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In het voorjaar van 1583 zet Giordano Bruno, in het gevolg van de Franse ambassadeur, 
voet aan wal in Engeland. Zijn komst was in maart aangekondigd door de Engelse am- 
bassadeur in Parijs, die in een brief aan de secretaris van Elisabeth het volgende schreef: 
"Sr Doctor Jordano Bruno Nolano, a profesor in philosophy, intendeth to pass int0 
England: whose religion I cannot commend." 

B N ~ O  heeft op dat moment al twee conflicten met de religieuze autoriteiten achter 
de rug. In 1576 ontvluchtte hij het Napolitaanse klooster San Domenico Maggiore on- 
der verdenking van ketterij. Enkele jaren daarna, in 1579, strijkt hij in Genhe de erfge- 
namen van Calvijn dusdanig tegen de haren in dat hij zelfs in het cachot belandt. Begin 
jaren '80 ondervindt hij in Parijs problemen met het geven van lessen aan de universi- 
teit, omdat hij niet aan kan tonen regelmatig naar de mis te gaan. Desondanks slaagt hij 
erin hier zijn eerste werk te publiceren: De urnbris idearwn (Over de Afschaduwingen 
van IdeeÃ«n) opgedragen aan de Franse koning. Hendrik IE accepteert de opdracht en be- 
noemt hem tot 'lecteurroyale' aan de Sorbonne. 

Twee jaar blijft B N ~ O  in Groot-BrittaniE en het zal een uitermate vruchtbare periode 
blijken: hier publiceert hij de Italiaanse dialogen, een adembenemend hoogtepunt wat fi- 
losoftche diepgang en literaire vorm betreft. Maar het was ook een enerverende en ge- 
ruchtmakende tijd vanwege de felle debatten die hij hier uitvocht met exponenten van de 
traditionele academische wereld. Er is een geinigenverslag bewaard van een kort na zijn 
aankomst gehouden dispuut met een aantal doctores in de theologie in Oxford over on- 
der meer de kosmologie van Copernicus en de aard en positie van de ziel. Daarin wordt 
gerept van een kleine donkere man met een baard, die Latijn sprak met een voor de toe- 
hoorders nauwelijks te begrijpen Italiaans accent, die zich verschrikkelijk opwond, en in 
het heetst van de strijd zijn mouwen opstroopte als een goochelaar. 

Na zijn terugkomst in Londen publiceert BmnO in het najaar de trilogie Sigillus 
sigillorum (Der Zegelen Zegel). Het laatste deel van dit geschrift geeft een eerste in- 
druk van de te Oxford gevoerde discussies en kan als laboratorium van de Bruniaanse 
psychologie worden beschouwd: B N ~ O  valt er de klassieke faculteitenleer in aan en 
schetst het ontologisch fundament voor de eenheid van het kenproces. Aan het gehele 
werk gaat een brief vooraf die gericht is tot de vice-kanselier van de Universiteit van 
Oxford. Bruno begint met zichzelf te presenteren: 

"Philotheus Jordanus Brunus van Nola, doctor in een meer verfijnde theologie en le- 
raar van een niet-schadelijke en zuiverder wetenschap - bekendfilosoof, erkend en 



met eer ontvangen in de voornaamste universiteiten van Europa - nergens vreemde- 
ling, behalve bij barbaars en gemeen volk, - die de in slaap gesukkelde zielen wak- 
kerschudt, - die de vooringenomen en recalcitrante onwetendheid temt. die in al zijn 
handelingen blijk geeft van liefde voor de mens in het algemeen, - die geen onder- 
scheid maakt tussen Italiaan en Engelsman, man en vrouw, gemijterde en ge- 
kroonde, (...) die daarentegen acht slaat op de ziel en de cultuur van het intellect, - 
veracht door de bevorderaars van de domheid en door hypocrieten, geliefd bij heren 
en geleerden." 

