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RAJSKÁ ZAHRADA 
... když se to tak vezme, muselo jednou něco vzniknout z ničeho ... 

KOUZELNÍKŮV CYLINDR 
.. jediné, co potřebujeme k tomu, abychom byli dobrýmifilosofY, 
je schopnost divit se ... 

MÝTY 
... vratká je rovnováha sil dobra a zla ... 

FILOSOFOVÉ PŘÍRODY 
... nic nemůže vzniknout z ničeho ... 

DÉMOKRITOS 
... nejgeniálnější hračka na světě ... 

OSUD 
... věštec se pokouší předpovědět něco, co je ve skutečnosti 
nepředpověditelné ... 

SÓKRATÉS 
... moudrý je ten, kdo ví, že nic neví... 

ATHÉNY 
... z ruin se začalo zvedat množství vysokých staveb ... 

PLATÓN 
... touha vrátit se zpět do svého původního příbytku .... 

MAJOROVA CHATA 
... dívka v zrcadle oběma očima zamrkala ... 

ARTSTOTELÉS 
.. .puntičkářský milovník pořádku, jenž chtěl zavést i do 
lidských pojmů ... 

HELÉNISMUS 
.. jiskra z ohně ... 
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POHLEDNICE 
... ukládám si přísnou cenzuru ... 120 

DVA KULTURNÍ OKRUHY 
.. jenom tak se vyvaruješ toho, aby ses vznášela ve vzduchoprázdnu... 127 

STŘEDOVĚK 
... dojítjen na půl cesty není totéž jako jít špatnou cestou ... 140 

RENESANCE 
... ó, božské pokolení v lidském hávu ... 158 

BAROKO 
... ze stejné látky jako sny se tkají ... 180 

DESCARTES 
... chtěl odstranit ze staveniště všechen starý materiál... 193 

SPINOZA 
.. . Bůh není žádný loutkář ... 204 

LOCKE 
... stejně prázdné jako tabule před příchodem učitele do třídy ... 212 

HUME 
... odevzdejte ji plamenům ... 220 

BERKELEY 
.. jako planeta závratně obíhající kolem žhoucího Slunce ... 232 

BJERKELY 
... staré kouzelné zrcadlo, které prababička koupila odjedné cikánky... 236 

OSVíCENSTVí 
... od výroby jehly až po odlévání kanonu ... 249 

KANT 
... hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně ... 265 

ROMANTISMUS 
... cesta k tajemství vede dovnitř ... 283 



HEGEL 
... rozumné je to, co je životaschopné ... 

KIERKEGAARD 
... Evropaje na cestě ke krachu ... 

MARX 
... Evropou obchází strašidlo ... 

DARWIN 
... lod; která pluje životem s nákladem genů ... 

FREUD 
... to ošklivé, egoistické přání, které se v ní zrodilo ... 

NAŠE DOBA 
... člověkje odsouzen k svobodě ... 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
... bílá vrána ... 

KONTRAPUNKT 
... dvě nebo více melodií, které zaznívají současně ... 

VELKÝ TŘESK 
... i my jsme pouhý hvězdný prach. .. 
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