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Від укладача 

 

Біобібліографічний нарис «Ден Браун» продовжує корпоративну серію 

«Вони написали детектив» централізованої бібліотечної системи Подільського 

району м. Києва.  

 

Восьмий випуск  присвячується Дену Брауну – відомому американському 

письменнику, журналісту, музиканту.  

За версією журналу «Форбс», автор бестселера про Леонардо да Вінчі 

входить в ТОП-16 найбільш «вартісних» світових письменників. Шанувальники 

таланту Дена Брауна люблять його твори за жанровий «сплав» трилера та 

інтелектуального детектива. Його романи –  це полювання за скарбами, яке, 

зазвичай, триває 24 години. 

Опоненти називають літератора містифікатором й авантюристом, 

майстром вигадок «таємниць» і «загадок» там, де їх немає. Але романи Брауна 

продаються захмарними тиражами, екранізуються, а багатомільйонна армія 

шанувальників з нетерпінням чекає нових цікавих творів. 

Книгами Дена Брауна зачитується весь світ. Він – король таємниць, інтриг 

та змов, секретів та знаків, його творчість тримає в напрузі до останньої сторінки. 

Ба більше, навіть на останніх сторінках його книг ви не завжди знайдете відповіді 

на всі питання. Однак, мало хто знає Дена Брауна як творчу людину та 

музиканта, а не лише автора і дослідника історії. 

Хоча найпопулярнішими творами Брауна стали «Код да Вінчі» та «Янголи 

і демони», музика живе в ньому завжди.  

Даний біобібліографічний  нарис адресовано широкому загалу читачів. 
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Король таємниць, інтриг, змов, секретів та знаків 
 

Ден Браун 

 
Dan Brown 

Daniel Gerhard Brown 

 

 
 

 
 

Ден Браун є автором численних романів-бестселерів, включаючи «Код да 

Вінчі», який став одним із найбільших за продажами романів усіх часів, а також 

предметом інтелектуальних дебатів серед читачів і вчених. Романи Брауна 

опубліковані на 57 мовах по всьому світу тиражем понад 200 мільйонів 

примірників. 

У 2005 році Браун був названий одним із 100 найвпливовіших людей світу 

за версією журналу «TIME», редактори якого відзначили, що він «підтримував 

видавничу індустрію на плаву; поновлення інтересу до Леонардо да Вінчі та 

ранньої християнської історії; зростання потоку туристів до Парижа і Рима; 

зростання членства в таємних товариствах; гнів кардиналів у Римі; вісім книг, 

що заперечують твердження роману, і сім посібників для читання разом із ним; 

потік історичних трилерів; і велика кіноматографічна франшиза». 

Син вчителя математики та церковного органіста, Браун виріс у 

підготовчій школі, де захопився парадоксальною взаємодією науки й релігії. Ці 

теми зрештою стали фоном для його книг. Він закінчив Амхерстський коледж 

(англ. Amherst College) та Академію Філліпса (англ. Phillips Exeter Academy) в 

Ексетері, куди пізніше повернувся, щоб викладати англійську мову, перш ніж 

зосередити свою увагу на письменництві. Він живе в Новій Англії зі своєю 

жовтою лабораторією Вінстон. 

Останній роман Брауна «Джерело» досліджує два фундаментальних 

питання людства: Звідки ми родом? Куди ми йдемо? 
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Біографія 
 

Ден Бра́ун, Даніель Герхард Браун (англ. Dan Brown, Daniel Gerhard 

Brown) народився 22 червня 1964 року в місті Ексетер  округу Рокінґгем, штат 

Нью-Гемпшир, США) – американський письменник, журналіст, музикант. 

З-під його пера вийшли такі бестселери, як «Янгели і демони» (2000), «Код 

да Вінчі» (2003), «Втрачений символ» (2009), «Інферно» (2013) та «Джерело» 

(2017). Його романи – це пошук скарбів, який зазвичай триває 24 години. Його 

перший роман «Цифрова фортеця» присвячений діяльності Агентства 

національної безпеки США (АНБ). Твори містять повторювані теми 

криптографії, мистецтва та теорій змови. 

Книги Дена Брауна були перекладені 57 мовами, і станом ще на 2012 рік 

було продано понад 200 мільйонів примірників. Три з них, «Янгели і демони», 

«Код да Вінчі» та «Інферно», були адаптовані у фільмах. Головний герой цих 

книг – Роберт Ленґдон. Головна тема – історія та християнство і, як результат, 

до них ставляться по-різному. Браун на своєму сайті зазначає, що його твори не 

є антихристиянськими, а його «Код да Вінчі» – «розважальна історія, яка сприяє 

духовному обговоренню і дискусії», і припускає, що книгу можна 

використовувати «як позитивний каталізатор для самоаналізу та дослідження 

нашої віри». 

 

Свою першу книгу «Цифрова фортеця» він видав 1998 року. У творі 

розкривається діяльність спецслужб, висуваються теорії про різні таємні 

товариства та релігійні змови. Події розгортаються навколо шифру, що не 

піддається декодуванню для захисту електронної інформації. Агентство 

національної безпеки США довго намагається розгадати таємниче послання, 

зашифроване шифром «цифрова фортеця», але зазнає поразки. Насправді це 

послання є вірусом, створеним, щоб підірвати основу безпеки країни. Хоча 

описане автором у творі має мало спільного з реальністю, це не заважає йому 

бути дуже цікавим. 

У 1995 році спільно з дружиною опублікував книгу «187 чоловіків, яких 

потрібно уникати: путівник для жінок, розчарованих у романтиці». 

Подальші твори Дена Брауна також створювалися на «стику жанрів»: у 

2000 році побачив світ інтелектуальний конспірологічний детектив «Янгели і 

демони», а в 2001 році вийшов трилер «Точка обману». 

 

Справжня слава прийшла до Брауна в 2003 році – після публікації роману 

«Код да Вінчі» («The Da Vinci Code»). Ця книга про змову служителів 

католицької церкви, які нібито хочуть приховати деякі обставини життя Христа, 

в перший же день після публікації була продана в кількості 6 тисяч примірників. 

За перший тиждень продажу роман «Код да Вінчі» посів перше місце в 

списку нью-йоркських бестселерів. 

«Код да Вінчі» став одним з найбільш проданих романів в історії: він 

випущений тиражем 80 млн на десятках мов. Гонорари Дена Брауна склали 260 

млн доларів ще до екранізації. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD%D2%91%D0%B3%D0%B5%D0%BC_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D2%91%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%96_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
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Цей роман, а також його попередники «Точка обману», «Янгели і демони» 

і «Цифрова фортеця» займають перші чотири місця на американському і 

британському книжкових ринках серед книг для дорослих, виданих у твердій 

обкладинці. 

Екранізація бестселера з Томом Генксом і Одрі Тоту в головних ролях 

принесла творцям в світовому прокаті 758 млн доларів, ще на 130 млн було 

продано DVD. 

Збори іншої екранізації твору Брауна – фільму «Янгели і демони», що 

вийшов в прокат 2009 році, склали 468 млн доларів. 

Роман «Код да Вінчі» став причиною численних скандалів. Брауну 

дорікали в блюзнірстві і образі почуттів вірян, а письменники Майкл Бейджент і 

Річард Лі звинуватили його в плагіаті. Позов проти видавців Брауна був поданий 

в жовтні 2005 року. У заяві говорилося, що письменник скористався концепціями 

і «цілими епізодами» з дослідження М. Бейджента, Р. Лі і їхнього третього 

співавтора, Генрі Лінкольна, який в позові не брав участі. Слухання тривали 

майже місяць. Справа привернула таку увагу публіки, що тиражі книг Брауна і 

його супротивників помітно зросли. 

У квітні 2006 року відбувся суд, який визнав твір Брауна самостійним. 

 

Зараз Ден Браун вважається одним з найуспішніших у фінансовому 

відношенні письменників. Журнал «Forbes» поставив Брауна в списку «Сто 

знаменитостей» за 2005 рік на 12-е місце і оцінив його річний дохід в 76, 5 млн 

доларів. Лондонська The Times вважає, що тільки «Код да Вінчі» приніс своєму 

авторові не менше 250 млн доларів. 

 

Ранні роки 

 

Народився у штаті Нью-

Гемпшир (США) 22 червня 1964 

року. Виріс в інтелігентній 

родині, де органічно 

переплелися музика і 

математика. Глава сімейства 

Річард Дж. Браун – професор, 

викладач математики в академії 

Філліпс-Ексетер і автор 

посібників, за якими і зараз 

навчаються діти в 

американських середніх 

школах.  Мама   Констанс  

Браун (уроджена Герхард), в 

тому ж навчальному закладі працювала викладачем музики і грала на органі  

єпископальної церкви. Протягом дитинства Браун відвідував Єпископальну 

церкву, але пізніше він відійшов від християнства через те, що хотів вивчати 

релігію з об'єктивної точки зору. 

   

Ден Браун в дитинстві 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Браун описав свою релігійну еволюцію в інтерв'ю 2009 року: «Я був 

вихований у єпископальній церкві, і в дитинстві був дуже релігійним. Потім, у 

восьмому чи дев'ятому класі, я вивчав астрономію, космологію та походження 

Всесвіту. Я пам'ятаю, як сказав священикові: «Я не розумію. Я читав книгу, в 

якій говорилося, що стався вибух, відомий як Великий вибух, але тут говориться, 

що Бог створив небо, землю та тварин за сім днів. На жаль, я отримав відповідь: 

«Гарні хлопці не ставлять це питання». Згасло світло, і я сказав: «Біблія не має 

сенсу. Наука має для мене набагато більше сенсу». І я просто відійшов від 

релігії». 

Коли в тому ж інтерв'ю запитали про його нинішні релігійні погляди, Браун 

відповів: «Іронія полягає в тому, що я справді пройшов повне коло. Чим більше 

я вивчав науку, тим більше я бачив, що фізика перетворюється на метафізику, а 

числа – на уявні числа. Чим далі ви заглиблюєтеся в науку, тим м'якшим стає 

ґрунт. «О, в науці є порядок і духовний аспект». 

Інтерес Брауна до секретів і загадок виник ще з дитинства, де коди та 

шифри були стрижнем, який пов'язував математику, музику та мови в єдине ціле. 

В юності Браун годинами розгадував анаграми та кросворди. 

Ден з братом Грегорі і сестрою Валері росли в теплій атмосфері 

батьківської любові та уваги. Тато з мамою робили життя нащадків насиченим і 

цікавим: любов до ребусів прищеплювалася дітям з ранніх років. На Різдво діти 

не шукали подарунки під ялинкою, а знаходили їх, орієнтуючись по карті з 

підказками. Розгадавши віршовані шаради і «таємні шифри», здогадувалися про 

місце, куди батьки сховали «скарб». 

Ден Браун закінчив приватну 

школу при академії, а потім і саму 

академію, в якій викладали батьки. 

Атмосфера в незалежному 

приватному навчальному закладі 

нагадувала закрите суспільство. Та 

й саме містечко славилося 

декількома громадськими 

організаціями, схожими на ордена 

масонів. 

 

Отримавши диплом академії, 

Ден Браун продовжив освіту в 

Массачусетському Амхерст-коледжі, де був активним членом студентського 

братства «Psi Upsilon». 

 

Останній курс Браун закінчив в іспанському Севільському університеті, де 

вибрав лінгвістику. У 1986-му став бакалавром. 

 

 

 

 

Ден Браун з батьком  
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Композитор і співак 

 

Після закінчення Амхерст-коледжу, 

Браун зробив ставку на кар'єру музиканта, 

створивши ефекти за допомогою синтезатора і 

самостійно випустивши дитячу касету під 

назвою «Synth Animals», яка включала збірку 

таких треків, як «Happy Frogs» і «Suzuki 

Elephants»; було продано кілька сотень 

екземплярів. Музику Дена Брауна порівнюють 

із Гері Гліттером. 

Не дивно, що закінчивши коледж, Ден 

Браун уявив себе майбутнім Міком 

Джаггером і Полом Маккартні в одному флаконі. 

Потім він заснував свою власну звукозаписну компанію під назвою 

«Dalliance», а в 1990 році самостійно видав компакт-диск під назвою 

«Perspective», призначений для дорослого ринку, який також продали кілька 

сотень копій. 

 

Майбутньому письменникові подобалося писати музику, але він був 

абсолютно не готовий виступати з концертами і, тим більше, виставляти своє 

життя напоказ, а без цього неможливо домогтися успіху в шоу-бізнесі.  

