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Inferno

rozszyfrowane

W sa�mym�ser�cu�Flo�ren�cji�ta�jem�ni�cza�po�stać�zwa�naCie�niem
rzu�ca�się�ze�szczy�tu�wie�ży�ko�ścio�ła.�Ale�wcze�śniej�ogła�sza,
że�po�zo�sta�wia�ludz�ko�ści�„dar”,�współ�cze�sną�wer�sję�czar�-

nej�śmier�ci,�któ�ra�za�bi�je�jed�ną�trze�cią�ludz�ko�ści.�Cień�na�zy�wa�swój�wy�-
na�la�zek�„In�fer�no”.�„Dro�ga�do ra�ju�wie�dzie�przez�dno�pie�kieł.�Ta�ko�rze�-
cze�Dan�te”�–�twier�dzi�(In�fer�no, s. 180)1.

In�fer�no Da na Brow na to pe łen gwał tow nych zwro tów ak cji thril -
ler sen sa cyj ny, w któ rym je den z głów nych bo ha te rów, Ro bert Lang -
don, pę dzi przez uli ce i taj ne przej ścia Flo ren cji, za glą da jąc do ko ścio -
łów, od kry wa jąc ukry te zna cze nia wier szy i sym bo li Pie�kła�Dan te go,
a przy tym ca ły czas kie ru je się Ma�pą�Pie�kieł na ry so wa ną przez in ne -
go wiel kie go flo ren tyń czy ka, San dra Bot ti cel le go.

In�fer�no�rozszyfrowane to wy czer pu ją cy prze wod nik po po wie ści
In�fer�no�Da na Brow na. Wni ka on w naj mrocz niej sze se kre ty po wie ści,
od sie wa jąc fak ty od fik cji, i pre zen tu je za byt ki miast, gdzie au tor osa -
dził ak cję swe go dzie ła. Czy wska zów ki od kry te przez znaw cę iko no -
gra fii Ro ber ta Lang do na pod czas je go nie bez piecz nej mi sji, roz po czy -
nającej się we Florencji, prowadzącej do Wenecji i Stambułu, znajdują

1 Odnosimy się do polskiego wydania InfernoDana Browna (przeł. R. J. Szmidt, Katowice:
Sonia Draga, 2013) (przyp. tłum.).
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po twier dze nie w hi sto rii? Ja kie szy fry i sym bo le Dan te fak tycz nie wy -
ko rzy stał w Bo�skiej�ko�me�dii i ja kie ta jem ne mo ty wy re li gij ne, fi lo zo -
ficz ne oraz na uko we kry ją się w je go dzie le? Co ujaw nia Ma�pa�Pie�kieł
Bot ti cel le go?

W ni niej szej książ ce analizuję wiel kie py ta nia po sta wio ne przez
Brow na. Czy fak tycz nie świa tu, któ ry wkrót ce bę dzie za miesz ki wać
dzie sięć mi liar dów lu dzi, gro zi ma so wy głód, nie koń czą ce się woj ny
i upa dek cy wi li za cji? Czy plan Cie nia, by „prze trze bić ludz kie stad ko”,
mo że – w nie do koń ca ja sny dla nas spo sób – mieć uza sad nie nie? Czy
rze czy wi ście na sza przy szłość to prze wi dy wa na przez trans hu ma ni -
stów re wo lu cja, któ rej ce lem jest ge ne tycz na ma ni pu la cja, ma ją ca zmie -
nić nasz ga tu nek? Wresz cie, cze go moż na się na uczyć od wiel kich hu -
ma ni stów epo ki od ro dze nia?

10 Inferno rozszyfrowane
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Roz dział 1

dan te Ali ghie ri

Dante Alighieri urodził się w 1265 roku we Florencji. Zmarł
na wy gna niu w Ra wen nie w 1321 ro ku w wie ku 56 lat. To,
co wie my na te mat je go ży cia, po cho dzi z pism je go au tor -

stwa, głów nie zŻy�cia�no�we�go�(Vi�ta�Nu�ova), au to bio gra fii czy też psy -
cho bio gra fii, opo wia da ją cej o je go mło dzień czych la tach, któ rej pi sa -
nie roz po czął w 1293 ro ku, a tak że z Bo�skiej�ko�me�dii. Pra cę nad Pie�-
kłem, jej pierw szą czę ścią, roz po czął w 1308 ro ku, choć tak na praw dę
ak cja dzie ła za czy na się no cą przed Wiel kim Piąt kiem w ro ku 1300.

Dan te szyb ko zy skał dwóch bio gra fów. Pierw szym był Gio van ni
Boc cac cio (1313–1375), któ ry za sły nął ja ko au tor De�ka�me�ro�nu. Boc -
cac cio do tarł do osób, któ re pa mię ta ły Dan te go lub zna ły opo wie ści
o nim. Wśród nich by ła cór ka Dan te go, któ rą Boc cac cio spo tkał w Ra -
wen nie. Dru gim bio gra fem po ety był Le onar do Bru ni (ok. 1369/
1370–1444) uwa ża ny za pierw sze go no wo cze sne go hi sto ry ka, któ ry
po ja wił się na sce nie znacz nie póź niej, ale w je go prze ko na niu Boc cac -
cio za nad to kon cen tro wał się na ro man tycz nych aspek tach ży cia i twór -
czo ści Dan te go („mi ło ści, wzdy cha niach i pa lą cych łzach”), po mi ja jąc
„rze czy istot ne”.

