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Vážení přátelé, 
 
toto je první číslo časopisu SF-inga, a vy, kdo jste byli čtenáři naší bývalé Enigmy, už víte, že 
jsme ji vedli pět let (nemluvě o tříleté Hurontarii a čtyřletém Přííložníku předtím). Ano, někteří z 
Vás už to s námi táhnou celých dvanáct let. SFinga je našim novým "enzinem", na kterém chceme 
ukázat, co jsme se za tu dobu naučili, Je to časopis záhad a scifi. Proč ten nový název? Inu sfinga 
byla vždy symbolem pro záhadu, "SF" je zkratka pro science-fiction a "ing" je pro ingenuitu, čili 
vynalézavost neboli nápaditost . . 
 
A také jsme - vlastně jediné periodikum v Čechách - pojednávající o záhadném Vojničově 
rukopise. A nejen o něm, ale i o jeho výzkumu ve světě i doma - pobýval totiž celou polovinu 17 
století v Praze (nedávné datování radiouhlíkem udává jeho vznik do doby kolem roku 1420) . Ale 
to vše už najdete uvnitř.  
 
Zůstává zde pochopitelně i naše knihovna KNIHY 0FF-LINE , kde už je téměř 125 knih (od 
našich, tj. enigmatických autorů) a knihy jsou zdarma ke stažení. Budeme vycházet štíhlejší než 
Enigma, ale zato více soustředěni na náš původní program a na kvalitu. Bulletin budeme nadále 
zasílat těm, co ho předtím dostávali - nemusí se tedy znova přihlašovat. Vycházet budeme jako 
obvykle v polovině každého měsíce.  
 
Seriál Teslovy deníky skončil, ale je už ke stažení jako celá kniha zde Komu se tento seriál líbil - 
a podle dopisů Vás bylo hodně - bude mít možnost sledovat jeho pokračování zde ve SFinze a to v 
sérii článků nazvané Teslovy záhady. Doufáme teda, že nám zůstanete věrni i nadále . . .  
 

 
NOVÉ PŘÍSPĚVKY:  

 
ZÁHADY:  
* TESLOVY ZÁHADY (Díl 1, ÚVOD) - zde začínáme další, nový seriál o Teslovi  
* RHODSKÝ KOLOS - většinou se má za to, že vypadal spíše jako Socha svobody  
* PÁR SLOV O ZÁHADOLOGII - pokoušet se tu a tam nějakou tu záhadu vyřešit  
* SARAJEVO - Před nemocnici vybíhají zřízenci s nosítkama . . .  
 
VM = VOJNI ČŮV MANUSKRIPT:  



* PRVNÍ DOJMY Z TELEVIZNÍ DOKUMENTÁRKY - komentář k filmu rakouské TV ORF o 
VM 
* ASTRONOMIE A ASTROLOGIE VE VM (Díly1,2,3) - bylo vůbec v možnostech tehdejších 
astronomů spatřit cizí galaxii? 
* JEŠTĚ JEDNOU MNIŠOVSKÝ - byl to Dr. Mnišovský, kdo dostal povolení od Rudolfa II 
hledat pro něj staré rukopisy  
 
SCIENCE FICTION:  
* SF - KOLIK TÉ SCIENCE A KOLIK TÉ FICTION? - není to tedy útěk od reality - právě 
naopak  
* LEONARDO 01 - kosmická loď Leonardo 01 zcela neplánovaně zažehla motory  
* BITVA POSLEDNÍ - spravedliví bozi vidí vše 
* BIBLICKÉ PŘEHMATY - oblast, kam Adam s Evou tajně jezdili na čundr  
 
JINÉ ČLÁNKY A POVÍDKY:  
* VŠECHNY ZVONY Z HELENY - u brány sice stály dvě vysoké obranné věže . . .  
* MALÁ ŠKOLA FILOZOFIE (7. Náboženství a filozofie)  
* MALÁ ŠKOLA FILOZOFIE (6. Vzdělání kontra zkušenost)  
 
NOVÉ KNIHY KE STAŽENÍ:   
NIKOLA TESLA a jeho deníky J.Hurych BOL-37124, asi 500kb, stáhni zde  
ENIGMA 2008 J.Hurych BOL-37- 123, asi1500kb, stáhni zde  
NEJEN STONEHENGE K.Šlajsna BOL-56-122, 2 meg, stáhni zde  
ENIGMA 2009 J.Hurych BOL-37- 121, asi1500kb, stáhni zde  
PERUÁNSKÝ DENÍK K.Šlajsna BOL-56-120, asi 1500kb, stáhni zde  
LEPORELO 2009 J.Hurych BOL-37-119, asi 1 meg, stáhni zde  
 
Pokud vám nejdou knihy stáhnout přímo z pošty, stáhněte je ve Sfinze ze sekce NOVINKY . Po 
stáhnutí si soubor odzipněte do extra složky (direktory), bude tam totiž hodně článků a obrázků. 
Soubor index.htm ve složce si pak otevřete v kterémkoliv prohlížeči. 
Úplně celá naše knihovna je ve SFinze v sekci KNIHY OFF-LINE  - knihy ke stažení jsou tam 
seřazeny abecedně. Návod ke stahování najdete vlevo v INSTRUKCÍCH .  

RŮZNÉ:  
 
• Anglické stránky CVM , tj. Vojničova rukopisu od Jansana, mají většinu zdejších VM článků v 
angličtině (vycházejí totiž v originále nejdříve v Journal of Voynich Studies). Najdete je na 
http://hurontaria.baf.cz/CVM/ a jsou tam i všechny z minulosti a navíc diskuze.  
A ještě náš citát: Většinu peněz jsem utratil za ženy a za alkohol nebo na dostihách. Zbytek jsem 
bohužel bláznivě promarnil. (Herec George Raft)  
 
A teď nám už jen zbývá popřát Vám hodně úspěchů v novém roce 2010,  
 
Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen)  
Náš e-mail: janhurych zavináč yahoo.com  
 



 
Autor :  ©Jan Hurych  
Název : 7. NIKOLA TESLA - ZTRACENÉ DENÍKY (FBI složka, díl 4, 
závěr.)  
 
 
 

 
Dnes naposled pokračujeme v seriálu TESLOVY DENÍKY. Toto už je část poslední.  

Upozornění: Teslovy deníky vyjdou v lednu jako samostatná kniha uvedená v našem novém časopise SF-inga a 
ano, bude tam ke stažení.  

 
FBI SLOŽKA O TESLOVI, záv ěr.  

 
A pak najednou - a tady bych řekl už vlastně začala studená válka - v dopise ze 17. října 1945 se 
dovídáme, že 9 června téhož roku kdosi oznámil, že se někdo pokusil získat papíry z Teslovy 
pozůstalosti a to pro Rusy - a je jemnován prezident fy. Latex. Dotyčný informátor se předtím 
ozval 27. září 1945 a oznamoval, že (už dříve zmíněný) Spanel je jeden z finančních 
podporovatelů Komunistiské strany USA a že má velký politický vliv ve Washingtonu. A že 
armádní kontrašpionáž to vyšetřuje. Také tvrdil, že jakýsi Fitzgerald organizuje skupinu armádních 
vědců, kteří chtějí zkoumat teslovy papíry a že se chystají k Henry Fordovi, požádat ho o finanční 
podporu pro tu věc. A že prý Čína potřebuje levný přenos energie na dálku a tam že by teda 
výzkum počali.  
 
Dále se dovídáme, že oněch 75 beden a balíků bylo zabaveno pod ochranou Daňového úřadu a že 
skladné platí jakýsi Sava Kasanovič. Vyšetřovatel fy. APC (Allien property Control, Úřad pro 
cizinecký majetek) potvrdil v dopise FBI, že hned v té noci, co Tesla umřel, byl jeho majetek 
zabaven a přiložil seznam všech zabavených věcí.  
 
Také dopis vyšetřovatele z 30. ledna 1943 se v FBI složce opravdu nachází jako hned další na 
řadě, ale seznam věcí tam už není. Pisatel píše, že měl na zřeteli dvě věci: posoudit, jak dalece by 
informace v pozůstalosti mohla být užitečná USA a jak nebezpečná by byla v rukou nepřítele. 
Dopis se prý netýká materiálů, které měl Tesla schovány v podzemí hotelu New Yorker už deset 
let před svou smrtí. To je zajímavé - kam se asi poděly? Zdá se, že byly jako zástava za 
nezaplacené účty zabaveny ředitelstvím hotelu a někde je "vykoupil" - vlastně doslova - a odnesl. 
A ty dokumenty ze skladu APC?. Inu vyšetřovací komise - odborník z Massachssetts Institute 
(MIT) a jiní - zjistili, že papíry jsou bezccenné a ani v rukou nepřítele nejsou nebezpečné. 
 
A teď přide ta bomba: pisatel poznamenává, že část papírů byla odstraněna z APC a zaslána ke 
zkoumání, aby si odborníci udělali názor, jakými nápady se zabíral Tesla v posledních letech. A 
dokumenty prý jsou přiloženy k dopisu! ACP prý je mělo všechny uskladněny, zatímco autor 
zasílá jen několik dokumentů v příloze - ale už neříká, co se studovalo u zbytku dokumentů! 
Dále tvrdí, že se Tesla v poslední době zabýval spíše spekulacemi a filozofií, jakož i propagandou 
svých nápadů, ale nic prý tam neobsahuje nějaké nové principy či metody k jejich realizaci. A 
podepsán John G. Trump, technický poradce z oddělení 14, NDRC. Nenašel jsem tehdejší význam 
té zkratky ( jen dnešní, "National Development and Reform Commission" of China :-), ale asi to 
bude nějaký ústav na MIT.  
 



A zde je ta příloha, patrne nejdůležitější dokument z celé Teslovy složky, proto uvádím celý 
seznam. Název je zcela prozaický" 
 

VÝTAH Z PÍSEMNOSTÍ DR. NIKOLY TESLY PRO SPRÁVCE APC . 
 
" O dnech 26 a 27 ledna A 1943 byly prozkoumány technické papíry Dr. Tesly, uložené po jeho 
smrti v APC, za učelem zjištění, zda by v nich nebyly nějaké myšlenky užitečné válečnému úsilí 
USA. Zkoumání se zůčastnili Mr. Newington, správce APC, New York, Mr. Hedetnielmi, APC 
Washington, Dr. Trump, Massachussetts Institute of technology, Mr. George, námořní 
kontrašpionáž, Mr. Palmer a Mr. Corbet, oba USNR (United States Navy Reserve, patrně 
rezervisty z kontrašpionáže). 
 
Dále je seznam technických dokumentů z r. 1925 až 1942, v pořadí, jak byly nalezeny, a s 
popisem: 
 
A) Možnosti elektrických generátorů (1934) -zdroje vysokého napětí typu Van de Graaf (to jsou 
ty velké kovové koule na podstavcích, často focené, jak z nich šlehají blesky. j.h). Ty se podle 
Tesly nehodí pro průmyslovou aplikaci.Tesla se též zmiňuje o své věži v Long Islandu, kde 
dosahoval až 30 milonů voltů. 
 
B) Článek, kde Tesla vypočítává energii výbušnin, ale později zabočuje do přenosu energie 
nechanickými vibracemi 
 
C) popis procesu na odplyňování, rafinaci a čištění kovů (1930). Proces byl prý doporučen 
několika firmám. 
 
D) Odpověď fy. AMTORG na otázky sovětských inženýrů k jeho zp§sobu generace vysokého 
napětí a urychlování nabitých částic (1935). Patrně jde o generaci elektrostatickou (jak dnes 
známo, málo efektivní, j.h.) na principu Van de Graafa, ale tak, že elektrický náboj je přenášen 
plynem (podle komise prý nic neobvyklého ). 
 
E) Telegeodynamika (1940), datovaný dopis firmě Westinghouse, navrhující přenos elektrické 
energie pomocí mechanických vibrací v zemské kůře. Přístroj by byl připevněn ke skále a dodával 
energii v rezonanční frekvenci. Komisi se to zdá nereálné a i Westinghouse to, i když laskavě, 
odmítl.  
 
F) Způsob přenosu koncentrované energie elektrostatickým způsobem, např. jako elektrony v 
elektronce, když jsou tyto akcelerovány vysokým napětím. Komise usoudila, že tento způsob je 
znám, ale nepracuje na větší vzdálenosti a tudíž nemůže poskytnout nepříteli žádnou výhodu. 
(Poznámka: Vzpmínám, jak Rusové v šedesátých letech zveřejnili, že jsou schopni bezdrátově 
přenést elektrickou energii přes Ural s účiinosti 15 procent - to znamená místo jedné elektrárky by 
museli při stejném výkonu postavit hned šest, aby dodali stejný výkon :-). 
 
G) Oběžník, rozesílaný Carol Birdovou, o přenosu energie podle Tesly (komisi se zdá, že se 
jedná jen o způsob podle F) 
 
H) Série dopisů britské vládě v roce 1936, 37 a 38, kde Tesla jim navrhuje prodat konstrukci k 
akcelerování částic na vysokou energii, tzv. paprsky smrti, které by uchránily Anglii proti 



leteckým útokům (opět metoda F) a Britové odpovídají, že nemají zájem. (Poznámka: jak je vidět, 
nikdo tehdy nepochopil, že Tesla zřejmě objevil princip šíření vln v horních vrstvách atmosféry, 
které se chovají jako vakuum, dnes využívaný třeba pod jménem HAARP - jedni z prvních, kteří 
postavili tento dlouhovlnný "ohřívač" ionosféry byli právě Rusové, j.h.)  
 
I) Memorandum psané po Teslově 75 narozeninách, popisující objevy, které věřil, že udělal. 
První je dynamická teorie gravitace, o které tvrdí, že ji ale nedokončil. Druhá je o jeho doměnce, 
že ve hmotě nemůže být jiná energie, než kterou získala z vnějšku - tedy opak toho, co říká 
Einstein). Také se vyjadřuje v tom smyslu, že nevěří v nukleární energii. 
 
J) Metoda, jak vyrobit silnou radiaci - nový proces, jak vytvořit silné záření. Jeho přístroj 
popisuje takto: silný proud (jet) vhodné kapaliny vyrábí vakuum kolem elektrody a tak generuje 
proudy o daném napětí a objemu (?).  
 
K) Tesla se prezentuje v dopise jako majitel licence na telegeodynamiku, na jejiž pokusy 
věnoval Morhan a další už půl milionu dolarů. Tato telegeodynamika bude prý dělat neuvěřitelné 
divy. 
 
L) Teslův nový objev hydraulického pohonu (1925´), kdy se hydraulická nergie v prostoru mezi 
dvěma cirkulárními disky mění na energii rotační (patrně jehoznámá turbina, která opravdu 
pracuje, ale je celkem technicky nevýhodná, jak nám tvrdí odborníci, j.h.). Odborníci ale dodávají, 
že sice může pracovat, ale že ji Tesla už veřejně vysvětlil. 
 
M) Energie pro budoucno, to je název memoranda psaného patrně jako odpověď na dotazy z 
veřejnosti. telsa s evyjanřuje, že nukleární energie není možná leektrickou energii (místy se zdá, že 
si ji plete s energií planet). V závěru Tesla tvrdí, že je schopen přenášet elektrickou energii na 
vzdálenost 12 tisíc mil (asi 20 tisíc km) se ztrátou pouhých 5 procent (tedy ne se ztrátou 85 
procent, jak to "dokázali" Rusové, j.h.) 
 
N) Přenos elektrické energie be zdrátů, kopie Teslova článku z časopisu Electric World (1904). 
Něco z biografie a pouze jen spekulace o tomto přenosu.  
 
O) Světový systém bedrátového přenosu energie, článek v časopise Telegraph and Telephone 
(1927), ale praktický návrh chybi a komise se domnívá, že tak jak je idea předvedena, není 
realizovatelná. 
 
P) Interview Tesly s Armagnacem, redaktorem Science Monthly (1928). Memorandum popisuje 
Teslovu současnou práci, např. nový druh letadla, raketové lodi (?) a bezdrátový přenos energie, 
světový systém přenosu řeči a televize. Negativně se Tesla vyjadřuje o jaderné energii, 
radioaktivitě a akceleraci částic vysokým napětím (tady něco nesedí, vždyť Tesla podle záznamu 
výše právě na té akceleraci pracoval?). 
 
Q) Smlouva mezi AMTORGRM a Teslou, kde Tesla slíbil dodat aparát na vysoké napětí 50 
miliónů voltů, urychlující částice k jejich vysílání až do vzdálenosti stovek mil i více. Rychlost 
částeček ne menší než 350 mil/sec. Tesla podepsal, že obdržel 25 tisíc dolarů za dodání. Komise 
usoudila, ze jde o návrh výše uvedený jako F) a že se Tesla v něm snažil vyřešit námitky, kladené 
sovětskými inženýry. Jinde není žádná další informace uvedena a podle exhibitu D) výše je 
zřejmé, že to nemohlo pracovat. 



 
Ještě poznámka pod seznamem: Inspekce několika aparátů z beden ukázala, že se jednalo jen o 
staré měřící přístroje, používané několik desítek let předtím. 
 
Náš komentář: 
 
1) Především je jasné, že dohad komise, že by dokumenty nemohly pomoct Rusům, byly mylný, 
stejně jako její názor, že nemají praktické použití. Mnohé vynálezy z nové doby využívají zde 
uvedených Teslových principů, tak napřílad HAARP, laser, řízená torpeda a jiné. Pochopitelně ne 
v té formě, jak to uvedl, ale jak se říká "chytrému napověz" - komisi to zřejmě nic nenapovědělo :-
). Jiasté je, že Rusové měli zájem už předtím a zcela jistě tkaé po teslově smrti = koneckonců jim 
ještě něco měl dodat, ne?  
 
2) Výběr dokumentů nebyl z "poslední doby", nejmladší je o teleodynamice (1940). Pokud tma 
maldší nebyly, no prosím, ale co když byly? A co když byly ty ve sklepení hotelu - Tesla by patrně 
právě ty nejdležitější schovával raději v trezoru než kde jinde.  
 
3) Vůbec je zajímavé, jak byl výběr dělán, KDO ho asi dělal a jaké procento výběr dokumentů 
zahrnuje. Zdá se, že šlo určitý úmysl a vybíraly se ty, které se týkaly hlavně odbornosti poradce z 
MIT (elektro, mechanical). Je také zajímavé, že už v roce 1943 se považovala nukleární energie za 
hotovou věc, ačkoliv ještě nebylo jasné, zda budou nukleární elektrárny pracovat. urychlovače 
částic se pak používaly k výrobě izotopů. 4) Nevíme, zda některé dokumenty nebyly odebrány 
navíc a už se o nich nikdo nedozvěděl. Komise přiznává, že některé návrhy by mohly pracovat, ale 
odmítají se jimi zabývat, protože "už byly známy". Jedná se o starší návrhy, které Tesla nedokončil 
nebo které byly považovány za neúspěšné. jenže co když byly nějaké novější, které přehlédli? 
Návrhům, o kterých se Tesla zmínil, ale které ještě nezačal či nedokončil, se také nebraly v úvahu, 
buď proto, že tehdy už Teslu považovali za visionáře, který ke stáří žil už jen iluzemi, ale hlavně 
proto, že představiovost komise pokulhávala.  
 
5) Komise se nezabývala možností, že Tesla měl ještě jiné dokumenty někde schované, aniž by 
zkoumala dokumentu, uschované ve skladišti hotelu jako záruku. Kdo je tehdy asi tehdy vykoupil 
a zdalipak je dostal ven ze země a komu je asi předal? 
 
6) Byly v trezoru skutečně jen fotky, diplomy a medaile? Zdá se, že ti, co byli přítopmni otevření, 
byli většinou nezaujaté osoby, ale jediný , kdo podal toto svědectví byl Sweeney. Všichniovšem 
mohli být zavázáni přísahou, USA už byly ve válce. Kam asi ty dokumenty přišly? 
 
7) Víme, že Kosanovič zbytek dokumentů z APC (později přejmenované na AEC) dostal a předal 
srbské vládě. Kolik z nich se dostalo do muzea_ Mohlůli někdo ukrást zlatou medaily,mohl ukrást 
i některé apíry, obvláště ty, které komise neviděla. Stačil pochopitelně jen jedne, který měl 
praktické použití . . . 
 
