Katechismus
hebrejce v SSSR
(Pravidla chování)
První ervnovou sobotu roku 1946 zabavila tajná policie v
Leningradské chorální synagoze u izraelských diplomat (kte í
tehdy ješt nem li imunitu, Izrael byl vyhlášen teprv 14.5.1948)
anonymní kníže ku, podle tisku i papíru vytišt nou v cizin , a
Ždanov ji odnesl k Stalinovi.
Ten nejprve myslel, že jde o provokaci, že Izrael chce se
odchýlit od prosov tské orientace, kterou Ben Gurion Stalinovi
slíbil. Ale jelikož izraelští diplomaté v Moskv ší ili dokument
mezi ruskými židy i nadále, usoudil, že sionisté spíš hodlají
vyvolat vlnu uprchlík do nového státu Izrael, kterou v p ípad
nových pogrom Stalin by byl donucen nejen povolit, ale i
financovat. Stalin k pogrom m nep istoupil, avšak po otrav
Gottwalda dostal strach o vlastní život. Reagoval aférou "bílých
bl z" a zatýkáním žid . Brzo poté zem el.
(Bílé bl zy - skupina židovských léka , kte í prý otrávili adu
osobností, v etn Ždanova za jeho antikosmopolitismus a s.
prezidenta Gottwalda za to, že dal pov sit žida Slánského.
Andrej A. Ždanov - otráven r. 1948. Gottwald - otráven v
Moskv 11.1.1953, zem el až 14.3.1953, 9 dní po Stalinovi,
podle mín ní národa "na nachlazení a na chlast.")
Je udivující, že tak d ležitý dokument, který etly miliony lidí a
sehrál historickou úlohu, nebyl do eštiny oficiáln p eložen,
snad se o n m ani nedo tete; asi se vydavatelé bojí. Je možné,
že existovala i verze pro jiné národy.
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V Rusku se pro ni ujal název Katechismus žida SSSR, a koliv
židovské náboženství žádný katechismus nezná. P ipomíná víc
jak 100 let staré Protokoly, snad proto byla vyhlášena za
podvrh. Ale vypadá aktuáln i po t ch svých 65. letech existence
a nedávno posloužila jako p edloha kaš enizmu (židovskému
hnutí psychiatra P. Kaš enka).
P eklad p vodního textu jsem kombinoval s prvním vydáním z
Tel Avivu z r.1958 a zkrátil o pár desítek v t.
LP

Hebrejci !

Milujte se navzájem, podporujte se vzájemn , bu te jednotni, i
v p ípad , že jste rozmíst ni po širokém povrchu zemském, i v
p ípad , že jste blízko sebe a nenávidíte jeden druhého.
Naše síla spo ívá v jednot . V ní je záruka našich úsp ch , naší
spásy a našeho rozkv tu. Mnohé národy zahynuly, protože
nem ly jasný program a dlouhé lokte. Zato my, díky našemu
rozptýlení po celém sv t a p esto v jedné rodin , prošli jsme
zkrz staletí, zkrz národy, p ežili jsme, rozmnožili se a zocelili.
Jednota je náš cíl i prost edek k dostižení cíle /.../
Pomáhejte si navzájem, nebojte se používat protekci - je to náš
hlavní instrument. Náš nacionalismus je internacionální a proto
v ný. Otvírá dve e hebrejc m všech národností, všech vyznání
a všech politických stran. Skute ný internacionalismus je pouze
ten, který má krevní vztah s židovstvím, vše ostatní je profanace
a klam. Obklopte se lidmi blízkými krví, jen oni vytvo í vám
nutnou biosféru.
Formujte naše kádry. Kádry eší vše, kádry dneška jsou náš
zít ek. Každá laborato , každá katedra, každý institut, asopis,
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noviny, vydavatelství musí se stát tavírnou našich národních
kádr .
