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henrettet for sine dristige tanker om tankens frihed og et nyt verdensbillede. Bogen, der regnes for Brunos

hovedværk fra 1583, er forsynet med en meget grundig indledning om Brunos spændende og
begivenhedsrige liv og en nøgle til forståelse af teksten. Selve værket er udformet som en dybsindig og

underholdende dialog om det nye og det gamle verdensbillede og tanken om det uendelige og naturen som
guddommens spejl. Centralt står renæssancens opfattelse af verdens-sjælen, som gennemstrømmer alt stof og

dermed også betinger menneskets relation til naturen. De vigtige emner brydes ofte af humoristiske
eksempler, der gør teksten let at gå til for den almindelige læser og byder også på stof til den engagerede

filosofistuderende.
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forfatterskaber med middelalderens filosofihistorie i særdeleshed og den europæiske kulturarv i almindelig-
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