
למטפרים?טוףהישטוף?יהיהמדועטוף.'יאין
אפשרתמידשיהיה,ככלגדוליהאמטפר,כלעל

הואמדועוהיוצר?והבוראמטפרים.עודלהוטיף
אינטוף.עצמוהוא"הן ...עצמו?אתלהבגילצריך
העולםאםהשדה.בעשבגםהבורא.שוכןובכל

מאזיקיו.משתחררהאדםגםמגבולותיו,משתחרר
אזיקים."טובלאיננוהחיה,כמוהאדם,

בפניברונוג'ורדנושנשאאלה,בדברים .)(ו
ו,-6ההמאהשלבטולוזתדהמהמוכיטטודנטים

האחרוניםהמחשבהחופשפרפוריאתפרפרהוא

באזיקיגופונכבלמכןלאחרקצרזמןשלו.
עינוייהכניעולארוחואתאבלהאינקוויזיציה.

להודותלשכנעוהניטיונותולאבמרתפיםהגוף
וברעיונותהאינטוףברעיוןבכנטייה,ב"כפירתו"

הכתיבהחופשכלומרהחופש,מימוש .נוטפים
טטודנטים,קהלבפנירעיונותהפצת ,ציבוראל

בתכתיביאינושמקורםוהתבונההמחשבהחופש

אתבחייו.ברונולג'ורדנועלואלההכנטייה,
שילםמחשבה,לחופשבתמורההחייםמחיר
נכבדים:קוראים .חופשיתבחירהמתוךהאיש

חופש!עלאמיתיטיפור

איטלקיתבעיירהנולדברונו,ג'ודרנוהואפיליפו,
בעלחכם,תלמידהיההואהווזוב.הרלמרגלות

ותאבתפיטהמהירטקרן,דופן,יוצאזיכרון

הואבעיירההמורההכומרבהמלצתקריאה.
בעירקתולילמנזרנעוריו,בראשיתכברנשלח,

נאפולי.

כברזיהועליוששוחחובנאפוליממוריושניים
לדעתתאוותובעתיד:צרותיומקוראתאז

מחשבה:לחופשונטייתו
גבוליודעיםאינםלדעתוסקרנותו"רעבונו-

שמטילתלמידליישהראשונהבפעםושובע.
בשאלותיו."מבוכהבי

ולשמורזהפיליפואתלכווןעלינו ...בי"גם-
עלינוותמיטלטוררתרוחותיהפךפןעליו,

אטון···"

הקתוליתבדעתשמורדתרוחטפקנית,חשיבה
אטוןהיוהכנטייהמתכתיביוחופשיתהמקובלת
כנטייתשלהמוחלטשלטונהתחתבאירופה
תפקידההמבצעת-האינקוויזיציה.וזרועההוותיקן

לחקוררקהיההאינקוויזיציהשלהרשמי
) TNQU1RE ( קתולית.אמונהבעלשאיננומיאת

 ...תפקידםאתאנשיההרחיבולאןעדלכולםידוע
הכנטייהתכתיביאלהכבילותעםזוהההמוטר

זמנו.טרםחיברונווגיורדנוהקדושה.

קאנט,עמנואלשאלאחר-כךשניםכמאתיים
ללאמוטרייתכןאיך"הנאורות",תקופתאיש
היאהחופשמשמעותקאנטעבור .בחירהחופש

הרחב.הציבוראלכתיבהידיעלבבתונההשימוש
אינטלקטואליםוקבוצתקאנט,ששאלןוהשאלה
הדיבור,חופשגבולותמהםהייתה:נוטפים,
שכבותכלבקרבלהפיץניתןמידהובאיזו

לבדה.בתבונהשמקורםרעיונותהאוכלוטייה
הנבערים,שההמוניםייתכןכיהבינוהם .) 2 (

המוחלטשלטונהבתקופתהוותיקןעריציגם(כמו
לעכלזמן,באותויכלו,לאהאינקוויזיציה)של

מןאל,לאהבתשונהופרשנותמחשבהחופש
מפרשתשהכנטייהכפיהקודשבכתביהמצוי

מותרבהםכיקובעת,שהיאטפריםועל-פי
שאלותמעוררתההמוניםעיניהארתלקרוא.

