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Slika 1: Pogled proti nebesom iz palače Uffizi v Firencah





Slike 2–5: Knjige Dana Browna z Robertom Langdonom
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Uvod

Robert Langdon je Dan Brown, njegov literarni ekvivalent. 
Rodil se je 22. junija – kot Brown. Rodil se je tam kot Bro-

wn (Exeter, New Hampshire). In hodil je v isto šolo kot Bro-
wn (Phillips Exeter Academy). Langdon, nekdanji vaterpolist, 
še vedno plavalec (z Miki Miško na roki), je zdaj profesor iko-
nologije in simbologije, zvezdnik Harvarda, avtor knjig Sim-
bologija skrivnih združb, Umetnost iluminatov, Izgubljeni je-
zik ideogramov, Verska ikonologija, Krščanski simboli v mu-
slimanskem svetu in Simboli izgubljene svete ženskosti. 

Debitiral je v Angelih in demonih (2000), potem pa svoj »ei-
detski spomin« napenjal še trikrat – v Da Vincijevi šifri (2003), 
Izgubljenem simbolu (2009) in Infernu (2013). S svojimi misi-
jami je rehabilitiral skrivne združbe – iluminate, Sionsko pri-
orstvo in prostozidarje. Pokazal je, da skrivne združbe niso 
sile Zla, ampak sile Dobrega, tako rekoč zavetniki človeštva, 
mučeniški varuhi tajne pradavne vednosti, ki se prenaša kot 
štafeta in ki nas bo lepega dne odrešila. 

Brown ima Langdona za simbologa, kritiki pa so ga razgla-
sili za »Indiano Jonesa umetnostne zgodovine«. Indiana Jones 
se boji kač – Robert Langdon se boji zaprtih prostorov. Kar je 
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seveda le sinonim za njegov strah pred nepojasnjenimi, nede-
šifriranimi povezavami med stvarmi. Langdon je konspirolog. 
Ultimativni konspirolog. Vedno najde povezavo. In vsako, še 
tako lunatično teorijo zarote prelevi v fakt. 

Konspirolog je pač človek, za katerega v zgodovini ni sle-
pih ulic, praznih mest, naključij, nesmislov, napak, zmot, ne-
sreč in nepovezanosti. Vse ima smisel. Nič ni to, kar se zdi. In 
tak je Langdon. Zanj vse pomeni nekaj drugega. Vse je nujno. 
Nič se ne zgodi ponesreči. Niti letalske nesreče niso le nesre-
če, ampak zakamuflirani atentati: na vsakem letalu, ki strmo-
glavi, namreč vedno sedi nekdo, ki ve preveč. 

Kaj šele v Louvru, inštitutu CERN ali pa ameriškem Capitolu. 
Robert Langdon živi v peklu konspirologije. A po drugi stra-

ni – konspirologi vedno živijo v peklu. 
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infErno

V Infernu se harvardski profesor Robert Langdon, alias »In-
diana Jones umetnostne zgodovine«, in dr. Sienna Brooks, 

njegova nova sopotnica (brez las, toda atletska in poliglotska, 
z inteligenčnim kvocientom 208, višjim od Stephena Hawkin-
ga), po dolgi, mučni, smrtno nevarni odisejadi, ki vključuje tu-
di Langdonovo amnezijo (ja, zgodi se mu Prekrokana noč, kot 
pravi Brian Truitt v časopisu USA Today), znajdeta v nekem 
beneškem muzeju, v katerem iščeta grobnico razvpitega He-
nricusa Dandola, izdajalskega doža, ki je rimskemu imperiju 
pred mnogimi, davnimi leti resda ponovno priboril Konstanti-
nopel (alias Bizanc, alias Istanbul), a tudi odsekal glave štirim 
umetniškim konjem in ukradel kosti sv. Lucije. 

Toda ko tako brskata in tavata, Langdona na lepem prešine: 
»Zmotil sem se!« Sienna prebledi: »Samo ne reci, da sva v na-
pačnem muzeju.« Ne, nista le v napačnem muzeju. V resnici je 
še huje: »Sienna, v napačni državi sva,« šepne Langdon.

Langdonu, ki ima za sabo že tri nadčloveške avanture (Da 
Vincijeva šifra, Angeli in demoni, Izgubljeni simbol), v kate-
rih je pokazal nadnaravni smisel za orientacijo, postane kar 
slabo. Logično: zgrešil je državo. Toda ko to bere Slovenec, 
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mu ne postane slabo, ampak od veselja, vznemirjenja in na-
petega pričakovanja kar poskoči: se bosta zdaj preselila v Slo-
venijo? Je Slovenija prava država? Je Slovenija to, kar sta iska-
la? Navsezadnje, od Benetk do Slovenije je le streljaj, razko-
šna high-tech ladja Mendacium (najdražja na svetu, se razu-
me), s katere svoje zarotniške poteze vleče tajna globalna or-
ganizacija Konzorcij (»Klientu nikoli ne laži«, »Obljubi le to, 
kar lahko izpolniš«), pa ves čas pluje po Jadranskem morju. 

