jimo... Nors ir
prievartos keliu, bet mes laim j . Mes mok sim &rodyti, kad ms geradariai, gr žin
iškoneveiktai žemei ger ir asmens laisv . Mes jai duosim naudotis ramybe, taika, gerais
santykiais, su s lyga, žinoma, saugoti m s nustatytus &statymus ir mums vergauti. Mes
išaiškinsim, kad laisv n ra išdykauti, kad asmens laisv negali jaudinti sav s ir kit per
kalbas miniose, bet kad tikra laisv yra asmens nelie)iamyb . Mes panaikinsim goj aš, o tik
viešpataus m s aš, nes mes turim teises.
Valdžios oreolas ir mistiškas jos garbinimas. M s valdžia bus garsi, nes ji bus
galinga, valdys ir vairuos, bet nesivilks paskui lyderius ir oratorius, šaukian)ius neprotingus
žodžius, kuriuos jie vadina dideliais principais, ir kurie ne kas kita, iš tikr j sakant, kaip
utopija... M s valdžia ži r s tvarkos, kurioje ir yra visa žmoni laim . Tos valdžios oreolas
&teigs mistišk garbinim jos ir dreb jim prieš j vis taut . Tikroji j ga niekur nenusileidžia,
net prieš Diev : niekas nedr&sta prie jos prieiti ir jos susilpninti.

Protokolas Nr. 23
Prabangos daikt gamybos sulaikymas. Kad tautos &prast klausyti, reikia &pratinti jas
nusižeminti. Tam reikalui reikia sumažinti prabangos daigt gamyb . Tuo mes sutramdysim
goj pasip tim .
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Rank gamyba. Mes atstatysim rank gamyb , kuri suardys priva)i fabrikant
kapitalus. Tai reikalinga dar ir tod l, kad tprivatiniai fabrikai dažnai vadovauja, nors ir ne
visados s moningai, mini mint& prieš valdži .
Nedarbas - vis pavojingiausias daiktas vyriausybei. Lygiai taip bus ir mums, kai tik
valdžia atiteks & m s rankas.
Girtuokliavimo uždraudimas. Girtyb bus taip pat užgintair baudžiama, kaipo žmoni
nusižengimas prieš žmoniškum , virstan)ius d l alkoholio &takos & gyvulius. Valdiniai, dar
kart kartoju, aklai klauso tik j gos, visai nepareinamos nuo j rankos, kurioje jie junta
kalavij , palaikant& ir ginant& nuo socialini botag drožim ... kam joms reikalinga žyd
karali angelo siela, tereikia, kad jie jame matyt &asmenint j g ir gali
Senosios visuomen s išnaikinimas ir jos naujai atgimdymas. Valdytojas, kuris pakeis
šiandie esan)ias goj valdžias, baigian)ias savo dienas tarp m s rankomis demoralizuotos
visuomen s, atmetan)ios net Dievyb , iš kurios eina & visas puses anarchijos ugnis, pirmiausia
tur s stoti gesinti tos vis ryjan)ios liepsnos. Tod l žyd karalius tur s išnaikinti toki
visuomen , nors ir joms naikinti reikt ir žyd kraujo pralieti, kad iš tokios senb os
visuomen s atsirast tvirtai organizuota kariuomen , kovojanti už pat& karali ir neduodanti
niekam žyd pasaulin s valstyb s &žeisti.
Dievo išrinktasis. Tas išrinktasis yra iš viršaus skirtas, kuris sutramdys neprotingas
j gas, varomas instinkto, bet ne proto, gyvuliškumo, bet ne žmoniškimo. Tos j gos dabar
dži gauja pasireikšdamos vagyst se ir visokiuose darbuose, varžan)iuose laisv ir teis . Jos
suard visas socialias tvarkas, kad ant j pasta)yti jud j karaliaus sost , bet j rol baigsis
m s karaliaus &sigal jimo valandoje. tuomet jas teks nušluot nuo karališko kelio, kuriame
neturi b ti nei šakut s, nei dulkel s. Tada tik mums bus galima pasakyti tautoms: d kokit
žyd dievui ir klaupkit s prieš žyd karali , prieš žyd žvaigždes ir j leten .

Protokolas Nr. 24
Dovydo karaliaus šakn 3leidimas. Dabar pašnek$siu, kaip reikia Dovydo karaliaus
dinastijai šaknis -leisti kiaurai per vis žem=. Tas -leidimas bus pirmiausia tame, kame ligi
šios buvo j$ga užsilikimo m&s išmin i vedimo vis pasaulio reikal , nukreipimo minties
aukl$jimo visos žmonijos...
Caro ruošimas. Keli Dovydo s klos nariai ruoš car ir jo paveld tojus, rinkdami juos
ne veld$m$s teise, bet atsižvelgdami & gabumus, aiškindami jiems politikos paslaptis, valdymo
planus, ta)iau su s lyga, kad niekas t paslap)i nežinot . Tokio veikimo tikslas tas, kad visi
žinot , kad valdymas negali b ti duotas tam, kuriam nebuvo visos žyd paslaptys žinomos.
Tik tiems asmenims bus aiškinama, kaip taikyti išvardintus planus, vis sekim ekonomikos
eigos ir socialini moksl , žodžiu, visa -statym dvasia nejudinamai nustatyt pa ios
gamtos sureguliuoti žmoni santykiams.
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Tiesiogini 3p dini pašalinimas. Valdytojai dažnai bus prašalinami nuo sosto, jei
mokslo metais pasirodyt es lengvatikiai, minkšti ir tur t kitoki trukdan)i valdyti
savybi , kenksming karaliaus garbei. Tik ypa) gab s, nors ir žiauriausi, m s išmin)i bus
prileisti & sost . Jei susirgt , valia prtanykt arba kaip kitaip neišgal t , carai tur s perduoti
valdym & kitas galin)ias valdyti rankas. Caro veikimo planai, ypa) ateit&,bus nežinomi net
tiems, kuriuos vadins artimaisiais patar jais.
Caras ir trys jo pašv?stojai. Caro likimas. Tik caras ir trys j& pašventusieji žinos
ateit&. Caro asmeny, valdan)io nepajudinama valia save ir žmonij , visi išvys kaip ir likim su
jo nežinomais keliais. Niekas nežinos, ko caras nori pasiekti savo &sakymais. Tod l niekas ir
neišdr&s stoti skersai nežinom keli . Suprantama, reikia kad car proto rezervuaras tikt jo
galvoje esan)iam valdymo planui. Štai kod l jis žengs & sost ne kaip kitaip, kaip tik min t
išmin)i išbandytu protu. Kad žmon s žinot ir myl t karali reikia, kad jis kalb t si
prekyviet se su žmon mis. Tai sutvirtina ir sujungia dvi j gas, šiandie atskirtas m s pa)i
teroru viena nuo kitos.
Tas teroras buvo reikalingas savo pasiekti, t.y., kad abi tos perskirtos j gos b t m s
&takoje.
Jud j caro dora. Jud j caras neturi b ti savo geiduli valdomas, ypa)
saldžiageidulio: nei vienos savo b do pus s jis neturi duoti gyvuliškiems instinktams valdžios
ant savo prote... Geiduliavimas labiausiai ardo proto gabumus ir paži r aiškum , atitraukiant
mintis & blogesn ir labiau gyvulišk žmogaus veikimo pus .
Žmonijos parama pasaulio valdytojo asmeny iš šventosios Dovydo s$klos turi
paaukoti žyd tautai visas asmenines patraukas.
M s valdytojas turi b ti pavyzdingas, be yd .
Šiuo baigiasi žyd gudragalvi protokolai.
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