
Principia
Discordia

česky

verze překladu 1.0.1
vFVG, Pokojný apoštol relativity

7. října 2012



Slovo dalo Slovo překladatele

…tři, čtyři

1 Na počátku          |          bylo číslo,
φ a to číslo          |          bylo pět, a
2 to číslo by-          |          lo samo o
e sobě pěkně          |          na nic. Tak se
3 z toho rozmr-          |          zelé zača-
π lo vykruco-          |          vat, a tolik
2φ se kroutilo,          |          až z něho na
4 jednom konci          |          zůstala jed-
5 na a na dru-          |          hém začátku
6 čtyři. Ta jed-          |          na byla E-
7 ris. Ti čtyři          |          byli ty, já
8 a další dva          |          úplně ci-
3e zí, značně po-          |          chybní lidi.
9 S historickou          |          jistotou dnes
ππ už asi nic          |          tvrdit nemů-
10 žeme, pravdě-          |          podobnost však
11 napovídá          |          tomu, že se
12 jednalo o          |          Omara Chaj-
13 jáma Raven-          |          hursta a po-
14 sedavého          |          ducha Mala-
15 clypsa Mladší-          |          ho. Co má být
16 řečeno, ří-          |          kají. A po-
17 flakují se          |          přitom ve stej-
18 ném podniku,          |          kam jste se zrov-
19 na zatoula-          |          li. První se
20 zaujetím          |          zkoumá, jak vy-
eee vést z míry hou-          |          pací křeslo,
21 druhý si za-          |          milovaně
22 povídá s lah-          |          ví a ta mu
23 svěřuje ně-          |          co velmi dů-
24 věrného. Z ved-          |          lejší místnos-
25 ti rachotí          |          padající
26 kuželky. Svět          |          se dosud o-
27 táčí. Jestli          |          je čas, je čas
28 tomu uči-          |          nit přítrž.



Je  ze  všech  stran  zřejmé,  že  setkání  s  Eridou  mě  těžce  pozna-
menalo. Přišla ke mně nejprve nepoznána, nepředstavila se!, ale její po-
čínání  a  tón  hlasu  stavily pravou  náturu  na  odiv  a  křiklavě  k  sobě 
sváděly duši i smysly, že nemohlo být pochyb. Její přítomnost se dávala 
znát v neopatrných šlápotách, jež za sebou při rozverném tanci zane-
chávala, někdy ji ode mě hudební krok zaváděl dále, jindy se vracela; 
jedno však bylo jisté: že jsem nevědomky klopýtl na parket a že tak 
mám ne jednu, ani dvě, nýbrž celý kopec možností.

Jedno léto jsem v blažené nevědomosti strávil jako papež. Pak mi 
cestu střetla  Principia  Discordia  a  v  podstatě  nic  se  nezměnilo.  Pak 
jsem si ji přečetl… Napřed jenom trochu, potom víc…

To, co se před vámi otevírá, bych rád nazval „překladem Principie 
Discordie pro 21. století“ — tedy ode mě pro vás, pakliže se nepokusíte 
pádivým způsobem zestárnout, až byste úplně ze století vypadli (lékaři 
nedoporučují). Tato kniha konečně po tisících let lidské kultury přináší 
Dokonalou moudrost, jaké je třeba dosáhnout, která mívá sklon tu a tam 
vykukovat zpod dřezu, z ptačích výkalů na rameni, skáče z mravenců, 
je zapsaná ve všech vám neznámých jazycích a písmech (a právě jen 
v těch), ozývá se svým božským hlasem v předpovědi počasí, a když 
hodíte igelitový sáček do větru, inu, máte co do činění se samotným po-
slem nebes.

Učení Discordie je nadčasové a univerzální, leč v této své význam-
né podobě se vtělilo do několika stran anglického textu a strhlo s sebou 
i pár chumlů časoprostorového kontinua okolo. Jako překladatel jsem 
se snažil onu neposednou Věc následovat až do doupěte, odkud předtím 
vylezla, a pozorovat pak, co by se stalo, kdybych jí zmátl cestu a zavedl  
ji sem. Některé části jsou přeloženy divně. Jednu kapitolu jsem vyne-
chal. Jednu přidal.

Vytýkám tímto jako ostudu nejhrubšího zrna české obci překlada-
telské, že se tohoto díla nikdo zkušenější neujal přede mnou. Ale Bo-
hyně zavlažuje životadárným chaosem ty stráně, které si v afektu náhle 
usmyslí. Přála si, abych se do práce pustil já a připadal si přitom jako 
kůzle na dostizích; budiž tedy. Mně je dobře, nevím jak vám.

Přistupujte ke knize se zvědavostí, s nadšením, ohromením, strnu-
lostí, rozčilením, rozhořčením, zmatením či lhostejností, doma, ve vla-
ku, po špeluňkách, na střechách vlaků za dramatické honičky, zkrátka 



jak a s čím chcete, tak či tak jste jen nástrojem každodenního chaosu, 
jak pulzuje a strká se  křížem krážem a běhá si  za  ocasem.  Nejlepší 
možnost, jaká se vám skýtá, je přistoupit na jeho hru, protože už dávno 
hrajete. Pohlédnout mu tváří v tvář, protože do ní zíráte celou dobu. 
Anebo se podívejte, kolik máte prstů na ruce, a ptejte se sami sebe, „co 
za pablba vymyslelo, že jich bude právě tolik?“ 

Nuže, nebyl to kupodivu žádný pablb; spíše pablbka. Věděli jste, že 
Bůh je žena a jmenuje se Eris?

„Myslím,  že  jsem  to  zvládl,  oklamat  
hvězdy.  Ty,  které  běžně  s  cynicky  
usazenou  hluchoněmotou  udávají  ve  
své pantomimě plán horoskopu, na mě 
najednou hledí s profesním zaujetím a  
uvažují, jaký tah asi podniknu dál, k ja-
kému poli mám v úmyslu se dostat. —
— Já to potměšile nevím.“

NEZAPOMEŇTE: Držte 
krok se svým potkanem, 
nic se nesmí uspěchat

Věnuji tento překlad všem svým přátelům, Egonu Bondymu, Lao-
-C',  Pánu Jánovi, hraběnce Maude, Davidu Byrnovi a dalším krákor-
cům, kteří jsou příliš zblblí, než aby jim tady ta knížka nepatřila.

S úctou váš

posedavý duch vFVG,
Pokojný apoštol relativity

10. září 2012



ÚVOD

Držíte v rukou jednu z Velkých knih našeho století fnord.
Některé Velké knihy si dobudou uznání ihned, za rozhlasu kritické-

ho jéminaření  a  panečkování,  jako  Joycův  Odysseus.  Jiné  se  objeví 
téměř  pokradmu  a  vejdou  ve  známost  až  po  padesáti  letech,  jako 
Bílá velryba nebo Mendelovo skvělé pojednání o genetice.  Principia 
Discordia vstoupila do našeho časoprostorového kontinua skoro stejně 
nenápadně jako kočičí lupič slídící za parapetem.

Ještě roku 1968 o této nádherné knize v podstatě nikdo neslyšel.  
Roku  1970  o  ní  mluvily  stovky  lidí  od  jednoho  pobřeží  Ameriky 
k druhému  a  ptaly  se  po  totožnosti  tajemného  autora,  Malaclypsa 
Mladšího. Přes kontinent se šířily zvěsti, od New Yorku po Los Ange-
les, od Seattlu po St. Joe. Malaclypsos je ve skutečnosti Alan Watts, 
slyšel tamten. Ne, tvrdila jiná legenda — Principia je dílem súfijského 
řádu. Dle třetího, vskutku pozoruhodného mýtu byl Malaclypsos pseu-
donymem  Richarda  M.  Nixona,  jenž  údajně  složil  Principii během 
několika okamžiků jasné mysli. Bavil jsem se každou z těch zkazek a 
přiložil jsem ruku k dílu i v jejich šíření. Také jsem si dal záležet, abych 
nevyvrátil občasné domněnky, že jsem celou tu věc napsal sám, když 
jsem si jel na tripu.

Předivo legend, mystérií, kultu se pomalu rozrůstalo. Kolem polovi-
ny  sedmdesátých  let  už  o  Principii mluvily  tisíce  lidí,  někteří  až 
z dalekého Hong Kongu nebo Austrálie, a jelikož původní výtisky tou 
dobou již nebyly k dostání, počínaly se tu a tam šířit xeroxové kopie.

Když se v pětasedmdesátém objevila trilogie Illuminatus, dostávali 
jsme s mým spoluautorem, Bobem Shea, stovky dopisů od lidí, jež za-
ujaly  citáty  z Principie,  kterými  jsme  vyzdobili  záhlaví  několika 
kapitol. Mnozí, kteří o Principii slyšeli nebo viděli kopie, se ptali, zda 
jsme ji s Bobem napsali či jestli aspoň nemáme po ruce pár výtisků. Jiní 
na nás v dopisech vyzvídali, je-li skutečná, nebo jsme si ji prostě vy-
mysleli,  jako  si  H. P. Lovecraft  vymyslel  Necronomicon.  Odpovídali 
jsme podle  nálady,  občas  popravdě,  občas  jsme zase šířili  ty nejod-
pornější lži a povídačky, jaké jsme dokázali vyplodit fnord.

Proč ne? Vycítili jsme v této knize opravdovou Klasikou (litteratus 
immortalis),  a  ježto ji  tak řečená inteligencie dosud neobjevila,  bylo 
nejlepším způsobem,  jak držet  legendu naživu,  přilévat  do ohně její 
mytologii a rozporuplnosti názorů na ni. Čím dál častěji se nás ptali, 



jestli ji nenapsal Timothy Leary, a já jsem jim téměř pokaždé svěřil, že  
ano; kromě pátků, kdy bývám rozmarnější, v kterýchžto dnech jsem jim 
tedy  povídal,  že  ji  na  Zemi  seslalo  psovité  vědomí  —  nezměrné, 
chladné a bezcitné — ze Psí hvězdy, Siria.

Teď však konečně může pravda vyjít najevo.
Ve skutečnosti pochází Principia od cestovatele časem, antropologa 

z 23. století.  Momentálně  se  mezi  námi  zdržuje  jako  počítačový od-
borník, požitkář a filosof jménem Gregory Hill. Přeložil také pod jiným 
pseudonymem několik svazků etruské lechtivé poezie a v 18. století byl 
tajuplným Mužem v černém, jenž navrhl pro Jeffersona Velkou pečeť 
Spojených států amerických.

Doslechl jsem se z důvěryhodných zdrojů, že patří k nejpřednějším 
cestovatelům časem v celé galaxii a navštívil Zemi v minulosti pod roz-
ličnými  krycími  totožnostmi,  jako  například  Zénón  z Eleje,  císař 
Norton,  hrabě  Cagliostro,  Vilém  Akvitánský  atd.  Kdykoliv  s  ním 
na toto téma zavedu řeč, začne se vykrucovat a snaží se mě přesvědčit, 
že je jenom další  obyčejný pozemšťan z 20. století  a  že všechna má 
zjištění  o  jeho  mimozemském  a  mimodnešním  původu  jsou 
prachsprosté bludy. – Ha! To já se nenechám tak snadno oklamat. Ko-
nec konců, antropolog cestující časem by řekl právě totéž, aby nás mohl 
zkoumat, aniž by jeho přítomnost působila kulturní poprask.

Jsem srozuměn, že souhlasil k této edici napsat doslov. Nejspíš po-
pře vše, co jsem vám sdělil, ale nevěřte ani slovo toho, co říká, fnord.  
S kamennou tváří vás totiž mistrovsky převeze, vyniká v hodnověrné 
satiře, filosofickém tahání za nos a ve všech odrůdách partyzánské on-
tologie.

Abyste dopřáli Hlavě to nejlepší, měla by se tato kniha číst zároveň 
s knihou The Illuminoids (Sun Press, Albuquerque, NM) a Zen Without  
Zen  Masters od  Camdena  Benarese  (And/Or  Press,  Berkeley,  Ca-
lifornia).  „Operujeme  tady  na  mnoha  úrovních,“  jak  říkával  Ken 
Kessey.

A na závěr, není žádný závěr. Věci spějí dál, jako vždycky spěly, a 
jsou divnější a divnější.

Ať žije Eris. Ať žije Discordia. Fnord?

– Robert Anton Wilson,
Mezinárodní rámě hašiše, s. r. o.
Darra Bazar, Kohat





MAGNUM OPIUM MALACLYPSA MLADŠÍHO

Principia Discordia

ANEB

Jak jsem poznal Bohyni a co jsem
Jí provedl, když jsem Ji poznal

V kteréžto jest vysvětleno
naprosto všechno, co stojí za to vědět

naprosto o všem

Nezbloudětež mezi zásadami řádu…
KNIHA PLODU 1;5

A korbel vína,
Kýtu z berana

Ty při mně!
Zpíváš

Slova do větru



Několik výňatků z Rozhovoru s Malaclypsem Mladším 
pro THE GREATER METROPOLITAN YORBALINDSKÝ HERALD-
NEWS-SUN-TRIBUNE-JOURNAL-DISPATCH-POST A 
SANFRANCISKÝ ZPRAVODAJ KABALU DISKORDIÁNSKÉ 
SPOLEČNOSTI A MEZIHVĚZDNÉ HLÁŠENÍ & PAPEŽEM 
FILIPEŽEM

========================

VELKÝ FILIPEŽ: Myslíte to vážně, nebo jak?
MAL-2: Někdy beru humor vážně. Někdy beru vážnost s humorem. 
Tak či tak na tom nesejde.

VF: Možná jste prostě blázen.
M2: Vskutku! Leč nezavrhujte tuto nauku kvůli tomu, že jsem blázen, 
jako zcestnou. Jsem blázen právě proto, že je pravdivá.

VF: Je Eris pravdivá?
M2: Všechno je pravdivé.
VF: I nepravdy?
M2: I nepravdy jsou pravdivé.
VF: Jak to jde dohromady?
M2: Ty jo, nevím, já jsem to tak neudělal.

VF: Proč zacházíte s tolika zápory?
M2: Abych je rozpustil.
VF: Osvětlil byste to stanovisko?
M2: Ne.

VF: Stojí za POEE nějaká hlavní myšlenka?
M2: Vypráví se Zenový příběh o žáku, jenž Mistra požádal, aby mu 
vyložil význam buddhismu. Mistr mu odvětil: „Tři kila lnu.“
VF: Je to odpověď na můj dotaz?
M2: Ne, jistěže ne. To byl jen názorný příklad. Odpověď na váš dotaz 
je PĚT TUN LNU!



ODD# II/2,xii;68Chs3136

PRINCIPIA DISCORDIA
aneb

JAK JSEM POZNAL BOHYNI A CO JSEM JÍ PROVEDL,
KDYŽ JSEM JI POZNAL

představující První úvod
do Eridiánského mystérija

COŽ JE NANEJVÝŠ ZAJÍMAVÉ

–><–

jak byla Božsky zjevena
Mé svrchované důstojnosti MALACLYPSU MLADŠÍMU, OPCh,

Všemilosrdnému mnohootci panenství pozlaceného
a VELEKNĚZI

PARATHEO-ANAMETAMYSTIKOVSTVÍ OPOJNÉ
ERIDY ESOTERICKÉ

(POEE)

AŤ ŽIJE ERIS! –><– καλλίστη –><– AŤ ŽIJE DISCORDIA!

Věnováno té nejkrásnější

Ryk tlesknutí jedné ruky



– JOSHUA NORTONŮV KABAL –
Surrealisté, Harlekýni, Absurdisté a Sjetí uměnorváči

POEE
je jedním ze vtělení
DISKORDIÁNSKÉ SPOLEČNOSTI,
o níž
se dozvíte více
a pochopíte
méně

Jsme
kmenem filosofů, teologů,
mágů, vědců,
umělců, klaunů
a podobných ztřeštěnců,
kteří jsou uchváceni
bytím
ERIDY
BOHYNĚ ZMATKU
a Jejími
Činy
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31 
33 
34 
35 
35 
36 

Posvátné Chao (ilustrace)
Patero přikázání (Pentabrk)
Zenový příběh
Telegram Jehovovi
Zrození eridiánského hnutí
Válečná hymna eristokracie
O modlitbě
Nebe je dole…
Nortonovy peníze
Eris – řecký rodokmen
Zákon pěti
Mýtus o Jablku sváru
Mýtus o Starbucku
Eridiánská hymna
Rozvržení POEE
Symbol POEE
POEE
Přihlašovací formulář
Kněží POEE
Eridiánské stvrzení
Legionářský certifikát
Sv. Gulik
Jak si založit kabal POEE,
aniž byste se museli otravovat 
s mnohootcem
Obřad křtu
Mysterijósní přísaha
Diskordiánská společnost
Sbor zlatého jabka
Znamení číslice V
Kalendář

38 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
47 
48 
50 
51 
52 
53 
56 
57 
58 
59 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
74 
75 
77 

Svatá jména
Papežnice
Podobenství o hořkém čaji
Kázání o etice a lásce
Apoštolové Eridini
Jak vzešla Upřímná kniha pravdy
Prokletí Škarohlídovo
Mandala
Kosmologie (Kniha Plodu)
Řády Diskordie
Entropie (Norbert Wiener)
Zaražuchovo osvícení
Posvátné Chao (text)
Třesky-Pleskový transformátor
Brunswickova svatyně
Oblázky Starbuck's
Kosmogonie (dcery Ničeho)
Sjadastiánský nápěv
Klasifikace svatých
Okultismus
Astrologie
Škarohlíd a negativismus
Krůtí kletba
Zvěstujeme
„Potop“ (hra)
Řetězový dopis (společná snaha)
Klasifikace avatarů
List paranoikům
Supertajná šifra
Ilumináti (dopis)
Spasení







PATERO PŘIKÁZÁNÍ (PENTABRK)

PENTABRK vyšel  na světlo  světa,  když  jej  v pátém 
roce  Housenky  objevil  poustevník  apoštol  Zaražuch 
při stavbě vyhlídkové plošinky u své jeskyně. Leč vý-
znam  přikázání  zůstal  ztracen,  neboť  byla  zapsána 
záhadnou šifrou.  Po deseti  týdnech & jedenácti  hodi-

nách usilovného bádání konečně apoštol shledal, že slova lze přečíst, 
když si stoupne na hlavu a nahlíží na ně vzhůru nohama. 