Dejte gój m více vodky, aby degradovali a skute n
p edstavovali pracující skot. Peníze, alkohol, sex a žádná
duchovnost! Sami nekonzumujte žádný alkohol, neku te, abyste
rodili zdravý, t lesn zdatný židovský dorost, schopný p evzít
štafetu nové generace.
P ipravujte hebrejskou mládež, aby p evzala štafetu nové
generace. Nech každé pokolení nežid se st etává s naší lépe
vyzbrojenou mládeží. Všemi prost edky potla ujte sebev domí
gój . Nejlepšího mezi nimi rozdr te, snižte, zato toho
nejhoršího, podobného tupému beranu, povyšte.
Pokaždé, kdy odchází starší pokolení, na jeho místo musí
nastoupit mocná kohorta výborn p ipravených, mladých žid ,
zakalených duchem Izraele.
Za tím ú elem jmenujte naše mladé lidi na klí ové posty,
dokažte jejich geniálnost a zralost. I když takoví n kdy nejsou,
však oni dozrají ve své funkci. Kdo porou í, ten má pravdu.
Svým d tem musíme p edat víc, než jsme p evzali od svých
otc , aby i oni to uchránili, rozmnožili a p edali svým
potomk m. V tom je naše síla, naše stabilita, naše nesmrtelnost,
by ve srovnání s v tšinou gój , jsme fyzicky slabší. Nevadí;
bohem vyvolený syn Izraele nepot ebuje se zabývat t žkou
prací. Moysey Yegova pravil: "U každého syna Izraelova
kolena bude 2800 otrok . Gójové, to jsou naši otroci..."
Sv t je krutý a není v n m místa na filantropii. Každý národ je
sám svého št stí str jce. Neohlížejte se na kádry slovanské.
Když jsou leniví o sebe se postarat, pro bychom my m li se
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starat? Leniví a s nedostatkem energie k myšlení, hlásají
ubre enou propagandu o snášenlivosti a lásce k bližnímu.
Zakládejte kolektivy a pomocí t chto kolektiv vytla ujte góje.
Nezapomínejte, že všechny vysokopostavené, vlivné, výnosné
funkce na prostoru od Karpat k Tichému oceánu náleží nám
právem našeho vyvolení. Sou asn m jte na z eteli, že mnozí
nežidé, pokud si berou z nás p íklad, mohou dor st do naší
úrovn a mohou zabírat místa, která náleží pouze nám,
sv tozá ným syn m Izraele.
Náš veliký mudrc kdysi na nevolnickém rynku v ím je nazval
sklavami, to jest otrokami v duši. Proto u našich nohou musí
padnout všichni slované jako první. Pohrdejte jejich
milosrdenstvím, povzneste se nad ním, synové Izraele, tak jako
Jehova povznesl se nad námi. On však nás vyvolil, povýšil se
nad námi ale neponížil nás, nás jedine ných.
Zakládáme kolektivy proto, aby gójové nám nep ekáželi žít
naším zp sobem. Nech oni zkusí také d lat své kolektivy, ale
sotva se jim to poda í. Díky svému egoizmu rozhádají se d íve,
a my s pomocí Nejvyššího jim v tom pom žeme.
V Rusku gójové od nás mnohé p ejímají. Jejich opi í mimikra
sama není nebezpe ná, pokud mezi nimi nedojde ke slad ní
názor na mnoho otázek, což by vedlo k spole nému ve ejnému
mín ní. To by pak p edstavovalo velkou sílu a nám bylo
nebezpe né.
A proto rozhádanost gój je náš úkol. Nedopus te, aby se dala
dohromady ohromná masa gój , která by nás mohla pohltit. Na
druhé stran , k smíru také nesm ujte, protože nenávist gój
násobí naši ostražitost a tudíž naše síly.
