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AbstractAbstractAbstractAbstract    

The author of this article describes the development of the an organisation called The 
Silent Brotherhood, one of the ultra-right-wing extremist units, which operated on the 
territory of the USA in recent history. Activities of this organisation can be described 
as a series of criminal and terrorist acts against the federal government, the Jewish 
people, and immigrants. The author also discuses background ideas of this group, 
which are similar to those of other organisations of this kind. He also presents as an 
example one of the activists, David Lane, showing that extremist groups can be 
joined even by people with higher age and education than is common.  
Motto:Motto:Motto:Motto: 

"Nikdy během mé kariéry jsem neviděl nic srovnatelného. Jednalo se bezpochyby o 
nejorganizovanější teroristickou skupinu která kdy operovala na území USA. Během 
mých deseti let u FBI jsem se dostal už do několika přestřelek, ale tomuto se nic 
nevyrovnalo." (Wayne Manis, agent FBI)  
Následující článek popisuje genezi a ideologické principy jedné z ultrapravicových 
extremistických organizací v USA, užívajících teroristické metody. Na tomto 
konkrétním příkladě lze nejen modelovat myšlenkový a psychologický profil 
pravicového radikála, ale i upozornit na skutečnost, že problematika terorismu má i 
řadu málo známých tváří a že ve tolik avizované "válce kultur" existují i útočníci, 
vzešlí ze středu západní civilizace.  

Členové organizace Řád mlčících bratří ("Společenství", The Order, The Silent 
Brotherhood, Bruder Schweigen) jsou ideologickými pokračovateli neonacistické 
Árijské národní církve (Aryan Nations Church), která působila na severozápadě státu 
Idaho. Z této skupiny se v září roku 1983 odštěpili někteří členové, kteří toužili místo 
slov po činech (proto Mlčící bratři: nemluví ale konají). Do čela této organizace se 
postavil Robert Jay Mathews. Prvotním cílem bylo "pro začátek" vyčištění 
severozápadu USA od černochů a Židů (doslova "nahnání nepřátel do moře").  



Aby organizace získala peníze pro svou činnost, věnovala se zprvu drobným 
krádežím a vydírání podnikatelů, působících v oblasti šedé ekonomiky (majitelů 
sexshopů, heren atd.). Ještě na sklonku roku 1983 skupina přepadla městskou 
banku v Seattle, kde ukořistila 25 000 dolarů. V březnu 1984 na sebe organizace 
upozornila bombovým útokem na divadlo v Seattle, který odlákal pozornost od 
skutečné akce - vyloupení peněžní dodávky na nedalekém parkovišti (výnos akce 
činil 500 000 dolarů).  

První smrtelnou obětí Řádu se stal Alan Berg, kontroverzní židovský rozhlasový 
komentátor z Denveru. Byl zavražděn v červnu 1984 na parkovišti třinácti ranami z 
několika zbraní. Konkrétní vrahy se nepodařilo zjistit, členové Řádu zachovávají 
mlčení.  

V téže době skupina přepadla bankovní obrněný vůz poblíž kalifornské obce Ukiah. 
To jí vyneslo 3,8 milionu dolarů (nejvyšší částka ukořistěná z obrněného automobilu 
v historii). Tato suma byla použita na nákup vozidel, zbraní a jiných zařízení. Skupina 
pronajala pozemky ve státech Idaho a Missouri, kde zřídila výcviková střediska. Další 
peníze byly darovány jiným spřízněným skupinám. Plán na přepadení banky v San 
Francisku, který mohl vynést až neuvěřitelnou sumu 50 milionů dolarů, se již 
neuskutečnil.  

Při akci u Ukiah Mathews ztratil pistoli, která FBI přivedla na stopu (byla registrována 
na jiného člena Řádu). V téže době byl jiný člen organizace, Thomas Martinez, 
zatčen ve Filadelfii, když se pokoušel platit bankovkami pocházejícími z krádeží. 
Martinez souhlasil s tím, že se stane vládním informátorem a odletěl do Portlandu, 
kde znovu kontaktoval Mathewse a dalšího člena organizace, Garyho Yarbrougha.  