Mohli bychom pokračovat s dohady, ale zde už opravdu oficiální dokumentace o Teslovi končí. 
Zbývají už jen pozdější dohady a fámy, případně zajímavá data, která přece jen unikla všeobecné 
pozornosti. Ta nejsou o nic méně zajímavější - právě naopak - ale o tom si povíme v příštím 
seriálu, nazvaném "Teslovy záhady".  
 

(konec) 



Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
 



 
Autor :  ©Jan Hurych  
Název : PÁR SLOV O ZÁHADOLOGII  
 
 
 

 
Je záhadologie vědou? Jako přísné odvětví vědy se asi nekvalikuje, ale zcela určitě je to obor. Obor 
zkoumání záhad. Jde totiž o to, jak si definujeme záhadu. Máme sice pro ni i rozdílná jména 
(mystery, enigma, tajemství, atd.), ale v podstatě jde o něco, kde jsou naše znalosti neúplné, kde se 
musíme hodně dohadovat a případně někdy i docházet k překvapivým objevům. Nemá tedy cenu 
dělat si zde přesnou definici záhady - raději nechme záhadu i v tomhle hodně záhadnou. Bereme 
totiž vše, bezzaujetí: záhadu hlavolamu, záhadné vraždy v uličce Morgue i záhadné zmizení národa 
Anastazi v Arizoně. Nu proč ne, zahády vždycky přitahovaly a přitahovat budou . . .  
 

 
Proč nás vlastně záhady zajmají? Je to jen zvědavost nebo jakési podráždění, že to či ono ještě 
pořádně neznáme? Proč třeba nemohou čtenáři detektivek přestat číst, dokud se nedoví jméno 
vraha? Co nás, netrpělivé, dokáže ukáznit natolik, abych přečetli celou detektivku? A co vede ty 
ještě netrpělivější přeskočit v půlce hned na tu poslední stránku? Proč nám vadí, když nám někdo 
řekne jméno vraha předem? A proč si říkáme, když tu knihu přečteme: jak to, že jsem já na tohle 
řešení nepřišel? A proč to dokáží autoři detektivek napsat právě tak, abychom na to sami nepřišli? 
 
Ano, to jsou všecko otázky psychologické a určitý vliv má i naše výchova: jako malé děti jsme se 
totiž pořád ptali, proč se to či ono děje, to abychom si vytvořili solidní databázi pro život. Proč tot 
ak je, to také nevíme, víme jen, že už nám to bylo vrozeno a než přišla škola, byla to vlastně ta 
největší legrace, co jsme kdy měli. Ne tedy, že by pak škola byla větší legrace - právě naopak, 
některým tu vášeň po tajemstvích spíš zošklivila. Ne úmyslně: kdyby se to neznámkovalo, mohlo to 
zůstat srandou i nadále :-). Navíc nás převážně zkoušeli jen jak a kolik si pamatujeme, místo aby 
nás naučili přemýšlet a hlavně přemýšlet samostatně.  
 
Většinu lidí asi lákají záhady proto, že jim umožňují mít svůj vlastní názor, pokoušet se tu a tam 
nějakou tu záhadu vyřešit a ověřit si, že zrovna v tom opravdu něco dokáží. Dalo by se dokonce 
říci, že je láká spíše ten proces řešení než záhada sama. Co je totiž do záhady, která už není 
záhadou? Naštěstí záhady byly a budou, některé asi navěky neřešitelené. . . 
 

 
Už dvanáct let se zabývám Vojničovým rukopisem a baví mě to, protože tam těm záhadám není 
konce. Každá odpověď se sebou přináší hned dvě další otázky a po čase zjistíte, že vás to 
rafinovaně odvedlo zcela jinam. A nejsem sám. Jazykozpytci, historici, znalci rukopisů, botanici i 
kryptografové si tu přijdou na své. A nejen oni, ale i astrologové, studenti věd esoterických, 
příznivci alchemie a další. My totiž vůbec nevíme, co je tam napsáno a tak jen soudíme podle 
obrázků. A že v té době vládla spíše alchymie než chemie a astrologie spíše než astronomie, to už 
také víme. Většina lékařů dokonce dělala pacientům nejprve jejich horoskop, aby věděli, jak je mají 
léčit. Dnes by to asi dělali z jiných důvodů: aby předem věděli, zda se jim pacient uzdraví a 
zaplatí :-). 



 
Nu a vidíte, minulý měsíc nám Rakušané udělali jednu velkou radost a bolest zároveň. Radost, 
protože konečně víme, jak je rukopis starý (přesněji řečeno, jak je pergamen starý). Bolest, protože 
všechny naše teorie o vzniku rukopisu je teď třeba odmítnout a začít znova. Text ovšem stále 
nadále zůstává tou záhadou největší . . .  
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V prvním našem seriálu, NIKOLA TESLA A JEHO DENÍKY, jsme se věnovali opravdu existujícím, ověřeným 
dokumentům o Teslovi, řekli bychom "literatuře faktu". Už tam jsme ale museli být opatrni: Tesla popisuje své 
objevy spíše jakožto zjevení, ačkoliv víme, že si vše předem spočítal a strávil nesmírně hodin v laboratoři, aby 
dosáhl kýžených výsledků. Také jeho deník z Koloráda nenaznačuje, zda tam šlo o úspěch či nikoliv a rovnice samy 
by potřebovaly celou knihu k vysvětlení, abychom jim porozuměli.. Nu a složka FBI? Už na začátku jsme tušili, že 
šlo o manipulaci veřejného mínění, utajení, jak to vlastně bylo a patrně i zamaskování, že šlo o zpackanou akci 
FBI.  
Upozornění: Teslovy deníky vyšly v lednu jako samostatná kniha a ano, je tu ke stažení zdarma, viz Novinky.  
 
 

ÚVODEM.  
 

Otázka ztracených Teslových deníků se 
vynořila už brzo po válce a to zcela logicky. 
Tesla si opravdu pracovní deníky psal a zcela 
určitě jeden je (případně i jich může být i víc) v 
jeho muzeu v Bělehradě, kam část pozůstalosti 
po Teslovi věnoval jeho vzdálený příbuzný 
Sava Kosanovič. Profesor Marinčič deník 
upravil a vydal jako kinu (POZNÁMKY Z 
COLORADO SPRINGS (1899-1900), © 
Colorado Springs Notes, vydalo NOLIT, 
Beograd, 1978, pod záštitou Muzea Nikoly 
Tesly v Bělehradě), více v našem prvním 
seriálu o Teslovi, Teslovy deníky 
 
Jak už také víme, FBI nejprve popíralo, že by 
jeho zástupci otevřeli Teslův trezor a navíc se 
tam prý nic nenašlo :-). Také existovalo pár 
beden s dokumenty, které byly uloženy jinde. 

Ty byly namátkou prozkoumány a vyšetřeny odborníky, kteří suverénně prohlásili, že tam nebylo 
nic, co by mohlo pomoci USA či nepříteli. To bylo v roce 1943, stále ještě trvala druhá světová 
válka a nepřítelem byli vlastně míněni jen Němci a Japonci.  
 
A tak po válce putují dokumenty do Jugoslávie a hle, najednou se tam objevil i Teslův deník, 
zřejmě autentický. Přitom se nikdo předtím o žádných denících nikde ani nezmínil. A ten 
"nevinný" deník z Kolorada"? V témže fajlu FBI najdeme kopii článku z časopisu Design news, 
popisujícím "Projekt Tesla", ve kterém po válce zkoumali američtí vědci Robert A. Colka a Dr. 
Robert W. Bass tzv. fusion energy (energie nukleární fůze) na kulových blescích, vyráběných 
podle dosud "nezveřejněných poznámek Nikoly Tesly". 
 



Zřejmě se nejedná o poznámky z bělehradského koloradského deníku, tam už sice kulové blesky 
Teslu obtěžovaly, ale své úsilí věnoval hlavně jejich zamezení, protože to byly nežádoucí jevy. 
"Projekt Tesla" měl úkol opačný a čirou náhodou se konal ve stejném hangáru, kde byla sestavena 
prvná atomová bomba. Později se Tesla totiž ke kulovým bleskům vrátil, tentokrát ale k jejich 
použití jako účinné zbraně a jeho poznámky budou teda jistě z pozdějšího deníku, který v 
Bělehradě uložen nebyl!  
 
Tak to vidíte: už tu máme dva a ještě v době, kdy Teslova pozůstalost cestovala do Jugoslávie, se o 
žádném deníku ani nemluvilo! Je možné, že je odborníci ve skladišti APC přehlédli? V seznamu, 
který jsme uvedli v prvním seriálu, není totiž žádný deník jmenován ani studován, zkoumali jen 
jednoduché, spolu nesouvisící dokumenty! Abychom si rozuměli: nepodezříváme ony odborníky z 
nedbalosti, jen z jistého zatajení - byla přece válka :-). 
 

 
Abychom pochopili, proč si Tesla deníky psal, musíme si nejprve říci něco o tom, jak vlastně 
pracoval. Existují dvě žertovné definice vynálezce. Ta první říká, že "vynálezce je člověk, který 
neví, že to nejde udělat a tak to vynalezne", což se hodí spíše na Edisona. Ten neměl technické 
vzdělání - on si jen nepřipustil, že některé problémy jsou neřešitelné :-). Jak je vidět, měl svou 
pravdu. Jeho metoda pak byla čistě praktická: tak například aby našel správný druh bambusu pro 
své vlákno do žárovky, udělal stovky neúspěšných pokusů s různými bambusy. Jeho vytrvalost se 
vyplatila - a i když nelze říci, že zahájil období světla (tehdy už existovaly plynové a obloukové 
lampy), rozhodně tím posunul lidstvo o pěkný kus kupředu.  
 
Na Teslu spíše platí definice druhá, tj. že "vymálezce je inženýr, který nebere své vzdělání příliš 
vážně". Ano, Tesla vystudoval inženýrství na univerzitě (rok v Praze, zbytek v Budapešti), ale 
právě tím, že šel už ve studiích ještě dál, posunul hranice vědy v elektrotechnice i v jiných 
oborech. Ovšem i on jako Edison musel pro svoje vynálezy stavěl modely, než si je dal patentovat. 
Na rozdíl od Edisona ale jednou daroval většinu svých patentů zdarma Westinghousovi (když 
Westinghouse málem zkrachoval) a do konce života pak pracně musel shánět peníze na svoje 
pokusy. Náš český vynálezce, Křižík, byl naopak prospěšným biznysmenem - jeho nejznámější 
patent byl právě regulátor na už zmíněnou uhlíkovou obloukovku, který mu vynesl dost peněz. 
Křižík měl navíc svoji firmu (podobně jako Edison), stavěl pražské tramvaje a podobně jako tehdy 
každý vynálezce-výrobce, kreslil výkresy křídou na zem. Jak jiné je to dnes, kdy výroba výkresů 
trvá déle než běží samotná výroba produktů, která se brzo musí vylepšovat a k tomu jsou třeba 
nové výkresy :-). 
 
Tesla šel dál než Edison: u něj byl nejprve teorie a pak teprve pokusný model. Často mu pracoval 
model hned napoprvé a zbytek bylo jen vylepšování. U něj byl na počátku vždy nápad, proto toho 
tolik dokázal. Není divu, že o své nápaditosti mluví nejvíc, on měl opravdu myšlení geniuse. 
Způsob jeho práce popisuje jeho známý: jednou Tesla na procházce v pařížském Buloňském lesíku 
začal píchat holí do písku a vykřikovat: "To je ono, takhle to bude pracovat!". Přišel totiž tehdy na 
metodu točivého pole, základ elektrického motoru na střídavý proud. To ovšem vyžadovalo 
vícefázový systém a Tesla správně dokázal, že teprve tři fáze vytvářejí něco, co by nahrazovalo - v 
hrubé představě - kruh s učitým počtem opačně orientovaných magnetů. Nu a střídavý motor pak 
nahradil stejnosměrný motor, který měl značně omezené použití a životnost (ohořívání kartáčků). 
A motor s velkou životností právě potřebovaly továrny i zemědělci; a zbytek je už jen historie.  
 



Dnes už nemusíme studovat Edisona, protože vše, co vymyslel, bylo použito v praxi a je už dávno 
překonáno. U Tesly tomu tak není: jeho hlavní zásluhou jsou právě jeho teorie, na kterých se pořád 
ještě dá budovat, obzvláště proto, že mnohé ještě nebyly dál propracovány. Na to právě Tesla 
potřeboval peníze a ty už neměl. Pravda, některé teorie se nám zdají opravdu nemožné, ale 
nezapomínejme, že se kdysi také tvrdilo, že třífázové sítě nemají budoucnost, že jeho dálkově 
řízená torpeda jsou nesmysl, že jeho neonové trubice nikdy nenahradí žárovky atd. Dnes, kdy se 
technologie vyvíjí nebývalým tempem, se stává lecos "nemožné" najednou možným.  
 
Ovšem hlavní problém není v tom, jak tyto teorie ocenit, prostudovat a vyzkoušet - hlavní problem 
je je vůbec najít. První otázku, že skutečně existovalo víc deníků, jsme vlastně už zodpověděli. Je 
téměř jisté, že existovalo, už proto, že jeden se našel. A protože nebyl určen k publikaci, lze se 
domnívat, že Tesla skutečně měl zvyk si je psát pro každý projekt. Výše uvedený, tj. druhý deník z 
Kolorada - pokud to není novinářská kachna - může také naznačovat, že třeba byla část z prvního 
deníku oddělena - ať už Teslou či někým jiným - a uschována. Totéž se ovšem mohlo stát i s 
dalšími deníky. Možností je mnoho. 
 
A v tom je právě ten zakopaný pes: pokud deníky existovaly, je třeba zjistit, zda dosud existují a 
kde jsou. Probereme si tu zde většinu toho, co bylo dosud o tom napsáno a posoudíme, co může 
být pravda a co je jen fikce. A z toho se budeme snažit najít naši odpověď . . .  
 

(pokračování) 
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Je horké letní odpoledne 28. 6. 1914 a velkovévoda František Ferdinand d´Este vychází se svou 
chotí ze sarajevské radnice. Stále ještě je trochu otřesen nezdařeným Čebranovičovým bombovým 
útokem a nejradši by si tuhle šaškárnu odpustil a byl doma, protože než odjížděl, nadlesní Dejmek 
mu sdělil, že se v jeho revíru objevil nový kapitální dvanácterák.  
 

 
Nasedají do otevřeného kabrioletu a vyjíždí směrem k 
nábřeží.  
V kavárně tam sedí mladý anarchista Gavrilo Princip. 
Pije čaj a nevozně svírá v kapse bubínkový revolver. 
Má vztek. Anarchistická skupinka  Černá ruka ho při 
plánované akci úplně pominula. Teprve po prudké 
hádce mu dají stařičkou pistoli, o které se ani neví, 
zda funguje a určí mu místo zcela mimo trasu. Každou 
chvíli čeká, že si lidé začnou povídat o atentátu na 
nenáviděného Rakušana, ale nic se neděje. Princip je 
stále nervóznější. Náhle slyší volání davu, které se 
mísí se zvukem přijíždějící kolony aut. 
 
V tom okamžiku pochopí, že se bombový útok 
nepovedl a vše teď záleží jen na něm. Vstává tak 
rychle, že málem převrhne stolek. Chvějící se rukou 
na něj pokládá několik drobných mincí a spěchá ven. 
Lokty si razí cestu semknutým davem. Spěchá, 

protože kolona aut už je blízko. Gavrilovi se v jednu chvíli zdá, že už je vše ztraceno a chce to 
vzdát, když se stane zázrak. Auto s arcivévodou zastaví a začne se otáčet, protože si řidič 
uvědomil, že zajel do špatného směru. Před Gavrilem se na okamžik otevře ulička. Cítí jak mu 
srdce buší tak silně, že snad vyskočí z těla.  
 
Jedním skokem se ocitá na stupačce vozu, vytrhne z kapsy revolver a bezmyšlenkovitě vystřelí. 
Než stačí zmáčknout spoušť podruhé, strhnou ho ruce dvou strážníků od vozu. Povalí ho na zem, 
vykroutí  pistoli z ruky a zatímco jeden mu klečí na zádech, druhý mu nasadí želízka. Řidič 
duchapřítomně zařadí rychlost a vyrazí k nejbližší nemocnici. Je to kousek, ale z Ferdinanda crčí 
krev a on leží bezvládně v náručí své milované choti Žofie. Nikdo netuší, kam ho ten bledý 
mládenec zasáhl.  
 
Před nemocnici vybíhají zřízenci s nosítkama a než se tam seběhnou lidé leží už arcivévoda na sále 
a nejzkušenější chirurg, který je k dispozici s obavami rozstříhává parádní uniformu. Vzápětí si 
oddychne. I když zranění je ošklivé, ve spěchu vypálená střela netrefila srdce, ale pronikla levým 



horním plicním lalokem a vyšla těsně na lopatkou ven. Lékař pečlivě vyčistí ránu éterem a sám 
osobně ji obváže. Ví, že pokud se pacient uzdraví, je o jeho budoucí kariéru postaráno.  
 

 
Je noc a František Ferdinand se probouzí z bezvědomí. Má pooperační horečku a blouzní. Před 
očima mu defiluje  zvěř, kterou kdy zastřelil. Je to nekonečná přehlídka smutných očí, zoufalých 
výkřiků a krve. Arcivévoda je celý ztuhlý, ale hrůz není konec. Všechna zvířata se kolem něj 
semknou a odsuzují ho k strašlivé smrti a on prosí o milost a skládá strašný slib. Kordon mrtvol se 
rozestupuje a on milosrdně usíná.  
 
Ráno přicházejí sestry a lékař, který u něj celou noc seděl a klimbal. Je spokojen. Rána se 
uzavřela, aniž by se zanítila.  
 
K nemocnici je přistaven sanitní vůz a pod dohledem vojska je arcivévoda převezen na nádraží k 
narychlo přistavenému zvláštnímu vlaku. Tady už na něj čeká netrpělivě jeho manželka a vojenský 
lékař. František Ferdinand je bledý jako křída a rysy má strhané, ale všichni to přičítají jeho 
zranění. I když salonní vůz má dvojité pérování, přesto vlak  jede jen pomalu, aby následník trůnu 
netrpěl. Cesta do v Vídně tak trvá několik dní. Během této cesty si Žofie jako první uvědomuje, že 
se s jejím manželem stala velká změna.  
 
 Sarajevský chirurg opravdu odvedl dobrou práci a  později je odměněn místem ředitele. Díky 
prvotřídní péči se rána hojí rychle a tak již za týden je následník přijat císařem na zvláštní 
audienci. Obsah tohoto rozhovoru není znám, ale proslýchá se u dvora, že císař byl poté ve své 
kanceláři nalezen v mdlobách, které se pak opakovaly pravidelně i několikrát denně.  30. 7. 1914 
ve věku 66 let císař umírá.  
 
František Ferdinand ještě před svou korunovací nechává z Konopiště odvézt všechny své trofeje, 
prodává i své lovecké zbraně a již nikdy se žádného lovu nezúčastní. I když se z něj nestává 
vegetarián, omezuje silně konzumaci masa a vede k tomu nejen svou rodinu, ale celý dvůr.  
 
Ihned po své korunovaci ve Vídni vystupuje z Trojspolku a rozděluje říši na čtyři v podstatě 
samosprávné celky. V té české části se premiérem nově ustanoveného parlamentu stává dr, G. 
Masaryk.  
 
Německý císař je vztekem bez sebe a obviňuje Ferdinanda ze zrady a zbabělosti. Vyhrožuje, že 
Rakousku vyhlásí válku. Von Moltke mu to vymlouvá. Ví, že rakouská armáda je sice zastarale 
vyzbrojena, ale  morálka vojáků, díky čerstvě nabyté samostatnosti je vysoká.  
 