Zo te horen niet bepaald het betoog van iemand die aan zelfonderschatting lijdt. Voor de 
goede verstaander xit het vol met plaagstoten en steken onder water. Na het uit de hand 
gelopen debat in Oxford wil Bruno de acadcniische wereld allereerst duidelijk maken dat 
zij met hem niet 7.0 maar de eerste de beste schreeuwlelijk voor zich heeft. Hij is len- 
slotte ontvangen door de koning van Frankrijk, genoot diens bescherming en kon in 
Parijs vrij publiceren. Beseffend dat een lesbevoegdheid te Oxford er voor hem niet meer 
in zit (de toon van de brief lijkt immers niet de meest geschikte om de gemoederen wat 
te bedaren of om als breekijzer voor academische ambities te dienen), blikt B ~ n o  ver- 
ongelijkt terug op zijn botsing met een geborneerd en intolerant intellectueel milieu. 
Beledigd door de onbeschaafde manieren van zijn tegenstanders trekt hij zich terug en 
daagt uit wie denkt hem te kunnen raken. 

&j blaakt van zelfvertrouwen en is meer dan overtuigd van eigen kunnen, ofschoon 
hij zijn eigen ideeÃ« beslist niet wil verabsoluteren. Zijn voornaamste doel is de men- 
sen zelf aan het denken te zetten, ze los te weken van de schema's van de traditionele fi- 
losofische scholen, hoe waardevol die op zich vaak kunnen zijn: 

"Bij het aanreiken van de vruchten van ons eigen onderzoek, presenteren wij uitzon- 
derlijk nuttige regels voor alle functies van de geest, of we nu in theorie en praktijk 
teruggrijpen op Pythagoras, Parmenides, Anaxagoras en de beste filosofie, of onze 
nieuwe en persoonlijke ideeen naar voren brengen, - maar telkens wanneer deze uit- 
spraken in contrast lijken te staan met hel algemene en orthodoxe geloof, moet men 
terdege beseffen dat deze zaken niet door ons als absoluut waar worden gepropageerd, 
naar als zaken die het meest overeenkomen met de rede en de zintuigen." 

Bruno werpt zijn lezers de handschoen toe voor een 'herschaftsfreie Diskussion', hij pre- 
tendeert niet de waarheid in pacht te hebben, noch gelooft hij dat die aan Ã©Ã van de tra- 
ditionele scholen is voorbehouden. Bewust van eigen grenzen verdedigt hij de waardig- 
heid van een denken dat met veel moeite veroverd wordt, en komt met alle energie op 
voor de legitiem geachte rechten ervan, zich kerend tegen de broeierige nestgeur van aca- 
demies als die van Oxford. Op dit moment mekt hij. na de opgedanc ervaring, geen di- 
recte botsing met de religicu~c autoriteiten, en proheen op andere wijze ruimte te schep- 
pen voor een "lihertas philosophandi". In de laatste zin perkt hij echter het veld van zijn 
tegenstanders in, omdat acceptatie van de methodologische principes "sensus & ratio" 
als voorwaarde voor een eventuele discussie wordt beschouwd. 



In de laatste zin van de brief stelt Bmno verdere eisen aan zijn mogelijke gespreks- 
partners en laat hij overduidelijk merken dat zij voorbereid moeten zijn op een confron- 
tatie met een tot de tanden gewapende debater 

"Hoe dan ook" (zo besluit Bruno) "mocht er iemand zijn van een zodanige Hiel, 
waardigheid of capaciteit om (..J het tegen ons op te nemen, en wie wij van repliek 
kunnen dienen zonder ome eigen Status aan te tasten, diegene nu zal een man aan- 
treffen die meer dan gezind is en meer dan klaar staat, en met wie hij zijn eigen 
kracht zal kunnen meten." 