Na Martinezovo upozornění oblehla hotel FBI. Yarbrough byl zatčen, ale Mathews, 
ačkoli byl postřelen do ruky, dokázal uprchnou. FBI ho vystopovala na ostrůvek 
Whidbey ve státě Washington, kde ho v prosinci 1984 po 36 hodin trvajícím obléhání 
(na němž se podílely i jednotky SWAT, BATF a Námořnictvo Spojených států) 
usmrtila střela z vrtulníku, která zapálila jeho úkryt. Další člen organizace, Bruce 
Pierce, se ocitl na FBI seznamu nejhledanějších zločinců a byl dopaden na začátku 
roku 1985. Poslední člen Řádu, Richard Scutari, byl dopaden v dubnu 1985.  

Dne 30. prosince 1985 začal čtyři měsíce trvající proces u federálního soudu v 
Seattle. Devět mužů a jedna žena byli odsouzeni k trestům v trvání od 40 do 100 let. 



Jeden ze členů organizace, David Tate, byl za vraždu missourijského gardisty 
souzen odděleně a byl odsouzen k trestu smrti. Dalších 12 někdejších členů Řádu 
(Thomas Martinez, James Ellison, Kenneth Loff, Ardie McBrearty, Robert Merki, 
Glenn Miller, Charles Ostrout, Denver Parmenter, Randall Rader, Bill Soderqui a dva 
další) bylo shledáno vinými z rozličných činů. Ti však získali beztrestnost tím, že 
svědčili proti svým předchozím kolegům.  

Celý případ znovu otevřel soud v Denveru, který David Laneho a Bruce Pierce obvinil 
ze spiknutí s cílem zavraždit Alana Berga nikoli jako konkrétního jedince, ale předně 
jako Žida a majetnou osobu (jednalo se tedy o rasovou a sociální nenávist). Oba 
obžalovaní byli shledáni vinnými z tohoto záměru a odsouzeni k dodatečným 150 
letům odnětí svobody.  

Členové Řádu byli souzeni ještě potřetí: ve Fort Smith jim byl mimo dosavadních činů 
přisouzen záměr svrhnout vládu Spojených států. Richard Scutari, Bruce Pierce, 
David Lane, Louis Beam a Richard Butler byli shledáni vinými ve všech částech 
obžaloby. Konkrétně Davidu Leneovi trest ale zvýšen nebyl a zůstal na výši 190 let.  

Vliv organizace Řád stále trvá. Mathewsova vdova Debborah po smrti svého muže 
navázala styky s další osobou, spojenou s Řádem, Bufordem O. Furrowem. Ten byl 
vyšetřován v souvislosti s vraždou poštovního doručovatele (filipínského původu) a 
smrtí pěti osob, které zahynuly při bombovém útoku v židovském centru v Los 
Angeles.  



 

David Lane s chotí 

 

 

O. Furrow 

David Lane, jak sám o sobě píše, "prozřel" v roce 1980, kdy si uvědomil, v jak 
nebezpečné situaci se nachází bílá rasa. Od tohoto okamžiku začal svůj život 
zasvěcovat "demografickým výstrahám". V této době žil v Coloradu a živil se jako 
obchodník s nemovitostmi. Napsal leták "Zánik bílé rasy" (The Death of the White 
Race), kde poprvé použil svých "14 slov": "Musíme zabezpečit existenci našich lidí a 
budoucnost pro bílé děti." ("We must secure the existence of our people and a future 
for White children!").  



 

Leták "Nejohroženější druhy" 

Tento leták sám, v celkovém počtu asi půl milionů kusů, distribuoval po okolí. Tím 
sice upoutal pozornost policie v Denveru, nijak právně se to ale neprojevilo. V té 
doběmu však byla odňata licence brokera nemovitostí, protože soustavně odmítal 
obchodovat s lidmi jiné než bílé pleti. Existenční těžkosti jeho postoje jen utvrdily. 
Přestěhoval se do Idaha, kde získal práci v pojišťovnictví. Přitom na kopírce svého 
zaměstnavatele vyráběl 500 (a více) kusů letáku "Zánik bílé rasy" (a jiných letáků) 
denně. Svůj volný čas, včetně přestávek na oběd a víkendů, strávil distribucí letáku 
do telefonních budek, pod stěrače automobilů a do knih ve veřejných knihovnách. V 
té době už byl členem organizace Řád. On a jiní členové organizace kradli noviny z 
tiskáren a za nocí do nich vkládali letáky a zatavovali noviny zpět do fólií.  