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Slované, obzvláš Rusové, nejsou schopni hlubokého myšlení,
analyzovat a d lat vývody. Podobají se sviním, které žijí s
rypákem ve svém koryt a netuší, že nad nimi je nebe. Veškeré
jevy p ijímají povrchn , p íliš konkrétn , nevidí fakta v jejich
následnosti a spojitelnosti, nejsou schopni p emýšlení,
zobecn ní a abstrakce. Každý p ípad je pro n pouze p ípad, by
k n mu docházelo asto.
Naše ideologie je v zásad opa ná. Oni: Radší mí ale líp. My:
Radši víc ale líp. Oni: Radši být chudý a zdravý než bohatý a
nemocný. My: Radši zdravý a bohatý než chudý a nemocný.
Oni: Všechno nebo nic. My: Radši n co než nic. Oni: Rozdávat
je stejn milé jako dostávat. My: Obdarovat n koho m že být i
p íjemné, ale dostat n co je nejen p íjemné, je i užite né.
Oni: Dodržovat zákony je povinnost, je to základ harmonie
spole nosti. My: Zákon je hora, chytrý lov k horu obejde. Oni:
Zvít zíme nebo zem em. My: Vít zství pro život a št stí,
nikoliv život pro vít zství. K emu je vít zství, nep inese-li
život v blahobytu? Ho e z porážky lze p estát; všeho dosáhne
ten, kdo umí ekat.
Vše, co umí a znají gójové, my umíme také, ale co známe a
cítíme my, oni by nem li znát. Vše co oni vlastní, je jejich
krajní hranice. Co vlastníme my, to je náš prost edek k dostižení
v tšího. Vše co oni dnes vlastní, je naše v jejich do asném
používání. Odebrat od nich to, co Nejvyšší nám odkázal, je naše
povinnost.
Slované jsou tvrdohlaví, ale na dosáhnutí cíle nemají dost
houževnatosti. Nejsou ani schopni ten cíl p ed sebou jasn
postavit. Jsou leniví a proto stále sp chají, velkého rozhodného
vít zství zkoušejí dosáhnout naráz. Avšak takové vít zství asto
nep ichází v bec a oni se ocitají u rozbitého koryta. My jsme
pro taktiku malých vít zství, i když nejsme proti velkým. Malé
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vít zství je také vít zství, malý úsp ch je také úsp ch. Z malého
se skládá velké.
Slované neumí vládnout ani poslouchat. Geneticky jsou to
sabotážníci. Jsou závistiví, nenávidí svého bližního jakmile se
za íná vyvyšovat nad šedou tlupou. Ud lejte co m žete, aby jej
ti pr m rní rozdrtili, ud lají to s radostí. Bu te vždy arbitrem,
zaujm te pózu mírotv rce, hajte "neš astníka", na kterého se ítí
tlupa. Ale jen do té míry, abyste prosluli jako dobrý a objektivní
lov k. Vydržte v této póze a brzo zaujmete místo toho, kterého
zni ili.
Když se dva slované rvou, pouští si krev, zdravomyslící žid p i
tom vždy vyhrává. Tvá íce se objektivn , štv te je proti sob ,
rozdmýchávejte závist jednoho na druhého, ale rozumn , abyste
ukázali sv j dobrý úmysl.
Slované budou nezni itelní pokud v nich z stane zárodek
sebev domí. Sov tská vláda dává neohrani ené možnosti k jeho
vyhubení. Využijte t ch možností, hebrejci SSSR, a budete
pány veškerého prostranství od Karpat až k Tichému oceánu.
Slované neumí žít a stavit p ed sebou úkoly. My stavíme p ed
nimi úkoly efemerní, pomíjející, a oni se pokouší je ešit.
Oni zbož ují p írodu, milují vše, co je veliké. Dejte slovan m
plány na gigantské stavby a oni sami zni í sv j životní prostor.
Slibte jim vysoké úrody a dejte jim plno chemie. Dostanou
vysoké úrody zrna i ovoce, kterými si otráví endokrinní žlázy,
krev i mozek. Žádejte pro n vysoké platy a sou asn
propagujte alkoholické nápoje, jejichž ú inek je podobný, jako
jedovaté chemikálie v zem d lství.