Niet mis te verstane taal! Bmno wil het open conflict niet uit de weg gaan, integendeel, 
in zijn canikre heeft hij niet anders gedaan dan dat voortdurend op te zoeken. De ge- 
sprekspartner moet echter wel weten waar hij aan begint, zoals uit de slotzin blijkt. En 
als we deze wat dreigende woorden lezen tegen het licht van de hierna gepubliceerde Ita- 
liaanse dialogen dan begrijpen we ze nog beter. Zijn verontwaardiging over de Engelse 
'mores' krijgt namelijk nieuwe brandstof bij een debat in het volgend jaar op Aswoens- 
dagavond over de kosmologie van Copemicus. In La cena de Ie ceneri (Het Aswoens- 
dagmaal) (1584) maakt Bmno onverbloemd duidelijk over voldoende literaire en pole- 
mische kwaliteiten te beschikken om tegenstanders genadeloos de verschillende hoeken 
van de kamer te laten zien. 

BN~O'S Copemicus-receptie moet begrepen worden in het licht van zijn cyclische 
geschiedenisconceptie waarin licht en duisternis elkaar afwisselen. Copemicus is het 
goddelijke teken van de terugkeer van de ware kennis van de natuur en het universum 
alsmede van de ondergang van die theorie'n die deze kennis eeuwenlang hebben verdni- 
sterd: het aristotehsme (in de kosmologische dialogen) en het christendom (in latere, 
sociaal-ethische en politieke dialogen als Spaccio delta besÅ¸ trionfante (Het Zegevie- 
rende beest verdreven) en Cabala del cavallopegaseo (PegaseWhe Kabbala) ). Bmno is 
van mening dat Copernicus een beslissende vernieuwing heeft bewerkt door fragmenten 
van de 'oude, ware filosofie' te verenigen, die zoveel eeuwen lang ten onrechte verdui- 
sterd is door Aristoteles en zijn volgelingen. Voor Bmno maikeert Copernicus het einde 
van een verward denken over de structuur van de kosmos. In deze zin is hij het punt van 
waaruit teruggeblikt kan worden naar een verleden waarin een dergelijke verwarring nog 
niet acuut was: de periode van de oude Egyptische religie en van de pre-aristoteliaanse 
wijsbegeerte (zie ook boven waar Bmno Pythagoras, Pannenedis, Anaxagoras noemt). 
Copemicus staat voor de 'dageraad' en daarom is kritiek op de Poolse astronoom niet 
uitgesloten: hij keert eigenlijk alleen de positie van de zon en de aarde om, blijft binnen 
een gesloten wereldbeeld denken, houdt vast aan een absoluut referentiepunt en is meer 
mathematicus dan fysicus. Bmno stelt zich tot taak om het nog in inadequate, want ma- 
thematische taal gevatte werk van Copemicus op adequate, of zoals hij dat uitdrukt: 
fysische wijze te interpreteren. En dit laatste duidt niet op BN~O'S natuurkundige aspi- 
raties maar op zijn program voor een naturalistische filosofie. Met andere woorden, 
Bruno schrijft filosofie bij Copemicus' astronomie en expliciteert een aanial algemeen 
theoretische mogelijkheden van de nieuwe kosmologische visie, zoals een oneindig, fy- 



sisch homogeen universum, bevolkt door oneindige werelden en de afbrak van de cen- 
trumillusie. 