Втративши інтерес до першого альбому, Браун взявся за другий, але і він 

не мав великого комерційного успіху. Альбом «Янгели і демони» був записаний 

без залучення професійних музикантів, партії бек-вокалу виконала дружина 

письменника, Бліс Браун. Диск не мав  навіть обкладинки. 

У 1991 році Браун переїхав до Голлівуду, щоб продовжити кар'єру 

композитора та піаніста. Одночасно викладав у підготовчій школі у Беверлі Гіллз 

(англ. Beverly Hills Preparatory School). 

У 1993 році Ден Браун разом з родиною повернувся в Нью-Гемпшир і став 

викладати англійську мову в Академії Філліпса в Ексетері, а також іспанську в 

Lincoln Akerman School. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ден Браун починав як музикант 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96_%D0%93%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B7
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Кар'єра письменника 

 

Під час відпустки на Таїті у 1993 році Браун, прочитавши роман «Змова 

кінця світу» Сідні Шелдона,  вирішує писати трилери. Починає працювати над 

романом «Цифрова фортеця». Разом з дружиною у 1995 році публікують 

гумористичну книжку «187 чоловіків, яких потрібно уникати: путівник для 

жінок, розчарованих у романтиці» під псевдонімом «Даніель Браун». В 

інформації про автора написано: «Даніель Браун проживає у Новій Англії: 

вчителює, пише книжки і уникає чоловіків». Про цю книгу потім сам же і 

говорив: «Її більше не друкують, і правильно роблять!» 

У 1996 році Браун припиняє кар'єру вчителя для того, щоб повністю 

віддатись літературі. Завдяки підтримці дружини, у 1998 році публікується 

«Цифрова фортеця». Згодом Браун починає працювати над романом «Янголи і 

демони», який є початком пригод гарвардського експерта символіки Роберта 

Ленґдона. Одночасно виходить роман «Точка обману». 

 

Перші книги Брауна не принесли авторові ні грошей, ні слави. Слава 

прийшла до письменника, коли вийшла його книга «Код да Вінчі». Задум роману 

народився ще в той час, коли Браун вивчав історію мистецтв в Севільському 

університеті. На одній з лекцій викладач розповідав студентам про творчість 

великого Леонардо да Вінчі і про загадкові деталі на його полотнах, які були 

дуже схожі на шифри таємничих послань. Браун, в сім’ї якого обожнювали 

різноманітні ребуси, загорівся ідеєю розгадати ці кодування. 

«Код да Вінчі» був опублікований в 2003 році і став справжньою 

сенсацією. За перший же день було продано понад 6 тисяч примірників книги, 

яку дуже оперативно перевели на 40 іноземних мов. Книжковий хіт №1, на думку 

«Нью-Йорк Таймс», надрукували рекордним накладом – 81 мільйон 

примірників. 

У 2006 році Columbia Pictures і Sony Pictures вклали в екранізацію «Коду 

да Вінчі» 125 мільйонів доларів. Головні ролі в картині виконали зірки світової 

величини Одрі Тоту і Том Генкс, а дохід від прокату картини приніс 

письменникові за різними оцінками від 250 до 300 мільйонів. Фільм з обуренням 

зустріла релігійна громадськість, а в Білорусії, Філіппінах, Пакистані, Таїланді, 

Сінгапурі, Самоа, Індії, Соломонових островах, КНР, Шрі-Ланці, Лівані він був 

заборонений для перегляду. 

У 2006 році Браун заявив, що має намір написати ще 12 книг про Роберта 

Ленґдона. 

У 2009-му екранізували роман «Янгели і демони». У головних ролях 

знялися Айєлет Зорер, Юен Макгрегор, головного героя зіграв знову ж Том 

Генкс. 

Варто зазначити, що у романів Дена Брауна було і чимало критиків. Прозу 

письменника назвали «свинцевою», а вчені знайшли велику кількість історичних 

нестиковок і очевидних помилок.                                                                                                                 

«Втрачений символ», який побив всі рекорди книговидання і був проданий 

у кількості 6, 5 мільйонів примірників. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD#%D0%9A%D0%B0%D1%80'%D1%94%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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У травні 2013 року у світ вийшов і відразу зразу став бестселером 

детективний роман «Інферно», дія якого відбувається в ХХІ столітті і при цьому 

вигадливо переплітається з сюжетом «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі. 

«Інферно» був екранізований в 2016 році з Томом Генксом, Омаром Сі та 

Фелісіті Джонс у головних ролях. 

В 2017 році світ побачив нові пригоди Роберта Ленґдона в романі 

«Джерело». 

Персонажі в книгах Браун часто називає на честь реальних людей з його 

життя. Роберт Ленґдон названий на честь Джона Ленґдона, художника, який 

створив амбіграми для компакт-диска «Янгели та демони» та роману. 

Камерленго Карло Вентреска названо на честь друга-карикатуриста Клер Дей 

Карли Вентреска. В архівах Ватикану Ленґдон згадує весілля двох людей на ім'я 

Дік та Конні, які є іменами його батьків. Редактора Роберта Ленґдона Джонаса 

Фаукмана названо на честь головного редактора Брауна Джейсона Кауфмана. 

Браун також сказав, що персонажі були створені бібліотекарем з Нью-Гемпшира 

та вчителем французької в Ексетері Андре Верне. Кардинал Альдо Баджія в 

«Янгелах і демонах», названий на честь Альдо Баджії, викладача сучасних мов у 

Phillips Exeter Academy. 

 

На початку 2020 року Ден Браун оголосив про те, що готує до публікації 

восени цього ж року книгу для дітей «Дика симфонія», а також альбом з 

класичною музикою . 

Варто відзначити, що «Янгели і демони», «Код да Вінчі», «Втрачений 

символ» та «Інферно» об’єднує спільний головний герой професор Роберт 

Ленґдон. В одному з інтерв’ю Браун сказав, що він любить свого героя і 

професор не може йому набриднути. 

Письменник також займається журналістикою, регулярно публікується в 

журналах «Newsweek», «Time», «Forbes», «People», «GQ», «The New Yorker», 

виступає в різних популярних радіо- і телепрограмах. 

 

Вплив на творчість 

 

Крім Сідні Шелдона, Браун черпав своє натхнення ще з кількох 

літературних творів: 

 «Гедель, Ешер, Бах» Дугласа Гофстедтера; 

 «Коди, шрифти, криптограми та інші способи прихованої комунікації» 

Фреда Ріксона; 

 «Про мишей та людей» Джона Стейнбека; 

 «Гра слів: амбіграми та їх відображення на мистецтві» Джона Ленґдона; 

 «Багато галасу даремно» Вільяма Шекспіра; 

 «Палац загадок» Джеймса Бемфорда. 

У його романах можна прослідкувати закономірність: головний герой, 

якого закинули у нове для нього середовище, жінка з сильним характером, 

подорож до цікавих місць і лише 24 години, щоб розгадати загадку. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD#%D0%92%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6del,_Escher,_Bach
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%93%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%91%D0%B5%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
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Критика 

 

Багато критиків оцінюють стиль написання автора як «незграбний». 

Великої критики зазнала передмова до роману «Код да Вінчі», де зазначається, 

що «…всі описи творів мистецтва, архітектурних пам'яток, документів і 

таємних обрядів у цьому романі не відповідають дійсності». Ден Браун відповів 

у своєму інтерв'ю на шоу «Today» Мета Лауера: «У своїх книгах я роблю все 

навмисно і специфічно. Тобто, я намагаюсь поєднати факти та вигадку в дуже 

сучасному та ефектному стилі, розповісти історію. Деякі люди розуміють, що 

я роблю. Вони, можна сказати, сідають на поїзд, відправляються у подорож і 

чудово проводять час. Але є й інші люди, які, напевно, читали твори іншого 

письменника». 

Опоненти називають літератора містифікатором і авантюристом, 

майстерно придумують «таємниці» і «загадки» там, де їх немає.                                    

Проте романи Брауна продаються захмарними тиражами, екранізуються, а 

багатомільйонна армія шанувальників з нетерпінням чекає нових цікавих творів.  
 

Благодійність 

 

В жовтні 2004 року Ден Браун разом зі своїми братами та сестрами 

пожертвували 2, 2 мільйони доларів Академії Філіпс-Екзетер в честь їхнього 

батька. За ці кошти малозабезпеченим студентам купили комп'ютери та 

високотехнологічне обладнання.  

Браун та його дружина також підтримують Благодійний фонд Нью 

Гемпшира. 14 серпня 2011 року вони заснували Стипендіальний фонд 

випускників 1986 року Дена та Блайт Браунів, щоб відсвяткувати возз'єднання з 

Амхрест-коледжем. Дохід цього фонду надає фінансову допомогу студентам, які 

зацікавлені у письменницькій діяльності. 

 

Переклади українською 

  

У 2006 році українською книгу надрукувало видавництво Клуб Сімейного 

Дозвілля. Під час публікації книги українською мовою розгорівся скандал між 

«Клубом Сімейного Дозвілля» та журналом «Всесвіт», який паралельно 

друкував переклад роману. Керівництво Клубу Сімейного Дозвілля звернулося 

до журналу, заявивши, що офіційні права на публікацію «Коду да Вінчі» 

українською є саме у них. Після цього «Всесвіт» нібито припинив публікацію 

перекладу роману, але врешті-решт останні розділи твору було надруковано в 

№11/12 за 2006 рік, і відтак у журналі з'явилися всі 105 розділів роману. 

Анжела Кам'янець, перекладачка «Коду да Вінчі» для Клубу Сімейного  

Дозвілля, розкритикувала переклад Віктора Шовкуна, який займався перекладом 

роману для журналу «Всесвіт». У відповідь на критику Шовкун заявив: 

«Водночас, оцінюючи вартісність харківського видання, не можу не звернути 

увагу на ту антирекламу щонайнижчого ґатунку, до якої вдалися вельмишановні 

культуртрегери з «Книжкового клубу».  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%96_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD#%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%81-%D0%95%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%C2%AB%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%C2%AB%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Твори Дена Брауна в українських перекладах 

 

Найкращі технотрилери 

 

     Цифрова фортеця / Ден Браун ; пер. з англ. 

Володимир Горбатько. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2018. – 416 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Цифрова фортеця / Ден Браун ; пер. з англ. 

Володимир Горбатько. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2011. – 416 с. 

 

 

«Цифрова́ форте́ця» (англ. Digital Fortress) –  детектив, технотрилер 

американського письменника Дена Брауна. Це перший роман письменника, що 

вийшов друком у 1998 році. Основні події роману зосереджені навколо 

діяльності підрозділу криптографії в Агентстві національної безпеки США. 

 

 Сюжет 

 

У Севільї помирає молодий японець. Він намагається передати свій 

перстень, але ніхто його не розуміє. Потім події переносять читача в США. 

Молода шифрувальниця Сюзанна Флетчер мріє, що її коханий Девід Бекер 

освідчиться їй в коханні найближчими вихідними. Але терміновий дзвінок з 

роботи розбиває всі її мрії. Тим часом професор Девід Бекер прибув до Севільї, 

щоб розшукати перстень Енсея Танкадо. Цифровою фортецею вважають ніби-то 

реальний алгоритм, код якого неможливо розшифрувати. Але пізніше Сюзанна 

виявить, що цифрової фортеці не існує, а виставлена копія так званого 

«алгоритму» є вірусом. До того ж, її начальник Містер Стретмор виявиться 

закоханим у Сюзанну, а на шляху до своєї мети –  навіть вбивцею. 

Роман містить згадку про фіктивну теорему –  «Принцип Бергофського», 

сенс якої полягає у тому, що будь-який шифр піддається зламу шляхом 

використання методу «грубої сили», і таким чином, віднайдення ключа до шифру 

будь-якої складності є лише питанням часу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
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         «Принцип Бергофського… неоднозначно стверджує, що якщо комп'ютер 

здійснить перебір достатньої кількості ключів, то є математична гарантія, що він 

знайде правильний» (Ден Браун, «Цифрова фортеця»). 

 

Дане висловлювання формально правильне, але воно не має ніякої 

практичної користі для криптографії: для розшифрування даних недостатньо 

знайти потрібний ключ, потрібно також зрозуміти, що саме цей ключ є тим, що 

треба. Деякі шифри (наприклад, засновані на принципі одноразового блокнота), 

не дають такої можливості, тому є принципово незламуваними методом 

перебору ключів. До того ж ніщо не заважає зашифрувати інформацію кілька 

разів, що позбавляє метод перебору ключів будь-якого сенсу. 

Більш того, сучасні криптографічні системи містять настільки велику 

кількість ключів, що на їх перебір на всіх найсучасніших ЕОМ одночасно 

знадобиться значно більше часу, ніж кілька мільярдів років. 