Ko Langdon, harvardski specialist za simbole in šifre, ki 
jih ne more dešifrirati niti računalnik, ugotovi, da sta zgrešila 
državo, si oddahnete, kajti v tem vidite bajno, huronsko, ne-
sluteno priložnost za Slovenijo. Poslovno priložnost. Turistič-
no priložnost. Gospodarsko priložnost. Lahko si le mislite, 
kaj bi za slovenski BDP naredil Dan Brown, če bi Inferno po-
stavil v Slovenijo. Turisti iz vsega sveta bi se množično zgri-
njali v Slovenijo – tako kot se množično in zapravljivo zgri-
njajo na lokacije, na katerih so se dogajali prejšnji Brownovi 
romani, recimo v francosko vas Rennes-le-Château, v kateri 
naj bi bil skrit sveti gral, no, Jezusova »kraljevska kri« (v Ren-
nes-le-Château so drveli tudi slovenski avtobusi, polni fanov 
»alternativne zgodovine«), v Washington, kjer je na voljo pet 
tematskih turističnih tur (ki jih je navdihnil Izgubljeni sim-
bol), ali pa v Pariz, kjer je na voljo več kot 30 »šifriranih« turi-
stičnih tur. Živo si lahko predstavljate, kaj bi taka reč pome-
nila za Slovenijo, še toliko bolj, ko enkrat vidite, kaj Brown v 
Infernu dela za Firence in Benetke.

Obe mesti že itak veljata za turistični meki, toda Dan Bro-
wn, težak 400 milijonov dolarjev, ju popisuje s pedantnostjo 
turističnega vodnika. Včasih se celo zdi, kot da le prepisuje 
turistične vodnike. Tako kot je v Da Vincijevi šifri le prepi-
soval knjigo Sveta kri in sveti gral, ki so jo leta 1982 objavili 



Slika 6: Prva tiskana izdaja Božanske komedije, 1472 

Slika 7: Dominco di Michelino: Dantejeva Božanska komedija, 1465
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Michael Baigent, Richard Leigh in Henry Lincoln. Jasno, Bro-
wna so potem tožili – zaradi kraje. 

Zato ni čudno, da v Infernu za vsak primer kar sam in na 
ves glas omeni roman/film Loganov pobeg (v Izgubljenem 
simbolu iz istega razloga ne more prehvaliti Lynne McTag-
gart in njene knjige The Intention Experiment), pri katerem 
je očitno pobral zgodbo o družbi, ki svojo demografijo ureja 
s prostovoljnimi samomori, genocidno eliminacijo vseh, sta-
rejših od 21 (v romanu) oz. 30 let (v filmu). In zato ni čudno, 
da tokrat raje prepisuje iz turističnih vodnikov, ki so ravno 
dovolj brezosebni in neavtorski, da ga nima kdo preganjati, 
obenem pa se tudi izredno lepo in nevsiljivo zlijejo z njego-
vim lastnim ničelnim slogom pisanja.

Brownova proza je pač eurorailska, interrailska, proza turi-
stičnih vodnikov, njegov slog je slog turističnih vodnikov, nje-
govi poudarki so poudarki turističnih vodnikov. Recimo: v tej 
katedrali je Dante prvič videl Beatrice, v gift shopu si lahko 
nabavite orjaški poster z mikroskopsko izpisano Božansko 
komedijo, v Firencah je v ponedeljek vse zaprto in tako dalje. 
Brown vas vodi po Firencah in Benetkah – od ene atrakcije 
do druge, od ene palače do druge, od ene katedrale do druge, 
od enega muzeja do drugega. Via dello Studio, Duomo, San-
ta Margherita di Cerchi, Loggia dei Lanzi, Mappa Mundi, Pa-
lazzo Vecchio. Pa Trg sv. Marka, Most vzdihljajev, bazilika sv. 
Marka, Doževa palača, Galleria dell’Accademia.

Tudi tega, da v Benetkah ni cestnega prometa in metrojev 
in da je glavno prevozno sredstvo vaporetto, ne pozabi ome-
niti, kakor tudi ne pozabi omeniti, da je Benetke leta 2000 
obiskalo 20 milijonov turistov. Ker pa se je število svetovne-
ga prebivalstva medtem povečalo za milijardo, pomeni, da 
zdaj Benetke obišče še tri milijone turistov več. »Obiskovalci 
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Benetk lahko neposnemljivo atmosfero mesta uživajo na šte-
vilnih krajih, ki jemljejo dih.« Le. Ko berete Inferno, imate ti-
sti nezgrešljivi občutek, da berete turistični vodnik.