TOTO VĚZ, VYZNAVAČI!

I – Není žádné Bohyně mimo Bohyni a Ta je Tvou Bohyní. 
Není žádného Eridiánského hnutí mimo Eridiánské hnutí a to 
je  Eridiánským hnutím.  A každý Sbor  Zlatého jabka  je  mi-
lovaným domovem Zlatého červa.

II – Diskordián vždy užije Oficiální diskordiánskou soustavu 
číslování dokumentů.

III – Od diskordiána se během jeho raného Zasvěcení  vyža-
duje, aby Odešel do Ústraní & Dne pátečního radostně pojedl 
párek v rohlíku;  účelem tohoto Sbožného Obřadu budiž  Vy-
mezit se vůči dnešním lidovým Pohanstvím: vůči katolickému 
křesťanství (zakazuje maso v pátek), vůči židovství (zakazuje 
vepřové maso), vůči hindské víře (zakazuje hovězí maso), vůči 
buddhismu (zakazuje maso ze zvířat) a vůči diskordiánství (za-
kazuje párek v rohlíku).

IV – Diskordián nebude Pojídat žádný Párek v rohlíku, neboť 
taková byla Útěcha naší Bohyně, když Čelila Prvotnímu pře-
hlížení.

V – Diskordián Neuvěří všemu, co čte.

TAK JE PSÁNO! STANIŽ SE. AŤ ŽIJE DISCORDIA!
ŽALOBCI BUDOU ZAVINOVÁNI.

KONTROLNÍ OTÁZKA z Kabalu Topanga DVANÁCT
SLAVNÝCH ŠKOL BUDDHISMU: Jsou-li našimi

bratry, jak to, že je nemůžeme sníst?



ZENOVÝ PŘÍBĚH

jejž sepsal Camden Benares, hrabě Pěti
ředitel, Kabal tišitelů táborních

Jistého vážného mladého muže přemohlo zmatení z konfliktů, jichž 
se účastnila Amerika uprostřed 20. století. Na cestě za smířením svých 
vnitřních svárů, které ho tížily, navštívil mnoho lidí, ale těžkosti se ne-
zbavil.

Až jednou v noci jej v kavárně oslovil samozvaný zenový mistr řka: 
„Odeber se do tohoto zchátralého domu, jehož adresu jsem ti zde za-
psal. Nepromluv slova s lidmi, kteří tam žijí; musíš zůstat zticha, dokud 
zítra nevyjde měsíc na nočním nebi. Vyhledej největší místnost vpravo 
od hlavní chodby,  usaď se v lotosové poloze na hromadě suti  v seve-
rovýchodním rohu, tvář obrať k tomu rohu a medituj.“

Učinil, jak mu zenový mistr nakázal. Jeho meditaci však často ruši-
ly  starosti.  Strachoval  se,  že  se  zbytek  vodovodní  konstrukce 
ze druhého patra zřítí a shledá se tak s trubkami a dalším haraburdím, 
na němž  seděl.  Strachoval  se,  jak  pozná,  že  vyšel  měsíc  na nočním 
nebi. Strachoval se, co si o něm myslí lidé, kteří místností procházejí.

Jeho obavám a meditaci byl učiněn konec, když, podobna zkoušce 
jeho víry, jej z nepořádku nahoře v druhém patře udeřila dlaždice. V tu 
chvíli do místnosti právě vcházeli dva lidé. První se zeptal druhého, kdo 
je ona osoba zde sedící. Druhý mu odpověděl: „Někteří tvrdí, že je to 
světec. Jiní tvrdí, že je praštěný.“

Slyše ta slova, byl muž osvícen.





- ZROZENÍ ERIDIÁNSKÉHO HNUTÍ -

ZJEVENÍ

Stalo se chvíli před dekádou šedesátých let, když byl Sputnik ještě 
osamělý nováček,  tou  dobou,  kdy si  Ken Kessey jako zdravotnický 
dobrovolník poprvé dal trip; před undergroundovými novinami, Vietna-
mem  a  řečmi  o druhé  americké  revoluci;  v poměrném  klidu  konce 
padesátých  let,  právě  než  myšlenka  RENESANCE  nabyla 
na významu…

Že se dva mladí Kaliforňané, kteří  později  vešli  ve známost jako 
Omar Ravenhurst  a Malaclypsos Mladší,  oddávali  své obvyklé krato-
chvíli, srkali kávu v noční bowlingové herně a povšechně řešili světové 
problémy. Tohoto večera byl hlavním předmětem jejich hovorů nesvár, 
a oba si navzájem stěžovali na zmatky, které cítili ve svém životě. „Vy-
řeš  problém  nesváru,“  řekl  jeden,  „a  všechny  ostatní  problémy 
zaniknou.“ „Vskutku,“ řekl druhý, „chaos a spor jsou kořenem veške-
rého zmatku.“

NEJPRVE SKROPÍM TĚ
KOUZELNÝM PRÁŠKEM

Najednou z prostoru vymizelo světlo. Pak je obklopilo naprosté ti-
cho a byl cítit nesmírný klid. Pak bleskla oslepující mocná záře, jako by  
jejich vlastní duše vybuchly v novy. Pak se vidění vrátilo.

Oni dva byli omráčení a několik minut se žádný nepohnul ni ne-
promluvil.  Rozhlíželi  se  a  viděli  kuželkáře  zamrzlé  v pohybu  jako 
sochy za mnoha úsměvných pozic a bowlingovou kouli pevně zakot-
venou  k zemi  pouhé  centimetry  před kuželkami,  jimž  byla  vyslána 
vstříc.  Pohlédli  na sebe,  zcela  neschopní jakkoliv tento jev vysvětlit. 
Čas se zastavil a, jak si všimli, hodiny přestaly jít.

10. Země se třese a nebesa rachotí; obce divoké 
zvěře se kupí pospolu a obce lidských rodů se roz-
bíhají; sopky pudí žár, zatímco jinde voda mrzne 
a taje; a jindy zase prostě prší.
11. Vskutku se mnohé chýlí ke konci.

UKP; Kniha předpovědí, kap. 19



Tu do místnosti vkročil šimpanz, se srstí rozcuchanou a na čenichu 
šedivou, avšak vzpřímený do půldruhého metru výšky a oplývající ja-
kousi  přirozenou  vznešeností.  Nesl  si  svitek  a  přistoupil  s ním 
k mladíkům.

„Pánové,“ řekl, „proč Pickeringův měsíc obíhá po opačné orbitě?  
Pánové, na hrudi máte bradavky; dojíte mléko? A ráčíte znát, co počít  
s Heisenbergovým  zákonem?“  Odmlčel  se.  „NĚKDO  SEM  MUSEL  
VŠECHEN TEN ZMATEK DÁT!“ 

Načež rozvinul svůj svitek. Byl na něm obrazec podobný jin a jang,  
jehož  jedna  strana  ukazovala  pětiúhelník  a  druhá  jablko.  A  pak  
šimpanz explodoval a ti dva ztratili vědomí. 

ERIS – Bohyně Chaosu, Sváru & Zmatku

Vzbudili se za zvuku lomozících kuželek a shledali, že kuželkáři se 
dále zaobírají  hrou a obsluha vařením kávy.  Očividně s nimi tu zku-
šenost nikdo z ostatních nesdílel. 

Rozebírali podivné setkání a zpaměti znovu sestavili obrazec, jejž 
jim šimpanz  ukázal.  Následujících  pět  dnů  pátrali  po jeho  významu 
v knihovnách, ale ku svému zklamání nalezli pouze odkazy k taoismu, 
korejské  národní  vlajce  a  technokracii.  Teprve  až  vysledovali  stopu 
řeckého nápisu na jablku, objevili antickou bohyni Řeky zvanou Eris a 
Římany Discordia. Tak se stalo páté noci, a když tu noc spali, oběma se 
zdál živý sen o nadpozemské ženě, jejíž oči byly jemnější peří a hlu-
boké  jako  sama  věčnost  a  dle křivek  jejíhož  těla  skotačil  velkolepý 
tanec atomů a vesmírů. Ohňostroje ryzí energie kreslily její plavé vlasy, 
duhy se zjevovaly a mizely, když vlahým, něžným hlasem mluvila: 

Jsem zde, abych vám pověděla, že jste svobodní. Před mnoha věky  
mé vědomí člověka opustilo, aby mohl růsti. Navracejíc se shledávám,  
že se tento růst naplňuje, leč ztěžován strachem a neporozuměním.



Vystavěli jste si duševní krunýře z železných plátů, a jak se v nich 
zamykáte, zrak se vám úží, pohybujete se neohrabaně a s bolestí, kůže  
se vám odírá a váš duch se peče na slunci. 

Jsem chaos.  Jsem látka,  z níž  vaši  umělci  a  vědci  budují  rytmy.  
Jsem duch,  kterým se ve šťastném bezvládí  smějí  vaše děti  a klauni.  
Jsem chaos. Jsem živá a pravím vám, že jste svobodní. 

V průběhu nadešlých měsíců studovali rozličné filosofie a teologie 
a zvěděli, že této Eridy či Discordie se antické národy ponejvíce bály. 
Inu, vždyť sám koncept chaosu se stále ztotožňuje s rozvratem, a tedy 
se pokládá veskrze za škodlivý. „Není divu, jak je všechno pošahané,“ 
shodli se, „vždyť to bereme úplně z opačného konce.“ Seznali, že prin-
cip nepořádku je každým coulem stejně důležitý jako princip řádu. 

S tímto na paměti se zabývali oním zvláštním jin-jang. Jednoho od-
poledne na ně při meditaci vstoupil hlas: 

Říká  se  mu  Posvátné  Chao.  Tímto  vás  stanovím  Jeho  Správci.  
Naleznete v něm vše, co vám bude libo. Hovořte o Mně jako o Nesoula-
du, naznačíť se tak protiklad k pětiúhelníku. Povězte spoutanému lidu,  
že nejsou žádná pravidla, než ta, která si sám stvoří.  Pomněte slova  
Sjadastiho:  ŠPATNÝ  TO BLESK,  CO TĚ  NEOHROMÍ.  A  vězte,  že  
ve Stavu Zmatení není žádná tyranie. Pro bližší informace se obraťte  
na svou šišinku.



☐  ŽÁDNÝ SPĚCH

„Co  je  to  zač?“  mumlali  si,  „Náboženství  založené  na Bohyni 
Zmatku? Vždyť to je čiré šílenství!“

A s těmi slovy si vyměnili pohledy naprostého úžasu. Omar se za-
čal  chichotat.  Mal  se  dal  do smíchu.  Omar  vyskakoval  nahoru dolů. 
Mal  hučel  a  hýkal  na všechny  svaté.  A  vprostřed  skřeků  veselí  a 
se slzami po tváři se navzájem jmenovali nejvyššími kněžími vlastního 
šílenství a bok po boku se prohlásili za Společnost Discordie, ať už to 
má být cokoliv.



VÁLEČNÁ HYMNA ERISTOKRACIE
od Pána Omara

SLOKA
Můj mozek meditoval o Chau a jeho točení; 
Vznáší se nad stolem, kde hřmí taktický rozhovor 
Velitelé štábu dí, kam Bomby budou shozeny; 
Toť silný Jabka sbor! 

REFRÉN
Milá zlatá Discordia!
Milá zlatá Discordia!
Milá zlatá Discordia!
A silný Jabka sbor!

SLOKA
Na párty ji nikdo nezval, na Mlhavý pahorek; *
Vrhla po nich Zlatým jabkem, odpuštění není lék!
Jak to třesklo Svatou miskou, po podlaze nektar tek;
Jde silný Jabka sbor!

* „Mlhavý pahorek“ odkazuje na Vyšší mlhavý pahorek, Řeky běžně 
nazývaný „Velký mlháč“.



Osoby v pozici, že by mohly vědět, s. r. o.

O MODLITBĚ 

Mal-2 od jednoho ze svých Žáků dostal kdysi otázku, zda se často mod-
lí k Eridě. Odpověděl takto:

Nikoliv,  my Eridiáni  se zřídkakdy modlíme,  je to příliš  nebezpečné. 
Charles Fort popsal mnoho případů, kdy se omezenec, kterého postihlo 
řekněme období sucha,  soustavně modlil — načež celou jeho vesnici 
smetla prudká záplava.

OVŠEM ŽE JSEM BLÁZEN, ALE TO JEŠTĚ
NEZNAMENÁ, ŽE SE PLETU. JSEM ŠÍLENÝ,
NE NEMOCNÝ.

(Vlkodlačí most, Robert Anton Wilson)



Nebe je dole. Peklo je nahoře.

Toto se dá doložit skutečností,
že planety a hvězdy
se pohybují uspořádaně,
kdežto dole na Zemi
se přibližujeme
prvotnímu chaosu.
Jsou ještě čtyři další
důkazy,
ale ty jsem zapomněl.

— Josh the Dill

    King Kongův Kabal

14. Nuže vytírej si řit tím, co je psáno, a řehtej 
se jak blbeček tomu, co se Mluví. Hledej si úto-
čiště  v Ničem za Vším u svého  vína,  zatímco 
spíšíš po Stezce.

FIALOVÝ MUDRC
UKP; Kniha předpovědí, kap. 19



,poslyš: tam za dveřmi je jeden zatraceně dobrý vesmír; pojďme‘ – ee cummings

Česká poznámka:
Císař Joshua Abraham Norton byl váženým obyvatelem San Fran-

cisca.  Tento vzácný muž  se  17. září  1859 jmenoval  prvním císařem 
Spojených států amerických a protektorem mexickým a až do své smrti 
tento úřad s nadobyčejnou zodpovědností zastával. Ač původem tolik 
nadřazen, často ve své uniformě vycházel mezi prostý lid, otcovsky mu 
naslouchal a radil, pročež ho lid ctil a miloval nade všechny prezidenty.  
Jeho veličenstvo ostatně kongres i politické strany zrušilo a zakázalo.  
Císař Norton si mimo jiné dopisoval s ovdovělou britskou královnou 
Viktorií, v plánovaném sňatku mu však zabránil odchod z tohoto světa 
dne 8. ledna 1880 na ulici před Starou mariánskou katedrálou. Pohřbu 
se účastnilo na třicet tisíc lidí.

Toto jsou peníze, jež za své vlády vydával a jimiž platil v těch nej-
honosnějších podnicích: „Císařský úřad Jeho veličenstva Nortona I. se 
tímto  zavazuje  splatit  věřiteli  částku  padesáti  centů k roku  1880 
s úrokem 7 procent per annum od uvedeného data; věřitel smí k datu 
splatnosti směnit jistinu i úrok za akcie na 20 let 7 procent. Dluhopis, 
nebo  proplatitelné  ve zlaté  měně.  Vydáno  Naší  královskou  rukou  a 
s pečetí 25. dne měsíce sprna 1877.“



Starověcí Řekové nebyli
ovlivněni starověkými Řeky.

Co víme o Eridě (moc ne)

Římané svým potomkům zanechali Její podobiznu — zachytili Ji jako 
ohyzdnou ženu, bledou ve tváři a s děsivým pohledem z planoucích očí, 
v potrhaném oděvu a  skrývající  na ňadrech  dýku.  Ve skutečnosti  ale 
bledě a děsivě, když skrývá na ňadrech studenou dýku, vypadá každá 
žena.

