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Inferno
rozszyfrowane

W

samymsercuFlorencjitajemniczapostaćzwana Cieniem
rzucasięzeszczytuwieżykościoła.Alewcześniejogłasza,
żepozostawialudzkości„dar”,współczesnąwersjęczarnejśmierci,którazabijejednątrzeciąludzkości.Cieńnazywaswójwynalazek„Inferno”.„Drogado rajuwiedzieprzezdnopiekieł.TakorzeczeDante”–twierdzi(Inferno, s. 180)1.
Inferno Dana Browna to pełen gwałtownych zwrotów akcji thriller sensacyjny, w którym jeden z głównych bohaterów, Robert Langdon, pędzi przez ulice i tajne przejścia Florencji, zaglądając do kościołów, odkrywając ukryte znaczenia wierszy i symboli PiekłaDantego,
a przy tym cały czas kieruje się MapąPiekieł narysowaną przez innego wielkiego florentyńczyka, Sandra Botticellego.
Infernorozszyfrowane to wyczerpujący przewodnik po powieści
InfernoDana Browna. Wnika on w najmroczniejsze sekrety powieści,
odsiewając fakty od fikcji, i prezentuje zabytki miast, gdzie autor osadził akcję swego dzieła. Czy wskazówki odkryte przez znawcę ikonografii Roberta Langdona podczas jego niebezpiecznej misji, rozpoczynającej się we Florencji, prowadzącej do Wenecji i Stambułu, znajdują
1
Odnosimy się do polskiego wydania Inferno Dana Browna (przeł. R. J. Szmidt, Katowice:
Sonia Draga, 2013) (przyp. tłum.).
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potwierdzenie w historii? Jakie szyfry i symbole Dante faktycznie wykorzystał w Boskiejkomedii i jakie tajemne motywy religijne, filozoficzne oraz naukowe kryją się w jego dziele? Co ujawnia MapaPiekieł
Botticellego?
W niniejszej książce analizuję wielkie pytania postawione przez
Browna. Czy faktycznie światu, który wkrótce będzie zamieszkiwać
dziesięć miliardów ludzi, grozi masowy głód, niekończące się wojny
i upadek cywilizacji? Czy plan Cienia, by „przetrzebić ludzkie stadko”,
może – w nie do końca jasny dla nas sposób – mieć uzasadnienie? Czy
rzeczywiście nasza przyszłość to przewidywana przez transhumanistów rewolucja, której celem jest genetyczna manipulacja, mająca zmienić nasz gatunek? Wreszcie, czego można się nauczyć od wielkich humanistów epoki odrodzenia?
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Rozdział 1

dante Alighieri

D

ante Alighieri urodził się w 1265 roku we Florencji. Zmarł
na wygnaniu w Rawennie w 1321 roku w wieku 56 lat. To,
co wiemy na temat jego życia, pochodzi z pism jego autorstwa, głównie z Życianowego(VitaNuova), autobiografii czy też psychobiografii, opowiadającej o jego młodzieńczych latach, której pisanie rozpoczął w 1293 roku, a także z Boskiejkomedii. Pracę nad Piekłem, jej pierwszą częścią, rozpoczął w 1308 roku, choć tak naprawdę
akcja dzieła zaczyna się nocą przed Wielkim Piątkiem w roku 1300.
Dante szybko zyskał dwóch biografów. Pierwszym był Giovanni
Boccaccio (1313–1375), który zasłynął jako autor Dekameronu. Boccaccio dotarł do osób, które pamiętały Dantego lub znały opowieści
o nim. Wśród nich była córka Dantego, którą Boccaccio spotkał w Rawennie. Drugim biografem poety był Leonardo Bruni (ok. 1369/
1370–1444) uważany za pierwszego nowoczesnego historyka, który
pojawił się na scenie znacznie później, ale w jego przekonaniu Boccaccio zanadto koncentrował się na romantycznych aspektach życia i twórczości Dantego („miłości, wzdychaniach i palących łzach”), pomijając
„rzeczy istotne”.
Chociaż Dante szczycił się swoją rodziną, która – jak sam twierdził – wywodziła się aż z czasów rzymskich, nie istnieją żadne dowody
wskazujące na to, żeby był w stanie prześledzić własne pochodzenie dalej niż do trzeciego pokolenia, czyli do swego prapradziadka, rycerza
o imieniu Cacciaguida degli Elisei. Wspomina go w Pieśni XV Raju.
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Tenże urodził się nie wcześniej niż w 1100 roku. Syn Cacciaguidy przyjął nazwisko Alighieri po rodzinie matki, a jego potomkowie żyli cały
czas we Florencji, gdzie w 1265 roku w rodzinie Alighiera di Bellincione i jego żony Belli przyszedł na świat Dante.
dRObNA SZlAchtA
Rodzina Alighierich należała do warstwy drobnej szlachty. Nie odgrywała większej roli wśród magnati (magnatów), którzy rządzili Florencją aż do roku 1266, kiedy to gibelini, frakcja reprezentująca szlachtę
i ich sprzymierzeńców – Święte Cesarstwo Rzymskie – zostali obaleni i w mieście po raz pierwszy od czasów rzymskich nastała demokracja (pierwsza w Europie). Rodzina Alighierich, która popierała gwelfów, stronnictwo powiązane z papieżem w Rzymie, miała kilka niewielkich posiadłości w okolicy, ale jako że czynsz z dzierżawy tych
ziem nie zapewniał im dostatecznych środków, trudniła się także handlem. Z zapisków wynika, że Dante i jego brat zarabiali na życie, kupując i sprzedając nieruchomości, dodatkowo też pomagali nabywcom w pozyskaniu pożyczek, negocjowali odsetki i warunki spłaty.