 

Dvě variace na téma 14 slov 

V řadách Řádu se Lane podílel na vydírání, bombovém útoku na synagogu, 
přepadech bank a na vraždě Alana Berga. Konkrétní díl viny je však těžké určit, 
protože, jak již bylo řečeno, vnitřní kruh organizace zachovává mlčení. Po svém 
dopadení byl Lane (a jeho kolegové) za tyto činy u soudu v Seattle odsouzen na 40 a 
později u soudu v Denveru na dalších 150 let. Inteligentní Lane se často hájil sám a s 
formulováním obhajoby pomáhal i svým kolegům. Je příznačné, že podobné 
protisystémové organizace se v případě svého odhalení ohánějí poukazem na to, že 
jsou pošlapávána jejich demokratická práva. Zejména je v této souvislosti zmiňován 
5. a 6. dodatek k ústavě USA (5: nikdo nesmí být pro týž poklesek dvakrát trestán na 
životě nebo zdraví a 6: přelíčení se má odehrát před porotou státu a obvodu, na 
jejichž území měl být trestný čin spáchán).  

V současnosti je Lane držen ve věznici Florence ve státě Colorado, přičemž sám 
sebe považuje za válečného zajatce. Ve vězení začal od ledna 1995 začal psát 
měsíční "oběžník" pro své věrné ("Focus Fourteen"), který je šířen v tištěné i 
elektronické podobě. Jeho manželka, Katja Lane, je dcerou norské matky a 
waleského otce, kteří emigrovali do USA. Otec zahynul během války ve Vietnamu. 
Odtud pramení její nenávist k Asiatům a nenávist k vládě, která jeho smrt podle jejího 
názoru dostatečně nevyšetřila. Je to vzdělaná žena, hovořící několika jazyky. Stará 
se o pět dětí, udržuje obsáhlou korespondenci a živí se tím, že distribuuje řadu zboží 
(knihy, pohlednice, trička atd.) s rasistickou tématikou.  



 

Tři publikace z aktuální nabídky ...  

"Mužským vzorem" pro Laneho děti je dlouholetý rodinný přítel Ron McVan, autor 
naivistických ilustrací (letáky, pohlednice, knihy) a dvou knih s novopohanskou 
tématikou.  



 

Manželé Laneovi a Ron McVan 

Za zmínku stojí, že hnutí zvané "Kybernetičtí squatteři proti nenávisti" přišli se svou 
vlastní verzí 14 slov: "Musíme zajistit existenci všech lidí a budoucnost, oslavující 
rozmanitost." ("We must secure the existence of all humans and a future that 
celebrates diversity.")  

IDEOLOGICKÉ PILÍŘE ŘÁDU MLČÍCÍCH BRATŘÍIDEOLOGICKÉ PILÍŘE ŘÁDU MLČÍCÍCH BRATŘÍIDEOLOGICKÉ PILÍŘE ŘÁDU MLČÍCÍCH BRATŘÍIDEOLOGICKÉ PILÍŘE ŘÁDU MLČÍCÍCH BRATŘÍ    

Bílá rasa je ve smrtelném ohrožení: Podle letáků Řádu tvoří bílá rasa 8 %, bílé ženy 
v plodném věku dokonce jen 2 % populace lidstva. Budoucnost rasy leží v dětech, 
které se rodí v dělohách bílých žen. Rasa, jejíž mužové neubrání svoje ženy pro 
sebe, zanikne. Bílé ženy přestanou existovat jako estetický prvek. Bílá rasa vyhyne, 
protože zákony genetiky hovoří jasně: míšením bělošské genetické prvky rychle mizí. 
Rasismus je hnutí, které je definováno láskou k vlastní rase; to je dáno vyšší silou, 
pudem, který nutí každý druh pečovat o své potomky. Bílá, žlutá a černá rasa se od 
sebe liší asi jako lišky, vlci a kojoti, kteří se v přírodě nemísí, i když mohou. Rasová 
integrace je touto organizací chápána jen jako zjemnělý výraz pro genocidu.  