Vilém II. nahrazuje von Motkeho Falkenhaynem a nařizuje mu, aby připravil provokační akci, 
která by Německu umožnila vstoupit do války jako napadenému státu. Ale ani novému náčelníku 
generálního štábu se do války nechce. Nakonec ale běsnícímu císaři podlehne. Komando 
německých vojáků převlečených do českých uniforem přepadne a zapálí četnickou stanici v Hofu. 
O den později císař vyhlašuje Rakousku válku.Vojenská mašinérie se dává do pohybu, ale již na 
hranicích se setkává s tak houževnatým odporem, že útok vázne a územní zisk je nepatrný.  
 
Zároveň Francie a Anglie využívají situace a vyhlašují válku Německu. Císařská armáda se tak 
ocitá v kleštích a nikdo už nechce prolévat krev za šíleného císaře. Na obou frontách se vzdávají 



celé pluky, skládají zbraně a odcházejí spořádaně do zajetí. Během deseti dnů je po všem. Vilém 
II. je ve svěrací kazajce odvezen do  bádenského sanatoria pro duševně choré, kde si o měsíc 
později podřeže žíly střepem z rozbitého okna.  
 
V Paříži se koná proces s vražedkyní Naděždou Krupskou, která otrávila svého milence, ruského 
emigranta Ulajanova, kuli jeho častým nevěrám. V Rusku je za četné krádeže odsouzen k 
deportaci na Sibiř recidivista Džugašvili. Během transportu se pokusí vyskočit z rozjetého vlaku a 
nárazem na návěstidlo si rozbije lebku.  
 
Do Vídeňského antikvariátu přichází hubený mužík s podivně sčesanými vlasy na stranu a 
knírkem pod nosem. Rozložitý majitel se k němu hrne s otevřenou náručí a neskrývá nadšení.  
 
„Ano- ano, vítám vás. Ty vaše akvarely jdou na dračku. Za týden jsem prodal vše, co jste mi sem 
přinesl. Pane Hitler z vás bude brzo bohatý a známý malíř. Ukažte, co mi nesete tentokrát!“  
 
 Bere desky a dychtivě se prohrabuje obsahem.  
 
„Krásný akt. Opět vám seděla modelem ta známá Mata Hari?“  
 

 
Když císař František Ferdinand v požehnaném věku 77 let umírá, nastupuje na trůn jeho syn 
Maxmilián a nechává se po stu letech  7. 9. 1936 korunovat i českým králem. Je to ovšem jen 
symbolická  korunovace,  protože veškerá moc již je v rukou volených orgánů a císař je jen 
nostalgickou figurou pro oficiální příležitosti s imaginární pravomocí.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 



 
Autor :  ©Karel Šlajsna  
Název :   RHODSKÝ KOLOS  
 
 
 

 
 Ze sedmi divů světa se do dnešních dnů dochovaly pouze pyramidy v Gíze. U ostatních nevíme ani 
jak vlastně vypadaly. To platí i o Rhodském kolosu, kde idealistické kresby pocházejí až z mnohem 
pozdější doby a zobrazují spíš představu malíře než možnou skutečnost. Na nich vidíme obrovitou 
postavu rozkročenou nad vjezdem do přístavu, což je naprosto nemožné. Vjezd je totiž více než 100 
m široký a socha by této podobě byla nerealizovatelná a více než nestabilní.  
 

 
  Podle historika Plinia byla postavena okolo r. 304- 
292 př. n. l.  a představovala  řeckého boha Helénia. 
Jejím konstruktérem byl údajně Chárés z Lindu, 
stavba měla trvat dvanáct let a se svou výškou 30 m 
byla nejvyšší sochou tehdejšího světa. Předpokládalo 
se, že byla odlévána do postupně předem vytvářené 
hliněné formy. 
To se zdá být dnes velmi nepravděpodobné.  
 
Většinou se má za to, že vypadala spíše jako Socha 
svobody, tedy že byla postavena na kamenném 
podstavci,  který patrně tvořil polovinu udávané 
výšky, sama socha byla dutá, byla vytvořena z 
bronzových plátů spojených svorníky a vnitřní 
zpevňovací kostrou. Je možné, že patrně opravdu 
představovala boha Helénia, ale jejím hlavním 
účelem bylo téměř jistě to, že sloužila jako maják.  
 
 V tom případě je ovšem nutné vyloučit též to, že by 
opravdu držela v rukou obrovitou mísu, v které by 
hořel oheň.  
 
A tady jsme u další záhady: Podle shodných popisů 

( stejně jako u majáku na ostrově Faro)) bylo světlo vidět daleko do moře. Prostý oheň z dříví 
ovšem nadává dostatečný jas, nehledě na to, že je těžko udržitelný obzvláště za špatného počasí, 
kdy je světlo majáku nejvíce zapotřebí. Palivem muselo být tedy něco jiného a vzhled světla také 
musel opět připomínat spíše pochodeň, kterou nese Socha svobody.  
 
Možným řešením by mohl být mnohem menší alexandrijský maják o kterém se zachovaly alespoň 
kusé zprávy, z kterých se vědci pokusili rekonstruovat, jak fungoval.  
 
Předpokládá se, že byl sice „jen“ patnáct metrů vysoký a byl postaven celý ze žulových kvádrů. Na 
jeho vrcholu byla pak krytá mělká prohlubeň obklopená vyleštěnými bronzovými zrcadly. Palivem  



 
( krom dřeva) byl olej smísený s najemno rozdrceným asfaltem, nebo jinou ropnou frakcí,  který byl 
na vrcholek dopravován důmyslným čerpadlem, přičemž maják byl  „ v provozu“ jen část noci nebo 
za bouřného počasí.  
 
Ačkoliv tato teorie není zcela doložena, zdá se, že jde o nepravděpodobnější rekonstrukci tohoto 
zařízení.  
Je samozřejmě otázka, zda i Rhodský kolos byl takto zařízen, ale bohužel tato otázka už nikdy 
nebude vyřešena. Socha byla při zemětřesení v r. 226 př. n. l. poškozena natolik, že k její opravě a 
znovuobnovení již nedošlo. V r. 653, kdy byl ostrov dobit Araby, pak byly bronzové zbytky 
posbírány a roztaveny, čímž byla ztracena poslední příležitost zjistit, jak socha opravdu vypadla a 
jak fungovala.  
 
Je to jistě velká škoda, protože toto dílo představovalo v tehdejší době jeden z vrcholů stavebně- 
sochařského umění, ale jak víme během dlouhé historie naší civilizace bylo díky válkám a lidské 
zlobě zničeno obrovské množství ( nejen) uměleckých  děl, z kterých dnes sbíráme jen pracně 
pouhé drobečky.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 



 
Autor :  ©Jan B. Hurych  
Název :   ANALÝZA MOŽNÝCH AUTOR Ů RUKOPISU VM  
 
 
 

 
Při hledání autora VM jsme už v minulém článku ( "Kolik rukou psalo VM?") došli k názoru, že 
všechny "různé" rukopisy ve VM jsou vlastně v rozmezí variant rukopisu jednoho jediného autora, 
rozdíly jsou způsobeny pouze osobními změnami (věk, zdraví, nálada, okolí) nebo mechanických vlivů 
(různé nebo opotřebované pero, různý inkoust či hrubost pergamenu). I když na VM mohlo 
spolupracovat více autorů - jak nám tvrdí statistika, ale už ne text, který není ještě dekodován), 
rukopis sám byl psán jen jednou rukou. V následující analýze zahrneme pochopitelně i ty malé 
variace a to z více vzorků a použijeme podobnou tabulku jako v předchozím článku.  
 

 
Především chci poukázat na rozdíl mezi pravou grafogií (zahrnující paleografií, kaligrafii, soudní 
analýzu, atd.) a analýzou rukopisu což může být buď grafická analýza písma (podobná té soudní 
analýze, kterou použijeme zde) a osobní profilování, často chybně nazývané "grafologie" nebo 
"rukopisná analýza", která určuje pro různé aspekty písma autora jeho osobní a pyschologické 
vlastnosti.  
 
Zatímco ty první disciplíny jsou považovány za opravdu vědecké, osobní profilování není a ani to o 
sobě netvrdí. Nejedná se ale ani o "pseudovědu": výsledky byly mnohokrát potvrzeny statisticky a 
kupodivu různí experti v profilování velmi dobře spolu souhlasí na základních pravidlech a 
hodnocení. Jejich kriteria tvaru písma jsou podobná těm v soudní analýze, kde se liší je ve 
vysvětlování, co znamenají.  
 
Všichni víme, jak je rukopis jedince důležitý, obzvláště, když podepisujeme šek :-) . Víme také, že 
rukopis se u lidí liší stejně jako hlas či otisk prstu. Ne všuichni si ale uvědomujeme, že při psaní 
myslíme hlavně na to, CO píšeme než JAK píšeme, takže se náš rukopis stává jakýmsi naším 
trademarkem a vyzrazuje o naší osobě často více, než jsme si vědomi. To už je ale spíše předmět 
profilování.  
 
Profilování samotné ovšem v mnoha lidech vyvolává námitky, často oprávněné, někdy už méně. 
Morálně je rozhodně nesprávné hodnotit člověka jen podle písma, ale to tito "grafologové" obchází 
tvrzením, že jen "popisují fiktivní osobu, která má stejný rukopis jako profilovaný člověk." :-), tedy 
nikoho konkétního. Přitom je ale zajímavé, že velké firmy toto profilování používají při najímání 
zaměstnanců, což je patrně i nezákonné a navíc to dělají tak, že jejich oběť to ani neví. Podobně i u 
detektoru lži, který vlastně nedělá nic jinéhé, než měří odpor pokožky místo aby "měřil lež" , také 
raději změnili název na nic neříkající "polygraf". Podobně jako u profilování, vše závisí na 
interpretaci odborníkem a na jeho zručnosti. My zd e ovšem profilování lidí podezřelých z autorství 
VM dělat nebudeme - jednak proto, že jejich osobní vlastnosti dobře neznáme a pak, rukopis mohl 
být jen kopií, psanou neznámým písařem. Co ale udělat můžeme, je srovnání rukopisu "podezřelých" 
osob s rukopisem VM.  
 
Srovnání, které zde uvádím, je vlastně vůbec první, které kdo kdy dělal. Je celkem jen přibližné, 
protože nejsem profesionální expert a vím, že i pro něj by to bylo poměrně těžké. Už fakt, že písmo 



ve VM je buď umělé anebo už dlouho zapomenuté a že není jiný exemplář tohoto písma, nás značně 
omezuje, protože nemůžeme srovnat , jak se písmo změnilo od člověka ke člověku. Kromě toho 
neznáme, jak přesně bylo písmo definováno, například zda má být písmo vertikální, my víme jenv 
našem exempláři JE vertikální. Pak je těžké posuzovat, jak dalece se pisatel liší od normálu. Navíc je 
abeceda a písmo zcela odlišné od našeho a dnešní pravidla pro něj nemusí platit - tak například dálka 
spojek mezi písmeny jsou pro nás dnes zvláštní charakteristika, zde ale ji nemůže měřit, protože 
prostě neexistují, písmo je oddělené písmo, tj. písmena nejsou mezi sebou propojena.  
 
Uvádím zde analýzu jen pro některé možné autory, většinou spojené nějak s historií VM a na štěstí 
máme dost dlouhé vzorky rukopisu od všech. Jsou to dopisy Marciho, Kirchera, Bareše (jeden jeho 
dopis se našel v Kircherově muzeu) a vzorek Horčického rukopisu, který objevil pan Karel Šlajsna v 
mělnickém archivu (viz můj článek "Co skrývá VM?" zde v sekci VM). Vzorky zde uvedené jsou 
ovšem pouze malé výseky, analýza byla dělána na základě celých textů.  
 

 
Marci: - Použil jsem jeho dopis z roku 1658, s jeho podpisem, kdy měl ještě dobrý zrak - jeho dva 
poslední dopisy jsou patrně už psány písařem (Marci byl úplně slepý, když umíral). Dopis je uložen v 
Archivu "Pontifical Gregorian University" v Římě. 
 

 
Kircher: Následující vzorek je z "Herzog August Bibliothek" and byl určen přímo vévodovi 
Augustovi. 
 

 
Bareš: Existuje jeho jediný dopis (je to i jediný vzorek jeho rukopisu vůbec) a je v Archivech 
"Pontifical Gregorian University" v Římě.  
 

 
Marci Kircherovi (1658)  

 
Kircher vávodovi Augustovi (1665  



 
Marci ho ve své knize nazývá Barschius (polatinštěně) zatímco v dopise se sám podepisuje jako 
Baresch. Zajímavý je také záhadný text pod podpisem, tehejší "sine" tedy něco jako naše 
"v.r." (vlastní rukou). Protože se nedopuručuje použat analýzu podpisu, který je obvykle víc "úřední" 
než normální písmo, nedělali jsme to ani tady.  
 
Horčický: Nedávno jsme opět něco objevil - se vzorkem podpsiu z Mělnika jsme obdrželi i dvě 
řádky textu, které jsem původně považoval za napsané jen písařem (jedná se pouze o oficiální titul 
Horčického). Bližší rozbor ale ukázal, že se jedná o stejnou ruku jako u podpisu; všimněte si 
charakteristického "k" a "p" (označené červeně). I když text byl celkem krátký pro spolehlivou 
analýzu, má všechny typické znaky Horčického rukopisu. A opět, nedělali jsem rozbor podpisu, už 
pro výše uvedený důvod.  
 

 
Rukopis VM:  Zde je ukázka vzorku z jednoho typického folia (skeny z Beinecke Library), pro 
srovnání jsme jich ovšem použili více.  
 

 
Bareš Kircherovi (1639)  

 
Horčický (1617, ze Státního okresního archivu Mělník).  



 
 
Srovnávali jsme výše uvedené rukopisy podle stejných kriterií jako v předešlém článku a výsledky 
jsou zde:  
 

 
 
NOTE: Pro * viz bod 15 níže  
 
Vysvětlivky:  
 
V - vysoké, PR - průměrné, N - nízké hodnoty  
1) Sklon - Marci má proměnný sklon, asi díky vysokému věku. Kircher má perfektních 70 stupňů, 
změny nelze vidět, Bareš kolísá mezi 95 a 90 (tj většinou záporný sklon) a Horčický je blízko 90 
stupňům a to konstantně.  
2) Tlak - Pouze Bareš má těžkou ruku a navíc široké, těžší pero.  
3) Úprava - Kircher má úpravný, skoro jakoby tištěný rukopis, ktrerý se vůbec nemění. Horčický 

Voyničův rukopis (folio f2r, Beinecke Library scan)  

Kritéria Marci Kircher Bareš Horčický VM

Sklon (stupňů) 50-60 70 95-90 ~90 skoro 90 

Tlak PR PR V PR N

Úprava. PR V LO V dobrá

Rytmus N V PR PR PR

Okraje a mezery V V nep N/A nep 

Změny v rukopise žádné žádné N N/A malé

Pokles řádku V žádný N žádný nep

Grafiké zóny PR PR V V N/A

Změna rozkmitu N N N N/A malá

Roztřesená ruka trochu ne LO ne nepatrně

Velká písmena PR N PR V N/A

Horní smyčky žádný žádný široké široké široké

Lower loops PR PR široké PR N/A

Dolní smyčky malé malé V PR V

Písmena * * * * N/A

Ostatní N/A N/A N/A N/A N/A



také, ale náš vzorek byl na ceremoniálním, úředním dokumentu. Marci už tak úpravný není, písmo je 
jednoduché, ale ruka unavená, což potvrzuje i pokles linek. Bareš není úpravný vůbec, ale jeho ruka 
je zručná, rychle píšící.  
4) Rytmus - Jedině Kircher má krásně plynoucí skript, Horčického písmena jsou seřazena skoro jako 
vojenský pochod, Bareš píše rychle, ale impulzivně a Marci je příliš skromný na to, aby měl nějaké 
komplikované písmo.  
5) Okraje a mezery - Marci a Kircher mají široké okraje, obzvláště na levé straně, Barešův levý 
okraj je velmi nepravidelný a zdá se, že je mu to jedno. Horčického vzorek byl příliš krátky na toto 
kritérium. Jen Marci má široké mezery mezi slovy.  
6) Změny v rukopise - Kircher má fixní rukopis, téměř jako tištěný, a i Marci má stabilní skript. 
Bareš, navzdory na první pohled dezorganizovaný, má ale také solidní, neměnný skript. Horczičkého 
vzorek je příliš ceremoniální, ale i on má typická písmena, která píše pořád stejně (viz "k" and "p"), 
dokonce i v podpise.  
7) Pokles řádku - opět, Kircherův řádek prakticky vůbec neklesá, jen na začátcích, kdy jde trochu 
nahoru a zbytek řádku je perfektně horiontální (asi díky tráninku, jak ale mohl psát tak vodorovně bez 
pomocných linek?) Barešův řádek jde lehce nahoru nebo obloukem nahoru a zase dolu. Marciho 
pokles řádku je největší ze všech - v tomto dopise více než v jiných, ukazující tak únavu a stáří. 
Dopisy před 1653 měly řádky horizonální a dokonce i trochu na konci stoupaly. Dopis z 1659 ukazuje 
některé linky klesající, jiné stoupající a v jeho posledním dopise opět linky většinou stoupají. 
8) Grafiké zóny - horní a dolní zóny jsou normální výšky u Kirchera and Marciho, daleko větší u 
Bareše and enormě vysoké u Horčického.  
9) Změna rozkmitu - všichni pisatelé mají velmi stabilní ropzkmit. Horčického vzorek byl příliš 
krátký na pozorování nějakých změn.  
10) Roztřesená ruka - žádná roztřesení u Kirchera či Horčického, velmi malé u Bareše, mírné u 
Marciho - asi věkem, ale má více roztřesený řádek než samotná písmena.  
11) Velká písmena - Pouze Marci je má poměrně nízká, zatímco Horčick7 značně vysoká, až k 
přehánění.  
12) Horní smyčky - Marci a Kircher je má úzké, Bareš a Horčický široké.  
13) Dolní smyčky - totéž co pro horní.  
14) Stínování - Marci a Kircher velmi lehké, Horčický silnější, Bareš extra široké, ale opět, také i 
silnější pero.  
15) Písmena - Marci má jednoduché písmo, nic zvláštního, ale dobře se čte, Kircher velmi upravené, 
pedantské, ukazující, že mu nan čtenáři záleží (to chápeme, věvoda byl jeho dobrodinec :-). 
Horčického úřední titul ukazuje, že chtěl zdůraznit svoji důležitost jakožto hejtman Mělníka, ale to 
uakzuje i jeho normální písmo (například v jeho exlibrisech a navíc je písmo nejvíc zdobené). Bareš 
je záhada: zatímco ve svém dopise defakto prosí o laskavost, nestojí mu Kircher za to, aby alespoň 
psal čitelně a s úpravou? Zajímavé je, že jedině Marci má písmena částečně oddělená, podobně jako 
psával Komenský a jak je to i ve VM.  
 
Úmyslně jsem nevyhodnocoval pokrytí stránky, protože u VM je nepravidelné, díly obrázkům, 
zatímco dopisy mají svoje pevná pravidla na pokrytí stránky a mezery. Také vliv per a inkoustu nelze 
srovnávat - doipisy jsou na papíře, VM na pergamenu. Z tabulky máme dojem, že žádný z 
"podezřelých" nenapsal VM, díky tomu, že se jejich rukopis příliš liší od toho ve VM. . 
 
Můžeme ale tuto možnost totálně eliminovat? Sotva, protože i neznámé písmo je zcela jiné než v 
dopisech a zdá se, jako by bylovíc "nakresleno" než napsáno, tj. pečlivě, skoro kaligraficky nanášeno. 
Tyto chytré, jednoduché symboly ovšem také vyžadovaly od pisatele změnu jeho normálních 
zvyklostí, skoro až k jejich potlačení. Tyto změny se děly postupně: první folie jsou napsané pomalu, 
velmi pečlivě a později už rychleji a rychlost roste, to jak si pisatel zvyká na ono mísmo a ukazuje to i 



časem i určitou nedbalost. Podobně i u dopisů, napsaných v rozmezí 50 let, jsou rozdíly veliké. To 
potrvzuje i můj názor, že je nesmyslné určovat datum rukopisu jen podle písma. protože jediné, co asi 
pisatel mohl vědomě změnit byl pokles řádků či pokrytí stránky. Naneštěstí právě tyto faktory jsou u 
VM krajně nepravidelné a také ostatní faktory, které jsem raději nepoužili, jsou nanejvýš sporné.  
 