To bude jejich kone ná zhouba. V naší budoucí provincii Veliký
Východ, táhnoucí se od Karpat ku Pacifiku, lidský element bude
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zbyte ný. Pot ebujeme jen pokorné, se vším souhlasící góje v
plném slova smyslu.
Oni neumí prosit, pro n je to ponižující, a koliv i tak jsou
chudí a ponížení. My íkáme "každé ponížení je blaho, pokud
p ináší výhodu". K dosáhnutí cíle lze se ponížit, m že to být i
d stojné. Neexistuje amorální postupek, jednáme-li k prosp chu
našeho národa. Cíl sv tí prost edky, mravné je vše, co je
výhodné.
Slované jsou hloupí a hrubí. Svoji hloupost nazývají estností,
po ádkem, vyššími principy. Nedostatek p izp sobnosti a
schopnosti m nit chování v závislosti od situace, nedostatek
ohebnosti umu nazývají gójové "být samým sebou". Jsou tak
hloupí, že neumí ani dob e lhát. Nazývají to estností, a koliv
lež a ne estné chování jsou jim vrozeny. Jejich primitivnost se
za starých as zvala barbarstvím, v st edov ku rytí stvím,
pozd ji džentlmenstvím. Pro hloupost se zabíjeli na souboji,
dnes kon í život sebevraždou. Nebudeme jim v tom bránit.
Mají omezené schopnosti, proto všemu staví hranice. My
íkáme: Možnosti lov ka jsou neomezené, jedná-li podle
okolností. Myšlení gój uvízlo u hranice, kterou si dali a nejsou
schopni p ekro it. V tom je jejich nešt stí, v tom je naše
superiorita. Mluvte a jednejte tak, jak nep ipouští jejich
morálka. D lejte to, co se jim zdá nemožným. Oni toho nejsou
schopni.
Vaše e
musí být omra ující, energická, agresivní,
sebev domá. Více šumu a slovního pozlátka, více
nepochopitelného a v decky mlhavého. Tvo te teorie,
hypothézy, sm ry, školy, metódy reálné i nereálné.
ím
extravagantn jší, tím líp! Nevadí, že ty theorie nikdo
nepot ebuje, že zítra p ijdou v zapomenutí. Nech gójové si
lámou hlavu a nachází v nich, co v nich není, zítra dáme novou
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stravu jejich primitivním mozk m. Nezáleží na tom, co íkáte,
záleží na tom, jak to íkáte. Sebejistota v projevu bude chápána
jako p esv d ení, ambice jako vznešenost, zp sob jak pou ujete
a opravujete góje jako výte nost./.../
Držte ve svých rukách prost edky propagandy a informací: tisk,
radio, televizi, kino. Pronikejte ješt více do aparátu strany a
státu. Kolem každé otázky formulujte ve ejné mín ní s
p ihlédnutím na naše národní zájmy.
Držte pod neustálou kontrolou každý krok vlivných gój tak,
aby nem li mezi sebou p ímé kontakty, nýbrž vždy p es nás.
Pokud se neda í blokovat postup mladých a nadaných gój ,
vtáhn te je do svých firem, vytvo te kolem nich židovský kruh a
izolujte je od starých kontakt a známostí. Díky ženámžidovkám a milenkám-židovkám zlato gój p ejde k nám a
posílí naši nadvládu. Teprve až si vezmou židovskou manželku,
dejte jim na zelenou. Nebojte se, d ti budou naše. Žádná
židovka neustoupí od své boží vyvolenosti a podle toho d ti
vychová.
Berte si za ženy krásné a zdravé rusky, nech zlepšují naši rasu.
Všichni slovanští gójové jsou stádové kusy, ov ané.