בהם.טפקלהטלתוגורמתהאלההתכתיביםעל
הכתיבשהוותיקןעולם,ותפיטותאמונותנהגים,

עודיהיושלאאיוםתחתנמצאיםרמה,ביד
הדעת""עץשלהעטיטיפריומאליהם.מובנים
הבערותעיוורוןאתולחטלעינייםלפקוחעשוי

בכטפםלשלוטעל-מנתלכנטייה,הכרחיהכל-כך
מודרנית.הטרוםאירופהאנשישלובצייתנותם

הנאורותעידןשלהפילוטופים-וחבריוקאנט
אמיציםהיויותר,מאוחרשנים 200שחיו

הטפקהטלתועםהחדשנותעםבהתמודדותם
בבטיטםמונחיםהטפקוהטלתהחדשנותבכול.
עלהמבוטטיםוהרעיונותהמחשבהבחופששל

ומטורת.דתעלולאבלבד,וחקירהתבונה
שאימץבכךיותר,הרבהאמיץהיהברונוג'ורדנו

שלטונןעידןהחושך",ב"עידןזמנה,טרםזוחירות
כוחותואמנם,והמטורת.הדתשלמעורערהבלתי

החירותאתבדיוקלמנוערצוהאינקוויזיציה
מתאימיםאינםשלך"העולמותהזאת:ה"מאיימת"
אתמגרשאתה .....שלךהאינסוףוגםלכנסייה,
המעורפלהאינטוףאלשלנוהאדמהמןהבורא
נוכחותואתמבטלאתהשלך.נתפטוהבלתי
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 " ...האלההמחשבותביטולאתממךתובעת

אללחזורמוכןשאניומצהירחוזרהנני ... "-
לבטלממניתובעיםאתםאבלהכנסייה.חיק
הורתי.אמיהןהמחשבותיכול.אינניעצמי.את

אימאבה?ויבעטהיתנכראמו?עלבןהיקום
וחופשייה.היאישרהחיי.ימיכלאתיהיטיבהזאת
 ) 3 ("רוצה.איננייכול.אינניחופשייה.כן,

לשלוליכול"מיהקרדינל:לואומרהריגתוסףעל
להמשיךיכולאתהלחשוב?הזכותאתממך

ואךאותןתשמיעאלרקבמחשבותיך.ולהגות
רע."כללךיאונהולאבכתב,אותןתעלה

 .)ב.ד-אילם(איעשהשאתאלם"כלומר,-
עםלהתווכחאפילועצמי.עםלשוחחלימותר
רע.כללייאונהולאבלחש,מובןעצמי,

כללייאונהולאועילג-נשמהעילג-מחשבה
שלבחנותהלשבתלחיות,רוצהאני ... ) 4רע.(

ולהתווכחלשתותוידידים,ייןבקבוקעםאנטוניה
השמש,באורלחושרוצהאניעיניה.במבטולחוש

יודעהריאתה-העולםשלהמשכריםבצבעים
מחשבתיהואזהבעדהמחיריכול.אינניזאת.

 ) 5ומצפוני."(
מאוד."מקובל"מחיר-
שניםמבזבזהייתילאלשלמו,יכולתי"אילו-

לאואףהקדושה'ה'לשכהכאורחארוכות
להודות,עלייכי,אםהקרדינל,את,ךבוויכוחים
שהייתיהתנאיםלמרותעונגליהסבוהוויכוחים

 ) 6בהם."(שרוי

כבילתואם-כן,היה,המחשבהלחופשהתנאי
ברונוהפרטי.בתחוםקירות,ארבעהביןוחניקתו

תבונהעלהמבוססותמחשבותלהפיץלאנדרש
דרשההכנסייהמסורת).אודתעל(ולאבלבד
הברזל"ב"כלובהמחשבהחופשאתלכלואממנו
החשיבהוכך,המדכא.החברתיהסדרשל

יותרלחונקיםהפכווהביקורתיתהאוטונומית
מבוטאשהדברכפילחופש,ביטוילכלימאשר
האהוב,מורהועםפיליפובנערותושניהלבשיחה
"בוראכפירה":"דברישאמרוינצ'נצ'ה,האב