Nejpravděpodobnější závěr tedy je, že žádný ze jmenovaných sám ručně nenapsal VM, protože k 
tomu nemáme dostatek grafologických fakt a patrně ho nekoncipoval a pak nechal kopírovat - myslím 
si, že u VM nejde o kopii, profesionální písaři bývali daleko úpravnější a pečlivější. VM používá 
umělé písmo, vykonstruované tak, aby se dobře psalo, dobře četlo a bylo jedndoduché (má rozhodně 
nejjednodušší abecedu co znám). To ovšem by bylo nutné hlavně pro manuskript, který by používal 
sám autor pro denní potřebu s možností utajení. Ovšem přesto je jinak VM psán velmi čitelně, jen v 
několika místech si nejsme jisti některými písmeny. A navíc, VM nemá přepisy - proč? Písaři, kteří 
neznali umělé písmo, by rozhodně chyby dělali a našli bychom místa s mazáním. Na první dojem 
vyadá toto písmo elegantíě a esteticky vyvážen, ztoho také usuzuji, že jd eo písmo umělé, úsopěšěn 
vykonstruované.  
 
ZÁVĚR: Jako obvykle, VM výzkum přináší víc otázek než odpovědí. Jedno je jisté: ač nám 
grafologie asi sotva sama najde jeho autora, může na druhé straně mnohé kandidáty eliminovat. 
Potože neznáme stáří VM a dále protože rukopis mohl být psán někým jiným než autorem, je celkem 
zbytečné autora usilovně hledat, už proto, že samotná hisotrie VM je plna neurčitostí a možná i bájek, 
hlavně kolem Rudolfa II a Johna Dee. Naším prvním a halvním úkolem by mělo být rozluštění textu.  
 

 
Jedna osoba, kterou jsme zde nesrovnávali, je Dr. Rafael Mnišovský - Soběhrd. Přestože nemáme k 
disposici skeny jeho knihy, použijem kopii dvoustránkyz archvu v Uppsale, kde je kniha uložena. Ta 
byla objevena panem Rafalem Prinkem z Polska, ale protože celkem nikdo Mnišovského nepodezíral 
z autorství, nijak se o ni moc nezjímali. Až nedávno jsem něco našel v české Vikipédii zde toto: 
"Právník Rafael Sobehrd-Mnišovský, přítel Jana Marka Marciho, v roce 1618 tvrdil, že objevil 
nerozluštitelnou šifru, což může vést k domněnce, že Rafael Mnišovský napsal Voynichův manuskript 
jako názorný příklad své šifry. Pro tuto teorii není žádný důkaz, nicméně některé skutečnosti mohou 
naznačovat, že Mnišovského z podvrhu podezříval již Marci." "  
 
Na Wiki stránce jsou některé nepřesnosti: tak například Bareš nikdy nepodezříval Muellera. To byl 
ten, co si jednou udělal legraci z Kirchera a poslal mu vymyšlené hieroglyfy. Důvěřivý Kircher je pak 
"rozluštil" a Mueller se mu veřejně vysmál. Také je třeba říci, že se zachoval jen jeden dopis Bareše 
(ne dva) a Marci nikde netvrdil, že Mnišovský je jeho přítel, znali se patrně jen od dvora, kde Marci 
byl vrchní lékař Českého království a Mnišovský zase vysoký soudní činitel. Výše citovaná 
informace však byla pro mě nová i napsal jsem na českou Wikipedii, kde mi odpověděli, že to opsali 
z anglické verze. A opravdu, anglická Wikipedia trvdí: "Raphael Mnishovsky, the friend of Marci 
who was the reputed source of Bacon's story, was himself a cryptographer (among many other 
things), and apparently invented a cipher which he claimed was unbreakable (ca. 1618)" . V češtině to 
je: " Rafael Mnišovský, přítel Marciho, který byl zdrojem historky o Baconovi, byl sám kryptograf 
(mimo jiné) a zřejmě objevil šifru, o které tvrdil, že je nerozluštitelná (asi roku 1618)." Ovšem ani tam 
nenajdeme zdroj oné zprávy a budeme tedy čekat, až se někdo ozve. Pro úplnost zde ale přikládám 
vzorek Mnišovského písma. Mimochodem, "Missowski" nebo též "Mischowsky" na jeho rytém 
portrátu je rozhodně překlep (patrně už od abbé Dobrovského) a proto používám jen jeho správnou, 
českou verzi, Rafael Soběhrd-Mnišovský (anglická verze je teda "Mnishowsky" ). 
 



 
Je zajímavé, že psal kurzivou, která je velice zjednodušená, téměř moderní a vypadá podobně jako ta, 
použitá v "podpisu" Horčického ve VM. Čímž se dostáváme k teorii, že Bareš skutečně mohl dost 
rukopis od Mnišovského, ne třeba jako autora, ale jako předešlého najitele VM. Zda se to dá dokázat, 
to si řeknem příště.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 

Mnišovský (z jeho knihy ve švédské Uppsale)  



 
Autor :  ©Jan Hurych 
Název : ÚVOD DO VOJNIČOVA RUKOPISU  
(zkrácená verze)  
 
 

 
Toto je základní, zkrácená informace o Vojničově rukopisu pro ty, kteří se s ním setkávají poprvé. 
Další informaci najdete v sekci Záhadný VM Doporučujeme též stáhnout si zdarma knihu Jana 
Hurycha, RUKOPIS Z PRAHY  - napište si nám o link ke stáhnutí s vysvětlením, proč máte o 
knihu zájem.  
 

 
 
Psal se rok 1912. Americký obchodník a sběratel starožitností, Wilfrid M. Vojni č (psal se 
Voynich) objevil mezi sbírkou Jesuitské university ve vile Mondragone blízko Říma rukopis, který 
je od té doby nazýván nejzáhadnějším rukopisem světa. Pan Vojnič hádal, že bude asi ze 13-tého 
století, soudě podle kaligrafie, obrázků, materiálu, na kterém byl napsán a různých starodávných 
pigmentů. Rukopis proto zakoupil a když si uvědomil, že je psán v nějakém nerozluštitelném 
kódu, hned také zveřejnil jeho kopie. Tak dostal rukopis jméno po jeho nálezci (dále jen VM), 
zatímco autor - a hlavně obsah - rukopisu je stále neznámý, dokonce ještě dnes. V roce 1961, 
koupil rukopis jiný sběratel, Hans Kraus z New Yorku a později byl rukopis darován Yaleské 
univerzitě v USA. Tehdy byl odhadnut na půl milionu dolarů, dnes je cena asi nepředstavitelná. 
Manuskript byl pak uložen v Beinekeho knihovně vzácných knih Yaleské univerzity, kde odpočívá 
v pokoji. 
 
Rukopis má několik částí: je tam herbář s obrázky neznámých bylin, pak část patrně lékárenská, 
astronomicko-astrologická, dále část o obrázky nahých žen v lázni, a podobně. S rukopisem je 
vlastně spojeno několik záhad: neví se, kdo byl autor a v jakém písmu, jazyku a případně kódu byl 
rukopis napsán. 
 
S rukopisem byl zároveň nalezen i dopis od pražského rektora Karlovy univerzity, Jan Marka 
Marků, kde udává následující pověsti, které kdysi kolovaly Prahou. Autorem prý nebyl nikdo jiný 
než Roger Bacon, vzdělaný anglický františkánský mnich, ale první opravdu dokumentovaná 



historie manuskriptu začíná v Praze, na dvoře římského císaře Rudolfa II (1552-1612). A jeho 
první majitel byl prý Angličan, doktor John Dee, který žil v Čechách mezi lety 1582 a 1589. 
Rukopis byl prý pak prodán samotnému císaři a to právě Johnem Dee.  
 

 
Po smrti císaře se rukopis nějak dostal do rukou Jakuba Horčického, který dostal v roce 1608 od 
císaře titul "z Tepence" (v originále Jacobus Horczicky de Tepenec) a jehož jméno později objevil 
Vojnič v rukopise sice vymazané, ale po chemickém zpracování celkem viditelné. Byl by to tedy 
nejstarší opravdu potvrzený majitel. Horčický opustil Čechy v roce 1618 - byl poslán 
protestantským Direktoriem do exilu - a vrátil se po bitvě na Bílé hoře. Dostal zpět svůj titul 
mělnického hejtmana, ale brzo nato umírá, v roce 1622, pádem s koně. 
 
Rukopis pak přešel (přímo nebo ještě přes jiné majitele) do rukou alchymisty Georga Bareše, ale 
už se neví, jak. Ten pak ve své závěti odkázal rukopis doktorovi Markovi (v originále: Ioannes 
Marcus Marci de Kronland). Ve svém dopise (1665 či 66), adresovaném jeho příteli, jezuitskému 
knězi a vědci Athanasiusovi Kircherovi v Italii,.Marci nejenom potvrzuje, že mu onen rukopis 
posílá, ale zároveň se také zmiňuje o svém rozhovoru s doktorem Rafaelem Míšovským (v 
originále Raphael Missowsky). Dále tam popisuje i to, co se od něj dozvěděl,teda viz dříve 
popsanou historii, ovšem nezmiňuje se o Horčickém, patrně nevěděl, že byl předešlým vlastníkem 
a nevěděl to ani Bareš. To je trochu podivné . . .  
 
Na první pohled si ani nemůžeme být jisti, zda je sám rukopis opravdu originální. Teoreticky vzato 
mohl být totiž rukopis napsán kdykoliv před rokem 1912, kdy byl objeven. Ovšem v Kircherově 
muzeu se později našel dopis přímo do Bareše, v němž píše, že zaslal Kircherovi (známému znalci 
hieroglyfů a šifer) vzorek rukopisu, teda ještě pár let před tím, než Marci zaslal dopis a originální 
rukopis Kircherovi.  
Předpokládáme-li, že ke koupi rukopisu Rudolfem opravdu došlo, jde patrně o rok 1586 - Dee se 
totiž zmiňuje ve svém denníku z toho roku, že obdržel od někoho sumu 66o dukátů, ale už ne jak 
je dostal, natož o nějakém prodeji. A ještě jedna záhada: kdo tedy vymazal podpis Horčického a 
proč? Vždyť by to byl pro majitele právě důkaz starodávnosti rukopisu - i když, pravda, jen k 
Horčickému . . .  
 

Kdo vlastně byl Dr. Marci z Kronlandu  (Jan Marek Marků, 1595 - 1667) Narozen v Lanškrounu 
(Landskroun), byl české národnosti (stejně jako byli i Míšovský a Horčický). Vystudoval teologii a 
filozofii v Olomouci a pak medicínu na pražské univerzitě. Stal se profesorem lékařské fakulty v 
Karolinu a od roku 1638, kdy se konečně zase oddělila Karlova univerzita od Jezuitů, zastával 
funkci rektora.  
 
Byl to polyhistor, zabýval se lékařstvím, fyzikou, filozofií a astronomií. Jeho práce znal Huygens, 
Galileo a osobně se také setkal s objevitelem krevního oběhu Harveyem, který navštívil v roce 
1636 Prahu. Svůj titul "de Kronland" t.j. z Lanškrounu, dostal za to, že se studenty hájil v roce 
1648 Karlův most proti Švédům. Napsal řadu vědeckých knih, hlavně o fyzice a medicíně. Protože 
nakonec oslepl, je možná, že svůj poslední dopis Kircherovi jen diktoval. Za rok na to umírá.  
 
Dalším majitelem byl Athanasius Kircher, který se narodil v poměrně chudé rodině v sousedním 



Německu a stal se jesuitským knězem. To, že byli s Marcim přátelé, potvrzuje jejich 
korespondence uložená v Museo Kircheriano v Římě. Kircher učil na Collegio Romano v Římě, 
napsal několik vědeckých knih a strávil zbytek života jako nezávislý vědec, vždy ale pod nějakou 
patronáží, ať už papeže nebo jiných dobrodinců.  
 
Méně se už ví o doktoru Míšovském - top je tne, o kterém píše Marci, ž e mu vyprávěl onu 
historku kolem rukopisu. Je zajímavé, že zrovna on znal příběh o Rudolfovi II, i když v té době 
ještě nebyl u císařského dvora. Sám byl tedy jen šiřitelem historky, kterou mu pověděl někdo jiný. 
Máme mu věřit? Stačí dodat, že on to byl, kdo jako státní zástupce soudil Waldštýna, ovšem až po 
jeho vraždě a pravděpodobně si celé spiknutí jen přivymyslel.  
 
Skutečně zajímavou osobou v naší hře je ovšem sám Jakub Horčický z Tepence (též zvaný 
Sinapius), o němž se dovídáme, že se narodil v Budyni (datum neuvedeno) a zemřel 1622. Narodil 
se jako syn chudých rodičů a začínal jako kuchtík u jezuitů v Krumlově. Ukázal se být tak nadaný, 
že se stal pomocníkem klášterního apatykáře a později mu Jezuité dali zdarma školy a poslali ho 
do pahy studovat v Klementinu. Odtamtud byl zřejmě na něčí doporučení vybrán do 
alchymistických laboratoří Rudolfa II v Praze, kde rychle zbohatl a za vyléčení císaře (ale spíše za 
poskytnutí půjčky císař) získal erb, titul "z Tepence" (1608) a navíc statky na Mělníku. Hrad 
Tepenec už ovšem v té době byl 200 let v troskách. Zároveň tu ale máme první a nejstarší 
ověřitelné datum, spojené s rukopisem: jméno "z Tepence" se nevyskytovalo dříve, než Horčický 
onen titul dostal.  
 
Horčický byl bezesporu alchymista, astronom a botanik (léčivé a jiné rostliny už znal dobře 
jakožto apotékář). A ne jen tak ledajaký: byl totiž jmenován ředitelem jezuitských zahrad. Měl 
tedy všechny schopnosti být autora VM. Možnost, že by císař daroval rukopis Horčickému, se 
nabídla Vojničovi právě z uvedeného podpisu, kterému on rozuměl jakožto "věnování od 
Rudolfa". Že se nejednalo o věnování, je dnes už jasné, Horčický Rudolfovi půjčil peníze, a když 
nemohl zaplatit dluh, dal mu asi knihu asi jako splátku. Horčický totiž rychle zbohatl, ale ne v 
císařské službě, prodával jen zázračné lektvary - jeho známou Aqua Sinapia, Horčického léčebnou 
vodičku.  
 
Nevíme vlastně, jak Horčický rukopis dostal ani jak ho ztratil. Sotva by ho asi podepsal, kdyby ho 
chtěl pak prodat. Zajímavé je, že musel opustit vlast už v roce 1618, když ještě byli protestanti u 
moci a otázkou je, zda si vzal rukopis se sebou nebo jej u někoho schoval. Dlouho by ho po 
návratu ale u sebe stejně neměl, neboť v roce 1622 zemřel, už zpět v Čechách, pádem s koně.  
 
Nu a ještě je tu alchymista Georgius Bareš, přítel Marciho. Jak se tedy dostal rukopis od 
Horčického k Barešovi je ještě větší záhada. Zatím ale nic nenaznačuje, že rukopis předtím Prahu 
vůbec opustil , protože je tam ještě sedmnáct let po westfálském míru v Praze. Když Bareš umírá, 
Marci od něj VM zdědí a posílá ho do Itálie, kde pak ten zůstává až do roku 1912, kdy ho koupí 
Vojnič. 
 
Poslední v řadě (bráno nazpět), Roger Bacon. Jeho jméno možná někde uvedl sám John Dee, 
neboť vlastnil několik jeho rukopisů, které zachránil před zhoubou a navíc byl učením Bacona také 
ovlivněn. Roger Bacon byl učenec z 13. století, matematik a profesor v Oxfordu, který později, 
údajně kvůli špatnému zdraví vstoupil do řádu Minoritů, jinak známého coby františkánský. Zde 
byl často napomínán i trestán svými nadřízenými, kterým se nelíbila jeho vědecká práce a 
experimenty. A tady je asi také vysvětlení proč by Roger psal šifrou - prostě chtěl utajit obsah 



svých vědeckých spisů. Jenže proč by tam dával obrázky nahých žen, kterých je v rukopise plno a 
pod kterými bratři Minorité museli vidět jen a jen čarodějnice. Tím by se jistě zvýšilo riziko 
prozrazení, nemluvě už o tom, že by byl nakonec obviněn z kacířství anebo ještě něčeho horšího - 
už jen za ty obrázky podivných žen - totiž z čarodějnictví. 
 

 
Takže máme-li to shrnout: co vlastně víme o rukopise s určitostí? Jednoduchá odpověď je, že 
celkem "nic", obzvláště ne o autorovi. A o jeho postupných majitelích hodně málo: jediní 
"dokumentovaní" majitelé byli Horčický, Bareš a Marci (patrně krátkou dobu) a Kircher. Jediný a 
nejvíce spolehlivý je tedy dopis Marciho Kircherovi, a to jen kde v něm uvádí své vlastní 
zkušenosti.  
 
Můžeme se pouze dohadovat, že existoval ještě poslední majitel před Rudolfem - pokud oba vůbec 
někdy majitelé byli. Naneštěstí je právě ten pro nás nejdůležitější, protože byl časově nejblíže k 
autorovi a tudíž i jazyku a kódu v rukopise (pokud byl nějaký kód použit). Vila Mondragone, kde 
Vojnič rukopis nalezl, byla postavena kolem roku 1570. V roce 1620 byla budova darována 
vatikánské knihovně a v roce 1865 se vila stala sídlem jezuitské univerzity. Jak se vlastně objevil 
rukopis ve vile? Údajně jej tam Jezuité schovali s ostatními knihami, když byl jejich řád v Itálii na 
indexu. Vojnič místo nálezu až do své smrti tajil, až po devíti letech přiznala jeho paní v dopise, 
který otevřeli až po její smrti, kde ho vlastně objevil a že mu s koupí pomáhal místní páter 
Strikland.  
 
Z posledních objevů se dovídáme, že Marci zdědil osobní knihovnu Georgiuse Bareše (Barchiuse), 
pražského alchymisty. V Carteggio Kircheriano je i jeden dopis od Marciho Kircherovi, kde o 
Barešovi Marci mluví. Nazývá ho ovšem Georgem Barschem (jmenoval se tedy asi Barš nebo 
Bareš, a je to další Čech na scéně VM). Ovšem jak už jsem naznačil, Bareš svému příteli Marcimu 
neřekl, jak k rukopisu přišel a to ani na smrtelném loži.  
 

 
Dále se zde budu zabývat vlastními dohady a spekulací o autorovi manuskriptu. Vzal jsem tedy 
určitá data, která se mi jevila poněkud nesourodá a snažil jsem se vyplnit mezery mezi nimi a to 
zcela novým scénářem, který, ač čistě teoretický, dává přesto určitý smysl, dokonce vysvětluje 
věci, které se dosud zdály protikladné. Jak dalece jsem se strefil či zmýlil, může ovšem ukázat jen 
další výzkum. (Poznámka: Tento článek jsme napsal v roce 2000, ale nechávám tu jeho text beze 
změny, novější poznatky jsou v dalších článcích).  
 
David Kahn ve své knize "The Code-Breakers" (Řešitelé kódů, New American Library, 1973) 
cituje J.P. Manlyho, který kompletně zdiskreditoval způsob, kterým W.R. Newbold, profesor 
Pensylvánské university v roce 1921 "vyřešil Vojničův manuskript: "...celý útok byl veden na 
základě falešných předpokladů. My defakto nevíme, kdo rukopis napsal, ani kde nebo který jazyk 
byl použit pro zašifrování. Když se použijí správné hypotézy, cifra se možná ukáže jakožto velmi 
jednoduchá a snadná ..." 
 