Nepoušt jte to ze z etele. Stádo s vaší pomocí bude potla ovat
každou individuálnost. Pokud ji p inesl primitiv s ambicemi,
povyšte ho. Nech si n jaký as pobude na výsluní, pozd ji ho
p ed stádem odhalíte. V o ích stáda budete hrdinou.
A mají slované mén majetku než my, jsou rádi dobrodincemi
a ochráncemi. Jsou tím velkodušn jší, ím mén mají k tomu
možností. Berte tehdy od nich, ale vše interpretujte z hlediska
škody i prosp chu hebrejc m.
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Informujte se navzájem. Svatá povinnost každého hebrejce je
informovat druhého o tom, co hodlá d lat gój. Dnes jsi pomohl
mn , zítra pom žu já tob - v tom je naše síla.
Navenek snažte se podobat gój m, u te se jejich zvyk m, m te
svá jména na jména gójská! To usnadní vaši práci pro naše
spole né zájmy.
Bu te ve všech oborech vedoucími, snažte se vždy být prvními!
P stujte v sob panova ný charakter každou chvilku, každou
minutu, i v drobnostech všedního života. Neustupujte gój m
nikdy v ni em i kdyby to m lo být jen místo ve front v
obchodu nebo ve ve ejné doprav .
Právo na privilégia a na klidný život má pouze ten, kdo pokorn
jde s námi. Kdo chce jít vlastní nezávislou cestou je
potencionáln nebezpe ný a musí být zbaven jakékoliv
podpory. Bu nastoupí náš ád, nebo dezorganizace. Tam, kde
cht jí se obejít bez nás, musí nastoupit chaos! Postarejte se, aby
dezorganizace trvala tak dlouho, dokud beznad jní gójové sami
nás nepoprosí zajistit jim klid.
Musí pracovat pod našim vedením a p inášet nám užitek. Kdo
jej nep ináší, bude vyhnán nebo odsouzen. Kdo nejde s námi,
jde proti nám! Oko za oko! Zub za zub! Tak u il Mojžíš, tak žili
naši p edkové. Tak budem žít my. Msta je posvátný cit.
Vychovává charakter, tvrdí lov ka. Hesla o milosrdenství,
odpušt ní, od íkání se, ta nechte gój m.
Nikdy nezmenšujte útlak gój . ím v tší vznikne jejich odpor,
tím vyšší budou naše výlohy a tím vyšší pot ebujeme zisky.
Nutno zapo ítat možné ztráty v budoucích pogromech, ke
kterým as od asu dochází v každé zemi. A gójové dneška
platí, z eho si zítra možná vezmou ást zp t.
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P ed hn vem a nenávistí gój jsme vždy p ipraveni uprchnout
tam, kde nás p ijmou s nad jí oživit hospodá ství naším
kapitálem. Periodická zám na zemí p i hledání p íznivých
podmínek existence je ástí naší strategie. V ní spo ívá symbol
"v ného žida" Ahasféra, nevysýchajícího optimisty a v ného
poutníka.
Všem syn m Izraele chtít odcestovat do budoucího Státu Izrael
nelze, protože gójské provincie by z staly bez naší kontroly.
Nutno jen dosáhnout rozumné proporce, aby Stát Izrael se stal
vedoucím a duchovním centrem.

A poslední rada. Bd te! Špan lská inkvizice i n mecký
fašismus nesmí se opakovat. Ni te veškeré antihebrejské
tendence v samém zárodku.
Fašismus se rodí tam, kde jsme nedocenili touhu místních gój
být pány svého osudu. Plíživ roste v každém z gój , našt stí v
r zných zemích v r znou dobu a pod r znými názvy.
Národy gój nepot ebují znát skute né p í iny hebrejských
pogrom . Skupujte, hledejte a ni te jakoukoliv literaturu, která
odkrývá naši strategii a taktiku, znemožn te její nové vydání.
Zvláštní pozornost v nujte t m, kte í nesklání hlavu p ed naší
výte ností, necht jí na nás pracovat a staví se proti naší politice.