בפירושיהפולחנות,בצורתמדקדקאיננוהעולם
העיקרמנהגים.ביןהדקיםובהבדליםהמילים

פחותלאואוליאלוהיו.עםהאדםפגישתהוא
הםאלההאדם.עםהאדםפגישתחשובה

בחשיבותם.משנייםדברים-היתרכלהעיקרים.
איןהטפליםבדבריםודווקאבכך.מהשלדברים

היאאיןרחמיםאףפשרות.יודעתהכנסייה

עלמסרתאילוזו,שיחהשמעואילו .....מכירה
סביבי.רוקדותהיוהלהבותלמישהו,זושיחה

בקוללהשמיערקרציתימילה.תאמראללא.
 ) 7אתן."(להיחנקשלאמחשבותיי,אתרם

אםמתממשאם-כן,בתבונה,להשתמשהחופש
בתבונהשמקורןהמחשבותאתברביםלהפיץניתן
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לכתובאחרת),מסורתאודתבתכתיבי(ולא
הזולת.עםפניםאלפניםולשוחחלציבור

מתממשתהרציונלי,האדםשלהתבוניתאנושיותו
ביציאההחברתיתההתחברותמתקיימתאםרק

מחשבותהציבורי.התחוםאלהפרטיהתחוםמן
הפרטי,בתחומועצמולביןבינוהנותרותאדם

-לחופשביטויאינןשיהיו,ככלורבותפוריות
מאקסבכךשהאמיןכפיהאדם,למחנק.אםכי

אתלממשעל-מנתלחברהזקוק ,) 8 (וובר
כולאתכן,שיעשהככלא,ךבמלואה.אנושיותו

החברתיהסדרבחוקיהברזל,בכלובהחברהאותו
הדתית,בחברהכשמדוברבעיקרנכוןהדברשלה.

האינקוויזיציה,שבשליטתרנסנסית,הטרום
ברונו.ג'ורדנושלבתקופתו

והחכםהטובודודווינצ'נצ'הג'ורדנו,נותרווכ,ך

וותרנות,"אכוליטנסילו,ברונו,ג'ורדנושל
 ) 9חלומות".(ונטולימטרותמאוכזבי

הוותיק,חברולביןטנסילוהדודביןבשיחה
במרירות:טנסילואותושאלוינצ'נצ'ה,המגיסטר

פיליפו?"אתלכלוארצונךכזאת"בחבורה-
תהיהלארוחוגופו.אתלהכניסלכלוא,"לא

הגדולהאמןזהויהיהאדם,אין .......כבולה
 ...ודאי!-לאחריםלעצמו.לשקרשיכולבעולם,

אפוא,הבה,מרומה.להיותרוצההעולםאבל
ך) O (" •••אותוונרמה

ישבחייוברונוג'ורדנושילםשעבורהבחירות
בכבתיםלראותעצמו,עללקחשהואאחריות,גם

קריאההעבר,מןוהפילוסופייםהדתיים
זאתראינוהמקובלות.המבגלותמןלהשתחררות

לפרשעצמועללקחברונוהפתיחה.במשפטי
הפילוסופיםואתהדתיתההיסטוריהאתמחדש

בעל-פהזכרהואמהם.ינקהשהיאהיוונים
אתעיצבהסלקטיביוזיכרונוהכתביםמןרבים

אתיצרהואשלו.הפרשנותואתמחשבותיו
אתגםמחדשיצרולפיכךמחדשההיסטוריה
ההווה.עלהשלכותיה

אמונתואתואיבדבשאלהחזרהואזו,בדרכו
הקתולית.מהכנסייהאותהשלמדכפיהדתית,
כעובדכנזיר,זהותואתאיבדברונוג'ורדנו

חירותמתוךכדתי.אלוהיואתואיבדהאלוהים,
גדולהאחריותעצמועללקחאףהואמחשבתו

המגוננותהכנפייםתחתשגדללאדםכמוהמאין
הקתוליתהכנסייהשלמאידך,ומאיימותמחד
הדתבכתביחדשיםצדדיםגילההואדאז.