Od doby tohoto prohlášení uplynulo 69 let a stále ještě s ním musíme souhlasit. Manly byl 
zástupcem vedoucího dešifrovacího oddělení MI18 v první světové válce a rozluštil několik 
obtížných cifer. Historie šla dál a příchod počítačů, které měly - podle všeobecného názoru - 



nahradit i základní lidské myšlení, přisliboval velký pokrok v luštění manuskriptu. Pochopitelně 
počítače neuspěly, protože ony mohou řešit problémy jen způsobem, který pro ně navrhneme a 
zatím naše návrhy nebyly zrovna příliš šťastné. Ta hlavní, "myšlenková" práce tedy zůstává pořád 
na lidech.  
 
Předkládám zde jeden takový scénář. Ačkoliv netvrdím, že se jedná o nějaký průlom - je tam jistě 
dost bodů, které si odporují - je zajímavé, jak některé části začínají mít jistý smysl, když se přitom 
spojí dohromady s historickými fakty. Rozdělil jsem scénář na několik bodů, které se snažím 
nejprve upřesnit. 
 
1) Autor rukopisu  : zatím jsme schopni identifikovat jako nestaršího vlastníka pouze Jakuba 
Horčického z Tepenče - jehož jméno spolu se slovem "Prag", i když vymazáno, je přesto vidět pod 
ultrafialovým světlem.. Marci sice tvrdí ve svém dopisu Kircherovi, že manuskript byl patrně 
koupen Rudolfem II, ale přiznává, že je to jen informace od Dr. Míšovského (tedy z druhé nebo 
snad i třetí ruky).  
 
Také informace o Johnovi Dee coby vlastníku rukopisu není nikde dokázána a Baconovo autorství 
neprojde ani povrchní zkouškou autenticity. Nejrealističtější předpoklad, že totiž byl rukopis 
napsán během Horčického života byl luštiteli zatím zcela ignorován . Jelikož ale datová ani jiná 
analýza rukopisu podpisu nebyl udělána, nelze takto dokázat ani to, ani ono. Takže nám zase 
zbývá jen Horčický a jeho jméno, připsané v rukopisu. A i to mohlo být napsáno někým jiným.  
 
Císař Rudolf II se obklopoval známými vědci jako byl Tycho de Brahe a Kepler, kteří, ač jejich 
vědecké zásluhy jsou nepopiratelné, se věnovali též - podle dnešního názoru - "pseudovědám", 
jako je třeba astrologie. Také Horčický zřejmě nebyl jen alchymista, ale i botanik - různé rostliny a 
byliny studoval jistě už jako lékárník - a také je možné, že byl mnohem univerzálnější vědec než 
bychom očekávali.  
Je tedy klidně možné, že manuskript napsal sam Horčický, řekněme jako svůj osobní vědecký 
deník, teda jako popis svých výzkumů. Dočasné utajení obsahu by se pak dalo logicky vysvětlit, 
jako snaha uchování těchto výzkumů, dokud nebude kniha vytištěna a tak i autorství zajištěno. Je 
také zajímavé, že se nenašly žádné další kopie rukopisu, což je dost neobvyklé. Ve středověku se 
totiž rukopisy často kopírovaly.  
 
Originální jazyk, ve kterém je rukopis psán, mohl být hodně vědecký - nebo alespoň plný 
vědeckých termínů, na rozdíl od jiných rukopisů. Pravda, jméno Horčického tam mohlo být 
vepsáno později někým jiným, ale to nevylučuje možnost, že Horčický mohl rukopis sám napsat. 
Pokud Bareš získal knihu nelegálně (jak známo, Horčického majetek byl po jeho vyhnání ze země 
vydrancován), mohl ovšem jméno vymazat dokonce on sám a nikomu se raději o tom nezmínit.  
 
2) Obrázky v rukopise opravdu vypadají spíše jako hrubé nákresy v poznámkové knize. Nejsou 
vůbec umělecké a pečlivě provedené jako ve středověkých rukopisech, ale spíše jakoby malovány 
nezkušenou rukou někoho, kdo v životě kreslil spíše vědecké skeče a schémata (teda až na květiny, 
které jsou provedeny detailněji a v barvách, ale ty zase neodpovídají skutečnosti). Věřím, že to 
byly striktně funkční ilustrace a bez doprovázejícího textu prostě nedávají správný význam. A ony 
podivné rostliny, tak podobné pozemským a přesto jiné, alespoň v detailech? Je docela možné, že 
to jsou hybridy, které Horčický vypěstoval křížením, právě v oné císařské zahradě, jejíž byl podle 
některých pramenů ředitelem? Nevím, zdá se, že asi ne. 
 



Napadají mě pouze dvě vysvětlení obrázků nahých žen v manuskriptu: buď opravdu vysvětlují 
určité "čarodějnictví", jak už někdo navrhl, anebo jsou to obrázky ženské anatomie, teda interní a 
gynekologie. Pravda, není tam mnoho přesnosti, ale nezapomeňme, jak málo bylo známo o 
lidském těle (obzvláště ženském) v té době. Vždyť první anatomická pitva ve stření Evropě byla 
provedena až v roce 1600 v Praze Dr. Jeseniem, profesorem Karlovy Univerzity. Byla to první 
vědecká pitva ve Střední Evropě a považována mnohými zřejmě ještě za akt kacířství.  
 
3) Mnoho obrázků v rukopise vypadá poněkud záhadně: neznámé rostliny, záhadné postavy, 
netradiční zvěrokruhy - to vše naznačuje, že obsah rukopisu mohl být docela explozivní, uvážíme-
li dobu, kdy byl napsán. Také křížení rostlin mohlo být považováno jako nebezpečné pletení pánu 
Bohu do řemesla. Je zde ovšem jedna velká námitka: proč by se Horčický, vychovaný Jezuity, 
míchal do "zakázaných" věd? Odpověď najdeme v duchu jeho doby, která vlastně předcházela 
osvícenství: reformací probuzená touha po vědění - jakémkoliv vědění - zasáhla už všechny 
společenské vrstvy a to i Jezuitské školy a univerzity. Už sám Rudolf, jinak přísný katolík, 
podporoval různý výzkum, někdy i takový, který se odlišoval značně od "oficiální linie" církve.  
 
4) Co vlastně víme o jazyce, kterým byl Vojničův manuskript (VM) napsán? Možná, že už 
neexistuje, ale je téměř jisté, že někdo jiný ještě musel mluvit stejným jazykem jako autor, jinak by 
nemělo smyslu VM psát. Dobře, řekněme tedy, že to byl jazyk přirozený, ne umělý. Horčický byl 
ovšem Čech, také Marci a dokonce i doktor Míšovský, který o rukopise tolik věděl, ač se jeho 
řešením zřejmě nezabýval (byl jen právník). Také Barschius byl podle jména a i toho, že byl 
přítelem Marciho, asi také Čech. Ti všichni mluvili jazykem, kterým se zatím nikdo v souvislosti s 
VM, alespoň co vím, nezabýval. Přitom spojení s Prahou bylo už od začátku jasné a také alespoň 
tři ověření majitelé byli Češi.  
 
Čeština je v podstatě jazyk slovanský, ale latina a polatinštěné české výrazy byly v době 
Horčického v Čechách běžné. Ovšem čeština měla - a ještě má - jednu raritu, pokud se týká písma, 
zcela odlišnou od jazyků jiných: zcela důsledně (míněno: víc než jiné jazyky) vypisuje měkké 
souhlásky a dlouhé samohlásky jako jednoduchá písmena s diakritickými znaménky nahoře (t.j. 
háčkem a čárkou). Dlouhé samohlásky se před Husovou reformou psaly zdvojeně nebo 
kombinovaně ještě s jiným písmenem a patrně ještě i dlouho po ní. České skloňování a časování 
by také vysvětlovalo, proč je ve VM zdánlivě tak málo stejných "slov". Ani to nebylo ještě 
zkoumáno.  
 
Co se týká doby, kdy rukopis vznikl, již mnoho badatelů si všimlo, že VM obsahuje mnoho 
náznaků, že byl napsán v šestnáctém století (nebo i na počátku sedmnáctého), tedy v době, kdy 
právě žil Horčický. Samo písmo rukopisu je velmi podobné tehdejší formě gotického písma, 
respektive jeho německé verzi. V té době bylo ovšem toto písmo používáno jak Němci, tak i 
Čechy, přičemž se občas vyskytovala ještě stará česká verze s dublety, vedle té nové, s Husovou 
diakritikou.  
 
Ovšem samotná čeština - ani jiný žijící jazyk - by úplně nestačila k utajení: bylo třeba ještě 
vyvinout zvláštní písmo. Geniálnost autora je tu zřejmá, použil totiž něco jako šifru (každé 
písmeno má svůj vlastní, rozdílný znak) a možná ještě kód (kde nahrazuje celé slovo jiným, zase 
celým slovem či předem určenou skupinou písmen) .  
 
5) Zkratky:  Rovněž bylo zjištěno, že "slova" ve VM jsou relativně příliš krátká pro němčinu či 
latinu - a ovšem i pro češtinu, bohužel :-). Možná, že jde o určitý druh těsnopisu, částečně podobný 



tomu dnešnímu. Na těsnopise je jedna zajímavá věc: je totiž závislý na jazyce, ve kterém píšete - 
proto máme těsnopis německý, český, atd. A to ani nemluvím o slovníku přídavných symbolů pro 
zkratky, předpony a přípony. Zde jsme pořád ještě na počátku výzkumu.  
 
Studoval jsem VM "abecedu" (jen tu, označenou EVA, je jich jinak víc), která nahrazuje neznámé 
znaky písmeny. Je to vlastně přepis textu VM znaků na písmena, arbitrárně zvolená.. Ta, ač zatím 
bez pravého ekvivalentu v naší abecedě, by nám pomocí frekvenční charakteristiky (t.j. jak často 
se které písmeno v psaném textu pro daný jazyk vyskytuje) pomohla určit jejich význam. To se 
dělá při každém, i moderním dekódování, ale zapomínáme zde na jedno: tam se to dělá obráceně - 
tam už jazyk známe (nebo máme lehkou volbu mezi několika a zkoušení je lehčí)).  
A o to právě jde: já si totiž nejsem jist, že navrhovaná abeceda (EVA transcription) je jednoznačná 
a perfektní. Na první pohled je zřejmé, že některé znaky jsou opravdu jednoduché (sektory), jiné 
ale vypadají jako kompoziční (skládají se z několika sektorů první kategorie). Proto jsou celé 
znaky (tj. předpokládaná písmena) ve VM oddělená, jinak by se nevědělo, kde které písmeno 
začíná a končí.  
 
6) Mezery. Jeden z počátečních předpokladů řešení VM, který se pokud vím příliš nekritizoval je 
ten, že mezera mezi "slovy" je přesně to: mezera mezi slovy. Zdá se to asi fantastické, ale proč by 
mezera nemohla být něco jiného než jen mezera? Anebo že by byly mezery uměle zpřeházené? Jak 
vychytralé by to asi bylo a navíc tak neuvěřitelné, že by to oklamalo i jinak nápadité jazykovědce a 
navíc to ještě víc přispívalo ke zdánlivé nerozluštitelnosti!  
 
7) Když mluvíme o pravém jazyce VM, musíme si uvědomit změny, které za tu dobu každý 
přirozený jazyk prodělal. Některým výrazům, často i celým větám by třeba našinec ani 
neporozuměl - srovnejme si třeba jazyk Shakespeara s dnešní angličtinou! Odhadl bych, že třetina 
tehdejších slov- hlavně podstatná jména - buď zmizela, nebo byly nahrazeny jinými či mají teď 
zcela jiný význam. 
 
8) Přejděme teď ještě k fantastičtějším hypotézám. Tak například je známo, že John Dee si 
dopisoval za svého pobytu v Evropě s lordem Cecilem Burghleym, což je historicky dokázáno - a 
možná i se Sirem Francisem Walsinghamem - což ještě dokázáno není. Spojení s těmito dvěma 
vysoce postavenými politiky a s královnou Alžbětou I - vedlo některé badatele k prohlášení, že pro 
ně pracoval jako špión u královských dvorů Evropy, hlavně tedy u dvora Rudolfa II (španělští - a 
tím i rakouští Habsburkové byli nepřáteli Anglie). Někdo se jistě zajímal o expertízu Deea v tomto 
oboru. Mohl to být právě Walsingham, který jak známo přispěl k dešifrování kódu nešťastné 
královny Marie Stuartovny, což ji nakonec stála i její hrdou skotskou hlavu. Dee možná i vymyslel 
nové tajné písmo pro špióny a byl by to opravdu podařený vtip, kdyby prodal Rudolfovi rukopis, 
který obsahoval jeho nový kód a tím si také hned otestoval schopnosti Rudolfových kryptografů :-
). 
 
9) Ještě něco k tom, zda VM je "podvržený padělek, který neobsahuje žádný text", jak se 
někteří badatelé domnívají. Je pravda, že ve středověku i později byly staré rukopisy velice dobrý 
artikl na prodej, často za cenu zlata ve stejné váze. Vyrobit padělek nebylo tak těžké: moderní 
metody zkoumání tehdy ještě nebyly, kdejaký starý pergamen postačil - přidal se čitelný, vhodný 
text a bylo to. A najednou je tu ale rukopis, který nelze přečíst. Proč? Proč by někdo vyráběl 
padělek, který nelze přečíst? Ovšem nečitelný rukopis může být ještě zajímavější, obzvláště 
vypadá-li jako reálný a nabízí -li (podle slov prodávajícího) třeba recept na výrobu zlata. Ovšem i 
moderní padělek se může dobře prodávat . . .  



 

Jak se tedy zdá, VM asi skutečně skrývá nějaký skutečný text. Už bylo dokázáno, že se jeho znaky 
vůbec nevyskytují čistě náhodně a dokonce že se vyskytují tak, jak to bývá v nějakém přirozeném, 
v době autora VM možná ještě existujícím jazyku. Jedno je jisté: ta pravá, skutečná hodnota VM je 
v tom, že ho ještě nikdo nerozluštil. Vyřešte záhadu a brzo bude i on zapomenut. Zatím je ale v 
současné době VM tou největší a nejsvůdnější výzvou badatelům v oboru kryptologie i 
jazykovědy.  
 

(konec) 
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Autor :  ©Jan B. Hurych  
Název :  OBJEV PRAVÉHO PODPISU HORČICKÉHO.  
 
 
 

 
Díky naší rozvíjející se spolupráci s Českou Republikou jsme mohli získat pravý podpis Jakuba 
Horčického z Tepence už v roce 2004 a to přímo z českého archivu. Tento podpis je zobrazen níže 
a je to zřejmě vůbec první takové zveřejnění.  
 

 
Jak už jsem se kdesi zmínil, je značně překvapující, že nositel jediného jména, které je přímo 
vepsáno v rukopise - a tudíž časově druhého, historicky doloženého majitele Vojničova 
rukopisu (VM), nebyl nikdy uvažován za víc než za "osobu, která obdržela VM jakožto dar od 
Rudolfa II". Přitom základ tohoto ohodnocení je založen na informaci "z třetí ruky" od Marciho, 
který se ve svém dopise jen cituje Mnišovského a jasně se distancuje od jeho spolehlivosti. Je 
pravda, že se od nálezu vymazaného "podpisu" nikdy nepochybovalo o tom, že Horčický rukopis 
vlastnil, ale nikdy nebyl považován za autora nebo alespoň za člověka, který by mohl vyřešit 
rukopis,  
 
Nehledělo se vůbec na to, že: 
a) byl velice nadaný výzkumník a experimentátor v botanice (a přitom nikdo nemůže popřít, že 
VM obsahuje hlavně botanické obrázky a na ně se vztahující text), 
b) byl pomocníkem jezuitského apatykáře v Krumlově a patrně jeho nejlepší student 
c) později zbohatl prodáváním svých vlastních lektvarů a medicín - jmenovitě jeho Aqua 
Sinapius - a to vše když byl ještě studentem na jezuitské univerzitě v Praze, v Klementinu. 
d) jako student, spravoval univerzitní zahrady a - podle jednoho zdroje - byl i ředitelem 
královských zahrad Rudolfa II 
e) byl také zručný alchymista a - podle jiného zdroje - možná i vedoucí Rudolfových 
alchymistických laboratoří 
f) byl zřejmě i dokonale obeznámený s astrologií, protože tehdy tyto dvě profese šly ruku v ruce 
(alchymisté museli provádět své pokusy při určitých nebeských konstelacích) 
 
Zatímco všechny tyto znalosti jsou silně zastoupeny právě ve VM, Horčický nebyl nikdy vážně 
podezříván z toho, že je něco víc než jen šťastný příjemce Rudolfova daru. Nikdo ve skutečnosti 
neví, proč dostal knihu jako dar - byl bohatší než Rudolf a mohl si knihu od něj klidně koupit :-). 
Zatímco všechny výše uvedené znalosti Horčického nebyly brány v úvahu, zdálo se víc vhodné 
opakovat šeptandu Dr. Raphaela, uvedenou v Marciho dopise.  
 
Rafael byl jednu dobu státní prokurátor, který "dokázal" Valdštejnovu zradu a to ve světoznámém 
soudním procesu. To už byl ovšem o  Valdštejn dávno zavražděn na císařův rozkaz - bez nějakého 
soudu - a tak bylo nutné tuto vraždu zdůvodnit. To se už ovšem zavražděný nemohl bránit a už 
vzhledem k tomu můžeme Dr. Raphaela považovat při nejlepším jen za velice "tvořivého" 
spisovatele . . .  
"Podpis" Horčického ovšem posloužil k doplnění historie VM. Nikde totiž není důkaz, že Dee 



opravdu VM Rudolfpovi prodal. Souhlas mezi 600 a 630 dukáty, které uvádí John Dee ve svém 
deníku, je patrně jen náhodný - Dee se sice ve svém deníku zmiňuje, že tuto sumu získal, ale 
neříká jak a za co, ačkoliv všude jinde v deníku přímo hýří detaily, například i o otm, jak s s 
Kelleym na příkaz "andělů" vyměnili manželky. Vojnič prostě potřeboval "chybějící článek" mezi 
Rudolfovým vlastnictvím a Horčickým. Vymyslel is tedy, že Rudolf VM Horčickému daroval. . 
Tak spojil dvě nedokázané situace ještě pochybnějším spojením. Tento poněkud romantický 
výmysl se ale opakuje ještě dnes, navzdory faktu, že "podpis" ve VM říká "Jacobi" ( tj. Jakubovo) 
namísto "Jacobo" (tj. Jakubovi), jak bychom u věnování očekávali. Ovšem nikdo se ani nenamáhal 
vysvětlit, proč by Rudolf platil za VM 600 dukátů ( téměř 2kg zlata) a pak ho dal generózně 
Horčickému jako dar (uvážíme-li, že Rudolf pořád potřeboval peníze :-) anebo proč se Marci tak 
rychle s rukopisem rozloučil a daroval ho - opět zcela zdarma! - Kircherovi. 
 
V mém jednom starším článku jsem už poukázal i na to, že vědomosti, které byly nutné k napsání 
VM byly právě ty, které jsem nahoře uvedl, že právě Horčický měl. Nikdo z námi "podezíraných 
autorů" ale neměl všechny tyto znalosti a tak jsem považoval za logické, že jsem ho k tomu 
seznamu autorů přidal. Abych mohl dále sledovat můj romantický scénář, bylo třeba získat 
Horčického rukopis pro srovnání - což se ostatně mělo udělat už dávno. To se konečně podařilo, 
díky asistenci pana Karla Šlajsny z Čech, který získal vzorek písma z archivu města Mělníka díky 
laskavosti pana Mgr. Máchy. Následuje text průvodního dopisu: 

 
Státní oblastní archiv Praha 
Státní okresní archiv M ělník  
Pod Vrchem 3358, 276 01  
 
 Vážený pan 
 Karel Šlajsna 
 Mělník  
 ------------------ 
 Váš dopis zna čky ze dne: 12 listopadu, 2003  
 Naše zna čka: 379/2003 
 Vy řizuje: Mach 
 V M ělníku, dne 9.2. 2004 
 
 V ěc: Rukopis Jakuba Hor čického z Tepence, hejtmana panství M ělník  
 
 K Vaší žádosti o vyhledání písemnosti s rukopisem a p řípadn ě  
 i podpisem  Jakuba Hor čického z Tepence, hejtmana panství M ělník  
 Státní okresní archiv  M ělník sd ěluje, že ve fondu m ěsta M ělník 
 se nachází n ěkolik listin vydaných  kancelá ří m ělnického panství  
 v období p ůsobnosti uvedeného hejtmana ve  funkci. Jeho ruka s e  
 objevuje na jediném listu z 18.11.1617,  adresovan ém městské rad ě  
 v M ělníce, a to v podpisu.  
 