 

 

 

     Янголи і демони / Ден Браун ; пер. з англ. Анжела 

Кам'янець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля,     

2018. – 541 с. 

 

«Янгели і демони» (англ. Angels and Demons) – 

роман американського письменника Дена Брауна, 

написаний 2000 року. Книга є пригодницьким романом з 

елементами  трилера та інтелектуального детектива.  

Ілюмінати. Древній таємничий орден, що прославився в 

середні віки лютою боротьбою з офіційною церквою. Легенда далекого 

минулого? Можливо... Та чому тоді на грудях убитого при загадкових 

обставинах ученого вирізаний саме символ ілюмінатів? Запрошений з Гарварда 

професор Лен ґдон, фахівець з символіки, і його напарниця, дочка вбитого, 

починають власне розслідування – і незабаром приходять до неймовірних 

результатів... 

          Події переважно розгортаються у Римі протягом однієї доби.  

Книга була екранізована у 2009 році. 

 

Сюжет 

 

Після смерті Папи Римського відбувається серія загадкових злочинів. У ЦЕРНі 

після запуску великого адронного колайдера вбито Леонардо Вітру (одного із 

вчених) і викрадено контейнер з антиматерією. У штаб-квартирі швейцарських 

гвардійців на апаратурі відеоспостереження з'являється таємничий об'єкт з 

таймером зворотного відліку. Жандармерія Ватикану звертається до Роберта 

Ленґдона за допомогою у розкритті останніх злочинів, а Католицька церква 

звертається до ЦЕРН, оскільки на зображенні видно тавро лабораторії. 



15 
 

Ленґдон усвідомлює, що таємний орден ілюмінатів повстав із попелу. Він 

підозрює, що мету злочинного співтовариства слід шукати у Ватикані, 

приїжджає до Риму та співпрацює зі швейцарською гвардією, до завдань якої 

входить забезпечення безпеки понтифіка. У подорожі Ватиканом його 

супроводжує прийомна дочка покійного професора ЦЕРНу на ім'я Вітторія. Вона 

повинна знайти контейнер з антиречовиною, інакше через 24 години акумулятор 

розрядиться і станеться вибух неймовірної сили. Папський престол знаходиться 

після смерті останнього Папи в стані Sede Vacante, а в Сікстинській капелі засідає 

конклав, який має назвати ім'я нового предстоятеля католицької церкви. Справа 

в тому, що чотири головні кандидати на престол викрадені. 

Ленгдон не сумнівається, що за викраденнями стоять 

ілюмінати. Він підозрює, що викрадені контейнер та 

кардинали перебувають у місці таємних зборів ілюмінатів. 

За старих часів охочі вступити до лав спільноти повинні 

були знайти дорогу до цього місця за допомогою знаків, 

залишених ілюмінатами в чотирьох куточках Риму, що 

становлять вершини хреста. За допомогою єдиного 

екземпляра праці Галілея, що зберігся у ватиканських 

архівах (який нібито був одним з ілюмінатів), Ленґдону 

вдається крок за кроком вирахувати назви шуканих церков. 

Ключами до розгадки є твори великого скульптора        

Берніні –  теж нібито одного з ілюмінатів. У кожній вершині 

хреста Ленґдон знаходить труп одного з викрадених 

кардиналів з випаленою на його грудях розжареним залізом амбіграмою однієї 

з первинних стихій:  

 

• У крипті, спроєктованої Рафаелем і оформленої Берніні капели Кіджі при 

церкві Санта-Марія-дель-Пополо, він виявляє похованого живцем кардинала 

Ебнера (Ebner) з ротом, забитим землею. На його грудях – амбіграма слова 

«земля». 

 

• На бернінівській площі перед собором св. Петра він знаходить в агонії 

кардинала Ламасе (Lamasse) із проткнутими легенями. На його грудях – 

амбіграма слова «повітря». 

 

• У церкві Санта-Марія-делла-Вітторія, де встановлено знамениту бернінівську 

статую «Екстаз святої Терези», Ленґдон застає підвішеного над багаттям 

третього кардинала Гуідера (Guidera), на грудях якого випалена амбіграма слова 

«вогонь». У перестрілці гине Коммандер Оліветті (командир жандармерії 

Ватикану), що супроводив професора,  Ленґдону ж  вдається врятуватися. 

 

Пірамідальний надгробок 

Агостіно Кіджі в церкві 

Санта-Марія-дель-Пополо –  

відправна точка «шляху 

освічених». 
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• Четверта точка на «шляху освічених» –  Бернінів фонтан Чотирьох рік на площі 

Навона; у ньому вбивця втопив зв'язаного кардинала Баджіа (Baggia), на грудях 

якого – амбіграма слова «вода». 

 

Нарешті, «шлях освічених» приводить Ленґдона до передбачуваного місця 

зборів ілюмінатів – стародавнього замку Папського Святого Ангела. Він 

піднімається до Храму Світла і разом із Вітторією розправляється з кілером. З 

допомогою  Пассетто  він разом із Вітторією проникає до Ватиканського палацу. 

Стає відомо, що камерарій (священик, який керує Ватиканом у період 

вакантності найсвятішого престолу) Карло Вентреска усамітнився для приватної 

аудієнції з директором ЦЕРНу  Максиміліаном Колером. Це зміцнює підозри, що 

саме Колер стоїть на чолі змови ілюмінатів. На крик камерарія двері в його покої 

зламують, Колер гине у перестрілці, встигнувши перед смертю передати 

Ленґдону відеоплівку. 

Тим часом до вибуху антиречовини залишаються лічені хвилини. Швейцарська 

гвардія розпочинає евакуацію кардиналів із Ватикану. Камерарій на виході з 

собору відчуває видіння і кидається до склепу св. Петра, де, як йому відкрилося 

згори, і знаходиться контейнер з антиречовиною. Заволодівши контейнером за 

п'ять хвилин до вибуху, він і Ленґдон заскакують у вертоліт і спрямовують його 

вгору. Вибух відбувається на величезній висоті і тому не шкодить мешканцям 

Риму. Парашут камерарія, що врятував місто, опускається на купол собору св. 

Петра, де його вітають юрби вдячного народу. Кардинали у пориві емоцій 

збираються обрати камерарія новим Папою. 

          Тим часом на воду біля острова Тіберіна приземляється і Ленґдон, який 

дивом вижив під час вибуху. Він збирає кардиналів і демонструє їм залишену 

Колером плівку. Відкривається, хто насправді стояв за всіма злочинами. На 

зустрічі з батьком Вітторії з приводу експериментів з отриманням антиречовини 

покійний Папа схвалив їх через те, що саме наука дала йому сина. Ці слова 

навели фанатичного камерарія на думку про те, що Папа колись згрішив з 

жінкою, порушивши обітницю целібату, і тому не вартий життя. Він отруїв 

понтифіка, організував викрадення антиречовини та кардиналів, а потім і 

порятунок Риму від вибуху, прикриваючись ім'ям товариства ілюмінатів, які 

насправді давно не існують. 

На останніх сторінках книги з'ясовується, що дитина Папи була зачата 

«безгрішно» –  шляхом штучного запліднення  –  і що цією дитиною був 

камерарій. У пориві каяття останній вчиняє самоспалення привселюдно на площі 

св. Петра. Новим Папою обирають кардинала Саверіо Мортаті. 
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     Точка обману / Ден Браун;  пер. з англ. 

Володимир Горбатько.   –   Харків :  Клуб  Сімейного 

Дозвілля, 2018. – 528 с. 

 

 

 

 

 

 

«Точка обману» (англ. Deception Point) – приголомшливий технотрилер 

американського письменника Дена Брауна. Вперше опублікований у 2001 році. 

...В арктичних льодах виявлений об'єкт, походження якого пояснити 

неможливо. Кому вигідна ця інформація? Політикам? Вченим? Багатьом... І 

кожен готовий битися за свою версію до останнього... Виявляється, іноді 

найнебезпечніше – вчасно сказати правду... Роман «Точка обману» містить в собі 

стільки несподіваних поворотів і сюрпризів, що здатний тримати в напрузі 

невідомості навіть найдосвідченіших читачів! Чудовий трилер. Неймовірна і все 

ж вірогідна історія, що розгортається з запаморочливою швидкістю. Майстерно 

створений сплав ураганної дії і складної інтриги. 

 

Сюжет 

 

Рейчел Секстон, 34-річна співробітниця Національного розвідувального 

управління США, несподівано викликається до свого начальника, директора 

НРУ Вільяма Пікерінга. Рейчел – дочка сенатора Седжвіка Секстона, 

політичного опонента чинного президента США Зака Харні. Тим 

несподіванішим для Рейчел було дізнатися від Пікерінга, що її бажає бачити 

президент, і вона має терміново прибути до Білого дому. 

Сенатор Седжвік Секстон, батько Рейчел (втім, його стосунки з дочкою не 

можна назвати добрими), усіма засобами прагне зайняти президентське крісло. 

Він значно випереджає Зака Харні у битві за голоси виборців на майбутніх 

президентських виборах, в основному за рахунок критики політики Білого дому 

щодо НАСА, виступаючи за згортання фінансування через невдачу за невдачею 

космічного агентства. 

Тим часом президентський вертоліт привозить Рейчел на військову базу, 

де вона зустрічається із Заком Харні на «Борту № 1». Президент розповідає 

Рейчел про те, що НАСА здійснило якесь важливе наукове відкриття, та вмовляє 

її взяти участь у секретній операції НАСА. Так Рейчел Секстон потрапляє в 

Арктику, на Льодовик Мілна, де дізнається про всі подробиці того, що сталося. 

Суть відкриття НАСА полягає в наступному: глибоко у льодах секретним 

супутником НАСА було виявлено 8-тонний уламок метеориту, при аналізі якого 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
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були виявлені відбитки живих організмів. На думку фахівців НАСА, це може 

доводити існування життя поза Землею. Для підтвердження наукових даних 

Президент США залучив до дослідження метеорита чотирьох незалежних 

учених – астрофізика Корки Мерлінсона, гляціолога (фахівця з льодів та 

льодовиків) Нору Менгор, палеонтолога Вейлі Міна та популярного автора й 

ведучого телевізійних документальних фільмів, океанографа Майкла Толланда. 

Останньому також доручено зняти короткий фільм, який у доступній формі 

розповість американцям про сутність та значення відкриття. Рейчел же, за 

задумом президента, має оголосити про метеорит співробітникам Білого дому, 

які зневірилися у своєму лідері. 

Дослідження метеориту проходять усередині збудованого на льодовику 

купола «хабісфери». Вчені, проробивши шахту у льоду, виймають камінь на 

поверхню і за рядом ознак підтверджують його позаземне походження та 

наявність у ньому древніх скам'янілостей невідомих земній науці жуків. За 

діяльністю вчених за допомогою мініатюрного робота-шпигуна «мікробота» 

непомітно стежать бійці спецпідрозділу «Дельта», доповідаючи про перебіг 

справи таємничому «контролеру». 

Президент має намір оголосити про відкриття у телезверненні до громадян. 

Тим часом один із вчених, Вейлі Мін, помічає в шахті з водою, з якої було 

вилучено камінь, люмінесцентне світіння, що означає, що у воді знаходиться 

морський планктон. Намагаючись перевірити версію, що виникла, Мін 

намагається взяти проби води, але бійці загону «Дельта» атакують його за 

допомогою «мікробота», вчений падає в шахту і тоне. Незабаром інші вчені 

також помічають незвичайне світіння, здогадуються про його джерело та 

починають сумніватися у достовірності отриманих раніше даних. Щоб 

перевірити свою версію, Толланд, Рейчел, Мерлінсон та Нора Менгор 

вирушають за межі «хабісфери» зняти нові дані про льодовик. Отримані 

відомості показали, що знизу під «метеоритом» знаходиться ще одна шахта з 

замерзлою морською водою і що, можливо, камінь не впав з неба, а був 

закладений кимось з-під льоду. 

Несподівано на вчених нападають: Нора Менгор холоднокровно вбита 

одним з бійців «Дельти», але іншим вченим дивом вдається втекти. У результаті 

вони опинилися у відкритому океані на крижині, що дрейфує. Ледь не 

загинувши, вчені були врятовані екіпажем атомного підводного човна 

«Шарлотта» ВМС США, що знаходився поблизу. Рейчел, зв'язавшись з Білим 

домом з борту судна, намагається зупинити виступ президента, проте радник 

президента Марджорі Тенч, яка говорила з нею, не дає цьому статися. Рейчел 

зв'язується з Вільямом Пікерінгом, і той наказує переправити вчених до 

Вашингтона. 