Rasový exkluzivismus: Každá rasa či národ má svou přirozenou oblast, niku, danou 
klimatem a jinými důvody, kterou by neměla překračovat. Expanze bílé rasy do nebílé 
niky je nepřípustná, stejně jako expanze nebílých ras do niky bílé. Je třeba vytvořit 
subkulturu vlastních bělošských států, celého bělošského společenství států, 



odděleného neprodyšně od nebělošských území. A pokud se tento cíl zatím nedaří 
uskutečnit, je nutné vybudovat systém exkluzivních bělošských škol, organizací, 
divadel, sportovišť atd. Vzdělaní bílí lidé, kteří jsou vlastně jedinými nositeli kultury, 
by se neměli dát nijak dobrovolně pohnout k pomoci nebílým. Pranýřováno je i 
přejímání kulturních prvků jiných ras: hudba, tance, kuchyně atd.  

Civilizace je výtvorem bělochů: To oni vynalezli ústřední topení, symfonické 
orchestry, dálnice a léky. Tyto výtvory nelze zapomínat a je třeba být na ně náležitě 
hrdí. Bílá rasa by neměla cítit výčitky svědomí za kolonizaci - vždyť jiné rasy ji 
neustále napadaly (Hunové, Arabové, Osmani). Země, které běloši kolonizovali, tím 
jenom získaly.  

Rovnost ras je iluze: Nižší rasy jsou dravější a smetou vysokou kulturní rasu; je to 
totéž jako šlechtění koní: jejich rodokmeny si také nejsou rovny. Nepřátelství mezi 
rasami je dáno přírodním zákonem. Boj ras je nemilosrdný, ale nemá to co do činění 
s etikou. Tento boj stojí mimo jakékoli etické hodnocení.  

Exkluzivita náboženství a kolektivních psychologií: Tak, jako by se neměly mísit rasy, 
by se neměly mísit ani věrouky. Křesťanství (žido-křesťanství), se snaží o 
universalismus (latinské slovo katolikos znamená "všeobecný"), což je samo o sobě 
fikce. Zednáři, křesťané, satanisté, Židé, katolíci a komunisté se pokouší zotročit svět 
a učinit ho stejnorodým. To je proti přírodě i proti svobodě. Kořeny lidských skupin 
jsou odlišné. Stvořitel dal každé rase odlišnost a my to musíme respektovat. Římská 
říše se snažila spojit rasy a záhy degenerovala. Neexistuje náboženství, použitelné 
pro všechny rasy. Náboženství musí být odvozeno od přirozeného zákona (tímto 
zákonem je v první řadě myšlena obrana vlastní rasy a dětí). Umělá náboženství (a 
ideologie) jsou výtvorem prospěchářů. Náboženství, která učí o životě po životě jsou 
vynálezem těch, kteří dělají jiným na zemi peklo. Život věřícího je sledem neustálého 
intimního chování, založeného na respektování přírodních zákonů (zejména pak 
zákona nemíšení ras). Za nejstarší kult bílé rasy vůbec považuje wotanismus 
(uctívání Wotana, Odina), což je víra, tryskající údajně přímo z krve bělochů. Pokud 
se snažíme zjistit, co pod tím autoři konkrétně myslí, zjistíme, že se jedná o 
nesourodou směs, vzniklou spojením germánských, keltských, starořeckých, 
římských a staroindických mýtů. Tato směs je vydávána za přirozenou, lidovou víru, 
děděnou z generace na generaci. Jedinec se pro ni nerozhoduje, je mu to dáno jeho 



krví, ve které je i po dvou tisících letech vlády universalismu stále přítomna, jako 
ponorná řeka. Mantrou wotanismu je právě "14 slov", které mají nahradit křesťanské 
Desatero. Z tohoto důvodu je Řád uváděn i v materiálech, zabývajících se 
nebezpečím sekt.  

Nedůvěra v média: Média jsou údajně v rukou Židů a proto se snaží bagatelizovat 
skutečnost, že bílá rasa vymírá. Nazývají totiž 92 % světové "barevné" populace 
"menšinou" a vůbec přepisují historii, uráží bílé mýty, hrdiny a vlastence (tedy Řád a 
jemu podobné struktury) nazývají teroristy. Kdo kontroluje média, kontroluje i 
"demokratické" volby. Je třeba vytvářet média vlastní a jejich pomocí probudit bílé lidi 
ze slepoty a letargie.  