 Kopii p říslušného místa vám zasíláme v p říloze. Do originálu je  
 možné  nahlédnout v badateln ě archivu v ú ředních dnech, tj. 
 v pond ělí a ve st ředu  od 8.00 do 17.00, v p řípad ě dohody i 
 v jiné dny. Archiválie zde budou pro  vás rezervov ána po dobu 
 jednoho m ěsíce.    
 
  



Podpis,  
Statni Okresní Archiv M ělník 
  

 

 
 
 

 
 



 
Obrázky ukazují celý vzorek ( s textem a Horčického podpisem) plus zvětšenou část bez podpisu. 
Text je zřejmě také psán Horčického rukou, zvláště písmena k, b, p, n jsou identická. Text jsem 
přečetli původně jen zlomkovitě, ale náš čtenář pan Nebeský nám jej opravil takto: 
 
"Jakub Horczyczky z Tepencze JMC (Jeho Milosti Císařské) jakožto Kralovny Czieske heytman 
Panstvi Zamku Mielniczkeho"  
 
To dává smysl, protože Mělník byl vždy považován za město královnino. Už od roku 1000 se 
dával hrad - a později i město - kněžnám a královnám věnem (první byla Emma, manželka 
Boleslava II). 
 
Text je zřejmě titul Horčického, když byl hejtmanem mělnického zámku. Hejtman zámku, který je 
uvnitř města, byl víceméně též velitelem města a okolí. Majetek na mělnicku mu byl původně dán 
jako záruka za peníze, které Rudolfovi půjčil (podle knihy "Kdo byl kdo?", vydala Rovina, 1992). 
Později, ale ještě před 1618 (kdy byl poslán do exilu protestantským Direktoriem), byl už 
velitelem Mělníka - viz datum našeho dokumentu, 1617 - a pronásledoval tam protestanty (podle 
knihy jeho současníka, Pavla Skály ze Zhoře: "Historie česká", vydaná později nakl. Svoboda 
1984, Praha - tato kniha byla sepsána někdy mezi 1618 and 1640, kdy Skála zemřel v exilu). Když 
se protestanti zmocnili vlády, nechali Horčického zavřít, ale později ho vyměnili za Dr. Jana 
Jesenia, zajatého v Uhrách císařskými a poslali ho do exilu. Po bitvě na Bíle Hoře se vrátil na 
mělnicko, ale po roce umírá pádem s koně (1622). 
 
Závěr:  
Hlavním důvod hledání Horčického podpisu ale nebyl ten, aby se snad dokázalo, že byl či nebyl 
autorem VM. Vzorek rukopisu však rozhodně pomůže zodpovědět některé důležité otázky:  
1) Srovnání rukopisu Horčického s vymazaným jménem (podpisem?) ve VM, které bývalo vidět 
jen pod ultrafialovým světlem, ale dnes už lze vidět i na barevných skenech VM na Netu (viz další 
článek)  
2) Srovnání s různými postranními poznámkami ve VM - zřejmě psanými někým jiným, než 
autorem - s rukopisem Horčického (to nás stále ještě čeká).  
Horní obrázek je vlastně zvětšenina poslední řádky, tak jak byla provedena už archivem. Je to 
úředně ověřený podpis, tedy "Jakub z Tepence", psaný česky ( jméno Tepenec je název hradu na 
Moravě, který byl už v době Horčického zříceninou). Už zde je malá nesrovnalost u "podpisu" ve 
VM : pokud by Horčický podepsal VM pro svou vlastní potřebu, napsal by to asi česky a nepoužil 
by latinu a první pád slova Tepenec.  
 
Na kopii ve VM (viz následující článek) jsou také vidět různé škrábance a použití nějaké kapaliny, 
patrně Vojničem samotným. Proč používal Voynich tak nevhodnou manipulaci místo neškodné 
fotografie je stále otázkou. Co se týká důvodu původního "vymazání": buď šlo o utajení jména 
Horčického ale spíše lavně toho, že byl kdysi majitelem, protože by se bralo v potaz, zda se 
rukopis dostal k Barešovi legálně či zda koupil ukradený rukopis.  
 
Srovnání "podpisu" Horčického ve VM s jeho pravým podpisem z tohoto článku (a i ostatních 
osob kolem VM) je provedeno v článku, Analýza možných autorů.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 



 



 
Autor :  ©Jan B. Hurych  
Název :   VM - VYHLEDÁVÁNÍ A VÝZKUM.  
 
 
 

 
Netřeba opakovat, že velká část výzkumu VM je věnována hledání historické pravdy, podporované 
starými záznamy souvisejícími s VM. Hledáme jméno autora, místo a rok, kdy rukopis vyšel, lidi, 
kteří o něm věděli nebo byli jakýmkoliv způsobem s ním spojeni, jakož i okolnosti kolem něho. 
Samozřejmě, naše hledání se zakládá na skutečnostech nebo náznacích v provenienci (dokument o 
původu), některých historických dokumentech a faktech - ale někdy to jsou jen věci z doslechu nebo 
povrchně přisouzené. Ať už je to jak chce, je to pravděpodobně logický a nejobvyklejší postup. Není 
divu, že některé z výsledků výzkumu odrážejí také osobní zaujatost, ale ta může být - a měla by být - 
vysvětlena v diskuzi.  
 

 
Co je však znepokojující je skutečnost, že se obáváme odchýlení od naší staré zlaté cesty, kde se 
buduje jen na předchozím výzkumu a zanedbávají se jiné zdroje informací. Pravda, nedočteme se o 
nich v provenienci a rozhodně už ne v tom množství knih o VM, které vesele propagují něco, co 
většina z nás už ví (ale co je možná užitečné pro širokou veřejnost), i staré věci, které byly 
vyvráceny už dávno (a co je ovšem velmi kontraproduktivní pro náš výzkum).  
 
Dovolte mi, abych to ukázal na několika příkladech. Stále ještě ztrácíme obrovské množství času, 
snažíce se získat informace o císaři Rudolfovi II, který zřejmě nikdy neviděl VM a možná ho ani 
nikdy nevlastnil. Naopak, nesnažili jsme se ale nikdy hluboko proniknout do dokumentace osob, 
které znali a možná i studovali VM v minulosti. Jedním z typických příkladů jsou samozřejmě 
poznámky Georgiuse Bareše zaslané Kircherovi s VM - jejich případná existence byla zřejmě 
ignorována i samotným Vojničem, protože neexistuje žádný záznam, že je někdy vůbec hledal. To 
je samozřejmě těžko uvěřit, i když jednou tvrdil, že si nejprve ani nevšiml jména Bacon v dopise 
Marciho. Takový případ by mohl být omluven tím, že čekal na úřední překlad Marciho dopisu, ale 
jak mohl ignorovat Barešovy poznámky, když dopis sám tvrdí, že byly součástí balíčku s VM? A 
protože Kircher věděl o Barešovi a jeho snaze vyřešit VM, jistě si uvědomil, že Bareš byl asi 
jediný, kdo něco o VM věděl a jeho poznámky si jistě schoval. Mimochodem, co se stalo s 
Vojničovými poznámkami o jeho vlastním řešení VM? Už je někdo hledal?  
 
Podobně víme, že Gaspar Schott byl asistentem Kirchera, teda něco podobného jako „manažer pro 
styk s veřejností“, a byl pravděpodobně také autorem mnoha historek o něm. Je pravděpodobné, že 
viděl VM a na rozdíl od Kirchera, který o tom podezřele mlčí, mohl se sám o VM zmínit ve svých 
knihách nebo korespondenci.  
 

 
Další v řadě je samozřejmě páter Kinner, který napsal dva dopisy Kircherovi, kde se zmiňuje o 
Marcim a VM, ale lze pochybovat o tom, že opravdu viděl VM před tím, než byl poslán Kircherovi. 
A nezapomínejme Mnišovského, který věděl o VM dříve než Marci a možná ještě dříve, než Bareš. 
Byl to přece on, kdo řekl Marcimu, že je podezření, že VM napsal Bacon. Byl totiž sběratel 



rukopisů pro Rudolfa (skutečnost objevená celkem nedávno), a mohl mít nějaké znalosti a přehled.  
 
Také jsme zanedbali studovat knihu napsanou Mnišovským - byli jsme uvedeni v omyl nesprávným 
posouzením knihy p. Dobrovským, když navštívil Švédsko a spojovali jsme to s tím, že Mnišovský 
učil císařova syna češtinu. Stále jsme opakovali nesmysl, to je jen učebnice češtiny, zatímco naši 
kolegové, čeští kryptografové, už dávno věděli, že je to kniha o nových metodách kryptografie, 
vůbec první v Čechách. Stále ignorujeme skutečnost, že Mnišovský sháněl rukopisy pro Rudolfa v 
Horním Rakousku a že by mohl být sám, kdo "předal" VM Rudolfovi. Samozřejmě nic z toho se 
nehodí do naší zastaralé provenience, dogmaticky imunní proti všemu, co by nesouhlasilo s 
legendami tam uváděnými.  
 

 
Faktem je, že jsme prozkoumali do hloubky různé spisy a soukromé deníky Johna Dee, který byl 
poprvé zmíněn v souvislosti s VM až Vojničem, díky možné souvislosti s Rogerem Baconem, 
protože byl - a to ještě jen možná - majitelem VM. Bylo to založeno na náhodné podobnosti mezi 
600 (640 podle jeho deníku) dukáty, které byly údajně vyplaceny Dee samotným Rudolfem. A to se 
mělo stát ve stejném roce kdy Rudolf vypudil Dee a Kelleyho z Prahy jako čaroděje - poněkud 
nesmyslné, ne? Současně jsme zanedbávali některé další způsoby, jak se mohl dostat VM do Čech 
(zejména z východu nebo jihu). Také jsme úplně ignorovali možnost, že VM byl napsán přímo v 
Čechách (jak byl třeba Codex Gigas, Ďáblova bible), třeba i Horčickým samotným. Byl to totiž, jak 
se zdá, jediný učenec, který měl dostatečné znalosti ve všech oborech uvedených ve VM (botanika, 
lékárnictví, byliny, astrologie a praktická alchemie).  
 
Také tady máme čtyři osoby spojené s VM (Mnišovský, Horčický, Bareš a Marci), a ano, všichni 
byli Češi, ale ani to nám to nic neříkalo :-). Samozřejmě, popíralo by to předem odhadnuté stáří 
převzaté z provenience a tak to Bacon vyhrál kontumačně - doslova při prvním pohledu Vojniče na 
VM, jak sám přiznal :-). Také bychom měli udělat detailnější výzkum díla a korespondence Dr. 
Dobřenského, který byl Marciho studentem i pátera Moretuse, který dovezl první dopis Bareše do 
Říma a s největší pravděpodobností viděl VM už dříve, možná na popud Bareše, aby osobně 
přesvědčil Kirchera, že VM není padělek.  
 
Nyní ještě něco z nedávné minulosti: už se někdo snažil zjistit něco ze soukromé dokumentace 
zanechané slečnou Nill, důvěrnicí jak Vojniče tak i jeho manželky Ethel? Nic se také nebral ohled 
na skutečnost, uveřejněnou Newboldem v jeho knize - možná chybně, možná záměrně chybně - že 
se mu Vojnič přiznal, že našel VM v jednom rakouském hradě (nebo v hradě na jihu Evropy, jak 
Vojnič sám uvedl ve svém článku). Příliš důvěřivě jsme přijali předpoklad, že to byla vila 
Mondragone, ačkoliv z korespondence Vojniče s Mondragone (uložené v Beinecke) není vidět, že 
tam - kromě jiných rukopisů - opravdu koupil také právě VM. Moc ochotně jsme přijali předpoklad, 
že rukopis z Prahy, zmíněný Marcim v jeho dopise je opravdu VM a ne nějaký jiný, podhozený k 
dopisu, ať omylem nebo záměrně. Marci v dopise totiž neuvádí podrobnosti o VM obsahu a 
odlepením dopisu z knihy, kde byl umístěn (což je samo velmi neobvyklá shoda okolností ve světě 
antik :-), se Vojnič zbavil pravého důkazu totožnosti.  
 
Také jsme příliš rychle uvěřili, že se nikdo o tak starém rukopisu nezmínil ještě před Barešem. 
Rukopis, který dnes vyvolává tolik zájmu, mohl být sotva ignorován učenci šestnáctého století či 
dokonce ještě dříve. A ta legenda o šeptandě u dvora, o které se zmínil Mnišovský? Ani ta se 
nepopisuje v žádné knize ani v memoárech členů pražského císařského dvora.  



 

 
Tyto nesrovnalosti jsou příliš vážné na to abychom je ignorovali jen proto, že dělají dnešní 
provenienci méně důvěryhodnou. A co je důležitější - ony uvádějí předpokládané datum původu 
VM v provenienci v pochybnost. Doufejme, že uhlíkové datování rukopisu, které je nyní v procesu, 
pomůže zúžit rozpětí času, kdy mohl být VM napsán. Pravda, bude to pouze určení doby, kdy byly 
vyrobeny jeho pergameny, ale alespoň budeme vědět, že nemohl být napsáno dříve. Stejně jako u 
Turinského plátna, zůstanou vždy nějaké pochybnosti a budeme muset spoléhat i na historická fakta 
z výzkumu. Nicméně to není nic nového: výzkum není jen nalézání dat, ale hlavně jejich 
posuzování a ověřování.  
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Autor :  ©Jan B. Hurych  
Název :   VELKÝ KVANTOVÝ SKOK (novinka z TV)  
 
 
 

 
Ano, je to novinka, na kterou jsme čekali skoro sto let - zda někdo udělá test VM radioaktivním 
uhlíkem a tak přibližně zjistí stáří rukopisu VM. Nu ne tedy dobu, kdy se rukopis psal, ale alespoň 
stáří pergamenu, jinak řečeno, dobu, kdy nebohá telata (nebo ovce) přišla se svou kůží na trh. 
Znamená to snad, že zahodíme veškeré naše teorie, které nesouhlasí přesně s uvedeným 
intervalem?  
 

 
Nejprve ale raději od začátku: 10 prosince vysílala rakouská relevizní stanice ORF v 9 hodin večer 
pořad o VM, kde autoři Walter Koehler, Andreas Schulze (ten, co režíroval "Princeznu Vampírů", 
o té si ale napíšeme někdy jindy) a René Zandbergen, nám známý jako encyklopedista VM, 
uváději historii VM a nová fakta, která byla během jejich výzkumu získána.  
 
Ať už by byly výsledky jakékoliv, jedna věc je jasná: jde skutečně o "kvantový skok". Ano, oni 
totiž předali - za spolupráce s knihovnou Beinecke, kde se VM nachází - vzorky některých listů 
arizonské Crone laboratoři (která nedávno určila stáří Ďábelské bible a předtím Turinského 
plátna) k otestování. Je zřejmé, že to bylo nákladné, ale to si filmaři mohou dovolit. Laboratoř 
určila, že materiál, rozuměj pergamen - pochází z let 1404 až 1438. Tím se ovšem ocitly na druhé 
koleji všechy teorie o původu VM, zabírající dobu nejen starší (Roger Bacon, některé italské 
zdroje, Inkové, templáři a jiní), ale i mladší. Laboratoř totiž dodává, že použitý inkoust byl 
aplikován asi ve stejnou dobu, že tedy i napsání VM spadá zhruba do téhož časového intervalu.  
 
To už je ale asi jen odhad - zatíím se moc nemluvilo o přesném stáří inkoustu a podobně. Pokud je 
to pravda, tak by to eliminovalo veškeré teorie nejen starší, ale mladší (Francis Bacon, Horčický, 
Hájek, Dee či Kelley, atd.). Je to ale s tou eliminací tak vážné? Nu není. V podstatě zde máme tři 
námitky, které lze časově rozdělit takto a všechny se týkají onoho stáří, tj. doby, kdy byl skutečně 
VM napsán: 
 
1) Úsek 1404 až 1438: Už u turinského plátna, viz můj článek zde (TURINSKÉ PLÁTNO A 
VM), se objevilo mnoho chyb, které se při testování vyskytovaly, např. zaujatý výběr vzorků z 
částí obnovených po požáru, statistická nepřesnost, špatná oprava karbonové metody na 
nekonstantnost uhlíku ve vzduchu v minulých stoletích a biologické znečištění z pozdější doby. 
Teď je ovšem brzo něco kritizovat, když neznáme detaily. Ale i kdyby byly výsledky přesné, stáří 
rukopisu může být stejně zcela jiné, viz níže. 
 
2) Ůsek před rokem 1404: Řekněme, že originál byl napsán dříve, pochopitelně na jiném 
pergamenu a to, co my máme, je jen pozdější opis originálu, který se zatím ztratil. Ano, mnoho 
starých rukopisů se takhle docela běžně opisovalo, například v klášterech, a dnes existují právě jen 
ty opisy. Možná řeknete, že to není důležité. Ano, zatím ne, ale až VM rozluštíme (všimněte si, že 
neříkám jestli, ale až - pořád totiž věřím, že VM má skrytý text), může se jeho obsah týkat doby 



starší, než je doba podle 1). A co je horší, nebudeme vůbec vlastně vědět, kdy byl originál napsán 
(pokud na to nebudou narážky v jeho textu). To by znamenalo, že jakákoliv teorie o starším 
původu než z roku 1408 může klidně platit dál a nelze ji vyvrátit.  
 
3) Úsek po roce 1438: Tady je to ještě pochybnější. Panenské, tj. čisté pergameny se totiž 
ukládaly ve skladištích a tam přečkaly často i staletí (čisté listy se nacházejí dokonce ještě dnes). 
Zvláště v období, kdy bylo oblíbenou zábavou davu drancovat kláštery (třeba v Anglii za Jindřicha 
VIII či královny Alžbety - sám Dee takhle sehnal desítky rukopisů) nebyl žádný problém získat 
čisté - a hlavně staré - pergameny (lupiči o ně neměli zájem, ti hledali jen zlato a jiné cennosti :-). 
Nu a to už by nikomu nebránilo, aby ty čisté stránky sebral a popsal někdy i daleko později. Ano, 
dokonce možná až ve dvacátém století - šlo by jen o to, vyrobit rychle-stárnoucí inkoust, případně 
ho někde uschiovaný najít. Pokud nebudeme znát stáří inkoustu (a musí odpovídat době podle 1), 
nemůžeme tyto teorie vyvrátit.  
 
Pravda, odborníci nám tvrdí, že pergameny byly popsány hned - čekáme tedy už jen na důkazy. 
Zrovna tak je rozporné jejich prohlášení, že VM sice není podvod (fraud), ale na druhé straně 
tvrdí, že jde o možný hoax. Osobně si myslím, že i hoax je podvod, je to jen jiný způsob klamání 
veřejnosti. Ovšem hoax mohl napsat sám autor, když úmyslně dodal cizí nebo nesmyslný text. 
Jisté je, že VM ale nic takového nepředstírá, nesnaží se tedy nikoho viditelně oklamat. A 
nesmyslný text? Co když VM napsal mentálně rozrušený člověk? Jeho text by sice nedával smysl, 
ale nešlo by ani u úmyslný podvod ani o hoax . . . 
 
Tak či tak, rakouskou televizi jsem sice nechytl, ale budu se snažit sehnat videoklip a hlavně to, co 
bude o tom později napsáno. Podle ohlášení pořadu (viz překlad níže) se máme na co těšit. Jisté je, 
že už v lednu budeme vědět víc a budeme vás zde informovat, ale to už bude v nové SF-inze. 
 

 
 
Překlad ohlášení pořadu na stanici OR: 
 
. Vědci objevili, že Vojničův rukopis je originální.  
 