Z takových d íve nebo pozd ji se formují antisemité. Nedovolte,
aby z malého judeofoba vyrostl velký inkvizitor. I když mají
možná pravdu v podrobnostech, jsou vinni, protože nám
p ekáží. Ši te o nich kompromitující e i, aby ti, kte í mají o
nich dobré mín ní, se jich za li bát.
Zbavte je vlivných funkcí, styk , kontakt , možnosti ú inn
pracovat, uve te v pochyby ú el jejich innosti, izolujte je,
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provokujte ke konflikt m, pošlete proti nim dav. Pokud budou
protestovat, obvi te je ve všech smrtelných h íších, vle te je ke
stranické komisi, do milice, a možno-li, k soudu. Hlavní je
obvinit, nech se brání. Ten, kdo se ospravedl uje, je už nap l
vinen.
Antisemitismus je naše nejmocn jší zbra , hlavní stimul naší
jednoty. Morálce stád gój je ten termín protivný. Proto
každého gójského protivníka, který se hodlá vás v n em
obvinit, ocejchujte cedulkou antisemita. Uvidíte pak, s jakou
radostí ostatní gójové se chopí vaší verze.
Jestli se najde n jaký vzd laný gój a prohlásí, že semité jsou
arabové, najd te argumenty k d kazu, že skute ní semité jsme
my. Semitský p vod arab pln nepopírejte, ale zmi te se o
nich jako o sm si národ , pro ež antisemitismus není proti
arab m, nýbrž proti nám.
V takovém chápání vlastn skoro všichni slované jsou
antisemité, ale jakmile dáte tuto cedulku jednomu z nich, ten se
stane bezbranným. Ostatní nám ho p edhodí coby ob a zni í
ho vlastníma rukama. Podle situace, pokra ujte v cejchování.
Hrajte také na dobré srdce gój -slovan , vykreslujte sebe jako
chudáka neš astníka, vyzývajícího žalost a sympatie, ši te e i o
národ v n utiskovaném, o honb na žida v minulosti a o
diskriminaci v sou asnosti. Taktika "bídného žida" je prov ena
tisíciletími.

ekali jsme 40 století, nikdo nás neuznával jako národ, avšak
chvíle rozhodné bitvy nastává, jsme na prahu NAŠEHO
vít zství.
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Zakládaje Stát Izrael, my uvádíme v život myšlenku velikého
Theodora Herzla a stáváme se kone n národem ve smyslu, jak
ho sv t chápe. Pro nás však je to málo. Zem Ob tovaná je
pouze ohnisko našeho ducha a místo, kde chráníme své svátosti.
Jak íkal veliký Theodor, vzty ením praporu sionistického
hnutí, nestáváme se zde pracovní silou. Jehova, náš B h, vybral
nás k jinému cíli: k vlád nad gojímy.
On odkázal nám vládu nad celým sv tem. Tu dnes máme. Nyní
náš úkol je udržet si tento sv t ve svých rukou. Jeden ze dvou
kolos - USA - obavy už nebudí. Ale druhý kolos - SSSR - nám
dosud definitivn podroben není. /.../ Ud lat z n ho ješt
produktivn jší zdroj než jsou USA je náš strategický úkol.
Použijte staletími vyzkoušený postup jezuit . V duši jed, na
jazyku med. Uvnit tygr, na tvá i laskavost.
Hebrejci z SSSR, studujte tento Katechismus stejn dob e, jako
ZÁKON Mojžíš v. Pamatujte si jeho p íkazy a vypl ujte je! A
na to, aby ani jediné jeho slovo ne etl ani jeden gój, bu te
hotovi ob tovat i váš život!!
Vy jste plemeno Izraele. Jste jediný národ na naší Zemi,
p edstavující veškeré lidstvo! Nazapomínejte na velikou milost
k vám Nejvyššího, tlumo enou ústy Mojžíšovými a
zaznamenanou v svaté To e!
Nech nikdy nepadá váš DUCH!
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