Elitářství a autoritářství: Většina lidé jsou krotké "ovce", které jen přejímají cizí názory 
a nechávají se manipulovat zlými elitami (vlky). Dobrá elita (ovčáčtí psi) se po staletí 
skrývá a obětuje sebe sama v tomto boji. Templáři, Rosenkruciáni, původní Zednáři, 
Francis Bacon a dnes údajně právě Řád, jsou nositeli této zakódované pravdy.  

Odpor proti demokracii jako systému: Demokratický systém je podle Řádu založen 
na tom, že líná většina parazituje na pracovité menšině. Líná většina vždy zvolí 
takové politiky, kteří jí umožní dál vést zahálčivý život. 51 % lidí může odsoudit 
zbylých 49 % k smrti či chudobě. Ani demokracie se přitom neobejde bez 
nedemokratických prvků: manipulace, kontroly médií, vymývání mozků propagandou 
a moci silnějšího - ač se snaží pokrytecky tvářit, že tyto nástroje neužívá. Političtí 
vůdci musí přitom být v první řadě služebníky a strážci lidu, musí být odvážní, 
disciplinovaní a schopní sebeobětování. Nesmí se zaměřovat na materiální zisk nebo 
slávu. Řád se staví i proti pravolevé řevnivosti a korupci.  

Odpor proti materialismu a kapitalismu: Kapitalismus je prezentován jako "židovský 
vynález", založený na lichvě a neslučitelný s původní germánskou ekonomikou, 
založenou na svépomoci. Status člověka by neměl být odvozován od jeho majetku, 
ale od jeho přínosu pro rodinu, společnost a rasu. Ziskuchtivost vede ke znečišťování 
ovzduší a vody. Základem hospodářství je zemědělství, nutné k obživě. Držba půdy, 
stejně jako klíčového průmyslu a bank, je třeba udržet v bělošských rukou, jinak bílá 
rasa zanikne. Je třeba zamezit situaci, kdy jsou bílí muži vysoce zdaněni, a tak bílá 
žena nemá jinou možnost - pokud nechce žít v nouzi - než oddat se barevnému 
muži, který žije z vládních dávek, které byly daňovým systémem odčerpány právě z 



příjmů bělochů. Rovněž je třeba bojkotovat systém pozitivní akce (kvóty pro 
minimální procento zaměstnanců z řad menšin v provozech patřících státu nebo 
podílejících se na státních zakázkách).  

Rovnost pohlaví je problematická záležitost: Emancipace vede k tomu, že se ženy 
věnují kariéře a proto se rodí méně bílých dětí. Přitom je zdůrazňováno, že staří 
Germáni a Keltové jsou zakladateli rovnoprávnosti žen; např. v arabském prostředí 
by neměla Johanka z Arku šanci stát se vojevůdkyní. Dnešní barbaři (federální vláda) 
ženy vězní a popravují. I polygamie je přípustná, aby se počet bělochů zvýšil.  

Je nutné ukončit krizi rodiny: Na rodinné hodnoty útočí takové věci, jako 
homosexualita, potraty a braní drog. To všechno jsou nepřípustné zločiny proti 
přírodě, které navíc snižují počet lidí bílé rasy. Za nutný je považován zákaz 
pornografie (umělecké akty jsou přípustné).  

Prosazováno je právo na nošení zbraní: Neozbrojení lidé budou dříve nebo později 
zotročeni. I když někdo říká, že pero je silnější než meč (některé internetové stránky 
obsahují ilustrace na toto téma: Laneho pero napsáním 14 slov dalo do pohybu 
armády). Řešení situace silou je bráno jako hotová věc (kladivo germánského boha 
Thora rozdrtí přistěhovalce). Stav sladkého míru je možný pouze za předpokladu, že 
existuje silná ruka s mečem, která ho zajistí. Tímto stavem však současnost není, 
dnešek je okamžikem, kdy je každá forma vzdoru oprávněná (It's Time to Reclaim 
Every Way).  