Тим часом у Вашингтоні помічниця сенатора Гебріел Еш дізнається про 

незаконні справи Секстона та про його намір у разі приходу до влади 

приватизувати космічну галузь США в обмін на фінансування його виборчої 

кампанії. Марджорі Тенч шантажує Гебріел фотографіями зв'язку з сенатором. 

Президент Харні оголошує про метеорит як найбільше відкриття, зроблене 

завдяки зусиллям НАСА, чим руйнує всі плани сенатора Седжвіка Секстонаа – 
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рейтинг президента серед виборців різко зріс, а критика НАСА виявилася 

неспроможною. Проте сенатор отримує відомості, що НАСА щось приховує і 

доручає своїй помічниці дізнатися про подробиці. У результаті Гебріел 

дізнається, що цей супутник НАСА, який нібито виявив метеорит, був 

несправний і не міг цього зробити. Також Гебріел особисто переконується у 

корумпованості сенатора. 

Марджорі Тенч, яка дізналася від Рейчел Секстон про підробку з 

«метеоритом», зв'язується з Вільямом Пікерінгом і намагається диктувати свої 

умови. Тенч призначає Пікерінгу зустріч уночі біля меморіалу Рузвельта у 

Вашингтоні. У призначену годину біля місця зустрічі з'являється бойовий 

гелікоптер загону «Дельта» і розстрілює лімузин. 

По дорозі до Вашингтона Рейчел, Толланд і Мерлінсон, зіставивши факти, 

переконуються в підробці «метеорита». Щоб розвіяти останні сумніви, вони 

прибувають на «Гойю», дослідницьке судно Майкла Толланда. Корабель 

знаходиться за 20 миль від берега в центрі мегаплюму –  епіцентрі виверження 

підводного вулкана. Тепла океанська вода довкола судна кишить акулами. На 

борту «Гойї» вчені знаходять останні докази того, що метеорит майстерно 

сфальшований, це камінь, піднятий з дна Маріанської западини. Жуки, видимі на 

відбитках, мають цілком земне походження, а сам камінь був обвуглений у 

потоці водню, що горить, для надання йому виду метеорита, що пройшов крізь 

земну атмосферу. 

Бійці «Дельти», якими керує особисто «контролер», знаходять вчених на 

судні і приступають до їхнього знищення як небажаних свідків. Однак Рейчел 

вдається надіслати зібрані докази факсом до кабінету батька. Таємничим 

«контролером», людиною, яка задумала і здійснила операцію з фальшивим 

метеоритом, виявляється Вільям Пікерінг. Він хотів цим допомогти президентові 

виграти вибори, запобігти приватизації НАСА і надалі встановити контроль 

розвідслужб над фінансуванням космічних досліджень. 

Під час тривалого бою на борту «Гойї»  Мерлінсону вдасться врятуватися, 

сховавшись на човні й згодом вистрибнути в рятувальному жилеті в океан, а 

Рейчел і Майклу – вдвох здолати бійців «Дельти». Бійці «Дельта-2» і «Дельта-3» 

гинуть, розірвані акулами, а «Дельта-1» йде на дно разом з гелікоптером; вибух, 

що прогримів викликав гігантський вир, в якому і зникло судно, разом з 

Вільямом Пікерінгом, що залишався на борту. Рейчел і Майкл, а також Корки 

були врятовані гелікоптером берегової охорони, що прилетів їм на допомогу. 

Сенатор Секстон, отримавши дані від Рейчел, тим часом не поспішає 

зайнятися порятунком дочки. Він скликає прес-конференцію з наміром 

оголосити про брехню Білого дому, але це обертається для нього оприлюдненням 

скандальних фотографій з Гебріел Еш та повним крахом політичної кар'єри. 

Незабаром Президент публічно відкриває правду про «метеорит», але не втрачає 

шансів виграти майбутні вибори. 

У фіналі роману Рейчел і Майкл прибувають на запрошення Зака Харні в 

Білий дім, де дають волю романтичним почуттям, що виникли між ними за час 

пережитих пригод. 
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     Код да Вінчі : роман / Ден Браун ; [пер. з англ.                                 

А. Кам'янець]. – Харків :  Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2017. – 479 с.    

 

     Код да Вінчі  / Ден Браун ; пер. з англ. Анжела          

Кам'янець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2006. – 

478 с. 

 

 

 

 

 

     Код да Вінчі : (підліткова версія) / Ден Браун ; пер. 

з англ. Є. Кононенко. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2017. – 336 с. 

 

     Код да Вінчі / Ден Браун ; пер. з англ. Віктор 

Шовкун //   Всесвіт». – 2006. – №1/2. – С. 6–112 ; 3/4. – 

С. 3–96 ;   11/12. – С. 3–104.  

 

Сюжет  

 

«Код да Ві́нчі» – містичний детектив американського письменника Дена Брауна, 

виданий у 2003 році. Головний герой – професор симвології Гарвардського 

університету Роберт Ленґдон. Разом з парижанкою Софі Неве йому вдається 

розкрити вбивство та відгадати загадку, яку століттями оберігало братство 

«Пріорат Сіону». Роберт знаходить таємні матеріали, які вказують на справжнє 

походження християнства та життя Ісуса Христа. 

Жертву вбивства у книзі знаходять в Луврі у позі «Вітрувіанської     

людини» – відомої картини Леонардо да Вінчі. Також багато підказок Роберт та 

Софі знаходять саме на картинах да Вінчі. Звідси і назва твору – Код да Вінчі. 

Роман зчинив багато суперечок навколо релігійних тем, розкритих у 

ньому. Скажімо, провокативна інформація про Чашу Христову та роль Марії 

Магдалини в історії християнства призвела до того, що багато християн назвали 

її «атакою проти католицької церкви». Книзі також закидали 

історичні та наукові неточності. 

Роман «Код да Вінчі» – світовий бестселер, кількість 

проданих примірників станом на вересень 2009 становила 81 

мільйон. Книга була перекладена 44 мовами світу. За перший 

тиждень продажу «Код да Вінчі» посів перше місце в списку 

Нью-Йоркських бестселерів. Це другий роман Брауна після 

«Янголів та Демонів» (2000), у якому Роберт Ленґдон 

виступає головним героєм. Письменник вдало поєднав 
«Вітрувіанська людина» 

Леонардо да Вінчі 
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детектив, трилер та елемент таємниці. У 2006 році за мотивами роману було 

знято однойменний фільм. 

Українською мовою у 2006 році книгу видало видавництво Клубу 

Сімейного Дозвілля у перекладі Анжели Кам'янець та журнал «Всесвіт» 

опублікував у перекладі Віктора Шовкуна. 

 

     Втрачений символ : роман / Ден Браун ; [пер. з англ.                

В. Горбатька]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля,      

2019. – 607 с. 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Втрачений символ / Ден Браун ;  пер. з англ. 

Володимир Горбатько. – Харків : Клуб сімейного 

дозвілля, 2010. – 606 с. 

 

 

«Втрачений символ» (англ. The Lost Symbol) – роман американського 

письменника Дена Брауна. Дія відбувається у Вашингтоні після подій, 

описаних у романі «Янгели та демони» та «Код да Вінчі». Роман опубліковано 

англійською мовою 15 вересня 2009 року. Це третій твір Брауна, де головним 

героєм є професор релігійної симвології у Гарвардському університеті Роберт 

Ленґдон. Роман опублікований тиражем 6, 5 мільйона екземплярів (5 мільйонів 

у Північній Америці та 1, 5 мільйона у Великобританії), найбільшим тиражем в 

історії Doubleday. У перший день було продано понад мільйон екземплярів у 

твердій обкладинці та електронній версії в США, Великій Британії та Канаді.   

Роман посів перше місце у списку бестселерів за версією Publishers Weekly за 

2009 рік. 

Сюжет 

 

Сюжет роману розгортається протягом 12 годин у Вашингтоні, 

фокусуючись на темі масонства. 

Соломона, приятеля і наставника Роберта, і запрошує його в Національний зал 

статуй Капітолію для прочитання лекції, а також просить принести маленький 

згорток, який Пітер довірив Ленґдону. Пітер   Соломон – масон, посвячений у 

вищий 33 градус, очолює Смітсонівський Інститут. Коли Ленґдон прилітає в 

Капітолій, виявляється, що проведення  лекції не заплановано. Ленгдону дзвонив 

не секретар Пітера, а невідомий, який хоче, щоб Роберт відкрив якийсь портал, 

знайшов Містерії Стародавності та дізнався про Втрачене Слово, а Пітер 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
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Соломон – його заручник. Раптом Роберт чує крики, що долинали з Ротонди. Він 

знаходить відтяту праву руку, встановлену на дерев'яній підставі, безпосередньо 

в центрі зали. На руці –  татуювання на кожному пальці, і Ленґдон визнає в ній 

символічну «Руку Містерій», яка, мабуть, прямо вказує на фреску «Апофеоз 

Вашингтона» на внутрішній частині купола Капітолію. Помічаючи перстень 

Пітера на одному з пальців руки, Ленгдон розуміє, що це рука його викраденого 

друга. Щоб урятувати Пітера, Роберт Ленґдон повинен вирішити дві загадки: 

• Що за стародавній портал він має відкрити? 

• Розшифрувати Втрачене Слово масонів. 

 

Паралельно Кетрін Соломон – вчений, що займається ноетикою, і сестра 

Пітера Соломона також стурбовані зникненням брата. Незабаром вона отримує 

від нього SMS, в якому той просить її не турбуватися і хоче зустрітися з нею та 

доктором Аваддоном у її лабораторії. Доктор Аваддон – лікар Пітера, який 

недавно з'явився, але насправді під цим псевдонімом ховається Малах – масон, 

той чоловік, який викрав Пітера і зателефонував Роберту. Сьогодні він має намір 

«змінитися», для цього йому потрібне Втрачене Слово. До приїзду Кетрін він 

прибуває до її лабораторії. «Доктора» проводить помічниця Кетрін, Тріш Данн. 

Для Малаха вона є несподіваною перешкодою, і він топить Тріш у контейнері із 

заспиртованим кальмаром, а потім проникає до самої лабораторії. 

Начальник охорони Капітолію Трент Андерсон миттєво дізнається про те, що 

трапилося в Ротонді. Дізнається про те, що сталося, і директор Служби Безпеки 

ЦРУ – японка Іноуе Сато. На відміну від Андерсона, вона прислухається до   

Ленґдона, і вони розгадують символи на руці – встановлюють відсік SBB XIII у 

підвалах Капітолію. Всі троє проникають туди і знаходять мініатюрну 

масонську піраміду із шифром, але без навершя. Саме навершя приніс Ленґдон 

у пакунку, сам того не знаючи. Сато дізнається про це і разом з Андерсон 

готується заарештувати Роберта. Його рятує «Архітектор» Капітолію – Уоррен 

Белламі, близький друг Пітера та масон. Разом із Ленґдоном вони тікають через 

тунель. 

Ленґдон дзвонить Кетрін і попереджає про все. Вона прибуває до 

лабораторії та дивом виживає після зіткнення з Малахом. Кетрін їде, а Малах 

влаштовує вибух лабораторії, під час якого гине патрульний, посланий 

охороною. Жінка з охоронної служби безпеки на виклик Кетрін під'їжджає до 

будинку Малаха і бачить щось жахливе. 

Кетрін приєднується до Ленґдона та Белламі. Їх переслідують оперативники ЦРУ 

на чолі з Тернером Сімкінсом, за наказом Сато. Белламі добровільно здається, 

зате Ленґдон з Кетрін встигають втекти. Вони розгадують піраміду за допомогою 

картини Дюрера «Меланхолія». Перед арештом Белламі повідомив їм, що вони 

можуть знайти притулок у довіреної людини, яка зателефонує їм. Це – декан 

Галлоуей, який допомагає Роберту та Кетрін з розгадкою піраміди. З фрази «Все 



23 
 

явить тридцять третій градус» Кетрін здогадується нагріти піраміду до тридцяти 

трьох градусів за шкалою Ньютона, що дає нові підказки та дивну карту. 

          Команда Сато раптово знаходить та оточує втікачів. Директор СБ ЦРУ 

пояснює, що не є їхнім  ворогом, й знає, яку цінність представляє піраміда. 

Белламі приєднується до неї, розуміючи що показала йому Сато. Також 

з'ясовується, що він співпрацював з Малахом, але не з користі, а щоб прискорити 

порятунок Пітера. 

Поступово стає відомо про трагедію Пітера та про Малаха. У Пітера був 

син – Закарі, хлопчик з огидним характером. Через контрабанду наркотиків він 

потрапив у турецьку в'язницю. Пітер мав шанс викупити сина з в'язниці, але щоб 

донести до Закарі, що не все  вирішують гроші, він відмовляється від цього. 