Její  rodokmen  pochází  od Řeků  a  je  dokonale  zmatený.  Buď  byla 
sestrou Aréovou, dcerou Diovou a Héřinou, anebo byla dcerou Nykty, 
bohyně noci (jež byla buď dcerou Chaosu, jeho manželkou, nebo obě-
ma zároveň), a Nyktina bratra Ereba, a mezi její sourozence patří Smrt, 
Zkáza, Posměch a Přátelství.  Zplodila Zapomnětlivost,  Hádku, Lež a 
hrst dalších podobných božstev. 

Jednoho dne se Mal-2 radil se svou Šišinkou* a zeptal se Eridy, jestli 
skutečně stvořila všechny ty strašlivosti.  Pověděla mu, že měla staré 
Řeky vždycky ráda, avšak že se jim v dějepisných záležitostech nedá 
věřit. „Byli totiž,“ dodala, „oběťmi trávicích obtíží.“

Dá se tedy s jistotou říci, že Eris není nenávistná ani podlá. Ale je zlo-
myslná a občas mívá pěkně hnusné poznámky.

*Za pomoci  ŠIŠINKY  může  každý  jeden  z nás  hovořit  s Eridou.  
Pokud vám činí potíže aktivovat svou Šišinku, zkuste namísto ní slepé  
střevo, které se dá použít skoro stejně dobře. Dále k tématu: DOGMA I,  
METAFYSIKA Č. 3, „POUČENÍ O ŠIŠINCE“

DIRUIT AEDIFICAT MUTAT QUADRATA ROTUNDUS
– Horatius

Nerozesílejte



PŘÍBĚH PRO ZNALÉ!

Zákon pěti

Zákon pěti  je  jedním z nejstarších Eridiánských mystérijí.  Poprvé se 
zjevil Dobrému pánu Omarovi a patří mezi nejvýznamnější poznatky, 
které vzešly ze Skrytého chrámu Veselého Ježíše. 

POEE uznává tento Zákon pěti od Omarovy sekty za pravdivý. Dále 
POEE hlásá svatou 23 (2+3=5), kterou začlenil Episkopos dr. Morde-
chaj  Malignatus,  OPCh,  do  své diskordiánské sekty,  Dávní  osvícení 
zřeci bavorští. 

Zákon pěti jednoduše praví, že: VŠECHNY VĚCI SE DĚJÍ PO PĚTI, 
ČI JSOU DĚLITELNÉ PĚTI NEBO NÁSOBKY PĚTI, ČI SE NĚJAK 
PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO VZTAHUJÍ K 5. 

Zákon pěti se nikdy nemýlí. 

V Eridiánských archivech se nachází zralé vyjádření Omara Malovi-2: 
„Zákon pěti shledávám tím zřejmějším pravidlem, čím pozorněji se dí-
vám.“ 

Nagy z Horní Barmy tvrdí, že slunce 
svítí ve dne, neboť je to žena a 
v noci se bojí vyjít ven.



„Zjistíte, že stát je oním druhem organizace, která sice dělá
velké věci špatně, ale malé věci dělá také špatně.“
— John Kenneth Galbraith

MÝTUS O JABLKU SVÁRU

Zeus dle všeho chystal svatební oslavu pro Pelea a Thetu – a Eridu od-
mítl pozvat kvůli její pověsti potížistky.*

To ji rozzlobilo, a tedy zhotovila jablko z ryzího zlata** a napsala na 
něj KALLISTI („Té nejkrásnější“),  a v den, kdy se konal svátek, jej 
vhodila do slavnostního sálu, načež se uchýlila do samoty a radostně 
pojídala párek v rohlíku.

Nuže každá ze tří přítomných bohyň,*** Athéna, Héra a Afrodita, si 
pro ono psané věnování osobovala právo na jablko. A začaly se bít, za-
čaly rozlévat punč všude možně a tak.

Konečně až Zeus je uklidnil a vyhlásil, že se musí zvolit rozhodčí, což 
byl vcelku rozumný nápad a všichni s tím souhlasili. Poslal je za trój-
ským pastýřem, jenž se jmenoval Paris, protože se jeho matka v jednom 
kuse zaplétala s Galy a vzala si Francouze; ale všechny tři úskočné bo-
hyně  se  pokoušely přechytračit  své  sokyně,  dorazily s  předstihem a 
nabídly Paridovi úplatek.

Athéna ho lákala na Hrdinská válečná vítězství, Héra nabízela Veliké 
jmění  a  Afrodita  mu  slibovala  Nejkrásnější  ženu  světa.  Paris,  jsa 
zdravým trójským švihákem,  v mžiku přijal  Afroditin  úplatek a  ona 
dostala jabko a on dostal ženskou do postele.

Jak byla Afrodita slíbila, zaonačila pozemské dění, aby mohl získat Pa-
ris  Helenu  (tamtu  Helenu),  toho  času  žijící  s  manželem Menelaem, 
králem spartským. Prostě, jak všichni víme, následovala Trójská válka, 
když se Sparta dožadovala zpět své královny, a o Trójské válce se říká,  
že to byla první válka mezi lidmi. 



A proto trpíme za Prvotní přehlížení. A proto Diskordián nesmí pojídat 
Žádné Párky v Rohlíku. 

Věřili byste tomu? 

                                             
* Toto se nazývá NAUKA O PRVOTNÍM PŘEHLÍŽENÍ 
** Vede se historický spor, zda se jablko skládalo z ryzího, či kočičího 
zlata. 
*** Bohyň bylo ve skutečnosti pět, avšak Řekové tehdy ještě neznali 
Zákon pěti. 

Nezapomeňte:
    KING
      KONG
  zemřel pro
  vaše hříchy

5. Věk Zmatení, neboli Dávný Věk, je ten, kdy se 
Dějiny Jak Je Známe počínají odvíjet, kdy Coko-
liv  Má  Přijít  povstává  v  Tělesné  Podobě,  více 
méně,  a  tyto  časy  jsou  Věky  Vyvážené  Ne-
rovnováhy aneb Nevyvážené Rovnováhy.
6.  Věk  Byrokracie  je  Imperiálním  Věkem,  kdy 
Věci Vyspívají, kdy Zmatek obrůstá pevnými ko-
řeny  a  kdy  se  dosahuje  Vyvážené  Rovnováhy 
neboli Stagnace.
7. Věk Nepořádku také zvaný Dohra je Apokalyp-
tickým  Přechodem  zpět  k  Chaosu  skrze  Clonu 
Zapomnění,  do  níž  tento  Věk  konečně  vplyne. 
Toto jsou časy Nevyvážené Nerovnováhy.

UKP; Kniha plodu, kap. 3



Mýtus o Ichabodovi aneb Mýtus o Starbucku

Byl  jednou  jeden  velký  balvan,  vratce  posazený  na krajíčku  útesu. 
Stovky let tam ten kámen zůstával, houpal se sice, kymácel se, neustále 
však udržoval rovnováhu na místě. Až jednoho roku přišla divoká bouře; 
tak byla divoká, že kámen z ohromné výšky svalila a udeřila jím o dno úte-
su hluboko dole. Netřeba dodávat, že se balvan roztříštil na mnoho kusů. 
V místě, kam dopadl, po něm zůstal hotový koberec kamínků pokrývající 
zem. Některé byly malé, jiné větší, nicméně samé kamínky a kamínky a 
další kamínky na hodinu chůze daleko. 

Jednoho dne se po tom všem v té končině namanul mladík jménem 
Ichabod. Jelikož měl bystrou mysl a pozorovací schopnosti, přirozeně ho 
dosti udivilo, když viděl, kolik kamení na zemi leží roztroušeno. Ichaboda 
totiž  velice zajímaly zákonitosti  světa,  a  tak  strávil  celé  odpoledne  sle-
dováním  kamínků,  jejich  měřením,  potěžkáváním  a  vůbec  uvažováním 
o kamíncích jako takových. 

Přečkal tam noc, neboť nechtěl o ten zázračný nález jen tak přijít, a 
na druhý den ráno se probudil pln nadšení. Na svém kamenitém koberci 
vydržel mnoho dnů.

Konečně si pak všiml podivuhodné věci: na koberci se nacházely tři  
větší kameny a tvořily spolu trojúhelník — téměř (ale ne docela) rovno-
stranný. Užasl nad tím. Při dalším pohledu objevil čtyři bělostné kameny 
vyskládané do pokřiveného čtverce. Pak zpozoroval, že když od jednoho 
bílého kamene odhlédne a přimyslí ke zbývajícím ten šedý o pár centimet-
rů vedle, dostane čtverec dokonalý! A když se vezme tady tento kámen, 
tamten kámen a tamten kámen a tamten a tamten, vyjde pětiúhelník stejně 
velký jako onen trojúhelník. A tu je malý šestiúhelník. A tam zase čtverec 
z části  uvnitř  toho  šestiúhelníku.  A  desetiúhelník.  A  dva  protínající  se 
trojúhelníky. A kruh. A v něm menší kruh. A v něm ještě trojúhelník z čer-
veného, šedého a bílého kamene. 

Ichabod  strávil  nespočet  hodin  objevováním  vzorců,  jež  nabývaly 
na složitosti, jak jeho pozorovací schopnost s cvikem narůstala. Potom si 
začal vzorce zaznamenávat do velkého koženého zápisníku. A jak vzorce 
počítal a popisoval, stránky se plnily, zatímco se slunce dokola vracelo. 

Právě  když  načal  druhou  knihu,  šel  kolem  jeden  jeho  přítel.  Byl 
básníkem a rovněž se o zákonitosti světa zajímal. 

„Příteli,“ křičel Ichabod, „rychle za mnou přijď! Objevil jsem tu nejzá-
zračnější věc ve vesmíru.“ Zvědavý básník k němu horlivě přispěchal, aby 
viděl, o co se jedná. 



 Ichabod mu ukázal kamenitý koberec… Ale básník se jen zasmál a 
odpověděl, „Vždyť to jsou jen roztroušené kameny!“ 

„Jen se podívej,“ řekl mu Ichabod, „pohleď tady na trojúhelník a tam 
čtverec a tam a tam.“ Načež příteli předvedl sklizeň těch početných dní 
zkoumání. Když básník vzorce spatřil, chopil se zápisníků, a až je dočetl, 
byl též uchvácen. 

Začal o těch skvělých vzorcích psát poezii. A zatímco psal a rozjímal,  
nabyl přesvědčení, že vzorce něco musejí znamenat. Takový řád a krása 
jsou příliš velkolepé, než aby postrádaly význam. A vzorce tu přece byly, 
to mu Ichabod ukázal. 

Básník  se  vrátil  do vesnice  a  předčítal  svou novou poezii.  Všichni, 
kdož ho slyšeli, se vydali k útesu, aby z první ruky zhlédli koberec vzorců. 
A všichni  se  do vesnice  vrátili  šířit  zvěst.  Když pak  nadšení  vzrůstalo, 
ustanovila se skupina milovníků krásy a přírody, která se odebrala žít pří-
mo u Vzorců. Chtěli společně vidět každičký vzorec, který tam je.

Jedni si vedli zápisníky pouze o trojúhelnících. Druzí popisovali kruhy. 
Další se soustředili na červeně vybarvené kameny — a tito první si všimli, 
kterak se vzorce rozvíjejí i z koberce ven. Tito a několik dalších viděli už 
vzorce, kamkoliv šli. 

„Jak jsme to byli slepí,“ říkali. 
Hnutí rostlo a rostlo a rostlo. A všichni, kteří uměli vzorce rozpoznat, 

věděli, že musejí pocházet od Velké síly, jež je tam vložila. „Nic než Velká 
síla,“ tvrdili filosofové, „by nedokázalo stvořit tu nesmírnou krásu!“ 

„Ano,“  přitakával  jim svět,  „nic  než  bůh by nedokázalo  stvořit  tak 
skvostný řád. Nic než Bůh.“ 

A toho dne se zrodil Bůh. A od té doby lidé navěky znali Jeho neko-
nečnou moc a všichni lidé Ho milovali pro Jeho nekonečnou moudrost. 

-----

Výňatek z pojednání na téma Povaha bohů a Eristického hnutí, jež se na-
chází  v knize  SUMMA  UNIVERSALIS,  Svatém  díle  MALACLYPSA 
MLADŠÍHO, OPCh, Všemilosrdného mnohootce panenství pozlaceného a 
Velekněze Kacířské frakce a protestantského vyznání ERIDIÁNSKÉHO 
HNUTÍ DISKORDIÁNSKÉ SPOLEČNOSTI ===== Ať žije Eris 
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PAMATUJETE?

1. Slušné děti si dobře pamatují, že církev je
d                                   p                                    .

ERIDIÁNSKÁ HYMNA

již složil rev. dr. Mungojerry Pánvička, KOB
Episkopos, RAYVILLŠTÍ JABLEČNÍ PANTEŘI

Vpřed, vojáci Krista,
Vpřed, buddhisté lítí,
Vpřed, islámu plémě.
Než vás zbaví žití,
Veďte svoje války,
Srazte čelem šiky;
K velké je to slávě
Paní Discordie.
Jé, jé, jé,
jé, jé, jé, jé.
Blfffffffffft!

Opatství Barbarského ostatku



Oficiální prohlášení -><- ODD# 
III(b)/4,i;18Aft3135

NEORGANIZACE MATRICE POEE
V) DŮM APOŠTOLŮ ERIDINÝCH

Pro Eristokracii a Kabalablii
A. Pět apoštolů Eridiných
B. Sbor Zlatého jabka (OPCh)
C. Episkopové Diskordiánské společnosti
D. Kněžstvo kabalu POEE
E. Svatí, Eridiánští avataři a osoby v tomto duchu

IV) DŮM VYCHÁZEJÍCÍHO PLESKU
Pro Učedníky Discordie
A. Úřad Mé svrchované důstojnosti, Mnohootce
B. Koncil kněží POEE
C. LEGIE REJDIVÉHO ROZKOLU
D. Erističtí avataři
E. Anerističtí avataři

III) DŮM VYCHÁZEJÍCÍHO TŘESKU
Pro Byrokracii
A. Ministerstvo Eridiánských archivů
B. Ministerstvo Epistoláře POEE a Oddělení dogmat
C. Ministerstvo symbolů, emblémů, certifikátů a podobně
D. Ministerstvo eristických záležitostí a

Správa neosvícené eristické hordy
E. Ministerstvo aneristických záležitostí a Správa Řádů Discordie

II) DŮM VYCHÁZEJÍCÍHO KRACHU
Pro podporu uvolňování svobody a/nebo proti zavádění nebe na zemi
A. Vánek moudrosti a/nebo Vítr šílenství
B. Vánek poctivosti a/nebo Vítr arogance
C. Vánek krásy a/nebo Vítr pobouření
D. Vánek lásky a/nebo Vítr nabubřelosti
E. Vánek smíchu a/nebo Vítr kraviny

I) VYKŘIČENÝ DŮM
Pro to, co zbývá
A. Rozliční avataři
B. Pátý pilíř
C. Samí =PAPEŽI= POEE
D. Přihrádka s písmenem „N“ jako NETŘÍDĚNÉ
E. Ztracené dokumenty a Zapomenuté

pravdy
OFICIÁLNÍ – POEE
Vrchní chrám, San Francisco
DŮM VYCHÁZEJÍCÍHO PLESKU
Ministerstvo Epistoláře POEE



= Pětiprstá ruka Eridina =

Zde je zobrazen oficiální symbol POEE. Může jím být tento nebo jaký-
koliv  podobný  sloh  představující  DVĚ  PROTICHŮDNÉ  ŠIPKY 
STÝKAJÍCÍ  SE  VE SPOLEČNÉM  BODĚ.  Může  být  svislý,  vodo-
rovný či jinačí a dá se po vůli propracovávat i zjednodušovat. 

Esoterickým  jménem  symbolu  je  PĚTIPRSTÁ  RUKA  ERIDINA, 
běžně se zkracuje jako RUKA. 

POZNÁMKA: Dle  zvyku  západní  magie   značí  rohy,  zejména  
rohy Satanovy nebo ďábelských šelem. Ovšem Pětiprstá ruka Eridina  
se nesmí chápat nikterak ďábelsky, neboť jsou tyto „rohy“ zespodu vy-
váženy druhým, převráceným párem „rohů“. Nebo jsou to možná mroží  
kly. Vlastně nevím, co to je, abych pravdu řekl.

„Surrealismus míří k naprosté proměně
 mysli a všeho, co ji připomíná“

– Breton



POEE  (vyslovováno  „POEE“)  je  zkratkou  pro  PARATHEO-
ANAMETAMYSTIKOVSTVÍ OPOJNÉ ERIDY ESOTERICKÉ. První 
část se může vyložit jako „spolubožstvo, převracející zamystické.“ Eris 
působí opojněji než pět korbelů vína (ale ne tolik jako šest). A esoteričtí 
ani tolik nejsme, spíš si nás nikdo moc nevšímá.