USA jsou označovány za výspu sionismu: I proto, že 200 let starý symbol státní 
pečetě (který je i na dolarových bankovkách) obsahuje motiv šesticípé hvězdy. S tím 
je spojeno přesvědčení, že USA jsou z tohoto důvodu "četníkem", prosazujícím 
sionistické zájmy ve světě. Velká pečeť USA totiž obsahuje i slova "Novus Ordo 
Seclorum" (Nový světový pořádek). Pod tímto heslem prý USA bojovaly na příkaz 
Židů proti jižanské Konfederaci, Mexiku, Panamě, Grenadě, Libyi, Německu, 
Japonsku, Koreji, Vietnamu, Iráku, Davidu Koreshovi a Řádu. Jakákoli zahraniční 
intervence (stejně jako zahraniční hospodářská pomoc) je nepřípustným 
překračováním hranice mezi teritorii, které příroda přisoudila jednotlivým rasám. Řád 
se tak necítí být nadále povinován poslušností režimu z Washingtonu (který jen 
vykonává rozkazy Tel Avivu). Jeho členové sami sebe prohlašují za svobodné lidi, 
jejichž cílem je vládnout sami sobě na teritoriu severní Ameriky na sever od Mexika. 



Chápou se jako vojáky Árijského hnutí odporu (Aryan Resistance Movement - ARM) 
a požadují, aby s nimi bylo nakládáno podle ustanovení Ženevské konvence. 
Kongresu USA zaslali vyhlášení války "o krev, půdu a čest". Uvěznění členové sami 
sebe nazývají válečnými zajatci.  

Zřetelná je vazba na sektu Davida Koreshe: Ten, ačkoli nebyl rasista, posloužil 
skupině jako mučedník (byl upálen jako templářský velmistr Jacques de Molay, 
Giordanno Bruno a Robert Mathews). Tajemství, která údajně znal David Koresh, "by 
zničila světovou židovskou říši".[1]  

Ještě užší je vazba na Timothy McVeigha, který stojí za útokem na federální budovu 
v Oklahoma City: Jemu Lane napsal několik otevřených dopisů, ve kterém jeho i 
sebe označil za obětní beránky systému, odsouzené zkorumpovanými sionistickými 
soudy, od kterých nelze očekávat spravedlivé posouzení případu a vyzýval ho, aby 
se tváří v tvář smrti nekál.  

ZÁVĚRZÁVĚRZÁVĚRZÁVĚR    

Organizace Řád mlčících bratří je jednou z nejnebezpečnějších protisystémových 
skupin, operujících v poslední době V USA. David Lane je patrně jejím 
nejinteligentnějším členem této struktury (ostatní věznění jsou většinou manuálně 
pracující, dřevorubci atd.). Ani on, ani ostatních devět uvězněných členů uskupení 
své postoje nepřehodnotilo a dále vedou - i z vězení - občasnou propagandu. 
Zejména aktivní je v tomto ohledu právě David Lane, neustále píšící další a další 
rasistické manifesty. Lze tvrdit, že jeho vliv na veřejnost se po uvěznění ještě zvětšil 
a jeho aureola mučedníka ho činí pro integritu státu nebezpečnějším, než v době, 
kdy byl na svobodě. Vzhledem k tomu, že on i jeho spoluvězni jsou lidé zralého věku, 
lze možnost změny jejich vnitřního žebříčku hodnot považovat za minimální. Svou 
činnost prováděli bez odpočinku a bez ohledu na materiální náklady. Své 
pseudomorální vizi obětovali všechno. Jedná se tedy o patrně nejnebezpečnější druh 
extremismu, který je kvůli konzistenci jeho vidění světa jen velmi těžké zastrašit nebo 
jinak neutralizovat.  



 

RESUMÉRESUMÉRESUMÉRESUMÉ    

Text přibližuje vývoj organizace Řád mlčících bratří, což je jedna z ultrapravicových 
extremistických buněk, která v nedávné minulosti operovala na území USA. Činnost 
této skupiny lze charakterizovat jako sérii kriminálních a teroristických útoků, 
zaměřených proti federální vládě USA, Židům a přistěhovalcům. Přiblížen je i ideový 
profil skupiny, který je obdobný, jako u dalších obdobných organizací tohoto druhu. 
Konkrétní příklad jednoho z aktivistů, Davida Laneho, ukazuje, že na dráhu 
extremisty se mohou dát i lidé s vyšším věkem a vzděláním, než je zpravidla obvyklé.  



 

PŘÍLOHAPŘÍLOHAPŘÍLOHAPŘÍLOHA    
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