Закарі був побитий до смерті іншим ув'язненим, у майбутньому Малахом. 

Завдяки стану Закарі та з допомогою наглядача Малах вибирається з в'язниці та 

пливе до Греції, де бере ім'я «Андрос Дарій» та починає життя з чистого аркуша. 

Він стає сильнішим і живе «на повну» до моменту, коли йому стає нудно. Він 

згадує про піраміду, про яку говорив Закарі, і навідується до Соломонів. Малах 

ненавмисно вбиває Ізабель Соломон – матір Кетрін та Пітера, а сам Пітер у нього 

стріляє і Малах падає у річку, але виживає. Пітер і Кетрін вважають його 

загиблим. І тоді Андрос стає Малахом. Він одержимий ідеєю безсмертя. Для 

цього йому потрібне Втрачене Слово та портал у «Світ Богів». 

         Кетрін отримує дзвінок із служби безпеки. Охорона обшукала особняк і 

знайшла Пітера. Кетрін, Ленґдон та агент Хартман їдуть туди, а Сато, Тернер та 

Белламі вирушають на «Вісім Франклін-Сквер», адже туди вказала піраміда. Там 

вони мають намір схопити Малаха. 

Проте Малах і не думає їхати туди. Виклик був хибний – під загрозою смерті 

охоронець збрехав Кетрін. Втім, після цього Малах все одно вбив охоронця. 

Малах вбиває агента Хартмана, зв'язує Кетрін і залишає у підвалі, а Ленґдона 

змушує розшифрувати карту. Насправді «Вісім Франклін-Сквер»  – це не місце, 

а «чарівний квадрат» 8 на 8, придуманий Франкліном (англ. Square  –   квадрат). 

Ленґдон змінює символи на карті місцями за допомогою квадрата, і виявляється, 

що карта вказує на Хередом  –  масонський храм у Вашингтоні. Малах бере 

Пітера та їде туди. 

Стурбовані відсутністю новин від агента Хартмана, Сато та інші їдуть до 

особняка, рятують Ленґдона з Кетрін і прямують до Храму. Стає зрозуміло, чого 

боялася Сато – Малах за допомогою прихованої камери зняв усі «дикі» і дивні 

ритуали масонів. На відео можна побачити, що більшість масонів – впливові 

особи, політики, знайомі кожному жителю США. Малах починає передачу відео 

в Інтернет – безсумнівно, воно наведе хаос в Америці. Пітер каже Малаху про те, 

що Втрачене Слово – насправді хибне. Малах розкриває свою особистість  

Пітеру – він і є Закарі! Озлоблений на батька та всю сім'ю, він став «шедевром» 

та досконалістю, усвідомивши своє призначення. Закарі домовився з тюремним 

наглядачем і вибрався з в'язниці, а побитий і похований був інший схожий 
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ув'язнений, причому скоїв вбивство наглядач. Щоб ритуал відбувся, Пітерові 

доведеться вбити сина – і Малах стане Богом. Але Соломон цього не робить. 

Прибувають Ленґдон та Сімкінс. Вертоліт Сато пробиває скляний дах, і Закарі 

смертельно поранений осколками. Він умирає, не розуміючи, чому батько 

пощадив його. Пізніше прибуває Кетрін. Сато в останній момент зупиняє 

передачу даних. 

Прийшовши до тями, Пітер допомагає Роберту розгадати піраміду до 

кінця. Він відводить його на вершину Пам'ятника Вашингтону, побудованого 

масонами. Карта приховувала висічені на монументі слова  –   Laus Deo (Слава 

Богу). Втрачене Слово, або Містерії Стародавності – це Біблія, адже в ній 

приховано безліч таємниць та двозначностей. Піраміда допомагає людині 

усвідомити, що Бог усередині кожного. 

 

 

 

Інферно : роман / Ден Браун ; [пер. з англ.                       

В. Горбатька].  – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2020. – 608 с. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Інферно : роман / Ден Браун ; [пер. з англ.                                  

В. Горбатька]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 

2015. – 606 с. 

 

 

«Інферно» (англ. Inferno) –  роман американського письменника Дена 

Брауна, опублікований 14 травня 2013 року. Дія роману розгортається у 

Флоренції (Італія), у XXI столітті та переплітається із сюжетом «Божественної 

комедії» Данте Аліг'єрі. В основі роману лежать нові пригоди героя «Кода да 

Вінчі» професора Гарвардського університету Роберта Ленґдона. Цього разу 

Ленґдон бачить уві сні жінку, що нагадує йому біблійну фразу «шукайте  –  і 

знайдете», яка стане ключем до розгадки обрядів. У центрі сюжету – перша 

частина «Божественної комедії» Данте Аліг'єрі «Пекло». 

Роман було включено до списку бестселерів за версією Publishers Weekly 

за 2013 рік. 
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Сюжет 

 

Події  розгортаються стрімко: професор Ленґдон вступає у 

інтелектуальний двобій з геніальним вченим-генетиком, що залишив йому 

послання у розділі «Пекло» містичного роману «Божественна комедія» Данте. 

Новий ворог Ленґдона займається проблемою перенаселення Землі і впевнений, 

що бачення пекла Данте незабаром може стати реальністю. Ден Браун описує 

мандрівку живої людини світом померлих, де головний герой спробує відповісти 

на питання, що цікавлять та турбують людство з прадавніх часів. 

Поранений в голову професор історії мистецтв Гарвардського 

університету Роберт Ленґдон приходить до тями в лікарняній палаті. Не 

пам’ятаючи  подій останніх кількох днів, професор згадує Гарвард, але лікарня 

знаходиться в італійській Флоренції. Сієнна Брукс, місцевий лікар, каже, що він 

отримав струс мозку в результаті кульового поранення і потрапив до відділення 

швидкої допомоги. Невідомий ворог випереджає його на крок. 
 

        Роберта починає переслідувати жінка, що працює на Консорціум, на ім'я 

Ваєнта, одягнена у форму італійських карабінерів. Наближаючись до палати 

професора, вона вбиває одного з лікарів. Сієнні та Роберту вдається втекти і 

сховатись у  квартирі Сієнни. 

 

У своєму піджаку Роберт знаходить металевий циліндр довжиною 6 

дюймів із емблемою «біологічна небезпека». Він вирішує звернутися до 

американського консульства. Там стверджують, що вони досить довго його 

шукали і просять повідомити своє місцезнаходження. Не бажаючи вплутувати у 

свої справи Сієнну, Роберт називає адресу готелю «Пенсіоне ла Фіорентіна» 

неподалік її квартири. Згодом там з'являється Ваєнта з пістолетом. Упевнений, 

що уряд США хоче знищити його, Роберт Ленґдон приходить до висновку, що 

єдиний шанс вижити – це розкрити таємницю циліндра. Виявляється, що циліндр 

містить «указку Фарадея», за допомогою якої можна спроєктувати модифіковану 

версію «Карти пекла» Сандро Боттічеллі. До кінця вирішити загадку заважають 

люди Крістофа Брюдера, від яких Сієна та Роберт знову вирішують разом втекти. 

 

Сюжет кілька разів змушує читача та Ленґдона підозрювати різних людей. 

Останні переконання про те, що екстравагантний мільйонер зібрався вирішити 

проблему перенаселення Землі з усіма наслідками стають  несподіваними. Всі дії 

героїв роману виявляються марними – вірус давно випущений та інфікував усе 

людство. Але він не вбиває, а робить безплідними третину людства випадковим 

чином. Чума виявляється вірусом безпліддя, який має зупинити перенаселення 

планети та врятувати цивілізацію від загибелі. 
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Джерело : роман / Ден Браун ; пер. з англ. Ганни 

Яновської. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля,      

2018. – 528 с. 

 

Джерело» (англ. Origin) – науково-фантастичний 

містико-детективний трилер американського 

письменника Дена Брауна. П'ята частина серії книг про 

Роберта Ленґдона (після «Янгели і Демони», «Код да 

Вінчі», «Втрачений символ» та «Інферно»). Книга 

вийшла 3 жовтня 2017 року у видавництві «Даблдей». 

Українською роман вийшов у травні 2018 року під 

назвою «Джерело» у видавництві «Клуб Сімейного 

Дозвілля». У серпні 2018 року цей роман очолив список 

бестселерів за версією «Нью-Йорк Таймс» і протягом 23 тижнів утримував свою 

чільну позицію. 

Ден Браун відвідав левову частку місць, описаних в романі, зокрема музей 

Гуггенгайма в Більбао. До того ж, протягом тривалого часу письменник мешкав 

в Іспанії. Брауну знадобилося чотири роки, аби зібрати інформацію для своєї 

нової книги та написати роман,  присвячений матері, яка померла 2017 року. 

 

Сюжет 

 

Більбао, Іспанія. Роберт Ленґдон, гарвардський професор релігійної 

симвології, прибуває до надсучасного музею Гуггенгайма в Більбао, щоб бути 

присутнім при важливому оголошенні  –  відкритті, яке «змінить обличчя науки 

назавжди». Увечері Едмонд Кірш, сорокарічний мільярдер і футуролог, чиї 

високотехнологічні винаходи та сміливі прогнози зробили його всесвітньо 

відомою фігурою, збирається розкрити дивовижний прорив, який дасть відповіді 

на два фундаментальні питання існування: «Звідки ми прийшли?» і «Куди ми 

йдемо?». Кірш був одним із перших студентів Ленґдона в Гарвардському 

університеті двома десятиліттями раніше. Під час презентації, що проводиться у 

спеціальному куполі, зробленому як галявина під відкритим небом, 

трансльованої по всьому світу, Кірш після прологу із записом лекції Ленґдона 

повідомляє про свій  намір покласти край епосі релігії та вступити в епоху науки. 

Перед відкриттям Луїс Авіла стріляє у Кірша та вбиває його. Авіла  – колишній 

адмірал, який втратив віру після смерті своєї сім'ї внаслідок вибуху, лише для 

того, щоб приєднатися до суперечливої Пальмаріанської католицької церкви  –  

був найнятий кимось на ім'я Регент, який заявив, що пов'язаний з церквою, 

донісши Авілі, що підривник був послідовником Кірша. 

 

Автор про роман «Джерело»  

 

«Джерелом натхнення для артефакту чи речі, що лягало в основу моїх 

попередніх книг, завжди було щось, що я прочитав чи побачив, наприклад, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0_(%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0_(%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%BE)
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«Останню вечерю». У випадку з «Джерелом» на мене вплинуло те, що я почув 

мелодію Missa Charles Darwin – уривок із церковної літургії, хоровий спів, тільки 

замість Біблії вони співали лібрето з Чарльза Дарвіна. Тобто у нас був церковний 

спів із науковим текстом, і вони ідеально добре лягли один на одного. По секрету 

скажу вам, що композитором був мій молодший брат, він надзвичайно 

талановитий. І коли почув цю музику, я подумав: «Креаціонізм. Дарвін. Наука та 

релігія. І так я задумався про еволюцію». Спочатку я ніяк не міг зрозуміти, з 

якого боку підійти до цієї теми, я не хотів писати про те, звідки ми прийшли, я 

хотів написати про те, що на нас чекає. Один мій друг спитав мене, чому б мені 

не написати про обидві теми. Я відповів, що це неможливо, але він сказав: «О, я 

впевнений, ти впораєшся». Ми ще багато разів обговорювали з ним цю тему, і 

насамкінець, думаю, я знайшов, як до неї підійти. Сподіваюся, вам сподобається 

ця книга». 

 

Гумористичні твори 

 

1995 рік. Ден Браун продовжує досліджувати 

улюблені теми. Дружина  активно допомагає йому в 

роботі над книгами. Блайт Браун, мистецтвознавець і 

художник, постійно консультує чоловіка на тему творів 

мистецтва, які автор описує у своїх книгах. Разом з Блайт 

письменник видав жартівливе видання «187 чоловіків, 

яких потрібно уникати: путівник для жінок, 

розчарованих у романтиці»,  використавши псевдонім 

«Даніель Браун».  

Для жінок будь-якого віку, від тих, хто наївно починає пошуки 

справжнього кохання, до тих, хто був заміжнім раніше і повинен знати краще, ці 

однорядкові спостереження за протилежною статтю служать кумедними 

попереджувальними знаками, які в кінцевому підсумку економлять час, зусилля 

і переживання в нескінченних пошуках містера Райта.  

В інформації про автора написано: «Даніель Браун проживає у Новій 

Англії: вчителює, пише книжки і уникає чоловіків». 