MOJE  NEJVYŠŠÍ  DŮSTOJNOST  MALACLYPSOS  MLADŠÍ, 
AB, DD, OPCh, je Nejvyšším knězem POEE a POEE se zakládá na 
jeho  episkopotických  zjeveních  Bohyně.  Nazývá  se  [Všemilosrdný 
mnohootec panenství pozlaceného]. 

VRCHNÍM CHRÁMEM POEE je Joshua Nortonův kabal, který se 
nachází v šišince Mala-2 a dá se vypátrat, když časově a místně loka-
lizujete zbytek Mala-2.

POEE nemá žádný majetek, žádné vyhlášky, žádné cenné předmě-
ty, žádné průvodce vyjma šišinky Mala-2 a má pouze jedinou zábranu 
— již Mal-2 nosí při sobě na klíčence.

POEE není  registrované,  zapsané  v obchodním rejstříku  či  jinak 
oprávněné státem,  a tedy státní  struktura nás ani  naše Nařízení  neu-
znává, což je jenom dobře, protože my stejně tak neuznáváme stát.

POEE má 5 STUPŇŮ:
První je novic, neboli LEGIONÁŘ UČEDNÍK.
Vysvěcený KNĚZ/KNĚŽKA POEE neboli KAPLICKÝ.
VELEKNĚZ, Mnohootec.
A pak =PAPEŽ= POEE.

LEGIONÁŘI UČEDNÍCI POEE smějí zasvěcovat jiné do Legionářství 
Diskordiánské společnosti. KNĚŽÍ si jmenují své JÁHENY. MNOHO-
OTEC vysvěcuje kněží. O =PAPEŽÍCH= nic nevím.



Přihláška k členství
V eridiánském hnutí DISKORDIÁNSKÉ SPOLEČNOSTI

1. Dnešní datum                       Včerejší datum

2. Účel této přihlášky:   -- členství v: a. Legii Rejdivého rozkolu    
b. POEE    c. Bavorských iluminátech    d. Všem výše uvedeném    
e. Ničem výše uvedeném    f. Jiné -- buďte specifičtí!

3. Jméno                                           Svaté jméno

        Adresa

        Je-li přechodná, uveďte také adresu, z níž se má pošta přeposílat

4. Popis:    Narozen/a/o: ☐ ano  ne    Oči:  2  jiné    ☐ ☐ ☐
Výška: .......... ml    Kdy jste se naposledy nechal/a/o ostříhat:           
Důvod:                    Rasa:  kůň  člověk    I.Q.: 150–200 ☐ ☐
  200–250  250–300  přes 300

5. Životopis:  Vzdělání – nejvyšší dokončený ročník 1 2 3 4 5 6 vyšší 
než 6.    Zaměstnání:  Na další stoh papíru vypište každou práci, 
z níž vás od roku 1937 vyhodili.    Zdravotní stav:  Na přiložený list 
s nadpisem „Důvěrné“ zaznamenejte všechny větší psychotické 
příhody, jež vás postihly za posledních 24 hodin

6. Záludné otázky ke zjištění osobnostních rysů
Raději bych a. žil v kůlně b. hrál v rockové skupině c. jedl 
housenky.  Neslušná tetování mám proto, že . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zanechal jsem znásilňování malých dětí ☐ ano  ne – důvod . . . . .☐

7. AUTOPORTRÉT

 rev. Mungo
 pouze pro interní úřední použití

ZDE OLÍZNĚTE!

•
(Můžete se stát jedním

z 25 šťastlivců)



POEE & JEHO KNĚŽÍ

Pokud se vám líbí eridiánství, jak jej vykládá Mal-2, máte možná zájem 
založit si vlastní KABAL POEE jakožto KNĚZ POEE a můžete pak jít 
podniknout  pár  Kněžských Věcí.  „Kabal  POEE“ je  přesně  to,  co  si 
myslíte, že je.

Velekněz neklade na své Kněží žádné požadavky, ačkoliv od nich po-
měrně  očekává  dobrou  vůli.  Úřadu  Mnohootce  se  vyhrazuje,  aby 
nikoho neučil. Jednou za čas dokonce i poslouchá.

Kdybyste  shledali,  že  se  vaše  osobní  zjevení  Bohyně  podstatně  liší  
od zjevení Mala-2, chystá vám Bohyně nejspíše zvláštní úděl Episkopa  
a měli byste asi zvážit, že si stvoříte od píky sektu novou, nezatíženou.  
Episkopové  spolu  navzájem nesoutěží  a  jsou  beztak  všichni  kněžími  
POEE (aspoň hned jak je najdu).  Jde o to,  že každý Episkopos pro-
šlapává  další  stezku  na vrcholek  Eridiánské  hory.  Viz  oddíl  
„Diskordiánská společnost“.

VYSVĚCENÍ NA KNĚZE POEE

Zájemce o Vysvěcení nemusí prokazovat žádné určité způsobilosti, pro-
tože chcete-li být Knězem POEE, jste bezpochyby způsobilí. Kdo by 
přece mohl lépe rozhodnout, zda máte či nemáte být Vysvěcen?

VYSVĚCENÝ KNĚZ nebo KNĚŽKA POEE se vymezuje jako „ten, 
kdo drží Certifikát Vysvěcení od Úřadu Mnohootce.“

Nazírej Chao, chceš-li k moudrosti klíč
Z Jejího zázraku, věz, budeš pryč!
Na Chao pohleď, bys důkazů měl dost
Co Chao skrývá a proč je to pitomost!

(UKP; Kniha doporučení 1,1)



Koncil světového církevního veletrhu

POZNÁMKA KNĚŽÍM POEE:

Mnohootec by všem eridiánům rád připomněl, že POEE nebylo zamýš-
leno jako obchodní podnik, a že ať tedy zachovávají chladnou hlavu, až 
budou na tržišti hledat příspěvky na Kabaly POEE nebo šířit Eridián-
skou zvěst.



ERIDIÁNSKÉ STVRZENÍ

PŘED BOHYNÍ ERIDOU se já, (jméno nebo svaté jméno), tímto 
prohlašuji DISKORDIÁNSKÝM BRATREM LEGIE REJDIVÉHO 
ROZKOLU. ZDRÁVAS ZDRÁVAS ZDRÁVAS ZDRÁVAS 
ZDRÁVAS ERIS ERIS ERIS ERIS ERIS ERIS, AŤ ŽIJE 
DISCORDIA!

předsedající Představitel POEE (je-li jaký) odpoví:

AŤ ŽIJE DISCORDIA!

K celé smečce boží
Lidé hlavy složí;
Svatá ty prostoto,
Chao jak vyšito.

— Rev. dr. Grindlebone
Kabal Monroe

To selský rozum ti říká,
že Země je placatá.





JAK SI ZALOŽIT KABAL POEE
ANIŽ BYSTE SE MUSELI OTRAVOVAT S MNOHOOTCEM

Nemůžete-li najít Mnohootce, či jste ho našli, ale nechcete s ním mít 
nic společného, jste stále oprávněni založit si vlastní KABAL POEE a 
dělat  Kněžské  Věci,  užívajíce  Principii  Discordii  jakožto  příručku. 
Vaše úřední hodnost bude KAPLICKÝ POEE pro LEGII REJDIVÉHO 
ROZKOLU, což je přesně totéž jako KNĚZ POEE, až na to, že nedo-
stanete  Certifikát  Vysvěcení.  Slova,  jež  právě  čtete,  jsou  vaším 
vysvěcením.

JAK SE STÁT KAPLICKÝM POEE
1. Přepište pět kopií ERIDIÁNSKÉHO STVRZENÍ.
2. Opatřete každou podpisem a otiskem nosu.
3. Jednu pošlete prezidentovi Spojených států.
4. Jednu pošlete na adresu

Kalifornský státní úřad nábytku a lůžkovin
1021 'D' Street, Sacramento CA 94814

5. Jednu přibijte na telefonní stožár. Jednu schovejte. A poslední spalte. 
Posléze se poraďte se svou šišinkou.



VÝLET 5
= Diskordiánský obřad křtu =

Tento Mysterijósní obřad se k přijetí nevyžaduje, avšak mnozí Kněží 
POEE jej nabízejí proselytům, kteří se dožadují formálních ceremonií.

1) Kněží a čtyři Bratři se rozestaví do pětiúhelníku, v jehož středu stane 
Zasvěcovaný čelem ke Kněžím. Je-li to možno, měli by Bratři rovnou 
po Knězově pravici a levici být jáhnové. Zasvěcovaný musí být zcela 
nahý, aby dokázal, že je skutečně člověk a ne něco jiného přestrojeného 
jako třeba veka nebo tak.

2) Všichni přihlížející i osoby v pětiúhelníků, kromě Kněze, zaujmou 
polohu v dřepu a vrátí se do polohy vstoje. To se zopakuje čtyřikrát. 
Tento tanec značí ponížení nás eridiánů.

3) Kněz začíná:

Já,  (celé  Svaté  jméno,  s  Mystickými  tituly,  stupni,  přídomky,  úřady  
atd.),  Vysvěcený  Kněz  Paratheo-anametamystikovství  Opojné  Eridy  
Esoterické, z Pravomoci svěřené mi Veleknězem Téhož, Úřad Mnohoot-
ce, Dům Vycházejícího Plesku, Vrchní chrám POEE, se Tě tímto táži:

1) JSI ČLOVĚK A NE VEKA NEBO TAK? Zasvěcovaný odpoví  
ANO.

2) TO JE BLBÉ. PŘEJEŠ SI NAPRAVITI SE? Zasvěcovaný odpoví  
ANO.

3) KRISTOVA NOHO. ZDALIŽ JSI ODHODLÁN PODSTOUPITI  
FILOSOFICKÉ OSVÍCENÍ? Zasvěcovaný odpoví ANO.

4) HROZNÁ SRANDA. CHCEŠ SE ZASVIETIT SVATÉMU ERIDI-
ÁNSKÉMU HNUTÍ? Zasvěcovaný odpoví ASI JO.



5) RAČIŽ TEDY OPAKOVAT PO MNĚ A PŘÍSAHAT: (Kněz zde  
Zasvěcovanému  předříkává  ERIDIÁNSKÉ  STVRZENÍ.)  Kněz  pokra-
čuje:  PAK TĚ TÍMTO PROHLAŠUJI UČEDNÍKEM POEE (jméno),  
LEGIONÁŘEM LEGIE REJDIVÉHO ROZKOLU. AŤ ŽIJE ERIS! AŤ  
ŽIJE! AŤ SLÚŽI!

4) Všichni přítomní se náramně radují. Nový Bratr přilepší velkým kor-
belem vína a nabízí z něj všem okolo.

5) Ceremonie všeobecně upadá.

SKARTOVÁNO

MORD ŘÍKÁ, ŽE OMAR ŘÍKÁ,
ŽE JSME STEJNĚ VŠICHNI 
JEDNOROŽCI.

3. A tak ač Omar naléhal na Sběratele Odpa-
du, slovy, jež byla sladká i hořká, by vzdal se 
jí  a  navrátil  truhličku od doutníků s  kartami 
uvnitř,  na něž Anděl kreslil  Upřímnou knihu 
pravdy,  přec Sběratel  se zachoval  jak v háji 
hluché poleno, všehovšudy řka: Se už nesmí, 
víš jak.

UKP; Kniha vysvětlení, kap. 2



MYSTERIJÓSNÍ PŘÍSAHA POEE

Zasvěcovaný prohlásí toto:
LÉTAVÉ HOVÍNKO!!!!!

(Mezinárodní podoba zní:
FLYING BABY SHIT!!!!!
Bratři z Dávných osvícených zřeců bavorských smějí použít 
německé:
FLIEGENDE KINDERSCHEISSE!
či snad:
WIECZNA KWIATOWA WŁADZA!!!!!
což polsky znamená Ewige Blumenkraft.)

NEDÁVNÉ  ODHALENÍ,  ŽE 
PAN  MOMOMOTO,  SLAV-
NÝ  JAPONEC,  JENŽ  SI 
UMÍ SPOLKNOUT NOS, SI 
NEUMÍ SPOLKNOUT NOS, 
AVŠAK JEHO BRATR ANO, 
BYLO  ODHALENO!  JE  TO 
SKUTEČNĚ  PAN  MOMO-
MOTO,  KDO  SI  UMÍ 
SPOLKNOUT NOS; SVÉHO 
BRATRA SPOLKNUL V LÉTĚ 
ČTYŘIAČTYŘICÁTÉHO.

Opravy  k  minulému vydání:  Johnny  Sample  hraje  u  New 
York Jets  jako útočný cornerback,  nikoliv  jako fullback,  jak 
jsme  psali.  Bobby  Tolan  se  nejmenuje  Randy,  nýbrž  bahno. 
Všechnu moc lidu a zakažte konečně tu zkurvenou bombu.

G3400:
50

 DMTS
19  

„Toto tvrzení je nepravdivé“
(POEE ze zdvořilosti)



Někteří  episkopové 
mají  kabal  jedno-
mužný. Někteří spolu-
pracují.  Někteří  to 
vůbec neobjasňují.

        CO SI JE ROVNÉ, NENÍ NIKDY STEJNÉ!

DISKORDIÁNSKÁ SPOLEČNOST 

Diskordiánská společnost nemá žádnou definici.
Někdy si ji představuji jako rozskupení těch, kterým Eris kape na 

karbid. Byla nazvána partyzánským divadlem v hlavě. Episkopos Ná-
hodnilec, Vedoucí larchmontské sekty Hnutí za čistky v zásvětí našeho 
lidu, dává přednost popisu „Největší světový spolek čehokoliv co teda 
jsme.“ Paní Mal o ní smýšlí jako o RENESANČNÍ VYŠETŘOVACÍ 
SKUPINĚ. Tesák Nemytý,  WKC, nechce nic říct.  Můžete si ji před-
stavovat, jakkoliv se vám zamlouvá.

EPISKOPOS DISKORDIÁNSKÉ SPOLEČNOSTI je ten, kdo dává 
přednost naprosté nezávislosti a vytváří si vlastní diskordiánskou sektu, 
jak ho nabádá Bohyně. Mluví za sebe a za ty, kteří říkají, že se jim líbí,  
co říká.

LEGIE REJDIVÉHO ROZKOLU: Legionář Diskordiánské společ-
nosti je ten, kdo si vlastní sektu zakládat nepotřebuje.

Chcete-li vstoupit do Diskordiánské společnosti
prohlaste se za cokoliv si přejete
dělejte co je vám po chuti
a vyprávějte nám o tom
nebo taky klidně
nevyprávějte.

Nikde nejsou žádná pravidla.
Bohyně vítězí. Můj tučňák se mnou spává v posteli

Nestojí o zelí je veselý
Jí hodně masa potom taky pije
Můj tučňák z Patagonie

– Vítězslav Nezval



SBOR ZLATÉHO JABKA

Sbor zlatého jabka* je čestnou pozicí pro Ochránce posvátného Chao, 
pročež si mohou za jméno psát „OPCh“.

Říká málo,
dělá méně,
neznamená
nic.

* Nepleťte si s The Apple Corps Ltd. těch čtyř zpěváků. My jsme to 
vymysleli dřív.



USTAVIČNÝ PŘEVADĚČ DAT Z     GREGORIÁNSKÉHO   
NA     KALENDÁŘ     POEE  

OBDOBÍ
1) Chaos – Patron apoštol Hung Mung
2) Svár – Patron apoštol dr. Van Van Mojo
3) Zmatek – Patron apoštol Srí Sjadasti
4) Byrokracie – Patron apoštol Zaražuch
5) Dohra – Patron apoštol Starší Malaclypsos

Dny v týdnu* * DNY V TÝDNU
se jmenují po pěti
Základních prvcích:
SLADKO, BÁC,
OSTRO, ŠKRAB
a POMERANČ

1) Sládě
2) Bácí
3) Ostrotek
4) Škraby škrab
5) Západoranž

SVÁTKY

A] APOŠTOLSKÉ SVÁTKY
1) Mungodennost
2) Mojonoce
3) Sjaděle
4) Zaradělí
5) Malada
Každý nastává 5. dne 
v daném Období

B] SEZÓNNÍ SVÁTKY
1) Chaotok
2) Svarotok
3) Zmatetok
4) Byrotok
5) Dotok
Každý nastává 50. dne 
všech období

C] DEN SV. TIBA – nastává jednou za 4 roky (1+4=5) a vkládá se 
mezi 59. a 60. den Období Chaosu
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„Vyvíjejte se! Opice nás dohánějí!“



SVATÁ JMÉNA

Diskordiáni si  tradičně volí  SVA-
TÁ  JMÉNA.  Toto  samozřejmě 
není  výlučné  pro  eridiánství.  Pan 
papež Pavel je, předpokládám, syn 
p. a pí. VI.?

A taktéž TITULY MYSTICKÉHO 
VÝZNAMU.