כבתיםבהםמלראותחדלכךמשוםההיסטוריים.
הדתיההיבטאתאיבדולכןומקודשיםחתומים
וגמישפתוח,לחומראותםוהפךשבהםוהמקודש

מחדש.ועיצובלגילוי



יציבותובאילהודותהמוכנותאופיר,עדילפי
שאב,דמישלאושאב,דמהשלהעקרונית
בעבודתבאבדן,בתלותלהודותוהמוכנות
הנמלימ"במלאכתההשכחה,ובמשטרההיזכרות

הזיכרון,שלובעצלותוהעובדותאיסוףשל
ראשיתהיאזומוכנותכבר,שמוכרלמההנתפס

שאבד.מהשלמעריצותוההשתחררות
להועילמתחילהההיסטוריהשבוהרגעגמזה

 ) 11 (" ...להממלהזיקחדלהלפחותאולחיימ,

משמעותשליציבותהבאיהודהאכןברונוג'ורדנו
הכתבימשלבאי-קדושתמהכירהואהאל.

להמהציעואףהוותיקן,ידיעלשקודשוהדתיימ
המסורתיתלזוכאלטרנטיבהתבוניתפרשנות

אתגמאיבדהואכן,שעשהכיוןהקתולית.
 .והוותיקןהאינקוויזיציהאלוהיהקתוליימ,אלוהיו

אלאותושהובילההיאהיא-באבדןוההכרה
אהבתעלהמבוססת,חדשהיצירהלחפשהחופש
מכבליוהמשוחררתהגבולות,חסרתהתבונה

 .עורריןללאהיהששלטונההקדושה,יהיהכנס
לולחפשחופשברונושללרוחוהעניקהאבדן
שאבד,מהשלבמקומויהיהשלא ,אחרמשהו
לחוששיאפשראחר,משהושיהיה-ההפךאלא
מדתיותהמעברבחווייתאותוולשמרהאבדןאת

אלעמוייקחברונוהאבדןתחושתאתלחילון.
 .שבוהכאבעללוותרמבלימותו

להעמידאי-אפשרשבה"היעלמותהואאבדן
חלופי.מהדברהופעתעלשנעלממהאת

תחליף,לואיןעודוכל ,תחליףאיןכשלנעלמ
 ) 12 (".באבדןמדובר

 .ברונוג'ורדנועלהשתלטעמוקפנימי"שקט
חוסרייאוש, ,נכנעותשלהרגשהבוהייתהלא

(מטעמהקרדינל",עמהשיחהאונימ.
שלמוותדיןגזרלאחר ,האינקוויזיציה
שלמוצקלגיבושאותו"הביאההאינקוויזיציה)

איננולמעשהוהדעה.המחשבהחופשרעיון
לחשוב,הזכות .ואלוהיואהבתועולמו,עלנאבק

כוחאיןהזמנימ.למרחבינדדוורוחודמיונו
שבידיהמאלהינסו.ותמידהרוח,אתלכבולשיוכל
הרוח.אתלכבולינסותמידוהמכשירימ,השררה
יספיקלאכוחמכללקח:אותמילמדותדיר
 .אותוהבהילולאההפחדהשיטות .....להמ
לאאמלמחשבותי,ךערך'מה .לואכפתהיהלא

'חיימ-סוורינהסןלבסוףלואמר-תחיה?'
 ) lI'(13מחיקה!תמורת

מחיראתלשלממוכןהיהלאברונוג'ורדנו
עלהועלההואהחופש.מחיקת-ה"מחיקה"

שחתמכשהמראהסביבו,רקדווהלהבותהמוקד
נכבלגופוהיפה.אהובתואנטוניה,היהחייואת

לשחרריכולימאנחנורקרוחואתלאפר.ונשרף
אודותיושנקראבכךאותו.שנזכורבזהלחופשי,

מאתנואחדשכלבכךלמחשבותיו,פומביוניתן
ושונה.אישיתבצורההאיששלדמותואתיתפוס
עליושאיןמעונהלקדושייהפךשלאובלבד
מעריצותנשתחררלאלכזהיהפוךאמעוררין.
במקומבזיכרוננו,אותוונקבעאבדנוזיכרון

ניתנתשאיננהבמחשבהלחופשביטויבולראות
לקיבעון.

אחורנית,הגלגלאתלהחזיריכולהיה"אילו
אתבשיטתיותביררשנהג?כפימתנהגההיה

מדרכו.זהכהואמשנההיהלאלא,הטיעונימ.
נשיאתעליוקשתהנול.דלכבלימלאהאדמ
כבלימנשיאתקשהשבעתיימגופו.עלכבלימ
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