 

1998 рік. «The Bald Book». («Лиса книга» 

(написана разом із дружиною) 

 

Нехудожня література 

 

 Творець культового циклу про доктора Ленґдона зробив 

перерву, щоб написати свою першу дитячу книгу. 

Називається вона «The Wild Symphony» («Дика 

симфонія»). Ден Браун розповів, що написав книжку-

картинку для дітей 3 – 7 років про історію мишеняти-
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диригента, який збирає тварин у власний оркестр. Книга надійшла у продаж 1 

вересня 2020 року. Разом із книжкою планується вихід мобільного додатку, в 

якому можна буде прослухати однойменний музичний альбом, записаний 

спеціально для цієї книжки. 

Ден Браун сам написав цю симфонію. Як повідомляє видання «The 

Guаrdiаn», у Дена Брауна є музикальний досвід: перед тим, як опублікувати «Код 

да Вінчі», він випустив кілька альбомів. 

«Дику симфонію» проілюструвала угорська художниця Сьюзен Баторі. 

Разом із Деном Брауном вони заховали у малюнках різноманітні підказки та 

загадки. 

Музику, написану для книжки, виконав Загребський фестивальний оркестр 

у Хорватії. Для кожної тварини з книжки написано по одному музичному твору, 

призначеному для прослуховування під час читання. Також запланована 

прем’єра концерту «Дикої симфонії» з подальшими виступами по всьому світу. 

«Я хотів створити по-справжньому багатошаровий досвід, 

використовуючи одночасно три різні мови – візуальне мистецтво, музику та 

слова», – розповів Ден Браун про книжку «Дика симфонія». 

Ідея попрацювати для дітей прийшла Брауну в голову після семи поспіль 

книг, написаних в абсолютно іншій стилістиці. Він тоді вирішив, що для нього 

це буде чудовий спосіб перевести подих і відпочити. У дитинстві у письменника 

не було телевізора, і він з братами і сестрами слухав (і виконував на роялі) 

класичну музику, а також читав книги. 

Автор пояснив, що написав дитячу історію, яку сам би захотів почитати в 

дитинстві. Підхід при створенні дорослих і дитячих книг, звичайно, 

відрізняється, але в основі, на його думку, він один і той же. 

У цій дитячій книжці, як і в романах про професора семіотики, є місце 

різним кодам, шифрам і невеликим пасхалкам (пасхалка – це, як правило, якесь 

повідомлення або послання від творців книги, фільму або гри, заховане 

всередині контенту), але майже всі вони знаходяться на поверхні і служать 

виключно для розваги дітей. 

Письменник пояснив, що його батьки були музикантами, що дуже сильно 

вплинуло на його освіту і кругозір. Як відомо, одночасно з письменницькою 

майстерністю в університеті він вивчав і музичну композицію. Пізніше Браун 

писав поп-музику і навіть записав альбом (Musica Animalia, 1989), який, втім, не 

став популярним. В юності на нього справила величезний вплив російська 

класична музика (Прокоф'єв, Чайковський), а також Бах. 

Письменник зазначив, що процес написання роману і твір музичного твору 

мають у своїй основі дуже багато спільного. 

Однак все це не означає, що Браун тепер цілком пішов у дитячу літературу. 

Прямо зараз він продовжує працювати над черговою книгою про професора 

Роберта Ленґдона.  

 

 

 

 

https://termin.in.ua/kontent/
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Цитати 

 

 
Ден Браун – всесвітньовідомий 

американський письменник і журналіст, 

з-під пера якого вийшли такі бестселери, 

як «Янгели і демони», «Код да Вінчі», 

«Втрачений символ», «Інферно та 

«Джерело». У цих книгах можна знайти 

все: і філософію, і історію релігії, і 

криптографію, і навіть інформацію про 

таємні товариства і змови. 

 

Цифрова фортеця (1998) 

 

«Ми всі маємо право на таємницю. І я намагатимусь це право забезпечити». 

 

«Не можна дотягнутися до зірок, якщо почуваєшся ущемленою, – сказала якось 

її тітонька. – І якщо вже потрапила туди, куди прагнула, постарайся виглядати 

на всі сто!». 

 

«Попри поширену думку про те, що такий комп'ютер створити неможливо, АНБ 

залишилося вірним своєму девізу: можливо все; на неможливе просто потрібно 

більше часу». 

 

Янгели і демони (2000) 

 

«Ніщо не викликає у людей більшого інтересу, аніж людська трагедія». 

 

«Думки іноді завдають більше страждань, ніж тіло».  

 

«Найнебезпечніший супротивник – той, кого всі перестали побоюватися». 

 

 

Точка обману (2001) 

 

«Якщо сумніваєшся, просто говори, не думаючи! Говори правду, і будь-що 

буде!». 

 

«Трохи віри – і людина здатна творити справжні чудеса. Зовсім трохи віри…». 

 

«Гроші та віра завжди були сильною мотивацією». 

 

«Нерозуміння породжує недовіру». 
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Втрачений символ (2009) 

 

«Грань між божевіллям та геніальністю дуже тонка». 

 

«Люди здатні на багато, якщо довести їх до краю». 

 

«Навіть видатним ученим не соромно почитати про себе в Інтернеті...». 

 

 

Інферно (2013) 

 

 

«Пам’ять пам’ятай нинішній день… бо з нього починається вічність». 

 

«Існує тільки одна форма інфекції, яка поширюється швидше, ніж вірус.  

І це – страх». 

 

«Темні місця в пеклі зарезервовані для тих, хто підтримує свій нейтралітет за 

часів моральної кризи». 

 

Джерело (2017) 

 
«Любов – особиста справа кожного, світ не зобов'язаний знати подробиці». 

 

«Іноді для того, щоб побачити чиюсь істину, треба просто подивитися з іншого 

боку». 

 

Успіх – це здатність долати невдачі одну за одною, не втрачаючи оптимізму. 
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Екранізація творів Дена Брауна 

 

2006 р. 

«Код да Вінчі» (англ. The Da Vinci Code) – американський 

детективний трилер Рона Говарда за однойменним романом 

Дена Брауна.  

Прем'єра фільму «Код да Вінчі» відбулася в світі   17 – 19 

травня 2006 року. Реліз на Blu-Ray –  травень 2009, на DVD –  

серпень 2010 року. 

 

Сюжет. 
 

Роберта Ленґдона (Том Генкс), відомого професора в 

царині символіки, запрошують до Лувру, де був убитий куратор музею Жак 

Соньєр. Але перед смертю йому вдається залишити зашифроване за допомогою 

послідовності Фібоначчі послання. Саме для того, щоб розшифрувати 

повідомлення, капітан поліції Безу Фаш (Жан Рено) і запрошує Роберта Ленґдона 

на місце злочину. Софі Неве (Одрі Тоту), криптолог, внучка убитого, яка теж 

запрошена для допомоги у розшифрува́нні загадкового послання, повідомляє 

професору, що його підозрюють у вбивстві куратора, оскільки саме його ім'я 

зазначене в останньому записі Соньєра. Софі допомагає Ленґдону втекти від 

поліції, бо впевнена, що він зможе допомогти розгадати таємницю її дідуся. 

Наражаючи своє життя на смертельну небезпеку, Ленґдон разом з Софі 

знаходить серію головоломок, захованих у роботах Леонардо да Вінчі, які 

вказують на існування секретного товариства – Пріорату Сіону, що оберігає 

стародавню таємницю – «джерело Божої Влади на Землі». Скориставшись 

підказками, захованими в картинах великого митця, вони забирають з банку в 

Парижі криптекс, дерев'яний контейнер з манускриптом. Але вони не можуть 

відкрити його, оскільки для цього потрібно відгадати п'ятизначний код. Зламати 

криптекс, за сюжетом, неможливо – кислота, що знаходиться в капсулі, знищить 

документ.Після цього головні герої відправляються до знайомого Ленґдона Лі 

Тібінга (Ієн Маккеллен), який схиблений на пошуках Грааля. Тібінг вважає 

Марію Магдалину дружиною Ісуса, а щоб її захищати й було створено таємне 

товариство, і дід Софі був одним з його членів. Під час їхньої розмови на них 

нападає Сайлас, релігійний фанатик з Opus Dei, який убив Жака Соньєра, а тепер 

намагається відібрати криптекс. Але йому це не вдається, герої разом з 

професором їдуть до Лондона, щоб у Вестмінстерському абатстві відшукати 

нову підказку. 

У Лондоні вони дізнаються про те, що Лі Тібінг причетний до вбивства 

Соньєра. Він погрожує застрелити Софі і вимагає, щоб Ленґдон віддав йому 

криптекс та розшифрував код. Але в цей час з'являється поліція, яка арештовує 

Тібінга, а головні герої вирушають до каплиці Розлін, де вони зустрічаються з 

членами стародавнього ордену. Останні розповідають Софі, хто вона насправді. 

Після прибуття до Парижу Ленґдон розуміє, що весь цей час вони шукали могилу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%96_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D2%91%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A4%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%94%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/Opus_Dei
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
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Марії Магдалини не в тому місці, а вона перебувала прямо у них під носом: під 

пірамідою-куполом Луврського музею, де і загинув Жак Соньєр. 
 

У ролях 

Роберт Ленгдон – Том Генкс 

Софі Неві – Одрі Тоту 

Сер Лью Тібінг – Ієн Маккеллен 

Єпископ Арінгароса – Альфред Моліна 

Сайлас – Пол Беттані 

Капітан Безу Фаш – Жан Рено. 

 

Виробництво 

 

Церковні кола та деякі верстви населення активно чинили спротив зйомкам 

фільму, тому проводити зйомки в Сен-Сюльпіс та Вестмінстерському абатстві 

заборонили. Роль останнього виконав старовинний Лінкольнський собор. 

Французьке міністерство культури дозволило зняти першу сцену фільму в Луврі, 

щоправда оригінал «Джоконди» замінили копією. 
 

Цікаво 

 

Найкасовіший фільм Тома Генкса – $758,239,851.  

Одна з головоломок у фільмі – криптекс. Це циліндр, в якому заховано 

важливий манускрипт, замкнений за допомогою шифру. Щоб відкрити криптекс, 

треба знати код, бо при спробі застосування сили для відкриття головоломки 

оцет, що міститься всередині, знищить манускрипт. Але це дуже наївний захист 

– за температури мінус 2 градуси  за Цельсієм оцет замерзає, тож криптекс можна 

вільно зламати. 

 

Треки: музика в фільмі  

 

1. «Dies Mercurii I Martius» (укр. Середа, 1 березня) (6:03). 

2. «L'Esprit des Gabriel» (укр. Дух Гавриїла) (2:48). 

3. «The Paschal Spiral» (укр. Великодня спіраль) (2:49). 

4. «Fructus Gravis» (укр. Важкий фрукт) (2:50). 

5. «Ad Arcana» (укр. Назустріч таємницям) (6:07). 

6. «Malleus Maleficarum» (укр. Молот відьом) (2:19). 

7. «Salvete Virgines» (укр. Вітання дівам) (3:14). 

8. «Daniel's 9th Cipher» (укр. Дев'ятий шифр Данила) (9:31). 

9. «Poisoned Chalice» (укр. Отруєна чаша) (6:19). 

10. «The Citrine Cross» (укр. Цитриновий хрест) (5:22). 

11. «Rose of Arimathea» (укр. Троянда Ариматеї) (8:12). 

12. «Beneath Alrischa» (укр. Під Альрішею) (4:23). 

13. «CheValiers de Sangreal» (укр. ЛиЦарі Святого Грааля) (4:07). 

14. «Kyrie for the Magdalene» (укр. Киріє для тієї самої Магдалини) (автор: Річард 

Харві) (3:55). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%96_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A3_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D1%96_%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%94%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%96%D1%81_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%96_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Malleus_Maleficarum
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Kyrie_eleison
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Прем’єра 

 

 Світова прем'єра «Кода да Вінчі» відбулася 17 травня 2006 року на 

урочистому відкритті 59-го Каннського кінофестивалю. Реакція на фільм 

присутніх в Каннах кінокритиків була в цілому негативною. Підсумовуючи 

думки рецензентів, сайт Rotten Tomatoes назвав екранізацію «затягнутою» і 

«нудною».  

Фільм встановив новий рекорд за початковими касовими зборами за 

межами США: за перші три дні показу за межами США було зібрано 147 

мільйонів доларів. Касові збори в самій країні-виробнику склали 77 мільйонів 

доларів. 

 

2009 р. 