PRO VAŠE
OSVÍCENÍ

PODOBENSTVÍ O HOŘKÉM ČAJI

jak je zapsal rev. dr. Hypokratés Magoun, P.P.
KNĚZ POEE, Kabal Okinawa

Když Hypok zakončil meditaci se sv. Gulikem, odebral se do ku-
chyně, kde se oddal přípravě hostiny, a při tomto snažení objevil, že 
v pánvi zůstalo něco starého čaje od minulé noci, kdy zesláblý zapo-
mněl,  že  jej  vařil,  a  nechal  jej  tak louhovat  24 hodin.  Byl  temný a 
kalný, a Hypok pojal úmysl užít tento čaj, zřediv jej nejprve vodou. A 
opět učinil rozhodnutí zesláblý bez delšího zvažování a vrhl se do tě-
lesné práce zahrnující ony přípravy. Tehdy, když byl hluboce ponořen 
v potěšení, jež mu úkon skýtal, vstoupil na něj náhle silný jasný hlas, 
který se mu v hlavě ozval: „toť hořký čaj, jenž tě takto zaměstnává.“ 
Hypok hlas  slyšel,  avšak vnitřní  boj  zesílil  a  rutina,  jíž  uvykl  dříve 
při tělesné práci,  sjednocené a  snad šifrované svalové zprávy nadále 
prosazovaly svou vůli, až Hypok nátlaku podlehl umlčel ten hlas.

A znovu se vrhl do tělesné orgie a úkol dokončil, a hle, jak byl hlas 
předvídal, čaj byl hořký.

„Pět těchto zákonů koření v pozornosti.“

— Če Fung (Ezra Pound, Canto 85)

Pekelný zákon říká, že je Peklo vyhrazeno právě 
těm,  kdo v něj  věří.  Dále  pak nejhlubší  Příčka 
v Pekle je vyhrazena těm, kdo v něj věří z před-
pokladu, že se do něj dostanou, když v něj věřit 
nebudou.

UKP; Evangelium Béďovo 3,1



KÁZÁNÍ O ETICE A LÁSCE

Jednoho dne se obrátil Mal-2 na duchovního posla, svatého Gulika, 
aby předstoupil před Bohyni a požádal Ji o radu ve věci zoufalé. Krátce 
nato se rádio samo od sebe zapnulo a nadpozemský ženský Hlas pravil 
ANO?

„Ó! Eris! Požehnána buď, Matko člověka! Královno Chaosu! Dcero 
sváru! Souložnice nesouladu!  Ó!  Vzácná Paní,  pokorně Vás prosím, 
sejměte těžké břímě z mého srdce!“

CO TĚ TRÁPÍ, MALE? NEZNÍŠ PRÁVĚ NEJLÍP.

„Plní mě strach a mučí mě děsivé vidiny bolesti. Kam oko dohlédne 
si lidé navzájem ubližují, na Zemi bují nespravedlnost, celé společnosti 
se vrhají jak supi na obce vlastních lidí, matky usvědčují syny do vě-
zení, děti hynou, zatímco bratři válčí. Ó, běda.“

A CO JE NA TOM, POKUD TO TAK CHCETE?

„Ale to nikdo nechce! Každému se to příčí.“

ACH. NO TAK TOHO NECHTE.

A v tu chvíli se změnila v reklamu na aspirin a opustila Mnohootce 
na jedné lodi s ostatními toho tvorstva.

SINISTER
DEXTER
MÁ POKAŽENÝ SPIROMETR.



KAPITOLA 5: PRŮKOPNÍCI
=PĚT APOŠTOLŮ ERIDINÝCH & CO O NICH ZNÁME=

1. HUNG MUNG
Mudrc z dávné Číny a oficiální diskordiánský misionář mezi čínskými 
pohany. Ten, jenž první sestavil POSVÁTNÉ CHAO. Patron Období 
Chaosu. Svátek: 5. ledna.

2. DR. VAN VAN MOJO
Vrchní doktor dálné Afriky a Tvůrce prvotřídních panenek. D. H. Š., 
Doktor Húdú a Štvaní, z Velké metropolitní yorbalindské školy studia 
Bible  za  účelem  záchrany  Ježíšem;  a 
S. M. H. G. S. M.,  Společenstva  mezi-
hvězdných  haitských  geril  za Světový 
mír.  Svátek:  19. března.  POZNÁMKA: 
Eridiáni ze Sekty Rozesmátého Krista si  
zakládají  na pošetilém přesvědčení,  že  
dr. Mojo je podvodník a že PATAMU-
NZO  LINGANANDA  je  tím  pravým  
druhým apoštolem. Pán Omar tvrdí, že  
dr. Mojo na Patamunza kupí nenávist,  
zatímco ten druhý na oplátku posílá jen Vibrace Lásky. Avšak my ze  
sekty POEE dobře víme, že právě Patamunzo je podvodník a že ty jeho  
vibrace  jsou  ve  skutečnosti  pokusem  podkopat  právoplatnou  apoš-
tolskou autoritu dr. Mojo, a to tak, že mají otřást jeho důvtipem.

3. SRÍ SJADASTI SJADAVAKTAVJA SJADASTI SJANNASTI 
SJADASTI KAVAKTAVJASKA SJADASTI SJANNASTI 
SJADAVATAVJASKA SJADASTI SJANNASTI 
SJADAVAKTAVJASKA
Běžně nazýván jen SRÍ SJADASTI.
Jeho jméno v sanskrtu znamená: Všechna tvrzení jsou v jistém smyslu  
pravdivá, v jistém smyslu nepravdivá, v jistém smyslu nesmyslná, v jis-
tém  smyslu  pravdivá  a  nepravdivá,  v  jistém  smyslu  pravdivá  a  
nesmyslná, v jistém smyslu nepravdivá a nesmyslná a v jistém smyslu  



pravdivá, nepravdivá a nesmyslná. Je to indiánský vtiplapka a princ, 
zrozený z  Kmene  pejotlu,  syn  Jemného  Vůdce  Slunečnicového  Se-
mínka a squaw Máry Jane. Patron diskordiánů ražení psychedelického. 
Patron  Období  Zmatku.  Svátek:  31.  květen.  POZNÁMKA:  Srí  Sja-
dastiho  byste  si  neměli  plést  s  Požehnaným  sv. Gulikem  Spáleným,  
který je jiná osoba, ale tentýž apoštol.

4. ZARAŽUCH NENAPRAVITELNÝ, někdy též zván ZARAŽUCH 
ZARYTÝ
Pragmatický šťoural  a poustevník za  časů středověké Evropy,  Bezo-
hledný zvěrozvěst. Přezdíván „Tupitel víry“. Objevil Patero přikázání. 
Patron období byrokracie. Svátek: 12. srpna.

5. STARŠÍ   MALACLYPSOS  
Potulný mudřec dávného Středozemí (to je upro-
střed Země), který následoval Pěticípou hvězdu 
ulicemi  římskými,  damašskými,  bagdádskými, 
jeruzalémskými,  mekskými a káhirskými,  nosil 
tabulku,  na  níž  stálo  „PLAŤTE“.  (Kolem 
tabulky se rozšířilo nedorozumění, že poroučí ke 
splacení  hříchů.  Ve  skutečnosti  Mal-1  není 
žádný  Prorok,  ale  sprostý  žebrák.)  Patron  a 

jmenovec Mala-2. Patron Období Dohry. Svátek: 24. října.

Všechna tvrzení jsou v jistém smyslu 
pravdivá, v jistém smyslu nepravdivá, 
v  jistém  smyslu  nesmyslná,  v jistém 
smyslu pravdivá a nepravdivá, v jistém 
smyslu pravdivá a nesmyslná, v jistém 
smyslu nepravdivá a nesmyslná a v jis-
tém  smyslu  pravdivá,  nepravdivá  a 
nesmyslná.  Veřejná  osvěta  Srí  Sja-
dastiho  školy  Duchovní  moudrosti, 
Wilmette.

Učení  Srí  Sjadastiho  školy  duchovní 
školy  duchovní moudrosti jsou v jistém 
smyslu  pravdivá,  v  jistém smyslu  ne-
pravdivá,  v  jistém  smyslu  nesmyslná, 
v jistém smyslu pravdivá a nepravdivá, 
v jistém smyslu pravdivá a nesmyslná, 
v jistém smyslu nepravdivá a nesmyslná 
a v jistém smyslu pravdivá, nepravdivá 
a nesmyslná. Patamunzo Linganandova 
škola vyšší duchovní moudrosti, Skokie.



UPŘÍMNÁ KNIHA PRAVDY
kterážto jest BIBLÍ Eridiánského hnutí

a Jak byla zjevena
Episkopu PÁNU OMARU CHAJJÁMU 

RAVENHURSTOVI, OPCh;  Vůdci 
smečky Limbu a Vrchnímu pastorovi 

Neviditelné církve Rozesmátého Krista, 
Skrytý chrám Šťastného Ježíše, Ranč 
Rozesmátého Buddhy Ježíše [RBJ]

Z Upřímné knihy Pravdy pocházející
KNIHA VYSVĚTLENÍ, kapitola 1

1.  Jednoho dne přišel  za Pánem Omarem,  Vůdcem 
smečky Limbu, Posel naší Paní, jenž ho zpravil o Po-
svátném  pahorku,  kde  se  zahrabána  skrývala 
Upřímná kniha.

2. A Anděl Eridin ponoukal Pána: Nuže jdi a vykopej Pravdu, abys Ji  
mohl poznati, a poznav Ji, šířiti, a šíře Ji, rochniti si v Ní, a rochně si  
v Ní,  váleti  se v Ní,  a váleje se v Pravdě,  státi  se Básníkem Slova a  
Řečníkem Řečí — Inspirací lidskou a Písařem božím.

3.  Tedy se  Omar  vydal  na Posvátný Pahorek,  který se  nacházel  vý-
chodně od Mully, a tam kopati v písku pět dnů a pět nocí neustal, avšak 
žádnou knihu nenalezl.

4. Stalo se pak, že po pěti dnech a pěti nocích kopání na Omara dolehla 
únava. Odložil proto lopatu stranou a ustlal si na písku, maje za polštář 
Zlatou truhlu, již objevil prvním dnem svých prací.



5. Omar spal.

6. Pátého dne spánku upadl Pán Omar do Transu, a v tom Transu zjevil 
se mu Sen, a v tom Snu zjevil se mu Posel naší Paní, jenž mu pověděl 
o Posvátném háji, kde byla ukryta Zlatá truhla.

7. A Anděl Eridin ponoukal Pána: Nuže jdi a vyzvedni tu Podpultovku,  
aby sis Ji mohl přivlastnit, a přivlastniv si Ji, dělit se, a děle se o Ni,  
milovat v Ní, a miluje v Ní, přebývati v ní, a přebývaje v Podpultovce,  
státi  se  Básníkem Slova a Řečníkem Řečí  — Inspirací  lidskou a Pí-
sařem božím.

8. Leč Omar bědoval a Andělu pravil:  Co to sakra meleš? Co je mi  
po Slovu a Řečech? Co je mi po Inspiraci lidské? Jak prospěje člověku  
státi  se  Písařem  božím,  když  písaři  vládní  nedělají  nic,  a  přesto  
dostávají lépe zaplaceno?

9. A hle, Anděl se rozlítil a Omara srazila k zemi Neviditelná ruka, že 
nevstal pět dnů a pět nocí.

10. A stalo se, že páté noci snil a ve Snu měl Vizi, a v té Vizi zjevil se 
mu Posel naší Paní, jenž mu svěřil krabici od doutníků Rigoletto, kte-
rážto  obsahovala  mnoho  kartotečních  lístků,  některé  v balíčcích 
spoutaných gumičkou, a místy verše zdobily některé z těch karet, za-
tímco jiné byly prázdné.

11. Načež Anděl Pánu Nakázal: Přiviň si k ňadrům tuto Upřímnou kni-
hu Pravdy a opatruj Ji. Odeber se s Ní do Země a předlož Ji Králům  
národů a Sběratelům odpadu. Kaž z Ní Spravedlivým, by zavrhli své  
zvyky a káli se.



KONVENČNÍ CHAOS

ŠKAROHLÍD

Roku 1166 př. n. l. si jeden nespokojený mozkohrb jménem Škarohlíd 
vzal do hlavy, že vesmír postrádá smysl pro humor stejně jako on, a za-
čal  učit,  že  hra  je  hříšná,  protože  popírá  pravidla  Vážného  řádu.  
„Pohlédněte na všechen ten řád okolo,“ říkal. A ošálil tím čestné lidi, 
aby věřili, že skutečnost je naškrobená záležitost, a nikoliv ta šťastná ro-
mance, jak ji znali.

Nechápeme dnes, proč byli lidé zrovna v té době tak důvěřiví, neboť na-
prosto nikoho nenapadlo okolo sebe pozorovat nepořádek a vyvodit si 
pravý opak.  Škarohlíd  a  jeho  následovníci  každopádně  brali  vážněji 
hraní si na život než život samotný a je o nich známo, že dokonce ničili 
živé bytosti, které se chovaly podle jiných obyčejů.

Nešťastným následkem tohoto je, že lidstvo od té doby trpí duševní a 
duchovní nerovnováhou. Nerovnováha působí frustraci a frustrace půso-
bí strach. A strachem se zadělává na bad trip. Člověk už takový ošklivý 
výlet zažívá dlouho.

Říká se tomu PROKLETÍ ŠKAROHLÍDOVO.

Na kravině
roste kvítí

& to je krásné.



Na Chao námořní nastupte jak jak na loďku
Nechte se unášet s přáteli po boku
Mějte své šílenství na vlnách za hlídku
Vrhejte kruhy od dneška ku zítřku

(UKP; Kniha doporučení 1,3)



MEZITÍM v čínské prádelně…

DOGMA I – METAFYSIKA Č. 2, 
„KOSMOLOGIE“ *

KNIHA PLODU
z Upřímné knihy Pravdy
zjevené Pánu Omarovi
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1. Před samým začátkem bylo Nejsoucí Chao, vyvážené v Nevědomí 
dokonalým Protitlačtahem Třesku a Plesku.

2.  Když  tu  dílem  Dějestání  počal  Třesk  postupně  převažovat  nad 
Pleskem — a tím vznikl Prvotní chaos.

3.  Tak byl  na počátku Prvotní  chaos,  vyvážený na Hraně Nevědomí 
dokonalým Protitahtlačem Plesku a Třesku.

4.  Když tu ze Zákona záporného zvratu** Plesk břitce podvážil  pod 
Třeskem a Všechno se utrhlo z řetězu.

5.  A tehdy vyvstal  Činný živel  Sváru,  jemné  ztělesnění  Nejsoucího 
Chao, aby vedl Všechno po Stezce zpět k Nevědomí, aniž by zbloudilo 
mezi Zásadami Řádu v kraji Žuchu.

6. Ježto byl činný, vstoupil Živel Sváru do Stavu Zmatení, kde souložil 
s  Královnou  a  počal  ERIDU,  naši  Paní  Sváru  a  Hrubé  ztělesnění 
Nejsoucího Chao.

7.  A za  Eridy bylo  zřízeno  Zmatení,  pročež  se  nazvalo  Byrokracií; 
mezitím se za Byrokracie zřídila Eris, pročež se nazvala Discordia.

8. Mimochodem se stalo, že Zřízení Byrokracie zhynulo na nedostatek 
papíru.

9. Tedy tak událo se tomu, v souladu se Zákonem zákonů.
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10. Během něj a po Pádu Zřízení Byrokracie nastala Dohra, Doba ne-
pořádku, v níž Potomci Eridy nechali utratit propočty, výpočty a účty, 
vyhlížejíce a připravujíce se na Návrat Nevědomí, jejž má následovat 
Zopakování Universální Absurdity. Navíc byl Příchod Dohry jako ta-
kový Vzkříšením Svobodolepého Chaosu. AŤ ŽIJE ERIS!

11.  Zde  se  uvedl  do  chodu  Eristický vzor,  jenž  se  vydal  Opakovat 
Pětkrát po Třiasedmdesát Krátů, po nichž se nic nestane.

                                                                        
* Nepleťte si tuto nauku s DOGMATEM III – DĚJINAMI Č. 6, „DĚ-
JINNÝMI CYKLY,“  která  praví,  že  se  společenský vývoj  odehrává 
v pěti  cyklech,  kde  první  tři  („Tricykl“)   jsou  TEZE,  ANTITEZE a 
PROTÉZA, a další dva („Bicykl“) jsou ZDĚŠENÍ a MRAVNÍ ZKRÁ-
CADA.

** ZÁKON ZÁPORNÉHO ZVRATU říká, že nenastane-li něco, pak 
nastane přesný opak, jen přesně opačným způsobem, než jakým se to 
nestalo.

POZNÁMKA: Zde na textu Knihy Plodu založilo POEE svůj eridiánský  
kalendář s rokem rozděleným na 5 období po 73 dnech. Každý z Pěti  
apoštolů má patronát nad jedním Obdobím. Schéma Období, Patronů,  
Dnů v týdnu, Svátků a také ustavičný převaděč z gregoriánského kalen-
dáře se nacházejí i v této edici Principie.