Še več, občutek imate, kot da so Brownu plačali, da je In-
ferno postavil v Firence in Benetke. Obe mesti namreč izgle-
data kot plasirana produkta. Kot product placement. Saj ve-
ste, tako kot Ford v Dosjejih X, Apple PowerBook G3 v Seksu 
v mestu, Motorola v Sopranovih, Pizza Hut v filmih Nazaj v 
prihodnost, FedEx v Brodolomu, vodka Stolichnaya v Emine-
movem videu Love the Way You Lie – ali pa tako kot florid-
sko mestece Seaside v Trumanovem showu.

Brown nam prodaja Firence in Benetke. Zdi se celo, kot da 
so župane evropskih mest skrivaj pozvali k licitaciji: mesto, 
ki bo dalo največ, bo postalo prizorišče novega superselerja 
Dana Browna! Mesto, ki bo dalo največ, bo Brown plasiral v 
Inferno! Mesto, ki bo dalo največ, bo postalo produkt v In-
fernu! Sami si izračunajte, kaj bi to pomenilo za BDP vašega 
mesta (in vaše dežele)! Sami si izračunajte ekonomske učin-
ke tega plasiranja! Sami si izračunajte, za koliko bo poskočila 
vrednost vaših delnic! Sami si izračunajte, koliko novih de-
lovnih mest bi ustvaril Inferno! Sami si izračunajte, koliko tu-
ristov bi to pripeljalo v vaše mesto ali pa vašo deželo!

Raziskave pač kažejo, da produkti, ki so »junaško« plasirani 
v filme, serije, računalniške igrice in videospote, ljudi navaja-
jo h kupovanju teh produktov. In bolj ko je produkt integriran 
v zgodbo filma ali pa serije, bolje se prodaja. In oba produkta, 
Firence in Benetke, sta dobro integrirana v Inferno. 

Rekli boste: toda Inferno ni film niti serija, ampak le ro-
man! V literaturo pa ne plasirajo produktov! Au contraire, 
bi vzkliknil Jules Verne, sloviti francoski pisatelj iz 19. sto-
letja – ko je pisal roman V osemdesetih dneh okoli sveta so 



Slika 8: Palača Vecchio, Firence
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se namreč železniške in ladijske družbe kar teple za plasma. 
Vse so se greble, da bi se Phileas Fogg, Vernov junak, preva-
žal z njihovimi vlaki in njihovimi ladjami. Vse so hotele, da 
jih Verne prelevi v produkt.

Ne, product placement ni romanom nič tujega. Zato Infer-
no ne prodaja le Firenc in Benetk, ampak tudi Armanijeve 
obleke, oblačila Juicy Couture, navtične motorje Volvo Pen-
ta, sončna očala Plume Paris, Google in kakopak iPhone, »ta 
mali zaklad«, prek katerega Langdon na hitro pride do sple-
tnega teksta Božanske komedije, ki je zdaj itak v javni dome-
ni, tako da je brskanje po njej brezplačno. »E-knjige imajo 
svoje trenutke.«

Ja, Brown, ki je prodal že 200 milijonov izvodov svojih knjig 
(in ki je v Izgubljenem simbolu prodajal Volva, BlackBerryja, 
iPhone ipd.), prodaja tudi Dantejevo Božansko komedijo, ki 
je pravzaprav glavni junak tega romana. To, da prodaja knji-
go, je dobro. Zelo dobro. To, da knjigi, stari knjigi, literarni 
klasiki, naredi tako reklamo, je že kar dosežek. Za prodajo 
Božanske komedije je naredil veliko. Zdaj jo bodo hoteli vsi 
brati. Vsi bodo hoteli brati tudi Dantejevo biografijo. Število 
Dantejevih društev bo poskočilo. Toda tudi tu se zdi, da skuša 
ljudem prodati e-verzijo svojega romana: ko namreč namigu-
je, da lahko bralci Božansko komedijo brezplačno potegnejo 
s spleta, je tako, kot bi hotel bralcem reči – hej, in ko boste že 
ravno tam, lahko dol potegnete tudi e-verzijo mojega Inferna! 
Ki pa kakopak ni brezplačna.

Inferno je knjiga, ki prodaja samo sebe, modne okuse svo-
jih junakov in turistične lokacije, na katerih se dogaja, toda 
ne Ljubljane ali Slovenije. Ko Langdon in Sienna, ki je verje-
tno tudi manjši product placement (ko boste že ravno v Firen-
cah, obiščite še Sien(n)o, ki leži južno od Firenc!), ugotovita, 