 

«Янгели і демони» – (англ. Angels & Demons) – 

американський трилер режисера Рона Говарда за 

однойменним романом Дена Брауна. Сиквел фільму 

«Код да Вінчі» (хоча книга «Янгели і Демони» вийшла 

раніше книги «Код да Вінчі»). Світова прем'єра відбулася 

13 травня 2009 року. 
 

Сюжет 

 

Прийомний син Папи Римського ірландець Патрік 

Маккенн вирішує відродити велич католицької церкви. 

Для цього він йде на крайні заходи: інсценує змову 

ілюмінатів і від їх імені здійснює вбивство свого батька і 

викрадення чотирьох кардиналів, у яких були найбільші шанси на папський 

престол, а також організовує викрадання антиматерії з Міжнародного 

дослідницького центру в Женеві CERN, щоб влаштувати вибух могили святого 

Петра. 

Для проведення розслідування викликають фахівця з символіки Роберта 

Ленґдона. Він виявляє трупи трьох кардиналів і рятує з води четвертого. Кілер 

знаходить машину з обіцяним йому гонораром, але машина вибухає після того, 

як кілер заводить авто. Ленгдон розуміє, що сліди ведуть до Ватикану. До схожих 

висновків приходить і командир швейцарської гвардії Ріхтер, однак Патрік, який 

на час виборів став главою Ватикану, зводить на нього наклеп, звинувативши в 

приналежності до ілюмінатів. 

Ленґдон вивчає записи прихованих камер, встановлених в кабінеті Папи, і 

таємне стає явним. Патрік виставляє себе героєм, підірвавши антиматерію на 

гелікоптері в небі над Ватиканом. У нього всі шанси стати Папою Римським, але 

його підступний задум розкритий. Усвідомивши своє падіння, він спалює себе. 

Новим Папою стає врятований з фонтану кардинал. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/CERN
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У ролях  

 

Роберт Ленґдон – Том Генкс. 

Вітторія Вітру – Айєлет Зорер. 

Патрік Маккенна (у книзі – Карло Вентреска) – Юен Макгрегор. 

Коммандер Ріхтер – Стеллан Скарсгард. 

Інспектор папської жандармерії Ернесто Оліветті – П'єрфранческо Фавіно. 

Вінченцо – Девід Паскесі. 

Кардинал Стросс –Армін Мюллер-Шталь. 

репортер ВПС – Урсула Брукс. 

Кардинал Петров – Ілля Баскін. 

Кардинал Бек – Ренс Ховард. 

Найманець – Микола Лі Кос. 

Швейцарський гвардієць лейтенант Шартран – Туре Ліндхардт. 

отець Сільвано Бентівольо – Кармен Аргензіан. 

 

Зйомки 

 

Режисером цього фільму мав бути Клінт Іствуд, проте Рон Говард був 

зобов'язаний за контрактом після «Кода Да Вінчі» режисувати і цю картину. З 

фільму довелося вирізати 9 хвилин, щоб MPAA пом'якшила рейтинг із R на PG-

13. 

Фільм планувалося випустити у прокат у грудні 2008 року, але через страйк 

американських сценаристів прем'єра відбувся лише 4 травня 2009 року. 
 

Відмінності від роману 

 

 За сюжетом роману, кардинал Баджіо потонув у фонтані Чотирьох річок на 

площі Навона, але у фільмі його врятували, і він став Папою. 

 За сюжетом роману, антиматерію отримав батько Вітторіо, Леонардо Вітру, який 

згодом був убитий. У фільмі ж це був колега Вітторіо – Вінченцо. 

 Події роману «Янголи і демони» передують подіям роману «Код да Вінчі», однак 

фільм є сиквелом – кілька персонажів згадують події «Коду да Вінчі» як минуле. 

 

Помилки сюжету роману та фільму 

 

 На сайті CERN є сторінка, що пояснює, чому описана в книзі ситуація є з точки 

зору фізики вигадкою. Зокрема, зазначається, що бомбу з антиматерією створити 

неможливо.  

 

 Сюжет роману та фільму побудований на тому, що камерленго не є кардиналом, 

а людина, що не має кардинальського сану, не може стати Папою. Насправді 

камерленго – це завжди кардинал, а Папою може бути обраний не тільки 

кардинал, але і будь-який католик, навіть мирянин. 
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%96_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/CERN
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Цікаво 

 

Том Генкс отримав за свою роль величезну суму – 51 млн дол. Більше 

отримав тільки Джоні Деп за роль в Піратах. 

 

Критика 

 

Під час роботи над фільмом Святий Престол відмовився відкрити Ватикан 

для зйомок, а окремі представники католицької спільноти закликали 

бойкотувати фільм, оскільки він може образити релігійні почуття вірян. Відомий 

теолог Джанні Дженнарі назвав «Янгели і Демони» «відкритою безсоромністю» 

та «безнадійною спробою підірвати довіру до церкви, яка протягом двох 

тисячоліть витримує всі удари, яку підтримує Святий Дух». Кінокритики 

припустили, що такий негативний відгук з боку Ватикану дасть зворотний ефект 

і лише підігріє інтерес до фільму. Тим часом сценарій був пом'якшений  

порівняно з книгою для того, щоб показати церкву у  вигідному світлі. В 

результаті навіть офіційне ватиканське видання L'Osservatore Romano після 

виходу фільму на екрани поставилося до нього лояльно, назвавши його 

«невинною розвагою», в якій церква виведена «на боці добрих хлопців». 

 

Прем'єра 

 

Перший показ фільму відбувся 7 травня 2009 року в Токіо. В Україні 

«Янгели і демони» вийшли у прокат 13 травня 2009, в день світової прем'єри. 

 

 

2016 р.  

 

 

«Інферно» (англ. Inferno) – американський містичний 

пригодницький трилер режисера Рона Говарда, що вийшов 

2016 року. Стрічка знята на основі однойменного роману 

Дена Брауна і є продовженням фільмів «Код да Вінчі» 

(2006) та «Янгели і демони» (2009), які також зняв Рон 

Говард. У головних ролях Том Генкс, Фелісіті Джонс, Омар 

Сі. 

У центрі подій знову виступає професор релігійної 

символогіі в Гарвардському університеті Роберт Ленґдон у 

виконанні Тома Генкса. 

 

Вперше фільм продемонстрували 8 жовтня 2016 року у італійській 

Флоренції, а в Україні у широкому кінопрокаті показ фільму розпочався 13 

жовтня 2016 року  

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC'%D1%94%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%96_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96%D1%82%D1%96_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Сюжет 

Впливовий бізнесмен Бертран Зобрист (Бен Фостер) виступає з лекціями  

на тему, що на нашу Землю чекає шоста хвиля масового вимирання, пов'язана з 

перенаселенням. Він створює вірус під назвою «інферно» та поміщає його у 

невідомому місці. Переслідуваний агентами Всесвітньої організації охорони 

здоров'я (ВООЗ), він чинить самогубство. 

Професор Гарварда Роберт Ленґдон  (Том Генкс) приходить до тями в 

лікарні у Флоренції, втративши пам'ять. Ленгдона періодично відвідують 

видіння семи кіл пекла Данте, пов'язані з його твором «Божественна комедія». У 

лікарні він знайомиться з доктором Сієнною Брукс (Фелісіті Джонс), яка каже, 

що Роберта амнезію внаслідок кульового поранення. Раптом з'являється жінка-

поліцейський Вайента (Ана Улару) і вбиває одного з лікарів, а Сієнні та Ленгдону 

вдається втекти. Сієнна веде Роберта у свій будинок, де професор виявляє у себе 

циліндр для біологічних матеріалів («указка Фарадея») з біометричним замком, 

у якому, після відкриття, виявляється «Карта пекла», складена Данте. На 

малюнку він помічає шифрування Зобриста. Ленґдон телефонує у  посольство 

США і, коли спецслужби намагаються уточнити в нього адресу, називає адресу 

готелю поряд із будинком Сієнни, бо розуміє, що його хочуть вбити. Разом із 

Брукс вони тікають від спецслужб, очолюваних агентом ВООЗ Крістофом 

Бушаром (Омар Сі). 

Використовуючи підказки, герої добираються до Зали п'ятисот у Флоренції 

(Роберту стає  зрозуміло, що їхнє розслідування пов'язане з пошуками 

«інферно»), але там героїв накриває поліція. Ленґдону і Брукс вдається втекти, а 

Сієнна вбиває Ваєнту. Герої прямують до надгробної маски Данте, яку колись 

сховав Роберт. Використовуючи уривки пам'яті, герої знаходять її і, завдяки 

потайному шифру, на масці виявляють місцезнаходження «інферно» – Стамбул. 

Їх переслідує агент Бушар, через підвал вони виходять на вулицю, і тут Сієнна 

тікає від Роберта Ленгдона, оскільки вона отримала всю необхідну інформацію і 

має намір продовжити справу Зобриста. Бушар ловить Ленґдона і намагається 

з'ясувати місцезнаходження вірусу. Але тут з'являється Сімс (Ірфан Хан), голова 

приватної охоронної фірми, послугами якої користувалися як Зобрист, так і 

Сієнна, і вбиває Бушара. Він розповідає Ленґдону, що майже всі події, що 

відбулися, влаштовані ним (зокрема стирання пам'яті самого Ленґдона), але щось 

пішло не так… Убита Сієнною Ваєнта була найманкою Сімса, якраз Ваєнта і 

викрала Ленґдона із зустрічі, в ході якої агенти ВООЗ передали йому циліндр із 

шифруванням Зобриста. Сімс вибачається перед Ленґдоном за те, що наказав 

своєму агенту Ваєнті вбити його, після чого герої збираються летіти до 

Туреччини. 

         На літаку ВООЗ Сімс, Ленгдон та доктор Елізабет Сінскі (Сідсе Бабетт 

Кнудсен), яка розслідувала зникнення Роберта і була його подругою, 

добираються до турецького міста. Разом з місцевою поліцією та фахівцями зі 

знешкодження токсичних речовин прямують до занедбаного водосховища, 

місцезнаходження  вірусу. А там уже Сієнна з двома фанатиками збираються 

влаштувати вибух та знищити пакет з «інферно». Сімс вбиває одного з 

помічників Сієнни, але його також вбиває ножем сама Сієнна. Після цього вона 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2016)#%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
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намагається активувати заряд із вірусом за допомогою мобільного телефону. Але 

щось пішло не так, тому що поліція деактивувала стільниковий зв'язок. Ленгдон 

намагається вмовити її не робити цього, але Брукс стрибає у воду,  вручну 

активує вибухівку й гине від вибуху. Сінскі встигає помістити пакет у 

спеціальний контейнер, де він розривається, але не завдає шкоди. Роберт 

прощається з Елізабет. 

Наприкінці фільму Ленґдон повертає до музею маску Данте. 
 

У ролях 

Роберт Ленґдон – Том Генкс. 

Сієнна Брукс – Фелісіті Джонс. 

Крістоф Бушар – Омар Сі. 

Бертран Цобріст – Бен Фостер. 

Гаррі Сімс – Ірфан Хан. 

Елізабет Сінскі – Сідсе Бабетт Кнудсен. 

Ваєнта – Ана Улару. 

 

Зйомки 

Про плани екранізувати роман Дена Брауна компанія «Sony Pictures» 

повідомила у липні 2013 року: роботу над проєктом продовжували режисер Рон 

Говард і виконавець головної ролі Том Генкс, над адаптацією сценарію працював 

Девід Кепп, а продюсуванням зайнялася компанія «Imagine Entertainment». У 

серпні 2014 року була досягнута остаточна домовленість, зйомки мали 

розпочатися у квітні 2015 року в Італії. У лютому 2015 року «Sony Pictures» 

затвердила Фелісіті Джонс, Омара Сі, Ірфана Хана, Сідсе Бабет Кнудсен як 

акторів у фільмі. 

Зйомки розпочалися 27 квітня 2015 року у Венеції (Італія) і завершилися 

21 липня 2015 року, про що на своїй сторінці у Twitter'і повідомив Рон Говард.  

 

Оцінки і критика 

 

Фільм отримав переважно негативні відгуки критиків. На сайті Rotten 

Tomatoes його рейтинг «свіжості» становить 19% із середньою оцінкою в 4, 5 

балів з 10 на основі 207 рецензій. Metacritic, який виставляє оцінки на основі 

середнього арифметичного зваженого, дав фільму 42 бали зі 100 на основі 47 

рецензій. 

Українська кінокритик Надія Заварова у своїй рецензії на фільм написала, 

що «Інферно» так і залишився обіцянкою казки, як кімната з прекрасним видом. 