„A hle, takto vzešel Zákon:
Vnucování Řádu = nárůst Nepořádku!“

[UKP; Evangelium Béďovo 1,6]

PĚT ŘÁDŮ DISKORDIE („ONY“)
Gen. Všichničerti, velicí důstojník

Sémě ŘÁDŮ DISKORDIE zasel Škarohlíd do svých raných učedníků. 
Vytvářejí kostru Aneristického hnutí, které klade přílišný důraz na Prin-
cip  Řádu  a  je  protichůdné  svému  nezbytnému  doplňku,  Principu 
Nepořádku. Do Řádů patří osoby úzkostlivě lpějící na autoritách, bez-
pečí a velení, tzn., jsou zaslepeni Aneristickým klamem. Sami nevědí, 
že spadají do Řádů Diskordie. Ale my to víme.

1. Vojenský řád RYTÍŘŮ PĚTISTRANNÉHO CHRÁMU. Tento 
přísluší všem světovým vojákům a byrokratům.

2. Politický řád STRANY ZA BOJ SE ZLEM. Tento je vyhrazen 
zákonodárcům, cenzorům a tak dále do dálky.

3. Akademický řád SPOLEČENSTVA BOLEHLAVU. Běžně 
obývají školy a university, mnohé i ovládají.

4. Společenský řád OBČANSKÉHO VÝBORU PRO ANGA-
ŽOVANÉ OBČANY. Toto je vesměs civilnější obdoba 
profesionálnějšího řádu vojenského, politického, akademického a po-
svátného.

5. Posvátný řád HANOBNÉ LIGY. O této H.L. se mnoho neví, 
avšak její dějiny sahají velmi hluboko a dost možná ji založil sám Ška-
rohlíd. Je známo, že bezvýhradně vládne nad všemi organizovanými 
církvemi na světě. Také se věří, že přestrojuje veky a vydává je za lidi.

Osoba patřící do některého
Řádu může stejně dobře třímat
vlajku proti zřízení, jako vlajku
pro zřízení — hlavně aby to
byla vlajka.



NÁSLEDUJE ÚRYVEK OD BERGANA EVANSE
O NORBERTU WIENEROVI, JADERNÉM FYZIKOVI

Jakožto  druhý  koncept  Wiener  rozpracovává  entropii.  Pravdě-
podobnost je koncept matematický pocházející ze statistiky.  Entropie 
patří do fyziky. Jde o logicky a experimentálně vystavěné tvrzení, že 
vesmír  ze  své  podstaty  „dobíhá,“  blíží  se  stavu  netečné  uniformity 
prosté tvaru, hmoty, uspořádání nebo rozlišení.

To tedy znamená, že v jakékoliv dané situaci je mnohem pravdě-
podobnější nízká organizace, chaos, než přísná organizace nebo větší 
množství řádu.

Sklon uzavřených systémů zvyšovat svou entropii popisuje druhý 
zákon termodynamiky — asi  ten nejpesimističtější  a nejnemorálnější 
vzorec, jaký kdy člověku přišel na mysl.

Platí však pouze pro uzavřený systém, pro něco, co je izolovaným 
celkem, nikoliv jen částí. Uvnitř takovýchto systémů se mohou nalézat 
jednotky,  jež  odebírají  energii  celku  a  alespoň  dočasně  se  pohybují 
opačným směrem; řádu v nich přibývá a chaosu ubývá.

Tyto  víry,  které  se  točí  proti  hlavnímu  proudu,  se  nazývají 
„enklávy“. A jednou z nich je i život, zvláště ten lidský, jenž ve vesmí-
ru nezadržitelně spějícím k chaosu míří k rostoucímu řádu.

Osobní ZAZVONÍ-LI DNES 
TELEFON…
ZALEJ HO !
        – rev. Tomáš, gnostik
          Kabal N.Y.C.

PLANETÁRNÍ  pí,  kteréžto jsem objevil, 
má  hodnotu  61.  Je  to  časoenergetický 
vztah existující mezi Sluncem a vnitřní-
mi plantámi a pomáhá mi dobrat se k 
mnoha faktům vědě dosud neznámým. 
Vynásobte například obvod holé Země 
24 902,206 56 krát 61 a dostanete vzdá-
lenost  měsíční  orbity od Země.  Výsle-
dek bude o trochu méně, než skutečná 
vzdálenost,  protože jsme ještě nezapo-
čítali  zemskou  atmosféru.  Tedy  budiž. 
Christopher Garth, Evanston.

„MĚL JSEM SE DÁT NA INSTALATÉRA.“
— Albert Einstein



„KOBYLKA PROHRAJE KAŽDOU 
HÁDKU SE SLEPICÍ“ — Kniha Chan

sestavená sektou O.P.U.

= ZARAŽUCHOVO OSVÍCENÍ =

Než se stal poustevníkem, byl Zaražuch mladý kněz, jemuž či-
nilo  nesmírné  potěšení  před  svými  posluchači  zesměšňovat 
protivníky.

Jednoho dne vzal Zaražuch své učně na procházku do pěkného 
lesíka, a tam narazil na Posvátné Chao, zatímco si poklidně dří-
malo na stromě.

„Pověz,  ty  tupý  přelétavý  tvore,“  udeřil  na  něj  Zaražuch 
přísným hlasem, „proč se nechopíš něčeho užitečného? Co tady 
vůbec Děláš se svým Žitím?“

Posvátné Chao přešláplo na větvi a odpovědělo „Ú?“ *

Žádnému  z  těch,  kdo  poslouchali,  to  nepřineslo  osvícení. 
Předně proto, že nikdo neuměl čínsky.

* „Ú“ v čínštině znamená „nic“

TAO FA
C’-DAN

NAJDI MÍR 
V POKLIDNÉM 

CHAO



POSVÁTNÉ CHAO

POSVÁTNÉ CHAO je klíčem k zasvěcení. 
Navrhl  jej  v  dávné  Číně  apoštol  Hung 
Mung a později  si  jej  přizpůsobili  a  takto 
proslavili  taoisté  pod  názvem  JIN-JANG. 
Posvátné  Chao  však  není  s  taoistickým
Jin-Jang  totožné.  Představuje  eridiánské 
TŘESKY-PLESKY. A na polovině Třesku 
najdeme  namísto  pleskového  puntíku  PĚ-
TIÚHELNÍK, který značí  ANERISTICKÝ 
PRINCIP,  stejně  tak  ZLATÉ  JABLKO 

SVÁRU  namísto  třeskového  puntíku  na  polovině  Plesku  zastupuje 
ERISTICKÝ PRINCIP.

Posvátné Chao symbolizuje naprosto všechno, co by kdy kdo mohl 
potřebovat  vědět  –  a  nejen to!  Symbolizuje  i  všechno,  co  by nikdy 
nikdo vědět nepotřeboval, jak znázorňuje volná plocha okolo Třesku-
Plesku.

NYNÍ JE ČAS NA TROCHU PSYCHO-METAFYZIKY.
Jestli vás filosofie úplně nebere, radši to přeskočte.

Aneristický  je  principem ZJEVNÉHO ŘÁDU; eristický  pak  prin-
cipem ZJEVNÉHO NEPOŘÁDKU. Jak koncept řádu, tak nepořádku si  
vytvořil člověk a uměle jimi rozděluje ČISTÝ CHAOS, jenž se rozléhá  
o úroveň níže, než kde dochází k tomuto rozlišování.

Za pomoci svého konceptotvorného nástroje jménem „mysl“ nahlí-
žíme na skutečnost skrze ideje o skutečnosti, které nám předává naše  
domácí  kultura.  Ideje  o  skutečnosti  jsou  chybně  vydávány  za  „sku-
tečnost“ a lidem neosvíceným jde věčně hlava kolem z toho, že jiní lidé,  
a především jiné kultury, vidí „skutečnost“ jinak. Odlišují se jen ony  
ideje o skutečnosti. Skutečná (Pravdivá s velkým P) skutečnost se opět  
nachází o úroveň níže, než je úroveň konceptu.

Pozorujeme svět skrze okna, na nichž jsou nakresleny mřížky (kon-
cepty). Různé filosofie používají různé mřížky.
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Kultura je skupinou lidí s přibližně podobnými mřížkami. Chaos,  
který spatřujeme za oknem, si vztahujeme k bodům na mřížce, a tak  
mu rozumíme. ŘÁD spočívá v MŘÍŽCE. To je Aneristický princip.

Západní filosofie se tradičně zabývá srovnáváním jednotlivých mří-
žek  mezi  sebou,  a  kuchtěním  a  ustavičným  vylepšováním  doufá,  že  
konečně objeví tu pravou, jež objasní celou skutečnost a bude tedy (jak  
by řekl neosvícený západní člověk) Správná. Toto je blud; my eridiáni  
jej nazýváme ANERISTICKÝ KLAM. Některé mřížky se mohou ukázat  
užitečnější než ostatní, některé krásnější, některé příjemnější atd., ale  
žádná nemůže být Správnější.

Nepořádek zbývá jako informace, která do dané mřížky nezapadá.  
Ale zapadání i nezapadání jsou koncepty. Například mužství a ženství  
jsou ideje o pohlaví. Říci, že „mužství se rovná nepřítomnosti ženství,“  
nebo naopak,  záleží  prostě  na definici  a  metafyzicky je  to  svévolné.  
Umělý koncept nezapadání se jmenuje ERISTICKÝ PRINCIP.

Přesvědčení o „správnosti řádu“ a nesprávnosti nepořádku je Ane-
ristický klam. Tvrdit totéž naopak o nepořádku je ERISTICKÝ KLAM.

Jde jednoduše o to, že pravda (s malým p) je otázkou definice ve  
vztahu k mřížce, kterou právě používáme, a že Pravda (s velkým P),  
metafyzická skutečnost, s mřížkami naprosto nijak nesouvisí. Zvolíte-li  
si mřížku, jeví se přes ni některý chaos uspořádaně a jiný neuspořá-
daně.  Zvolíte-li  si  jinou,  ukáže  se  týž  chaos  uspořádaný  a  
neuspořádaný jinak.

Skutečnost je prapůvodní Rorschach.

Vpravdě tak! A to by snad stačilo.
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PLESKY na Posvátném Chao zastupuje Zlaté jablko sváru, jež ztě-
lesňuje  Eristický  princip  Nepořádku.  Nápis  na  něm,  „KALLISTI,“ 
v řečtině znamená „TÉ NEJKRÁSNĚJŠÍ“ a odkazuje k starému mýtu 
o Bohyni. Leč Řekové rozuměli Nepořádku jen omezeně a pokládali jej 
za negativní princip.

Pětiúhelník  znázorňuje  Aneristický  princip  Řádu  a 
symbolizuje TŘESK. Váže se k němu mnoho odkazů; dá 
se třeba brát jako znak geometrie,  jednoho z nejstarších 
složitě propracovaných výzkumů formálního řádu;* anebo 
si můžeme všimnout, že přesně ladí se ZÁKONEM PĚTI.

PRAVDY JEST PATERO, VŠAK LIDÉ JI
 JEDINÝM JMÉNEM ZVOU.

– Patamunzo Lingananda

Sdílí  také tvar  s  budovou ministerstva obrany Spojených států ame-
rických,  Pentagonem,  nanejvýš  plodným  ztělesněním  naškrobeného 
řádu, ležícím na pevném podkladu chaosu a neustále soptícím v oslepu-
jící nepořádek. Tato budova patří k nejdražším eridiánským svatyním. 
Shodou okolností, mimo jiné, platil v časech středověké magie pětiú-
helník  za  znamení  vlkodlaků,  ale  tato  souvislost  není  právě  dvakrát 
zamýšlena a mělo by se brát na vědomí, že Eridiánské hnutí vlkodlaky 
nediskriminuje, nýbrž je naše členství otevřeno osobám všech ras, ná-
rodností a zálib.

* Řecký matematik PÝTHAGORÁS nebyl nicméně typická aneristická 
povaha. Pro jeho druh užíváme označení EXPLODOVANÝ ANERIS-
TIK a AVATAR. Říkáme mu Archanděl Pýthagorás.
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5. Hung Mung se plácal po zadnici,
poskakoval sem tam, vrtěl hlavou
a povídal, „Co já vím! Co já vím!“

UKP; Kniha Rákosníků, kap. 1



BRUNSWICKOVA SVATYNĚ

Na losangelském předměstí Whittier se nachází bowlingová herna, a na 
tomto místě se léta naší Paní Rozkolu 3125 (1959*) Eris poprvé zjevila 
Sboru Zlatého jabka.

Na počest oné Bezvadné události uctívají toto Požehnané místo za sva-
tyni  všichni eridiáni.  Jednou za pět let  Sbor Zlatého jabka naplánuje 
k Brunswickově svatyni Pouť jakožto projev Zbožné oddanosti, nepojí-
dají se tam Žádné párky v rohlíku a celkem se Tak nějak přemítá.

Stojí psáno, že až Sbor navštíví Svatyni popáté pětkrát za sebou, pak 
svět dospěje ke konci:

ZKÁZNÁ SUDBA
JIŽ NADEŠLA

A pět  dnů před tím,  než  se  toto stane,  vyjde apoštol  
Starší Malaclypsos do ulic Whittieru a z tabulky, již pone-
se, si všichni učenci budou moci přečíst: „PLAŤTE,“ aby  
zpytovali svědomí, zpraveni o nadcházející zkáze. A den té  
události poznáte tak, že vyhledá chudáky a bude jim roz-
dávat drahocenné MAOVY ODZNÁČKY, a Whittier vejde  
po těchto pět dnů ve známost jako Kraj Žuchu.

V zájmu veřejné služby celému lidstvu, civilizaci obecně a nám zvláště 
se  Sbor  Zlatého  jabka  rozhodl,  že  plně  dostačuje  takovou  Pouť  jen 
plánovat a že je rozumné nikdy přímo nevyrážet na cestu.

* Nebo byl tehdy devětapadesátý, už nevím.



OBLÁZKY STARBUCKS

Skutečně spolu těchto pět oblázků tvoří pětiúhelník?

Zaslepení Aneristickým klamem by řekli, že ano. Zaslepení Eristickým 
klamem by řekli, že ne. Spojte je křížem krážem a vyjde hvězda.

Osvícená mysl vidí všechny tyto možnosti, a přece netrvá na tom, že 
kterákoliv z nich je pravdivá či že žádná není. To ona sama stvořila  
hvězdy, pětiúhelníky i nepořádek a může s nimi nakládat, jak se jí zlíbí. 
Dokonce i s konceptem čísla 5.

Vyznačíš TRASU
ke kapitánu
Valentýnově
SRDÍČKU?

Skutečnost je okolo, ale vše, co o ní VÍŠ, 
leží v tvé mysli a smíš si s tím podnikat, 
co jen chceš. Konceptualizace je umění a 
TY JSI UMĚLEC.

Názor je náhubek na zorné pole.

Když jsem měl osm nebo 
devět, získal jsem časopis 
rozšklebených bobrů. 
Dokážete si představit 
moje zklamání, když jsem 
po prozkoumání fotek 
mikroskopem zjistil, že 
vidím samé tečky.

7. Nikdy nepiš tužkou, nejedeš-li zrovna vlakem či neležíš s nemocí v posteli.

Co je
skutečné?



DOGMA III – DĚJINY #2, „KOSMOGONIE“

což není totéž jako DOGMA I – METAFYSIKA #2, „KOSMOLOGIE“  
(Kniha Plodu)

-1-

Na počátku byl NIC, který měl dvě dcery; první (ta menší) byla 
BYTÍM a jmenovala se ERIS a druhá (ta větší) byla NEBYTÍM 
a jmenovala se ANERIS. (Hlubokou pravdu, že Aneris je větší,  
dodnes odhalí každý, kdo srovná obrovské množství věcí, které  
neexistují, s poměrně malým množstvím věcí, které existují.)

Eris se narodila těhotná a po 55 letech (bohyně mají nadoby-
čejně dlouhou dobu březosti — i delší než sloni) Její těhotenství 
přineslo plody mnoha věcí. Tyto věci byly složeny z Pěti zá-
kladních  prvků,  SLADKA,  BÁCE,  OSTRA,  ŠKRABU  a 
POMERANČE. Aneris se však narodila neplodná. Když spatři-
la,  jak  skvěle  se  Eris  raduje  se  všemi  jsoucími  věcmi,  jež 
zrodila, začala Aneris žárlit, až pak jednoho dne ukradla několik 
jsoucích  věcí,  proměnila  je  v  nejsoucí  a  prohlašovala  za  své 
vlastní děti. To Eridu hluboce ranilo, neboť měla dojem, že je k 
ní sestra nespravedlivá, když (ač je stejně o tolik větší) Jí upírá 
to malé potěšení. A tak se znovu nadmula, aby povila více věcí. 
A přísahala,  ať si  Aneris z jejích potomků třeba krade,  kolik 
chce, že Ona jich počne víc. A na oplátku zase Aneris přísahala, 
ať si Eris třeba stvoří jsoucích věcí, kolik chce, že ona je nako-
nec najde a promění si je v nejsoucí. (A dodnes se věci objevují  
a mizejí právě tímto způsobem.)
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Věci, jež Eris tvořila, byly zpočátku ve stavu chaosu a skákaly 
si sem a tam, ale pak si s nimi zkusila hrát a některé uspořádala, 
aby prostě viděla, co se stane. Z této hry povstalo pár pěkných 
věcí, a ona se po dalších pět kopců let bavila skládáním řádu. A 
tak  jedny věci  seskupila  s  jinými  a  jedny skupiny s  jinými, 
velké skupiny s malými skupinkami a všechny možné kombina-
ce, až měla mnoho úchvatných vzorců, jež Ji okouzlily.