In de vierde dialoog van La cena onderbreekt Bmno zijn systematische weerlegging 
van de aristotelische fysica en het PtolemeÃ¯sch wereldbeeld om een aantal, voor d e  
hand liggende, theologische bezwaren tegen de nieuwe kosmologie bij voorbaat te ont- 
krachten. Op het eerste gezicht lijkt hij aan te sturen op een vergelijk met de theologie: 
enerzijds door een bepaalde takverdeling voor te stellen, anderzijds door voor te wenden 
dat nu juist zijn filosofie als geen andere godsdienst zou bevorderen. Om te beginnen 
stelt Bmno dat de Schrift zich richt op de morele verheffing van het volk en zich daar- 
om in verregaande wijze aanpast bij onder het volk levende overtuigingen aangaande de 
natuur en bij het gangbare wereldbeeld. Zij richt zich dus niet tot de wijze die geen 
enkel onderwijs nodig heeft omdat hij zichzelf opvoedt en in de hand weet te houden. 
Kortom - en hierin toont B m o  zich een leerling van Machiavelli en lijkt hij vooruit te 
lopen op Spinoza - het doel van de Schrift is niet de waarheid, maar goed gedrag en 
beschaving. Haar doel is de onwetende massa's op te voeden in een begrijpelijke laai. 
De waarheid daarentegen is voorbehouden aan de filosofie die de goddelijke orde van het 
universum contempleert. B N ~ O  nu is ervan overtuigd dat zijn filosofie als geen andere 
de godsdienst bevordert omdat zij een aantal vulgair-filosofische (lees: aristotelische) 
stellingen corrigeert betreffende de relatie tussen God en de natuur, de status van het 
universum en de menselijke ziel. 

Desalniettemin steekt na de publicatie van La cena een onvermijdelijke storm van 
protest op en Bmn0 ziet zich in zijn volgende boek genoopt het object van zijn filoso- 
fiekritiek en, vooral, van zijn bijtende en vaak burleske spot nader te specificeren: in de 
figuur van Poliinnio, die filologie boven substantieel filosofisch onderzoek steekt, te- 
kent hij in De la causa, principio et uno (Oorzaak, Grondslag en Een) (1584) haar- 
scherp de contouren af van die cultuur waar hij zijn in gif gedoopte pijlen op afvuurt. 
Wie zich niet in deze allergebomeerdste aartspedant wil herkennen, wordt door Bmno als 
van zelf gedwongen zich te schikken naar de regels van een beschaafde wetenschappe- 
lijke discussie, zoals hij deze in La cena had verwoord: luisteren naar de tegenstander, 
op zijn argumenten ingaan en, zo mogelijk, zijn principes als uitgangspunt nemen 
voor de weerlegging van zijn ideeÃ«n De filosofische intentie achter deze methode is dat 
in principe elke theorie vruchtbaar kan zijn voor eigen onderzoek en denken. 

Bruno onderneemt een kritische tocht door de geschiedenis van de filosofie; hij radi- 
caliseert de traditie, ridiculiseert tegenstanders, holt literaire conventies uit en voert 
klassieke stellingen tot extreme posities. Het is daarom onvermijdelijk dat de catego- 
neen en concepten die Bmno hanteert nietaltijd dezelfde betekenis en functie hebben. In 
zijn denken is geen sprake van een vast conceptueel kader dat en dttail uitgewerkt 
wordt met ijzeren consequentie,maar eerder van een complexe, gelaagde constructie. Dit 
maakt het problematisch om structurele kaders aan te wijzen waarbinnen 'oud' en 
'nieuw' of 'traditie' en 'moderniteit' re'el gescheiden of aangewezen kunnen worden. 

In De la causa probeert Bruno tot een voorlopige afronding van zijn metafysische 
denken te komen op basis van de nieuwe kosmologie. De vier speculatieve dialogen 
van dit geschrift betreffen de definitie van de drie in de titel aangekondigde termen: causa 
en principio worden aanvankelijk geassimimileerd aan, respectievelijk, vorm en mate- 



rie, welke onlosmakelijk het uno constitueren. Het feit dat materie voornamelijk als 
principe en vorm als oorzaak beschouwd wordt, geeft hun verschillend gewicht aan in 
de constructie van de eenheid. De materie als "soggetto" draagt de eenheid van de reali- 
teit, terwijl de diversiteit binnen de eenheid wordt bewerkt door een spiritueel principe 
dat door Bmno als wereldziel en als universeel intellect wordt aangeduid. Uiteindelijk 
wordt de eenheid van de natuur gefundeerd in de eenheid van act en potentie in God die 
als eerste principe en eerste oorzaak onlosmakelijk aan het universum verbonden is, 
maar die juist als structuurprincipe zich niet reduceert tot de serie van zijn fenomenale 
manifestaties. Het gebruik van het concept 'God' moet ons niet misleiden: Bruno wil 
filosofie bedrijven, geen theologie. 