Vídeň - Tajemný rukopis, který je mátl výzkumníky po desetiletí je datován do 15. století a je to 
podle amerických studií originál, jak bude předvedeno ve čtvrtečním vysílání rakouské ORF 
televize. Mnozí historici se dosud domnívali, že tak zvaný Vojničův rukopis, který obsahuje 
ilustrace souvisejících s přírodními vědami, je padělek, jež matematici ani jiní odborníci nebyli 
schopni dekódovat.  
 
Kniha je pojmenována po polsko-americkém antikváři Wilfridu Voyniči, který jej získal v roce 
1912 v Itálii. Výzkumníci z University of Arizona použili radiokarbonové datování na 246 
stránkách a zjistili, že pergamen se datuje mezi 1404 a 1438 -, řekl Walter Koehler, producent 
ORF, který vyrobil televizní dokument o rukopise.  
 
Kromě toho, odborníci na Crone Research Institute v Chicagu zjistili, že inkoust nebyl přidán až 
někdy v pozdějším období. Text byl pravděpodobně napsán v severní Itálii. Před těmito nálezy, 
"nebyl žádný vážný odborník, který by datoval VM do před-kolumbijské doby," řekl Koehler, "ale 
spíše až do 16. století, kdy kódované texty byly v módě".  



 
Přestože tvůrci dokumentárního snímku nebyli schopni odemknout tajemství samotného textu, 
datování nyní umožňuje výzkumným pracovníkum zanedbat pozdější kódovací techniky a zaměřit 
se na nové přístupy, řekl Koehler . 
Nicméně, někteří odborníci, jako je z Německa René Zandbergen, si myslí, že záhadné popisy by 
mohly být jednoduše ozdoby, které mohou být odvozeny z arabštiny.  
 
Dokumentární film o rukopise, který je veden na univerzitě v Yale, bude vysílat rakouská televize 
ORF 10. prosince 2009.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 



 
Autor :  ©Jan B. Hurych  
Název :   JEŠTĚ JEDNOU MNIŠOVSKÝ  
 
 
 

 
V poslední době se mi opět nečekaně připomněl tajemný Dr. Raphael Mnišovský (viz mé dřívější 
články, uvedené v Enigmě). Mluvil jsem s jedním z mých přátel o nějaké knize, a ne a ne si 
pamatovat název či autora, jen jsem mu mohl citovat některé věci z jeho obsahu. Bohužel to 
nepomohlo: m;j přítel totiž nikdy tu knihu nečetl. Vrátil jsem se domů a téměř okamžitě jsem si 
vzpomněl, kde mám knihu zapsánu, i se jménem autora. . . .  
 

 
A pak jsem si náhle uvědomil, jak asi musel být zmaten Mnišovský, když se ho Marci ptal na VM - 
rukopis totiž nemá ani autora ani název a za předpokladu, že Mnišovský nikdy neviděl VM , bylo 
by pro něj naprosto nemožné identifikovat VM s jedním konkrétním rukopisem ve vlastnictví 
Rudolfa II, i kdyby je Mnišovský viděl opravdu všechny. Marci, který ovšem viděl VM u svého 
přítele Bareše, mu pravděpodobně popsal i obrázky, písmo a detaily. Ale nic by stejně nezabralo - 
Mnišovský sice mohl vidět některé knihy v knihovně císaře, ale na žádnou z nich by se asi nehodil 
Marciho vágní popis VM. . . . .  
 
Ale takhle ta schůzka Marciho s Mnišovským ovšem vůbec neprobíhala. Jak to víme? Zkusme si 
analyzovat jediný záznam o tom, co bylo řečeno mezi Marcim a Mnišovským, ve slavném dopise 
Marciho Kircherovi:  
 
"Dr. Raphael, lektor českého jazyka pro Ferdinanda III, pozdějšího českého krále, mi řekl, že kniha 
patřila císaři Rudolfovi a že dodavateli, který mu přinesl knihu přinesl, za ni dal 600 dukátů. Věřil, 
že autorem byl Roger Bacon, Angličan. " (Cituji zde překlad ze stránky René Zandbergena , jh). "  
 
Z toho je zřejmé, že:  
1) Dr. Raphael není nikdo jiný než Raphael Mnišovský, lektor Ferdinanda, atd., prostě historická 
osobnost.  
2) Marci zřejmě cituje slova, jak mu je Mnišovský osobně řekl  
3) V citaci není žádné "možná" : Mnišovský "věděl", že Rudolf vlastnil VM, atd.  
4) Se stejnou jistotou, "věděl", že Rudolf zaplatil "dodavateli" 600 dukátů za onu knihu  
 
Pak ale máme ne už tak jasné prohlášení, v druhé větě v dopise: mužeme si totiž slovo "věřil" 
vykládat třemi různými způsoby. Kdo vlastně "věřil"? Byl to Rudolf nebo Mnišovský anebo 
"dodavatel" knihy? Všechny tři osoby byly totiž uvedeny v předcházející větě. S touto větou také 
zřejmě souvisí rovněž následující věta Marciho, kterou jsem výše neuvedl: "Zde nechávámn 
rozhodnutí, jak se na to dívat, jen na vás".  
 
Nu a tady to teda máme: Marci zřejmě nepochyboval o tom, že VM je opravdu ten rukopis, o 
kterém Mnišovský mluvil, ani o tom, že jej vlastnil Rudolf II. On měl vlastně jen pochybnosti o 
Baconově autorství - a v tom mu kupodivu dalo nedávné datování radiouhlíkem za pravdu. Musím 
se přiznat, že původně jsem si myslel, že Marci podezíral celou tu historku jen jako dvorní 



šeptandu. To bylo až do té doby, než jsem si přečetl v knize R.J.W. Evanse, Budování habsburské 
monarchie, jeho citaci Mnišovského, který tvrdil, že kdysi "hledal rukopisy související 
(associated) s Rudolfem a pracoval v klášterních knihovnách .." Pak jsem si Marciho dopis 
znovu přečetl a uvědomil si, že Mnišovský zřejmě opravdu věděl, o čem mluví, že tedy asi VM sám 
viděl.  
 
Samozřejmě to slovo "související" (též lze přeložit jako "v souvislosti" či "ve spojení") si můžeme 
vysvětlit dvěma způsoby:  
 
1) Mnišovský dostal povolení od Rudolfa hledat pro něj staré rukopisy. To je docela možné, protože 
v roce 1602 již zveřejnil českou verzi Paprockého knihy (většinou jeho překlad z polštiny), kde 
přidal svou vlastní kapitolu o klášterech a v mnohých opravdu byl (bylo mu tehdy 22 let a Rudolf 
abdikoval až v roce 1611), nebo  
 
2) Po smrti Rudolfa hledal na různých místech pozůstatky Rudolfovy knihovny, která bylo po roce 
1612 rozptýlena po Evropě. V té době už císař Matyáš rozprodal její část a zbytek byl později 
zabrán jako válečná kořist Švédy v roce 1648 (to už ale byl Mnišovský ctyři roky mrtvý).  
 
Třetí možnost, že by hledal "staré" rukopisy o Rudofovi, by byl ovšem nesmysl. Jakkoliv se to zdá 
divné, jsou možnosti 1) i2) podpořeny jednou skutečností - že totiž Mnišovský musel vidět rukopis 
na vlastní oči v Rudolfově sbírce, jak už jsme ukázali výše. Je sice pravda, že mohl vidět VM až 
později a někde jinde, ale protože sá rukopisy sháněl, měl k nim jistě přístup. Dokonce se zdá, že 
měl nějaké silnější spojení a detailnější vědomosti o VM, které si dnes už jen můžeme domýšlet. 
Sám byl navíc autorem první kryptografické knihy v Čechách a jistě by ho VM také z toho důvodu 
velmi zaujal.  
 
V prvním případě by mohl být on sám onen "dodavatel" který přinesl rukopis Rudolfovi ( a s ním i 
"Baconskou teorii", ať už z poslechu nebo jako vlastní názor). To je také podporováno skutečností, 
že tak dobře znal cenu, kterou Rudolf za rukopis zaplatil. Svědčí také o dobrém pozorovacím 
talentu Marciho, že o této teorii zřejmě pochyboval (patrně proto, že on sám také VM viděl :-).  
 
Druhá možnost je ješě zajímavější: je-li to pravdou, že hledal knihy, co bývaly v Rudolfově 
knihovně, pak to mohl být sám Mnišovský, co VM našel a získal pro Bareše sehnal. Byli totiž téměř 
stejného věku a mohli se znát třeba z klementinské univerzity. Je opravdu podezřelé, že ani Bareš 
ani Marci nikde neuvedli, jak se VM dostal k Barešovi. Marci to možná nevěděl ani netušil, ale 
Bareš to vědět musel, ale nikde neřekl. Proč? Mnišovský byl také císařský zplnomocněnec pro 
konfiskace (po porážce českého povstání) a mohl rukopis získat ne zrovna legálně. A opatrný Bareš 
by ho jistě nechtěl uvádět v nebezpečí a tím i sebe sama. A byl by to i důvod k vymazání jména 
Horčického . . . 
 
A tady je právě ta potíž s těmito dvěma teoriemi: je to právě jméno Horčického napsané ve VM. 
Ale možná, že to žádná potíž ani není: dnes už víme, že to není jeho podpis ani exlibris, ale že bylo 
napsáno jinou rukou. Zajímavé je, že naše analýza rukopisu (rozuměj "ruky", viz náš článek 
"Podpisy Horčického a jejich porovnání" zde ve SF-inze) osob nějak spojených s VM, ukázala jen 
jediný rukopis, který byl opravdu nejblíže písmu onoho VM "podpisu": je to právě písmo 
Mnišovského (ke srovnání jsme použili jeho ručně psanou knihu "Constructio sive strues 
Trithemiana "). Jednotlivá púísmena jsou oddělena - na rozdíl od ostatních podezřelých - a písmena 
jsou jednoduchá, téměř moderní a značně podobná.  



 
 

 
 
Jan B. Hurych, 23 prosince 2009  
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Jak už jsme tu psali, v prosinci dávali v rakouské televizi ORF skoro hodinovou filmovou 
dokumentárku o Vojničově rukopisu. Jedním z poradců byl i nám známý encyklopedista VM, René 
Zandbergen, a celou akci lze kvalifikovat jako "kvantový skok", především proto, že se podařilo 
určit čas, kdy byl rukopis napsán - přesněji řečeno, kdy byly vyrobeny čisté pergameny. Z hrubého, 
předběžného překladu německého komentáře k filmu se dovídá divák mnoho zajímavého, i když my 
některé věci jako studenti rukopisu už dávno známe. Zde je ted náš popis obsahu filmu, jak se to 
dovídáme podle našeho - poměrně hrubého - překladu jeho textu do češtiny.  
 

 
Jak už jsme napsali, dokumentárka je velmi důležitý mezník ve výzkumu VM. Je to totiž nejen 
kvantový skok, díky vlastně prvnímu uhlíkovému datování, ale i revoluční zvrat, protože svýnm 
datováním VM činí většinu teorií neplatnou - možná všechny, protože nikdo předtím se nezmiňuje 
o autorovi, který žil právě v době, dané datováním VM. Budeme zde komentovat film v pořadí, v 
jakém se v něm citáty objevovaly. 
 
V úvodu film líčí, jak ani vojenští kryptografové pod vedením Williama Friedmana nedokázali VM 
rozluštit a vrací se k nálezu samotnému, jak Voynich našel v krabici rukopisů náležejícím 
Kircherovi i rulopis, který byl později nazván - z nedostaku ničeho hmatatelnějšího - rukopisem 
Vojniče. Dále říkají, že v bedně byly i jiné rukopisy, které náležely Kircherovi. Oosbně si nejsem 
jist, jak na to přišli, když v knihách byl jen exibris generála řádu Jezuitů Beckxe, který žil značně 
později než Kircher.  
 
Dále prohlašuje René, že se původně domníval, že bude moci VM lehce přečíst , ale že se mýlil. To 
můžeme potvrdit my všichni, kdo jsme se kdy VM věnovali a pořád to ještě platí :-). Vedoucí 
konzervátorka Beinecke, Paula Zyats, se podle filmu domnívá, že VM je kniha o rostlinách, 
pravděpodobně herbář, i s recepty. Patrně to bude kniha o lázeňské a jiné léčbě, možná i tajemství 
pramene mládí, tvrdí. A tajemné písmo? S některými recepty mohl autor přijít do sporu s církví, 
proto prý vše utajil. . .  
 
První stopu k autorovi prý objevil právě Vojnič, a sice podpis Horčického. Zcela náhodou, díky 
špatnému procesu při vyvolávání fotostatů, tj. kopií. Že jde o jeho podpis, potvrzuje René 
srovnáním s jeho exlibris (náš závěr je ovšem opačný, viz naše články "Objev pravého podpisu 
Horčického", "Analýza možných autorů rukopisu VM" a "Podpisy Horčického a jjeich srovnání", 
všechny zde ve SF-inze). Dležité ovšem je, že to jméno je tma opravdu vidět. 
Kevin Repp, kurátor sbírky rukopisů Beinecke Library, si naopak myslí, že většina rostlin má jen 
málo podobného s opravdovými rostlinami. Je to spíše podobno lidské anatomii či abstraktním 
symbolům. Zdá se tedy, že se nejedná o botanický materiál (to je mimochodem i můj názor, j.h.). 
Dále se tam podotýká, že zobrazení rostlin není z doby pozdější, třeba Horčického, kdy záleželo víc 
na přesnosti - opět něco, co jsme tvrdili, že pravý herbář musí mít, jinak nemůže být používán :-). I 



to jsem kdesi tvrdil.  
 
Další část filmu se věnuje autorství Bacona, což je vlastně nadbytečné, protože podle stáří 
pergamenů vůbec nepřipadá v úvahu (žil víc než sto let předtím). Snad je to proto, že stáří VM bylo 
určeno až když byl scénář už napsán, snad proto, se o něm zmiňuje už Marci. Je zajímavé, jak ta 
nereálná legenda dosud přežívala, i když jsem proti ní bojoval - tehdy ovšem jen na základě logiky -
už před dvanácti lety. Dokumenárka také naznačuje, že se nejedná o jakýsi pracovní deník 
Horčického, protože by byl pro ten účel asi hodně drahý. 
 
Komentář se také hodně věnuje pochybené teorii Gordona Rugga, který považuje VM za Kelleyho 
padělek - také tuto teorii staví datování na vedlejší kolej. To si ovšem zavinil Gord sám: neměl do 
toho tahat navíc Kelleyho, jen proto, že byl podvodník. To samotné přece není žádný důkaz, že VM 
je padělek - podvodníků tehdy bylo jistě hodně. 
 
Náš známý Richard Santa Coloma, který tvrdí, že VM napsal v 16 století Cornelius Drebbel, si 
také bude muset svou hypotézu trochu předělat. Pravda, mechanik a optik Drebbel sice žil u 
Rudolfova dvora v Praze, kde snad dokonce předváděl svůj vynález mikroskopu, ale zatím nikdo ve 
VM nic mikroskopického nenašel. To jen Newbold si myslel, že nevysvětlitelné obrázky zobrazují 
hvězdné nebuly a to ještě jen viděné astronomickým dalekohledem - který by ovšem musel 
vzniknout dříve než v době Galilea.  
 
Odborník na mikroskopii, Josef Barrabas zkoumal rukopis a byl to on, který vybral 4 vzorky 
rukopisu a zaslal je do Ariznony k radiaktvnímu určení stáří. Navíc také zkoumal rukopis pod 
mikroskopem a neshledal žádné chyby, které normálně padělatelé dělají, což opět nic nedokazuje. 
Paula Zyats také říká, že pergamen byl velmi hladký a minerální pigmenty velmi dobré kvality, 
neboť barvy jsou i dnes velmi jasné. To vše potvrzuje, že vyrobit takovou knihu bylo asi velmi 
nákladné. Tak například některé skládané listy pergamenu musely být řezány z centra kůže zviřete, 
tedy z té nejdražší části.  
 
Na kryptografii se redaktoři zase ptali Gerharda Strassera, který je odborníkem na historické šifry. 
Vysvětluje ve filmu velmi starou Césarovu šifru a jejím zlepšení při použití kódovaných slov pro 
jisté osoby či věci. Takové šifry bylo obtížnější řešit. Svou teorii nepředložil. Také Kelley je nám 
opět připomínán, protože vymyslel umělé andělské písmo a jazyk - jenže on se s tím nijak ani 
netajil :-). Proč jej vůbec připomínali, to nevíme: odborníci dokázali stáří rukopisu, i to, že to není 
podvrh. To, že si Dee a Kelley na jednu noc vyměnili manželky, údajně na popud andělů, ovšem 
dali autoři do dokumentárky asi jen pro zajímavost, snad aby byl film víc sexy.  
 
Také se dovídáme detaily testů na stáří a to radioaktivním uhlíkem: jednalo se o 4 poměrně velké 
vzorky. Nálezy byly velice blízko a výsledný rozsah doby vzniku je mezi 1404 a 1438 ( podle 
transkriptu scénáře) a to se spolehlivostí 95 procent. Stejná laboratoř mimochodem určovala stáří 
Turinského plátna. Dále se uvádí 1420 jakožto střední hodnota prro vznik VM. Ono stáří nás ovšem 
nepřekvapuje, poukazuje na něj i například renesanční střihy vlasů namalovaných osob, saggitarius 
používá místo luku kuši a podobně. Jinak je to pochopitelně jen datum, kdy byla telata zabita,VM 
se ovšem možná psal několik let a kdy byl přesně ukončen, to také nevíme. Podle teorie dvou rukou 
- rozuměj autorů - mohlo psani překrýt i dvě generace. Co se týká stáří originálu rukopisu, může být 
ovšem ještě starší, je-li to, co máme, jen kopie a originál se ztratil. Na druhé straně může být 
rukopis značně mladší: kláštěry si vedly velké inventury panenských, tj. nepopsaných pergamenů a 
některé se nalézají ještě dnes. Tak či onak, obě varianty ale mají malou pravděpodobnost. 



 
Poslední nález tj. ten, že na jednom foliu autor namaloval hrad, který má zuby na svém hrazení (tzv. 
merlony) ve tvaru vlašťovčího ocasu, tedy typ, který se v té době vyskytoval hlavně ve sevrní Itlaii, 
není vlastně ani žádný rakouiký nález. Diskutovali jsme to už před dvěma lety ve VM Listu a v 
archivu je nejméně 13 příspěvků. Nešťastné není jen to číslo, ale i to, že to autoři zapomněli ve 
filmu uvést :-). Uvážíme-li, že jinak uvedli autory všech teorií, co už neplatí, je těžko uvěřit, proč 
nemohkli uveřejnit autora teorie merlonů (patrně se jedná o samotnoy Mary D' Imperio, autorku 
VM encyklopedie). Vůbec se nám zdá, že film vynechal jména výžzkumníků, kteří se zasloužili o 
výzkum VM a navíc nám neřekl nic o obsahu VM. Jinak ovšem je velice zajímavýa pro mnohé z 
nás i zajímavý tím, že ukazuje místa a detaily spojené s VM. Poznámka: Díky tomu, že překlad byl 
jen předběžný, je i tento článek patrně zatížen nepřesností. Jenže psaná dokumentace zatím 
neexistuje - stále čekáme na odborné články - a tyto poznámky jsou jen první, nesmělý přístup k 
věci. Uvádíme je zde jen proto, protože komentář filmu je v němčině a divákovi mohlo leccos být 
nejasné. Jak už jsme napsali, film patrně vyjde na DVD (zatím asi jen v němčině a v angličtině), ale 
datum ještě není známo.  
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Tento článek diskutuje tři podpisy Horčického a srovnává dva z nich s rukopisem Horčického 
jména ve VM.  
 

 
Podpis č.1. Získán v roce 2003, v archivu zámku Mělníka, v Čechách, Bohemia. Podpis je na 
oficiálním dokumentu, vydaném samotným Horčickým (1617) - byl tehdy hejtmanem hradu 
Mělníka a okolí. Hledání podpisu navrhl Jan Hurych, dokument našel za pomoci úředíka archivu a 
zkopíroval Karel Šlajsna.  
 