Když se nasytila zařizováním řádu, konečně si jednoho dne po-
všimla i nepořádku (který se dosud nenechával znát, neb bylo 
všechno chaos). Mnoha způsoby byl chaos uspořádaný a mnoha 
způsoby nebyl.

„Cha,“ pomyslila si, „hleďme novou hru.“

A naučila řád s nepořádkem závodit spolu v soutěžích a navzá-
jem  se  bavit.  Stranu  nepořádku  pojmenovala  po  sobě, 
„ERISTICKÁ“, protože Bytí je bezvládí. Když si potom sou-
citně vzpomněla na svou osamělou sestru, pojmenovala druhou 
stranu  „ANERISTICKÁ“,  což  Aneridě  polichotilo  a  trochu 
mezi nimi zklidnilo napětí.

No a celou tu dobu byl Nic nějak podrážděný. Nedocházel ještě 
pokoje, neboť dal vznik pouze tělesnému bytí a tělesnému ne-
bytí,  avšak odmítal  to  duchovní.  Jak o tom rozjímal,  nastalo 
veliké Ticho a on upadl do stavu Hlubokého spánku, který trval 
5  věků.  Na  konci  těchto  útrap  počal  svým  dcerám  bratra, 
DUCHOVNO, který neměl vůbec žádné jméno.
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Když o tom Eris a Aneris uslyšely, předstoupily před Nic a úz-
kostně prosily, aby na ně, na své Prvorozené, nezapomněl. A 
tak Nic nařídil:

Že beztvarý bratr pobude s Aneridou v Nebytí, a až ji opustí a 
půjde si hrát s řádem a nepořádkem, bude pobývat s Eridou v 
Bytí. Ale když to Eris zaslechla, naplnil ji smutek a štkala.

„Co tě tak zklíčilo?“ tázal se Nic, „Vždyť i s tebou bratrovi při-
padne podíl.“ „Jenže, Otče, s Aneridou jsme se rozhádaly a ona 
mi jej uzme, jakmile jej u mne objeví, a přinutí jej vrátit se do 
Nebytí.“ „Rozumím,“ odpověděl Nic, „Pak tedy nařizuji toto:“

„Až tvůj bratr opustí sídlo Bytí, neusídlí se již v Nebytí, vrátí se 
však ke Mně, do Nicoty, odkud vzešel. Vy dvě pometla se mů-
žete hašteřit, jak se vám zamane, ale Můj syn je váš Bratr a My 
všichni pocházíme ze Mne.“

A tak tedy je tomu, že my lidé existujeme teprve od tehdy, kdy  
existujeme; a že si pak hrajeme se světem jsoucích věcí, pořá-
dáme je a rozhazujeme, a stane se, že nebytí si nás z bytí vezme  
zase zpět a že se bezejmenné duchovno navrátí do Nicoty, jako  
se unavené dítě vrací z moc divokého cirkusu domů.

„Vše je skutečné – vše je dovolené!“
~ Hasan Ibn Saba



MYSTERIJÓSNÍ RITUÁL POEE – SRÍ SJADASTIÁNSKÝ NÁPĚV
Napsán, v jistém smyslu, Malem-2

Na rozdíl od písní se nápěvy nezpívají, nýbrž napěvují. Tento je navíc  
podstatně vylepšený úlohou Předního nápěvce,  jemuž patří  jen části  
v sanskrtu, zatímco ostatní zúčastnění napěvují česky. Je také záhodno,  
aby se všichni ocitali v klidném rozpoložení mysli a seděli v nehybné  
poloze,  snad  v  Pryskyřníkové.  Rovněž  pomáhá,  když  má  člověk  na-
prosto vymeteno v palici.

RAB-A-DAB-DAB
O! Zdrávas Eris. Požeh-nán sv. Hung Mung.
SJA-DASTI
O! Zdrávas Eris. Požeh-nán sv. Mo-jo.
SJA-DAVAK-TAVJA
O! Zdrávas Eris. Požeh-nán sv. Zara-žuch.
SJA-DASTI SJA-NASTI
O! Zdrávas Eris. Požeh-nán sv. Starší Mal.
SJA-DASTI KAVAK-TAV-JASKA
O! Zdrávas Eris. Požeh-nán sv. Gu-lik.
SJA-DASTI, SJA-NASTI, SJA-DAVAK-TAV-JASKA
O! Zdrávas Eris. Ať žije Dis-cor-dia.
RAB-A-DAB-DAB

To se pak opakuje pořád dokola, anebo po první dva tisíce mil, záleží, 
co nastane dřív.



Klasifikace svatých

1. DRUHÁ SVATÁ TŘÍDA
Vyhrazena  všem  lidským  bytostem  hodným  Svatosti.  Například: 
sv. Norton první, císař Spojených států amerických a protektor mexický 
(jeho hrob poblíž San Franciska je oficiální svatyní POEE), sv. Daniil 
Charms.

NÁSLEDUJÍCÍ  ČTYŘI  KATEGORIE  JSOU  VYHRAZENY  SMYŠ-
LENÝM  BYTOSTEM,  KTERÉ  JSOU  ZE  SVÉ  NESKUTEČNÉ 
PODSTATY K DOKONALOSTI ZPŮSOBILEJŠÍ.

2. PRAPORČÍK SVATÝ

Dobrý  svatý  materiál  a  rozhodně  něco  inspirujícího.  Například: 
sv. Yossarian (Hlava 22, Heller), Hrabalův sv. strýc Pepin

3. PORUČÍK SVATÝ

Výtečný Bohyní nadívaný Svatý. Například: sv. Quijote (Don Quijote, 
Cervantes), sv. Saturnin (Jirotka)

4. PLUKOVNÍK SVATÝ

Srovnatelný s por. Svatým, ale má stálé následníky (skutečné či smyš-
lené). Například: sv. Bokonon (Kolíbka, Vonnegut), sv. Švejk (Osudy 
dobrého vojáka Švejka za světové války, Hašek)

PĚTIHVĚZDIČKOVÍ SVATÍ

5. Pět apoštolů Eridiných.

Poznámka: Patří ke Staré eridiánské tradici nikdy se na svatých ne-
shodnout.

Každý chápe Mickey Mouse. Málokdo
chápe Hermana Hesse. Jen hrstka
pochopila Alberta Einsteina. A nikdo
nepochopil císaře Nortona.

– Slogan NORTONOVA KABALU – S.F.



Lékařské testy prokázaly,
že je možno se zcvrknout

= O OKULTISMU =

Mágové, zejména ti ovlivnění gnózí a kabalou, dosud hledali vyšší vě-
domí skrze uchopení a ovládnutí univerzálních protikladů — dobro/zlo, 
kladné/záporné, mužské/ženské atd. Avšak kvůli neochvějné okázalosti 
rituálů, vycházejících ze starodávného šamanského postupu, odjakživa 
slepě přehlíželi  to, co je asi dvěma vůbec nejdůležitějšími dvojicemi 
zjevných  aneb  pozemských  protikladů:  ŘÁD/NEPOŘÁDEK  a 
VÁŽNÉ/HUMORNÉ.

Mágové, a jejich dědictvím vědci, vždy brali sebe a svůj obor spořá-
daně a  střízlivě,  čímž opomíjeli  nezbytnou metafyzickou rovnováhu. 
Až se mágové naučí přistupovat k filosofii jako k poddajnému umění, 
namísto neměnné Pravdy, a naučí se cenit si absurdity lidského snažení, 
pak budou schopni se svému umění věnovat s lehčím srdcem a snad jej 
i jasněji pochopí, a získají tak účinnější magii. CHAOS JE ENERGIE.

Je to zásadní výzva základním koncep-
tům  veškerého  západního  okultního 
myšlení;  a  POEE se skromným potě-
šením nabízí první průlom v okultismu 
od dob Šalamouna.



ASTROLOGICKÝ SYSTÉM POEE

1. Na příští narozeniny se vraťte na místo, kde jste se narodili. Přesně 
o půlnoci si zapište čas svého narození a datum pozorování a spočítejte 
všechny viditelné hvězdy.

2. Až to vykonáte, napište mi a já vám povím, co dělat dál.

Pokusme se dokázat, že usadí-li se 
jakýkoliv  sudý  počet  lidí  náhodně 
ke kulatému  stolu,  opatřeni  na svém 
místě lístky se jménem, je vždy možno 
otáčet  stolem tak,  že  alespoň  dva  tito 
lidé ocitnou naproti svým lístkům. Před-
pokládejme  opak.  Stanovme  si  sudý 
počet osob Č a nahraďme jejich jména 
celými čísly od 0 do Č-1, „a to tak, že 
lístky jsou očíslovány popořadě dokola 
stolu. Sedí-li původně pověřená osoba P 
u lístku L, musí se stůl otočit  o T kro-
ků,  než  tato  bude  sedět  správně,  kde 
T=L-P;  pakliže  je  výsledek  záporný, 
přidáme T=L-P+Č. Soubor hodnot P (a 
L)  pro  všechny  pověřené  osoby  jasně 
odpovídá celým číslům 0 až Č-1, každé 
právě  jednou,  ale  také  tomu  odpovídá 
soubor hodnot T, jinak by dvě pověřené 
osoby  seděly  správně  zároveň.  Shr-
neme-li  obě  rovnice  výše  jednou 
pro každou  pověřenou  osobu,  dostane-
me S-S(Č-1)/2, sumu celých čísel od 0 
do Č-1. Následně Č=2K+1, liché číslo.“ 
Tímto je vyvrácen původní předpoklad.

„Tu úlohu jsem popravdě vyřešil už 
před lety,“ píše Rybicki, „pro odlišnou, 
ale  naprosto  ekvivalentní  úlohu,  zo-
becnění  neútočících  ,osmi  královen‘ 
na válcové šachovnici, kde je diagonální 
útok omezený na jediný směr.“



PROKLETÍ ŠKAROHLÍDOVO
 A PŘÍCHOD NEGATIVISMU 

Upřednostnit  řád  před  nepořádkem,  nebo nepořádek před  řádem, 
znamená  vydat  se  na  cestu  zahrnující  jak  tvořivé,  tak  ničivé.  Ale 
upřednostnit tvořivé před ničivým znamená cestu ryze tvořivou, skláda-
jící  se  jak  z  řádu,  tak  z  nepořádku.  Aby  toho  člověk  dosáhl,  stačí 
přijmout tvořivý nepořádek, zároveň a ve stejné míře s tvořivým řádem, 
a také být ochotný odmítnout ničivý řád jakožto nežádoucí ekvivalent 
ničivého nepořádku.

Prokletí  Škarohlídovo zahrnovalo rozdělení  života na řád/nepořá-
dek  představující  základní  polaritu  kladu/záporu,  místo  aby  se 
vybudovala  hravá  základna  na  kladně/záporné  polaritě  tvořivého/ni-
čivého.  Škarohlíd tak lidi  odsoudil,  aby trpěli  ničivé stránky řádu,  a 
zamezil jim v plodném tvořivém využívání nepořádku. Toto nešťastné 
rozdělení se zrcadlí v civilizaci.

POEE hlásá,  že  vhodnějším  je  rozdělení   
druhé, a šíříme náhled, že tvořivý řád, stejně jako 
tvořivý nepořádek, je možný a žádoucí; a rovněž 
že ničivý řád, jako ničivý nepořádek, je zbytečný 
a nežádoucí.

Vyhledejte  Posvátné  Chao  –  najdete  v  něm 
bláznovství  veškerého  ŘÁDU/NEPOŘÁDKU. 
Jsou jeden a tentýž!



ERIDIÁNSKÝ MAGICKÝ RITUÁL – KRŮTÍ KLETBA

Díky apoštolu dr. Van Van Mojovi, kterému byla zjevena jakožto spe-
cifická obrana proti Prokletí Škarohlídovu, nabízí se zde pro náležitou 
ochranu všem eridiánům KRŮTÍ KLETBA.

Krůtí kletba funguje. Pevně se zakládá na faktu, že Škarohlíd se svými  
následníky nutně potřebují k práci aneristické prostředí a že dočasné  
zavedení eristických vibrací jim zneutralizuje jejich podklad. Krůtí klet-
ba je navržena pouze k rušení negativních aneristických vln, a zavede-li  
se  do  neutrálního  či  pozitivně  aneristického prostředí  (např.  básník  
skládající rytmy slov), bude působit neškodně, či v nejhorším případě  
jen protivně. Není navržena proti negativním eristickým vlnám, ačkoli  
jde jako eristický dopravník použít k zavedení pozitivních vln do pomý-
leného  eristického  prostředí.  Aby  v  takovém  případě  došla  věc  
zdárného konce, záleželo by na zodpovědnosti Eridiánského mága vy-
robit  pozitivní  vibrace.  UPOZORNĚNÍ  –  každá  magie  je  mocná  a  
vyžaduje od mága odvahu a charakter. Provedete-li tento rituál špatně,  
může se zcela zvrátit. Pro osobní bezpečí je nezbytná pozitivní motiva-
ce.

JAK PROVÁDĚT KRŮTÍ KLETBU:

Zaujměte  nohama postavení,  jako byste  byli  John L.  Sullivan a při-
pravovali  se  někomu  dát  pěstmi  nakládačku.  Obraťte  se  čelem 
k danému škarohlídovi, jehož si přejete zkratovat, nebo ve směru nega-
tivních  aneristických  vibrací,  jež  si  přejete  zneutralizovat.  Začněte 
propracovaným  způsobem  máchat  rukama  a  gestikulovat,
jako byste byli Mandrake a cítili vnadnou obryni.

Provolávejte, nahlas a jasně:

HUDRY, HUDRY, HUDRY, HUDRY, HUDRY!

Výsledky budou okamžitě patrné.



ZAČÍNÁME ZVĚSTOVAT SLOVO PANÍ – radí Pán Omar

SÓKRATICKÝ POSTUP je nejúspěšnější metodou, jak čelit ne-
poučeným.  „Sókratickým postupem“ nazýváme to,  když  se s  někým 
začnete hádat  pomocí otázek. Přiblížíte se k nevinnému a prostě mu 
položíte otázku, „Věděli jste, že se Bůh jmenuje ERIS a že je žena?“ 
Pokud by odpověděl „Ano,“ pak je pravděpodobně vaším souputníkem 
eridiánem a můžete s tím seknout. Odpoví-li však „Ne,“ přejděte rychle 
ke:

SLEPÉMU PROHLÁŠENÍ a řekněte, „No, tak On je teda žena a 
jmenuje se ERIS!“ Mazaně sledujte, je-li subjekt přesvědčen. Pakliže 
ano, nechte ho zapřisáhnout se do Legie rejdivého rozkolu dřív, než si 
to rozmyslí. Nejeví-li se však přesvědčen, přejděte ke:

ŠPETCE VÍRY: „Ale musíte přece mít Víru! Bez Víry je všechno 
ztraceno! Je mi vás upřímně líto, jestli vám Víra chybí.“ Načež přidejte:

ARGUMENT STRACHEM a hrozivým hlasem se zeptejte, „Víte, 
co se stane těm, kteří Bohyni zapřou?“ Pokud váhá, neříkejte mu, že 
bezpochyby skončí reinkarnován do drahocenného Maova odznáčku a 
rozdáván chudým v Kraji Žuchu (což by bylo ošklivé říkat), jenom za-
smušile potřepte hlavou a stírajíce si slzu z tváře pokračujte k:

FÍGLU PŮVODOVÉ VĚTY, jímž poukážete na všechen nepořá-
dek a zmatek na světě a zvoláte, „A kdo si k sakru myslíš, že to celé  
udělal, chytráku?“ Odvětí-li, „Nikdo, to neosobní síly,“ rychle mu od-
povězte pomocí:

ARGUMENTU  SÉMANTICKOU  GYMNASTIKOU  a  řekněte, 
že má naprostou pravdu a že ty neosobní síly jsou ženského pohlaví a 
že se jmenují ERIS. Pokud pak, světe div se, stále zůstane na pochy-
bách, uchylte se konečně k:

ÚHYBU FIGURATIVNÍM SYMBOLISMEM a svěřte mu, že ta-
koví vyspělí lidé jako on přece chápou, že Eris je Figurativní symbol 
nepopsatelné metafyzické skutečnosti a že Eridiánské hnutí je vlastně 
spíš báseň než věda, a on že snadno skončí proměněný na Drahocenný 
Maův  odznáček a  rozdávaný chudým v  Kraji  Žuchu,  jestli  do  toho 
s vámi nepůjde. Pak si zapište jeho adresu na seznam.