Cho ciaż Dan te szczy cił się swo ją ro dzi ną, któ ra – jak sam twier -
dził – wy wo dzi ła się aż z cza sów rzym skich, nie ist nie ją żad ne do wo dy
wska zu ją ce na to, że by był w sta nie prze śle dzić wła sne po cho dze nie da -
lej niż do trze cie go po ko le nia, czy li do swe go pra pra dziad ka, ry ce rza
o imie niu Cac cia gu ida de gli Eli sei. Wspo mi na go w Pie śni XV Ra�ju.
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Tenże uro dził się nie wcze śniej niż w 1100 ro ku. Syn Cac cia gu idy przy -
jął na zwi sko Ali ghie ri po ro dzi nie mat ki, a je go po tom ko wie ży li ca ły
czas we Flo ren cji, gdzie w 1265 ro ku w ro dzi nie Ali ghie ra di Bel lin cio -
ne i je go żo ny Bel li przy szedł na świat Dan te.

dROb NA SZlAch tA
Ro dzi na Ali ghie rich na le ża ła do war stwy drob nej szlach ty. Nie od gry -
wa ła więk szej ro li wśród ma�gna�ti (ma gna tów), któ rzy rzą dzi li Flo ren -
cją aż do ro ku 1266, kie dy to gi be li ni, frak cja re pre zen tu ją ca szlach tę
i ich sprzy mie rzeń ców – Świę te Ce sar stwo Rzym skie – zo sta li oba le -
ni i w mie ście po raz pierw szy od cza sów rzym skich na sta ła de mo kra -
cja (pierw sza w Eu ro pie). Ro dzi na Ali ghie rich, któ ra po pie ra ła gwel -
fów, stron nic two po wią za ne z pa pie żem w Rzy mie, mia ła kil ka nie -
wiel kich po sia dło ści w oko li cy, ale ja ko że czynsz z dzier ża wy tych
ziem nie za pew niał im do sta tecz nych środ ków, trud ni ła się tak że han -
dlem. Z za pi sków wy ni ka, że Dan te i je go brat za ra bia li na ży cie, ku -
pu jąc i sprze da jąc nie ru cho mo ści, do dat ko wo też po ma ga li na byw -
com w po zy ska niu po ży czek, ne go cjo wa li od set ki i wa run ki spła ty.

30 Inferno rozszyfrowane

Ta�blicz�ka�we�flo�renc�kiej�dziel�ni�cy,�w któ�rej�miesz�kał�Dan�te:�„Ro�dzi�łem�się�i wy�cho�wa�-
łem�w prze�sław�nym�mie�ście�u Ar�no�wej�fa�li”.
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W ten spo sób ro dzi na Ali ghie rich – po czę ści szla chec ka, po czę -
ści ku piec ka – zda wa ła się od zwier cie dlać cha rak ter sa me go mia sta,
w któ rym szlach ta i kup cy ży li w nie wy go dach obok sie bie, wal cząc
o do mi na cję, ale też bo le śnie od czu wa jąc wza jem ną za leż ność. Ary -
sto kra cja za pew nia ła po tę gę orę ża, chro niąc mia sto w po trze bie. Kup -
cy zaś umoż li wia li fi nan so wy roz wój mia sta.

Za ży cia Dan te go kon flik ty mię dzy róż ny mi gru pa mi nie bez piecz -
nie na ra sta ły: ary sto kra cja zwal cza ła co raz sil niej sze ce chy ku piec kie,
gi be li ni wal czy li z gwel fa mi, a gwel fo wie czar ni zwal cza li bia łych. Osta -
tecz nie za czę ło to utrud niać roz wój mia sta, ale też oso bi ście do tknę -
ło po etę, gdyż do pro wa dziło do je go wy gna nia.

Według Boccaccia,�który�usłyszał�tę�historię�–�być�może�od córki
Dantego�–�jego�matka,�Bella,�podczas�ciąży�miała�sen�o dziecku,�
które�miało�się�niebawem�narodzić.�Kobieta�śniła,�iż�znajduje�się
na zielonej�łące�pod strzelistym�wawrzynem�i że�właśnie�urodziła�syna,
który�wyrósł�na pasterza,�żywiąc�się�jedynie�owocami�wawrzynu
i pijąc�wodę�ze�strumienia.�Pewnego�razu�podskakiwał,�
chcąc�zerwać�liście�wawrzynu,�którego�owoce�go�wykarmiły,�
ale�upadł.�Gdy�się�podniósł,�nie�był�już�człowiekiem,�lecz�pawiem.

Wawrzyn symbolizuje�nieśmiertelność,�a jego�liści�tradycyjnie
używano�przy wyplataniu�wieńców,�którymi�przyozdabiano�głowy
ludzi�o wielkich�zasługach�–�bohaterów,�sportowców�i poetów.
Symbolizuje�on�również�wiedzę�tajemną.�W tradycji�antycznej
i chrześcijańskiej�paw�oznacza�cykl�słońca,�a więc�także
nieśmiertelność,�podczas�gdy�jego�ogon�to�rozgwieżdżone�niebo.
W sztuce�średniowiecznej�paw�był�znakiem�wiecznej�rozkoszy
i szczęścia�duszy,�która�spotyka�Boga�twarzą�w twarz.�W tradycji
ezoterycznej�zaś�paw�oznacza�całość�–�symbol�ten�wydaje�się
niezwykle�odpowiedni�w przypadku�Dantego,�który�całym�swym
życiem�starał�się�zjednoczyć�podzielony�świat�i którego�
największym�pragnieniem�było�złączenie�części�w całość.

Dante alIghIerI 31

Sny mat ki Dan te go o na ro dzi nach sy na
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