In de proloog van De la causa stelt Bruno dat hij met dit boek een "isagogia" heeft 
willen schrijven voor een "scienza naturale". Met deze toespeling op Porphyrius maakt 
Bmno ons duidelijk dat zijn doel voornamelijk propaedeutisch en methodologisch is. 
Hij wil geen fysica schrijven, maar een algemene inleiding op een natuurlijke weten- 
schap. Dit betekent enerzijds hetuit de weg ruimen van de hindernissen van het aristo- 
telisme en van andere vooroordelen, en anderzijds het ontwikkelen van een filosofisch 
denken dat zich uitsluitend baseert op het "lume naturaie". Hiermee onderstreept Bruno 
het a-theologische karakter van zijn filosofische strategie: aangezien het wezen van de 
goddelijkheid het menselijk verstand te boven gaat, moet de filosofie streven naar 
kennis van het goddelijke in de natuur. 

In de latere Italiaanse dialogen zoals Spaccio della bestÃ¬ Irionfante (Het Zegevieren- 
de Beest Verdreven) (1584) en Cabala del cavallo pegaseo (PegaseÃ¯sch Kabbala) 
(1585) zegt Bruuo het in La cena voorgesteldepact tussen theologie en filosofie op. 
De opkomst van het protestantisme en de godsdienstoorlogen tonen aan dat de gods- 
dienst haar oorspronkelijke taak, namelijk de opvoeding van de mens, definitief uit het 
oog heeft verloren. Religie en geloof zijn daarom vervallen in een "heilig ezeldom". 
Het protestantisme met zijn afkeer voor de goede werken en tendens tot verinnerlijking 
van de religie wordt aangewezen als verantwoordelijk voor deze decadentie. Daarentegen 
verheerlijkt B N ~ O  in deze dialogen op provocerende wijze de antieke Egyptische religie. 
Waarheid en sociaal nut van de religie worden nu niet meer gescheiden: alleen de religie 
met een correct concept van het goddelijke heeft ook praktische waarde en kan als in- 
strument dienen om de ruwe massa er onder te houden. 

De Egyptenaren vereerden de goddelijkheid in de levende natuur en dit bewijst vol- 
gens B m o  dat zij een conect concept hadden van het goddelijke en van de relatie tussen 
God, de natuur en de mens: "Die wijzen wisten dat god aanwezig is in de dingen en dat 
de goddelijkheid, latent in de natuur, de dingen deelgenoot aan zich maakt." (Spaccio, 
p. 777) Bruno rehabiliteert en verdedigt op filosofische wijze de antieke zoÃ¹latri tegen- 
over de christelijke verering van "cose morte" (relikwieÃ«n) "uomini morti" (heiligen) 
en "semihomines" (Christus). Met dit laatste valt hij het christendom aan in de kern 
van de dogmatiek: de incarnatie. De hypostatische unie wordt belachelijk gemaakt door 
haar te vergelijken met de twee naturen paard en mens in de centaur. De incarnatie is 
filosofisch beschouwd volstrekt onmogelijk, omdat de wereld als manifestatie van God 
de mogelijkheid van de zijnsgrond geheel uitput. Zonder God en universum met elkaar 
te laten samenvallen, probeert Bruno in La cena en De la causa de Ã§potenti dei>> 



radicaal te doordenken. De grens van de theÃ¯stisch religie, dat de absolute almacht zich - 
niet kan reproduceren, wordt door B m o  overschreden. De zelfverwerkelijking van de 
goddelijke almacht is het universum en een persoonlijke incarnatie behoort derhalve tot 
het rijk der fabelen. De oneindige oorzaak kan slechts een oneindig effect teweegbren- 
gen. De titel van La cena roept herinneringen op aan christelijke ceremonien. -Het is er 
echter de antithese van: God is met op exclusieve wijze aanwezig in brood en wijn, 
maar in elk ding en in het hele universum. 