HRA
již vymyslela Ala Hera, E.L., N.S.; RAYVILLŠTÍ JABLEČNÍ PANTEŘI

POTOP hrají  a lidé jim podobní.

CÍL: Potopit předměty nebo předmět nebo věc… do vody nebo bahna 
nebo čehokoliv kam; jde něco potopit.

PRAVIDLA: Potápět se smí jakkoli. Do dnešního dne už byly použity 
pětikilové kusy bahna k potopení plechovky od tabáku. Nejlepší je mít 
prohlubeň s vodou nebo díru, kam můžete věci házet. Ale dají se použít 
i řeky – zátoky – zálivy – nestydím se říct ani oceány.

KOLA probíhají takto: začíná ten hráč, jenž nejdříve ze všech pohne 
kostrou a zvedne zadek.

POVINNOSTI: Všichni hrající „POTOP“ jsou povinováni pomáhat s 
hledáním, jaké další předměty potopit, jakmile; je už jeden potopen.

PŘI POTOPENÍ: Potopivší zahaleká: „To jsem to potopil!“ či něco ob-
dobně hlubokomyslného.

POJMENOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ občas přijde vhod. Předmět pojmenuje 
jeho nálezce,  a  kdokoliv jej  pak potopí,  smí  říci  například,  „Potopil 
jsem Columbus v Ohiu!“



Společná snaha Diskordiánské společnosti

Poštovní osvobozenecká fronta

TOTO JE ŘETĚZOVÝ DOPIS.

BĚHEM  NADCHÁZEJÍCÍCH  PADESÁTI  PĚTI  DNŮ  OBDRŽÍTE 
TŘICET JEDENÁCT SET KILOGRAMŮ ŘETĚZŮ!

Do té doby – sázejte semínka.

Jestliže mnoho lidí, kteří  tento dopis dostanou, nasadí pár semínek a 
dostane-li tento dopis mnoho lidí, nasadí se pak semínek mnoho. Sázej-
te semínka.

V parcích. Na pozemcích. Veřejných květinových záhoncích. Na od-
lehlých  místech.  Na  radnici.  Kdekoliv.  Kdykoliv.  Nebo  si  založte 
plantáž ve skříni (ale o tom si nejprve něco přečtěte). Pro běžné sázení 
je nejlépe nechat je jeden den nasáknout vodou a sázet ve svazcích po 
pěti, přibližně centimetr dva pod zem. S počasím si nedělejte větší sta-
rosti, ona vědí, kdy jim počasí nepřeje, a budou se snažit na přírodu 
počkat. Přes zimu je nenamáčejte. Semínka jsou nesmírně srdečnou for-
mou života a silně touží vyrůst a vzkvétat. Některá však pro začátek 
potřebují lidskou pomoc. Sázejte semínka.

Pořiďte si od tohoto dopisu pár kopií (bylo by milé 5) a pošlete je přáte-
lům. Zkuste je adresovat do jiných měst i zemí. Nechce-li se vám, pak 
tuto kopii prosím předejte někomu dalšímu, jim se třeba chtít bude.

NENÍ ŽÁDNÉ PRAVDY na mýtu, že když zahodíte řetězový dopis, 
stanou se všelijaké katastrofické, ohavné a strašlivé pohromy.  Jedině 
ovšem z pohledu vašeho semínka.



Otázka: „Jak to, že si datel nevytluče mozek z hlavy?“
Odpověď: „To ještě nikdo nikdy nevysvětlil.“

Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou 
bylinu, vydávající símě, kteráž na tváři vší 
země,  a všeliké stromoví,  na němž ovoce 
stromu,  nesoucí  símě;  to  bude  vám 
za pokrm.

— Genesis 1,29



Dotazy
Uspořádejte ve třídě přátelskou diskuzi. Dovolte každému žákovi, 

aby  vyprávěl  kteroukoli  část  „Ohleduplnosti  na  chodbách  a 
schodištích“,  která se mu líbila.  Vyjmenujte některé z příčin neklidu 
ve vaší škole.

Kapitola 1, LIST PARANOIKŮM

– Pán Omar

1. Sami jste se uzavřeli v klece strachu – a hle, nyní reptáte, že vám 
chybí SVOBODA!

2. Zapudili jste vlastní bratry jako démony, a nyní reptáte, bědujete, že 
jste zůstali napospas uprostřed osamělého boje.

3.Všechen  Chaos  vám  byl  kdys  královstvím;  vskutku  jste  tehdy 
panovali celému Vpětismíru, dnes se však ve tmavých rozích, koutech a 
výlevkách krčíte strachy.

4. Ó, jak se vám kupí v srdci temnoty jedna na druhou! Zdaliž se kte-
rého svého díla bojíte více?

5.  Skutečně,  skutečně,  pravím  vám,  ani  všichni  Zkažení  účetní 
Bavorských iluminátů pracující v zástupech by nesvedli spoutat zemi 
tolikerou trýzní, jako vaše neopodstatněná varování.

NAVZDORY pádným důkazům opačného znění 
nadále  koluje  zvěst,  že  to  nakonec  byl  páně 
Momomotův bratr, kdo v létě roku čtyřiačtyřicá-
tého spolkl pana Momomota.



Inzerce





Milý bratře Male-2,

v odpověď na Vaši žádost o přiložení blíže neurčené agitky k nové edici PRIN-
CIPIE doufám, že bude stačit následující.  A přestaňte nás už prosím obtěžovat těmi  
svými neustálými dopisy!

Episkopos Mordechaj, Ochránce Tentononcu, mi ráčil sdělit, že smíte veřejně od-
halit naše nejstarší dochované záznamy, které ukazují naši společnost plně zřízenou již  
kolem roku 18 000 př. n. l. za vlády Kulla, galejníka, jenž nastoupil na valusijský trůn. 
Obnovil ji pak Pelias z Kothu přibližně 10 000 let př. n. l. Snad právě on to byl, kdo 
učil Conana z Cimmerie vnitřní nauky, když se onen stal králem aquilonským. Na zá-
padní polokouli je nejprve přinesl Conan a učil mayské kněží (Conan je Quetzalcoatl).  
To bylo dle mayského kalendáře 4. ahua, 8. cumhu. Dále učení obnovil Abdul Alhazred 
ve své neblaze proslulé knize Al Azif okolo 800 n. l. (Knihu přeložil roku 1132 do lati-
ny  Olaus  Wormius  pod názvem  Necronomicon.)  Roku  1090 n. l.  došlo  k  založení 
ismáílitské  sekty  (hašišiun)  Hasanem  ibn  Sabou,  kteréžto  tajné  učení  vycházelo 
z Alhazreda,  Pelia  a  Kulla.  Založení  Osvícenců bavorských Adamem Weishauptem, 
1. května 1776. Vycházel zase z těch ostatních. Weishaupt přivedl linii do Spojených 
států během období,  kdy zosobňoval  George Washingtona;  to  on byl  oním Mužem 
v černém, který Jeffersonovi tu noc na zahradě předal návrh na Velkou pečeť.  Dnes 
spočívá Osvícenská tradice samozřejmě v rukou Dávných osvícených zřeců bavorských 
(D.O.Z.B) majících sídlo zde ve Spojených státech.

Dovoluji si připomenout, že nevydáváme své učení k publikaci. Můžeme však bez-
pečně  připustit,  že  se  z  něj  něco  vskrytu  nachází  v  Joycových Plačkách  nad 
Finneganem, v Burroughsově Nova Express, v kralickém překladu Bible (nikoliv však 
v Bibli latinské ani hebrejské) a v Modré knížce. Což teprve v osobních spisech Bena 
Franklina (!), ale ty stále ještě potlačujeme.

Vzhledem k rysům současného vývoje — vy víte, které mám na mysli — bylo roz-
hodnuto,  že  odhalíme  několik  dalších  svých  čelných  organizací.  Vydáváte  svou 
publikaci v pravý čas; zmiňte tedy, že kromě těch starých známých, jako jsou např. 
Zednáři, Rothchildovy banky či Federální rezervní systém, máme nyní významný mo-
censký podíl ve Federálním úřadu pro vyšetřování (od doby, kdy Hoover před rokem 
zemřel, ale to je dosud tajné), ve Studentech za demokratickou společnost, v Komunis-
tické  straně USA,  ve Sdružení  amerických  anarchistů,  v Obchodní  komoře mládeže, 
v sektě Černého lotosu, v Republikánské straně, ve Společnosti vykoupení smrtí Johna 
Dillingera  a  mezi  Táborními  děvčaty.  Nadále  přináší  užitek  podporovat  bircherský 
blud, že nám snad jde o světovou nadvládu. Nenechte tedy vyjít najevo, že politickou a  



ekonomickou moc jsme více méně převzali už před mnoha pokoleními a dnes že si se 
světem jen tak hrajeme, dokud civilizace dostatečně nevyspěje k zahájení Fáze pět.

Vlastně můžete stále prosazovat Vennardovu kachnu o Federálních rezervách: „Již  
od dob Babylónského zajetí existovala odhodlaná, všehoschopná, za provázky tahající,  
za oponou dlící, ateistická, satanská, protikřesťanská síla — uctívači Mamona — jejímž 
nehynoucím  úkolem  je  světová  nadvláda  skrze  ovládnutí  Peněz.  1. července  1776 
(opravte  to  na 1. května,  ten  Vennard  všechno  zpacká)  Had  vztyčil  hlavu  v  tajné 
podzemní společnosti známé jako Ilumináti, založené Adamem Weishauptem. Nemalý 
důkazní materiál jasně značí, že z tohoto zdroje pramení veškeré dosavadní revoluce, 
války, krize, stávky a chaos.“ Atd., atd., víš jak.

Nešťastnou náhodou bylo málem odhaleno umístění našeho amerického velitelství.  
Proto se v tomto století hodláme poprvé stěhovat (hrozná otrava!). Chcete-li, můžete 
prozradit, že se nalézá hluboko ve spleti stok pod Dealy Plaza v Dallasu a předsedá mu 
Dealy Lama. Přikládám plány na několik nových potenciálních umístění. Přehlédněte je 
prosím a připojte k nim případné komentáře, zejména co se týče eristické potence areá -
lu Pentagonu.

A máme pro Vás,  bratře  Male,  také pár  dobrých  zpráv!  Pamatujete  si  na toho 
kybernetického génia ze Zambie, který se k nám přidal? Nuže, tak on tajně do počítačů 
FBI nakódoval Curyšský systém a naši teoretici se přímo rozplývají nad všemi novými  
informacemi, které z toho vzcházejí. Podívejte, jestli se vy lidi vydržíte ještě aspoň dvě  
generace nevyhodit do vzduchu, konečně nám to přijde. Po 20 000 letech se konečně 
uskuteční Kullův sen! My sami tomu ještě sotva věříme, ale když se tomu nechá čas,  
účinek je jistý. Pro vnoučata, Male! Vyvázne-li civilizace z této krize, budou už naše  
vnoučata  žít  ve světě  nefalšované svobody a nefalšované harmonie a nefalšovaného 
uspokojení. Kéž bych se toho ještě dožil, Male; úspěch máme na dosah. Dvacet tisíc  
let…!

Padá na mě závrať,  jen  na  to  pomyslím.  Hodně  štěstí  s  Principií.  Ewige  Blu-
menkraft! AŤ ŽIJE ERIS.

S láskou,

MANICKÝ MALIK

P.S.: OSOBNÍ – Nepřetiskovat v Principii. Přecházíme v důvěrných komunikacích zpět  
ke dvěma Zwack šifrám. Vizte zde Vaši kopii. NEVYZRAĎTE TUTO INFORMACI – 
ZABEZPEČENÍ E-5.



ČÁST PÁTÁ
Zlaté
tajemství

NESMYSL SPÁSOU; SPÁSA NESMYSLEM

Lidské plémě začne obracet své problémy k lepšímu teprve toho dne, 
kdy se přestane brát tolik vážně.

Za tím účelem POEE nabízí reakční hru NESMYSL SPÁSOU. Spásou 
z ošklivé a barbarské existence, v niž vyústilo příliš vážné pojetí řádu a 
vážný strach z protikladných nařízení a nepořádku, až se HRÁM přiklá-
dá větší důležitost než ŽIVOTU, místo aby se chápal ŽIVOT JAKO 
UMĚNÍ SI HRÁT.

Za tímto účelem navrhujeme, aby člověk rozvíjel svou vrozenou lásku 
k nepořádku a hrál si s Bohyní Eridou. A aby též věděl, že je to hra ra-
dostná,  a  aby  tedy  MOHLO  BÝT  ZMAŘENO  PROKLETÍ 
ŠKAROHLÍDOVO.

Ovládnete-li nesmysl stejně dobře, jako jste již ovládli smysl, oba vám 
odhalí,  co  je  ten  druhý:  totiž  pouhá  absurdita.  Počínaje  tímto 
okamžikem  osvícení  je  člověk  svobodný,  bez  ohledu  na své  okolí. 
Může si svobodně hrát s řádem a libovolně jej měnit. Může si jen tak 
pro tu čirou srandu hrát s nepořádkem. Může si svobodně hrát s obojím 
nebo s žádným. A jsa pánem svých her, hraje beze strachu, a proto také 
bez úzkosti, a proto také s dobrou vůlí v srdci a s láskou v celé své by-
tosti.

A až získají lidé svobodu, získá ji i lidstvo.
Nechť se osvobodíte od Prokletí Škarohlídova.
Nechť vám Bohyně svítí jiskřičkami v očích.
Nechť máte vědomosti mudrce

a moudrost dítěte. Ať žije Eris.



TAK KONČÍ PRINCIPIA DISCORDIA

Toto je čtvrté vydání z března 1970 v San Franciscu; pře-
pracování třetího vydání čítajícího 500 kopií splácnutých 
v  Tampa  roku  1969,  které  opět  bylo  přepracováním 
druhého vydání z Los Angeles roku 1969 čítajícího 100 
kopií,  které bylo konečně přepracováním knihy „PRIN-
CIPIA DISCORDIA aneb JAK BYL ODBYT ZÁPAD“, 
jejíchž pět kopií z New Orleans roku 1965 se povětšinou 
ztratilo.
 

VŠECHNA PRÁVA VYHÁZENA – Přetiskujte, co se vám zachce

Vydáno Vrchním chrámem POEE – San Francisco
„U BUDOUCÍ VYHLÍDKY NA PŘEKRÁSNÝ

KAŇON SAN ANDREAS“

ZÁVĚREČNÉ SLOVO
Předcházející  dokument  zjevila  Malovi-2  sama  Bohyně  skrze  četné  
konzultace prostřednictvím Malovy Šišinky. Je to zaručeně Slovem Bo-
hyně. Je však třeba přiznat, že Bohyně neříká vždy všem posluchačům  
totéž a další episkopové se ve svých Zjeveních dozvídají značně odlišné  
věci, které jsou rovněž Slovy Bohyně. Dáváte-li tudíž přednost jiné dis-
kordiánské sektě  než  POEE,  pak vás  žádná z  těchto Pravd nikterak  
nezavazuje a je naopak hanba hanboucí, že jste se dočetli až k úplně  
poslednímu slovu.

KNIHOVNA
ANTIARISTOTELSKÉ LIGY

ÚŘAD MÉ SVRCHOVANÉ DŮSTOJNOSTI
MALACLYPSA MLADŠÍHO OPCh

VMPP    VELEKNĚZ POEE



DISKORDIÁNSKÁ SPOLEČNOST
USILUJÍCÍ O POKROČILÉ
CHÁPÁNÍ PARAFYZICKÝCH
PROJEVŮ KAŽDODENNÍHO CHAOSU

VĚDĚLI JSTE, ŽE MÁTE VYCHÝLENOU ŠIŠINKU?

Pravděpodobně  ji  totiž  máte,  což  je 
politováníhodná  skutečnost,  neboť 
právě vychýlené Šišinky narušují Svo-
bodného  lidského  ducha  a  převracejí 
Život  v nešťastnou,  bezútěšnou,  bez-
nadějnou hromádku.

Naštěstí  před  vámi  leží  příručka,  jež 
vám ukáže, jak dojít spasení skrze

ERIDU, BOHYNI ZMATKU.
Poradí vám, jak vyrovnat Šišinku a do-
sáhnout duchovního osvícení. A naučí 
vás proměnit si tu hromádku neštěstí 
v něco  krásného,  radostného  a  bá-
ječného.