Ти можеш скільки завгодно насолоджуватися пейзажем, що відкривається з 

вікна, але ніколи не вийдеш на вулицю». Олексій Бондарєв, оглядаючи фільм на 

сайті «Новое Время», написав : «Сильно спростивши сюжет, режисер перетворив 

трилер Брауна на звичайний детектив середньої руки. Дивитися його, відверто 

кажучи, не дуже цікаво. А спроба спорудити в кінці типовий голлівудський хепі-

енд взагалі прибирає з фільму залишки «браунщини»». Олена Макаєва в 

інтернет-виданні «Cineast» зауважила: «Тягучий сюжет урешті-решт доповзає до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2016)#%D0%A3_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96%D1%82%D1%96_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD_%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%82_%D0%9A%D0%BD%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2016)#%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Imagine_Entertainment&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Twitter


38 
 

своєї кульмінації, де трилер перевертається догори дриґом, і з екрану світиться 

крива посмішка комедії – клішовані моменти не можуть не викликати сміх». 

 

Цікаво 

 

Зйомки фільму розпочалися у квітні 2015 року. Спочатку вони проходили 

у Флоренції, а потім у Венеції та Стамбулі. Зйомки завершились 21 липня 2015 

року. 

Проходили зйомки фільму під кодовою назвою «Головний біль», що, 

можливо, посилається на струс мозку, перенесений Ленґдоном на початку 

фільму. 

Під час показу в Україні, що розпочався 13 жовтня 2016 року, протягом 

першого тижня на фільм було продано 237 827 квитків. Фільм був показаний у 

266 кінотеатрах і зібрав 18 211 140 ₴, або ж 707 347 $, що на той час дозволило 

йому зайняти 1 місце серед усіх прем'єр. 

Під час показу у США, що розпочався 28 жовтня 2016 року, протягом 

першого тижня фільм був показаний у 3 576 кінотеатрах і зібрав 15 000 000 $, що 

на той час дозволило йому зайняти 2 місце серед усіх прем'єр. Станом на 1 грудня 

2016 року показ фільму тривав 35 днів (5 тижнів), зібравши за цей час у прокаті 

у США 33 850 076 доларів США, а у решті світу 181 749 811 $ (за іншими даними 

180 895 425 $), тобто загалом 215 599 887 доларів США (за іншими даними 214 

745 501 $) при бюджеті 75 млн доларів США. 

 

Треки і музика 

 

Музику до фільму «Інферно» написав і виконав Ганс Ціммер, саундтрек 

був випущений 14 жовтня 2016 року лейблом «Sony Masterworks». 

 

1. «May Be Pain Can Save Us» (укр. Може бути біль може врятувати нас) (3:02). 

2. «Cerco Trova» (3:17). 

3. «I'm Feeling A Tad Vulnerable» (укр. Я відчуваю себе трохи вразливим) (2:08). 

4. «Seek And Find» (укр. Шукайте і знайдете) (2:03). 

5. «Professor» (укр. Професор) (4:266). 

6. «Venice» (укр. Венеція) (5:44). 

7. «Via Dolorosa #12 Apartment 3C» (укр. вул. Віа Долороса 12, номер 3Ц) (4:20). 

8. «Vayentha» (укр. Ваєнта) (4:38). 

9. «Remove Langdon» (укр. Прибрати Ленґдона) (3:17). 

10. «Doing Nothing Terrifies Me» (укр. Ніщо не лякає мене) (3:24). 

11. «A Minute To Midnight» (укр. Хвилина до півночі) (1:52). 

12. «The Cistern» (укр. Клуб «Цистерна») (6:43). 

13. «Beauty Awakens The Soul To Act» (укр. Краса пробуджує душу до дії) (5:58). 

14. «Elizabeth» (укр. Елізабет) (4:33). 

15. «The Logic Of Tyrants» (укр. Логіка тиранів) (5:07). 

16. «Life Must Have Its Mysteries» (укр. Життя повинне мати свої таємниці) (3:54). 

17. «Our Own Hell On Earth» (укр. Наше власне пекло на Землі). 
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Прем’єра 

 

У липні 2013 року Sony оголосили, що прем'єра фільму відбудеться 18 

грудня 2015 року. Проте, щоб уникнути конкуренції з фільмом «Зоряні війни: 

Пробудження сили» вихід «Інферно» було відкладено до 14 жовтня 2016 року. 

На початку 2016 року дату виходу було перенесено на 28 жовтня 2016 року. 

«Інферно» розроблявся як у 2D, так і у 3D форматі. 9 травня 2016 р. Sony Pictures 

випустили перший тизер-трейлер фільму. 

 

Прем'єра фільму відбулася 8 жовтня 2016 року у Флоренції, у Новому 

оперному театрі. 

 

2021 р. 

  

«Втрачений символ» – 

американський телевізійний 

серіал, приквел фільмів «Код 

да Вінчі», «Янгели і демони» та 

«Інферно», частково 

заснований на однойменному 

романі Дена Брауна. Робота 

над ним розпочалася у 2019 

році, прем'єра відбулася 16 

вересня 2021 року. 

 

Сюжет  

 

Серіал розповідає про молоді роки Роберта Ленґдона – головного героя 

низки романів Дена Брауна. При цьому відомо, що однією з літературних основ 

сценарію став роман Брауна «Втрачений символ». Головний герой намагається 

знайти свого викладача, якого викрали. 

 

Ролі виконували 

 

Роберт Ленґдон, професор символіки з Гарварду – Ешлі Цукерман; 

Пітер Соломон, наставник Роберта, чоловік Ізабель, батько Кетрін і Закарі, 

масон, член групи Левіафан – Едді Іззард; 

Кетрін Соломон, дочка Пітера та Ізабель, сестра Закарі, вчена – Велорі Керрі; 

Закарі Соломон / Малах  – Бо Напп; 

Альфонсо Нуньєс, поліцейський Капітолія, чоловік Зої – Рік Гонзалес; 

Іноуе Сато, директор служби безпеки ЦРУ – Сумалі Монтано. 
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Зйомки 

 

Про початок роботи над проєктом стало відомо у 2019 році. Серіал мав 

стати спільним продуктом Imagine Entertainment, CBS Television Studios та 

Universal Television Studios і транслюватися на стрімінговому сервісі National 

Broadcasting Company Peacock. Одним із виконавчих продюсерів став Рон 

Говард, режисер усіх трьох попередніх екранізацій романів Брауна, 

шоураннером та виконавчим продюсером –  Деніел Чероне. Додатковими 

виконавчими продюсерами стали, крім Говарда, Ден Браун, Брайан Грейзер, 

Френсі Кальфо, Семі Фалві та Ганна Калп. 

 

У травні 2021 року з'явився перший трейлер серіалу. Прем'єра відбулася 16 

вересня 2021 року. 
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Аудіокниги 

 

     Втрачений символ [Звукозапис]  : розділ 9 : аудіокнига / Ден Браун //      

Youtube : [сайт]. – Джерело доступу : 

https://www.youtube.com/watch?v=Kw4HIDj8RDc. – Назва з екрану. – Дата 

перегляду : 22. 09. 22 

 

Прослухати частину 9 із аудіокниги автора Дена Брауна безоплатно. 

 

Електронні книжки у мережі Інтернет 

 

    Джерело [Електронний  ресурс] : [роман] / Ден Браун // Е-bookua  : [сайт]. – 

Джерело доступу :  https://e-bookua.org.ua/detektiv/1523-dzherelo-den-braun.html 

(26. 09. 22). – Назва з екрану. 

   Джерело [Електронний  ресурс] : [роман]  / Ден Браун // Онлайн бібліотека 

«EasyBook» : [сайт]. – Джерело доступу : https://easybook.in.ua/dzherelo-den-

braun/ (26. 09. 2022) . – Назва з екрану.  
 

    Інферно [Електронний  ресурс] : [роман] / Ден Браун // Бібліотека електронних 

книг «Читака» : [сайт]. – 2021 – 2022.   – Джерело доступу :  

https://chitaka.com.ua/knigi/inferno/#chitat-online-chitalka (26. 09. 22). – Назва з 

екрану.  

 

   Інферно ; Втрачений символ ; Код да Вінчі ; Точка обману ; Цифрова 

фортеця ; Янголи і демони  [Електронний  ресурс] / Ден Браун // Бібліотека java  

книг українською : [блог]. – Джерело доступу :  https://javalibre.com.ua/java-

book/author/24876 (26. 09. 22). – Назва з екрану.  

 

Література українською мовою зібрана на сайті у форматах: jar, jad, txt, 

fb2, epub, doc, зручних для читання на мобільних пристроях (мобільних 

телефонах, смартфонах, кпк, планшетах, MP3-плеєрах, букрідерах). Для того 

щоб почати читати достатньо скачати книги абсолютно безоплатно. Також 

можна переглядати тексти онлайн. 

    Код да Вінчі ;  Янголи і  демони ; Цифрова фортеця ; Інферно ; Код да 

Вінчі (підліткова версія) ; Джерело  [Електронний  ресурс] : [уривки] / Ден 

Браун // Клуб Сімейного дозвілля : [сайт]. – Джерело доступу : 

https://bookclub.ua/read/denbraun (26. 09. 22). – Назва з екрану.  

 

    Точка обману [Електронний  ресурс] : [роман]  / Ден Браун // Бібліотека 

Електронних Книг «WorldInBooks» : [сайт]. – Джерело доступу :  

https://worldinbooks.com.ua/boyovyky/tryllery/tochka-obmanu-den-braun/ (26. 09. 

2022).  – Назва з екрану.  

https://www.youtube.com/watch?v=Kw4HIDj8RDc
https://e-bookua.org.ua/detektiv/1523-dzherelo-den-braun.html
https://easybook.in.ua/dzherelo-den-braun/
https://easybook.in.ua/dzherelo-den-braun/
https://chitaka.com.ua/knigi/inferno/#chitat-online-chitalka
https://javalibre.com.ua/java-book/author/24876
https://javalibre.com.ua/java-book/author/24876
https://bookclub.ua/read/denbraun
https://worldinbooks.com.ua/boyovyky/tryllery/tochka-obmanu-den-braun/
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Використані інтернет-ресурси 

 

    Ден Браун [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія / Creative 

Commons Attribution-ShareAlike : [сайт]. – Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D

0%B0%D1%83%D0%BD (04. 08. 2022). – Назва з екрана. 

 

    Моця, К. Ден Браун, біографія, новини, фото! [Електронний ресурс] / Катерина 

Моця // Моя книга : допомога студентам та школярам : [сайт]. – Режим           

доступу : https://mykniga.com.ua/biograph/den-braun-biografiya-novini-foto.html   

(04. 08. 2022). – Назва з екрана. 

 

    Ден Браун [Електронний ресурс] // Bookinstein : інтернет-магазин : [сайт]. – 

Режим доступу : https://bookinstein.ua/ua/dan_brown  (04. 08. 2022). – Назва з 

екрана. 

 

    Ден Браун [Електронний ресурс] // Клуб Сімейного Дозвілля : [сайт]. – Режим 

доступу :  https://bookclub.ua/read/denbraun/  (04. 08. 2022). – Назва з екрана.  

 

    Ден Браун – книги  [Електронний ресурс] // Yakaboo : інтернет-магазин книг : 

[сайт]. – Режим доступу : https://Yakaboo/dan_brown  (04. 08. 2022). – Назва з 

екрана. 

 

    12 популярних фільмів, які заборонені в інших країнах [Електронний        

ресурс] : [Код да Вінчі] // Тутка Тамка : [сайт]. – Режим доступу : 

https://tutkatamka.com.ua/cikavinki/kuryozi/12-populyarnix-filmiv-yaki-zaboroneni-

v-inshix-kra%D1%97nax // (04. 08. 2022). – Назва з екрана. 

 

    Ден Браун [Електронний ресурс] // Флибуста : книжное братство : [сайт]. – 

Режим доступу : https://flibusta.club/a/1607  (04. 08. 2022). – Назва з екрана. 

 

    Ден Браун [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна                                  

енциклопедія / Ден Браун. – Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D

0%B0%D1%83%D0%BD  (04. 08. 2022). – Назва з екрана. 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD
https://mykniga.com.ua/biograph/den-braun-biografiya-novini-foto.html
https://bookinstein.ua/ua/dan_brown
https://bookclub.ua/read/denbraun%20/
https://yakaboo/dan_brown
https://tutkatamka.com.ua/cikavinki/kuryozi/12-populyarnix-filmiv-yaki-zaboroneni-v-inshix-kra%D1%97nax
https://tutkatamka.com.ua/cikavinki/kuryozi/12-populyarnix-filmiv-yaki-zaboroneni-v-inshix-kra%D1%97nax
https://flibusta.club/a/1607
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD
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