Bruno ontwikkelt een filosofiekritiek waarbij hij het werk van Aristoteles en andere 
filosofische en religieuze tradities zo uiteenzet dat de aangrijpingspunten van kritiek te 
voorschijn komen. Hij sluit geen enkele traditie op voorhand uit, maar eist dat elke 
school of auteur op zijn natuurlijke fundament beoordeeld wordt. In de meeste gevallen 
liep het door Bmno verlangde debat echter anders dan hij zich voorstelde. Na zijn terug- 
komst uit Engeland wilde hij in Parijs aan de hand van 120 stellingen een openbare 
discussie entameren over Aristoteles' natuurfilosofie. Dat liep slecht af. Zelf werd hij 
gedwongen de stad te verlaten nog voor de datum van het dispuut. Zijn leerling 
Hennequin, aan wie hij vervolgens de verdediging had overgelaten, zag zich genoodzaakt 
de universiteitslokalen voortijdig te ontvluchten omdat bet debat al snel een dusdanig 
karakter had aangenomen dat hij voor zijn leven vreesde. 

Vanaf 1586 zwerft B N ~ O  door Duitsland. Na bezoeken aan Mainz, Wiesbaden en 
Marburg, strijkt hij voor twee jaar neer in Wittenberg. Gedurende deze periode publi- 
ceert hij een aantal commentaren op Aristoteles en ontwikkelt hij zijn mnemotechniek 
verder. Na een kort verblijf te Praag arriveert hij in Helmsffldt, waar hij zijn magische 
werken schrijft en zich wijdt aan de grote Latijnse trilogie (De minima. De monade, De 
immense) (Het Kleinste, De Monade, Het Onmetelijke), gepubliceerd te Frankfurt in 
1590. In het begin van het hier op volgendejaar wordt hij door de Frankfurter senaat de 
stad uitgezet en via Zwitserland keert hij terug in Itali'. In 1592 treedt hij in dienst van 
Mocenigo, een Venetiaans patrici'r, als privk-docent mnemotechniek. Op 23 mei geeft 
deze hem aan bij de Inquisitie. Op 30 juli toont Bruno berouw, waarschijnlijk in de 
hoop weer snel op vrije voeten te komen. Aan het eind van het jaar wordt hij echter uit- 
geleverd aan de Romeinse Inquisitie. Jarenlang doet Bmno alle mogelijke pogingen om 
de onderhandelingen 'open' te houden, totdat hij eind 1599 ineens halsstarrig weigert 
wat dan ook maar te herroepen. Op 17 februari 1600 wordt hij levend verbrand op het 
Campo dei Fiori in Rome. 

B N ~ O  wilde een open discussie op gang brengen over de belangrijkste filosofische pro- 
blemen van zijn tijd, of die nu kosmologie, psychologie, ethiek, politiek of metafysica 
betreffen. Een discussie zonder voorbehoud en met het mes op tafel. Een dergelijke pre- 
tentie kon, gezien het tijdsbestel, op niet anders dan knetterende ruzie uitlopen. 

Aan de stug volgehouden eis om als volwaardige en gelijkberechtigde gesprekspart- 
ner met iedereen te kunnen debatteren, ging hij tenslotte ten onder. Maar juist in die 
hoedanigheid, met al zijn verbale geweld, zijn ongekende veelzijdigheid en zijn contra- 
dicties, kortom als onverbeterlijke ruziezoeker en dwarskop stond hij aan de wieg van 
onze moderne intellectualiteit. 
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