Tabliczkaweflorenckiejdzielnicy,w którejmieszkałDante:„Rodziłemsięi wychowałemw przesławnymmieścieu Arnowejfali”.
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W ten sposób rodzina Alighierich – po części szlachecka, po części kupiecka – zdawała się odzwierciedlać charakter samego miasta,
w którym szlachta i kupcy żyli w niewygodach obok siebie, walcząc
o dominację, ale też boleśnie odczuwając wzajemną zależność. Arystokracja zapewniała potęgę oręża, chroniąc miasto w potrzebie. Kupcy zaś umożliwiali finansowy rozwój miasta.
Za życia Dantego konflikty między różnymi grupami niebezpiecznie narastały: arystokracja zwalczała coraz silniejsze cechy kupieckie,
gibelini walczyli z gwelfami, a gwelfowie czarni zwalczali białych. Ostatecznie zaczęło to utrudniać rozwój miasta, ale też osobiście dotknęło poetę, gdyż doprowadziło do jego wygnania.

Sny matki Dantego o narodzinach syna
Według Boccaccia,któryusłyszałtęhistorię–byćmożeod córki
Dantego–jegomatka,Bella,podczasciążymiałaseno dziecku,
któremiałosięniebawemnarodzić.Kobietaśniła,iżznajdujesię
na zielonejłącepod strzelistymwawrzynemi żewłaśnieurodziłasyna,
którywyrósłna pasterza,żywiącsięjedynieowocamiwawrzynu
i pijącwodęzestrumienia.Pewnegorazupodskakiwał,
chcączerwaćliściewawrzynu,któregoowocegowykarmiły,
aleupadł.Gdysiępodniósł,niebyłjużczłowiekiem,leczpawiem.
Wawrzyn symbolizujenieśmiertelność,a jegoliścitradycyjnie
używanoprzy wyplataniuwieńców,którymiprzyozdabianogłowy
ludzio wielkichzasługach–bohaterów,sportowcówi poetów.
Symbolizujeonrównieżwiedzętajemną.W tradycjiantycznej
i chrześcijańskiejpawoznaczacyklsłońca,a więctakże
nieśmiertelność,podczasgdyjegoogontorozgwieżdżoneniebo.
W sztuceśredniowiecznejpawbyłznakiemwiecznejrozkoszy
i szczęściaduszy,któraspotykaBogatwarząw twarz.W tradycji
ezoterycznejzaśpawoznaczacałość–symboltenwydajesię
niezwykleodpowiedniw przypadkuDantego,którycałymswym
życiemstarałsięzjednoczyćpodzielonyświati którego
największympragnieniembyłozłączenieczęściw całość.