Podpis č.2. Druhý podpis byl objeven v Praze René Zandbergenem jako exlibris v jedné z knih 
vlastněné Horčickým. Ta byla jednou v majetku Klementina, viz 
http://www.voynich.nu/extra/img/sinapius1602a.jpg Není tam ovšem slovo "Tepenec" (to se ale 
vyskytuje ve VM, stejně jako u dvou dalších popisů, č.1. a č.3). Namísto toho má jméno "Sinapi", 
zlatinizované jméno Horčického (Sinapius znamená Hořčičný, tedy Horčický).  
 
Podpis č.3. V lednu 2007 našel a zkopíroval Petr Kazil jiný podpis z knihy v Národní knihovně v 
Praze, na základě doporučení Rafala Prinkeho (to bylo oznámeno Rafalem v roce 2000, ale nějak 
jsme to do roku 2007 přehlíželi). Fotografie od P. Kazila byly na 
http://www.xs4all.nl/~kazil/testfiles/vu/ , bohužel už nejsou (stránku nelze najít).  
 
. Naše poznámka: Reakce kritiky na náš první objev (v roce 2003) byla vcelku negativní, a to 
navzdory skutečnosti, že byl potvrzen archivem a řádně datován. Prý to byl podpis v oficiálním 
dokumentu podepsaným Horčickým a byla vznesena námitka, že tak "příliš slavnostní" podpis má 
být použit pro analýzu jména Horczického ve VM. Když bylo objeven druhý podpis, ten byl rychle 
označen za "podobný" tomu ve VM, ale bez detailní analýzy a bez dalšího důkazu. Teď, když se 
objevil třetí podpis, který nebyl "slavnostní" a přesto se jasně podobal tomu "slavnostnímu", je náš 
první podpis nyní obhájen a mohli jsme tedy prokazovat jen podobnost obou podpisů navzájem a 
ty pak srovnat pomocí analytických metod s "podpisem" ve VM. Ono srovnání se provedlo takto.  
 

POROVNÁNÍ PODPISŮ.  
 
Oba, tedy první a třetí podpis jsou v českém jazyce. Slova "Jakub z Tepence" jsou v prvním 
případě v 1. pádě, nominativu ( je to oficiální podpis). Třetí podpis má malou měnu, zní "Jakuba z 
Tepence", kde "Jakub" je 2. pádě, v genitivu. To je obojí správné, první je podpis listiny a ten je 
vždy v prvním pádě a druhý je exlibris, označující, komu kniha náleží (tj. koho, čeho). Poznámka: 
zdá se, že se Horčický se defakto psal Tepenecz, dnešní název hradu - vlastně jen zříceniny - je 
ovšem Tepenec). Nejdříve tu ukážeme první podpis, mírně zvětšený (pro nejlepší viditelnost 
prosím vylaďte si intenzitu vaší obrazovky či úhel obrazovky notebooku).  
 



 
 
 
Celý třetí podpis bylo možno vidět po kliknutí na odkaz výše. Zdá se, že stránka už ale neexistuje 
a protože nechceme narušovat autorská práva nálezce, ukážerme zde jen části k porovnání. První 
písmeno je "k". Shoda ve tvaru a formě je velmi dobrá. Následuje sekce "Tep" a prosím, všimnete 
si podobnosti ve zvláštnostech písmena "p" v obou případech.  
 

 
 
 
Slovo mezi "Jacobi" a "Tepenec" je v obou případech české písmeno "z", napsané starodávným 
způsobem, takže vypadá jako číslo "3". Význam "z" v českém jazyce je stejný jako v latině "de". I 
zde jsou určité podobnosti u obou vzorků. Pro srovnání, třetí obrázek je z VM a symbol je psán 
před začátkem slova "Tepenec". Kdosi odhadoval, že je tam vlastně slovo "de" či dokonce řecké 
písmeno "delta", tj. zkratka pro latinské "de". Nic z toho zde nevidíme, ani ve VM a zdá se, že jde 
ve všech třech případech opravdu jen písmeno "z". Samozřejme si nemůžeme být jisti, ta část 
"podpisu" ve VM není pořádně viditelná.  
 



 
 
 
Než budeme pokračovat, několik slov o podpise č.2, která má slovo "Sinapi" na místo Tepenec. 
Není pochyb o tom, že je to dřívější latinský tvar jména Horčického, než získal titul, a následuje 
pořadové číslo knihy ve vlastnictví Horčického ( link je výše). Slovo "inscriptus" u názvu mohlo 
potvrdit, že jeho jméno bylo napsáno jeho vlastní rukou a že kniha byla připsána Klementinu jako 
dar. Ovšem žádné takové slovo neexistuje u podpisu č.3, kde kniha byla přímo jeho majetek. . 
 
Je tedy naopak možné, že název nemusí být napsán vlastní rukou, ale rukou nekterého archiváře z 
Klementina, kde je kniha uložena, přičemž "inscriptus" může znament, že Jacobus byl "zapsán" an 
univerzitu či že prostě mu byla kniha přidělena. To musíme nechat odborníkům. Srovnání s 
dalšími dvěma podpisy je zde ale velmi obtížné a navíc lze říci, že skript a styl jsou poněkud 
odlišné od těch dvou druhých podpisů. Existuje pouze několik písmen, která jsou stejná a zrovna ta 
jsou odlišná - například písmeno "p" je zcela jiné - a zbytek nelze srovnávat vůbec. Ze stejného 
důvodu to nemůžeme srovnávat ani s VM "podpisem". Z tohoto důvodu jenj nebudeme používat v 
naší analýze a srovnání přenebcháme někomu jinému. Pro náš případ použijeme výhodně fakt, že 
písmena "p" a "n" se vyskytují u obou vzorků i u "podpisu" ve VM.  
 
Uvozovky, které zde dále používáme u slova "podpis" ve VM naznačují, že musíme ještě zjistit, 
zda je to opravdu Horčického podpis ve VM. Věřím, že máme dnes dostatek materiálu pro 
porovnání s oběma "podpisy" č..1. and č.3 s onom ve VM. Pro srovnání jsme použili barevné 
skeny folia VM od Beinecke, ne tedy starou xeroxovou kopii, která je jen nepřesná už díky tomu, 
že je vlastně "kopií kopie". Ne příliš mnoho je totiž vidět i na této kopii, (viz níže kopie na stránce 
Dany Scotta, i když je tam vidět nejen slovo Tepenec, ale i "Jacobi" a případně - jak někdo tvrdil, 
ale my to nenašli - slovo "Prag". Jak už jsme kdysi ukázali, "podpis" není ani věnováním od 
Rudolpha, neboť je v genitivu (koho, čeho, Jacobi).  
 
Existuje však celé, nejlépe ze všech čitelné slovo "Tepenec" v barevné skenu od Beinecke, který 
jsme vylepšili ještě filtrováním v grafickém editoru a naštestí se právě toto slovo objevuje také v 
obou podpisů č..1 a č.3 . Slovo "Tepenec" má dobré obrysy a tvar, takže je to dostatečná informace 
pro identifikaci podobností ruky, která je psala. Pokud jde o osobu, v té době nebyl žádný jiný 
nostiel toho jména, jméno bylo Horčickému dáno jako šlechtický přídomek v roce 1608 a majitelé 
hradu Tepenec, tehdy už v troskách, nikdy to jméno "nenosili".  
 
Pro srovnání uvádíme zde malý vzorek color-graficky filtrovaného "podpisu" ve VM.  
 



 
 
 
Studovali jsme pouze oblast kolem slova "Tepenec" s odpovídajícím zvětšením, jako mají oba 
podpisy č.1. a č.3., to pro lepší srovnání.  
 

 

 
 
Jak je vidět, nemohli jsme najít žádnou podobnost mezi těmito dvěma stejnými podpisy a oním ve 
VM. Co nebylo srovnáváno jsou slova "Jacobi" a "Praha", ale to jsme neudělali, protože žádné 
grafické vylepšení ve VM ani v xeroxu už jasnost nevylepšilo, spíše naopak. Zdá se, že něco lze 



ještě vidět na originále, ale jen pod ultrafialovým svetlem, ovšem kvalita je velmi špatná a navíc se 
ona slova nevyskytují u pravých podpisů Horčického. t 
 
ZÁVĚR: Podle tvaru písmen nemužeme potvrdit, že "podpis" ve VM byl napsán stejnou rukou, 
jako jsou podpisy č.1 a č.3. Zdá se tudíž, že jde op jinou ruku. Skript v VM je navíc také hodně 
zjednodušený, písmena nespojena a připomíná spíše moderní skript, například tištěnou kurzivu z 
dvacátého století. Pokud někdo chtěl simulovat Horčického podpis, zřejmě neměl ani ponětí, jak se 
Horčický podepisoval, například by napsal příponu "-encze" (jako v podpisech) a ne "-ence" (jako 
ve VM). Domínáme se ale, že nešlo o podvrh, a to ani ze starší doby (proč by někdo napodoboval 
Horčického rukopis a pak to navíc ještě vymazal?)  
 

 
NÁŠ KOMENTÁ Ř: Od té doby, co tento článek vyšel, bylo odhaleno několik dalších bodů, díky 
dokumentaci od Dany Scotta, na http://www.voynich.us/photo.htm Nejcennější je xeroxová kopie 
po aplikaci Vojničovy "restaurace". Otázkou zustává, co je druhé slovo (je to "z" nebo "de"?), 
Neboť ani v této kopii, ani v Beineckeho skenu to není dostatečně jasné. Proč je to tak důležité? 
Pokud je to české "z", pak slovo "Tepenec" je špatně skloˇováno - mělo by v dobré češtině znít "z 
Tepence" (jak je vidět v podpisu č.3), jinak je to vážná gramatická chyba. Horczicky by nikdy 
neudělal chybu ve vlastním podpise, ovšem cizinec velmi pravděpodobně ano. Pokud je to však 
opravdu "de Tepenec", tedy latinsky, pak to sice není v dobré latině, ale takto se to většinou psalo, 
místo se neskloňovalo. Samozřejme, Horčický be se asi nikdy nepodepsal sám v latině - výjimkou 
je podpisu č.2, který ale, jak už jsme řekli, nemusí být napsán jím, není možná podpisem a 
nepodobá se ani oněm dvěma druhým podpisům ani "podpisu" ve VM. Pokud se tedy tvrdí, že se 
podobá tomu ve VM, může jít o dva podpisy jedné osoby, ale ne |Horčického.  
 
Pokud jde o xeroxovou kopii pořízenou Vojničem, v některých místech se podobá Beineckeho 
skenu, ale jen velmi málo, díky jasně viditelnému chemickému poškození pergamenu. Proč musel 
Vojnič právě toto udělat, nevíme, sám uvedl, že "podpis" byl už vidět už na pozitivní fotce ještě 
nepoškozeného pergamenu.  
 
Kvuli onomu poškození nemůžeme zjistii ani co byl "podpis" ani kde byloi vymazání (které, jak 
tvrdí Vopjnič, už bylo provedeno před ním). Voynich vlastně nikdy nemluvil o náhodném vylití 
některých chemických látek na folio, ale jen o "pod-vyvolání" fotokopie. Voynich tvrdí, že to bylo 
právě kvůli onomu "pod-vyvolání", že se "podpis" objevil viditelný. Fotostatická technika totiž 
používá materiál citlivý na světlo, který se pak nějakou chemilálií vyvolává, a nic z toho 
nevyžeduje zpracování orginiálního rukopisu. Později připustil, že použil nějaký chemický proces 
dokonce i na pergamen, zřejmě proto, aby se "podpis" stal trvale viditelný - čímž ovšem také 
docílil katastrofálního poškození pergamenu. Bylo to opravdu nutné? Nemohli udělat nejprve 
nějaké nevinné experimenty?  
 
Ještě problematičtější je, že nevíme, které skvrny tam viditelné jsou staré a které se tam dostaly až 
při chemickém "zpracování!". Tak některé skvrny a text zmizely až během posledních 90 let, a to 
díky expozici na světle či pokračováním cemického procesu, který Vojnič začal a který zřejmě 
pokračuje ještě dnes.  
 
A my už dnes nemůžeme pořádně ani zjistit, nejen co bylo původně vymazáno ani jak 
(mechanicky, rozředěním vodou, chemickou neutralizací?). Co budeme asi potřebovat, je 



speciální, do hloubky pronikající sken, který rozliší několik vrstev na vymazaném textu. A co je 
horší: protože víme, že "podpis" nebyl psán rukou Horčického, nevíme, kdo ho vlastně napsal a 
proč. A ovšem podezření, že tam podpis někdo jen tak narafičil, zůstává dál.  
Přesto tu máme jeden pozitivní výsledek: můžeme jednoznačně souhlasit s podpisem č.1 (v 
oficiálním dokumentu) a podpisem č.3 (což je vlastně jen exlibris), že to jsou skutečné podpisy 
Horčického - podobnost je prostě nepopíratelná.  
 
Poznámka: Později jsme jinou analýzou objevili, že se rukopis "podpisu" značně podobá rukopisu 
Dr. Rafaela Mnišovského ze Sebuzína, viz náš článek "Analýza možných autoru rukopisu VM" a 
"Ještě jednou Mnišovský".  
 
(23. ledna 2007) 
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Hned na úvod je třeba napsat, že astrologie astronomie byly dlouho jen jedním oborem, kterému je 
věnována i část VM. Je to celkem pochopitelné. Tehdy se věřilo, že některé byliny se mají sbírat jen 
za určitých vesmírných konstelací a o totéž platilo i o jejich přípravě a podávání. Dnes ovšem má 
každý astrolog počítačový program do kterého zadá potřebné údaje. Ještě nedávno se k témuž účelu 
používaly tabulky zvané efemeridy, ale na počátku 17. stol. se musel každý spolehnout na svá 
vlastní pozorování a záznamy. Respektive byly tyto záznamy předávány jako poklad z jedné 
generace do druhé.  
 

 
Výklad kosmologických obrázků ve VM je různý, především 
jako zodiaky- zvěrokruhy ( což je omyl,ale o tom někdy 
příště), nebo jako záznamy pozorování. Především je 
zajímavé f68v1, které je vykládáno jako obrázek spirálovité 
mlhoviny. Celý VM si můžete prohlédnout na: sice černobíle, 
ale v některých případech je to spíše výhoda.  
 
Na stránkách Autorka E. Sherwood názorně ukazuje, kde 
autor mohl při kreslení čerpat inspiraci. Autor by musel podle 
toho být velmi sečtělý člověk, který měl přístup k řadě zdrojů. 
 
 
Já bych se ale chtěl zaměřit na jiný aspekt: Bylo vůbec v 
možnostech tehdejších astronomů spatřit cizí galaxii? 
Před tím než byla vybroušena první čočka a použita do 
dalekohledu (dalekohled byl patentován1608 holandský m 
optik em Hansem Lippershey em) bylo pozorování prováděno 
pouze prostým okem. Zkušený pozorovatel prý na nebi 
dokázal opravdu rozeznat hvězdy ( body) od galaxií, které se 
mu jevily jako malinkaté oválky. Pokusy prováděl i Galielo 

Galieli, který dalekohled vylepšil tím, že do něj umístil dvě čočky- spojku a rozptylku a původní 
osminásobné zvětšení zvýšil čtyřnásobně. Právě pomocí tohoto dalekohledu objevil čtyři Jupiterské 
měsíčky. Ačkoliv se to zdá být protimyslné, můj známý vlastnící dalekohled tvrdí, že samostatné 
objekty lze na obloze pozorovat snáze než ty, které se pohybují v blízkosti jiných. 
 
Další zlepšení provedl i J. Kepler, který použil dvou spojek. Obraz byl sice obrácený, ale mnohem 
ostřejší a čistší. Nevím kolikrát Keplerův dalekohled zvětšoval, ale lze se domnívat, že jím bylo 
možno pozorovat nějakou blízkou galaxii jako malinkatou rozmazanou šmouhu. Je ovšem otázkou 
jestli z různé intenzity světla mohl někdo odvodit poznatek, že se nejedná o kompaktní útvar, ale o 
uskupení tisíců hvězd. Nicméně jestli opravdu někdo došel v úvahách až sem, musel si uvědomit to, 
že i naše Slunce je pravděpodobně jen částí podobného uskupení a tím i k poznatku obrovitého 



rozsahu vesmíru. Představte si někoho, kdo věří, že Země nebo Slunce je středem vesmíru a hvězdy 
jsou jen světelné body přilepené na nebeské báni, jaký by to musel být šok! To je ovšem již jen má 
spekulace.  
 
Na tomto místě si dovolím malou odbočku. 
Vztah T.Brahe a J. Keplera byl nejednou zkoumán. Zatímco jedni tvrdí, že šlo o vzorně 
spolupracující dvojici, jiní ( třeba Z. Hrubý: Kepler v Praze) píší pravý opak. Brahe pocházející ze 
šlechtického rodu byl sice v Praze přivítán s velkým nadšení a zahrnut mnoha sliby,ale pak byl 
odsunut do Benátek nad Jizerou, což z jeho hlediska bylo velmi daleko od centra dění a slíbené 
peníze přicházely jen sporadicky. Není tedy divu, že byl rozmrzelý, cítil se být podveden a Keplera 
vnímal jako konkurenci a od počátku se k němu choval povýšenecky a považoval ho jen za jakéhosi 
svého pomocníka. 
 
Kepler, a to je pro nás důležité, to vše snášel jen proto, že doufal v to, že mu Brahe umožnil 
pracovat s jeho velmi kvalitními přístroji. 
Teprve později Brahe kupuje v Praze dům po dr. Kurzem, který stával někde v okolí dnešního 
Loretánského náměstí a své přístroje umisťuje do letohrádku královny Anny( Belveder). Ještě po 
Tychonově smrti v říjnu r. 1601 tam Kepler chodí provádět svá pozorování, ale i on po smrti císaře 
Rudolfa II. odchází do Lince. 
 
Mimochodem: Tyto přístroje tam byly ještě kolem roku 1618, ale pak zmizely neznámo kam a 
dodnes se po nich nenašla jediná stopa. 
Je tedy otázka, kdy vlastně se mu podařilo získat první dalekohled a kdy ho vylepšil. Časově to na 
dobu,kdy žil v Praze příliš nevypadá i když nemožné to není. 
 
Muselo by to být mezi Braheho smrtí a Keplerovým odjezdem, což je zhruba rok. 
Ukázal svůj vylepšený dalekohled někomu? Vyrobil nějaké repliky? Nebo ho daroval někomu 
předtím, než opustil Prahu? Možné je ale i to, že autor VM o vylepšení jen slyšel a udělal vlastní 
pokusy, díky kterým došel k podobnému výsledku. 
 
Astronomické ilustrace ve VM dávají tušit, že autor vlastnil kvalitní dalekohled. Ten byl patentován 
1608. Je samozřejmé, že někdo mohl vlastnit něco podobného i dříve, ale rozhodující objev dvou 
spojivek udělal až J. Kepler někdy po r. 1611. To by nám rámcově mohlo pomoci určit i dobu 
vzniku VM. 
Je třeba ještě dodat, že první drobnohled sestrojil již 1590 Zacharias Jensen. I některé další obrázky 
ve VM připomínají výsledky pozorování mikroskopem, přičemž principem jsou si tyto dva přístroje 
velmi podobné.  
 

 
 
měsíc Viditelné okem kukátko Větší dalekohled velikostdalekohledu 
leden Emisní M42 Otevřená M31 Spirální M33 20cm 
únor Otevřený Hyády M65 Spirální M91 20cm 
březen Otevřená M44   Spirální M65 10cm 
duben     Spirální M51 20cm 
květen   Otevřená V. 

Bereniky 
Spirální M104 20cm 



 
Tato tabulka myslím docela jasně ukazuje, že pouhým okem, nebo i s minimálním vybavením je 
možné zhruba po celý rok na severní obloze vidět značně velké množství ( zejména spirálních) 
galaxií. Údaje jsem čerpal z nádherné knihy M. A. Garlicka: Tajemství vesmíru. 

 
(pokračování) 
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červen Otevřená Ráhno  Spirální M81 Planetární MGC 
6826 

20cm 

červenec Mračno M24 Planetární M27     
srpen Otevřená M11   Spirální M101 25cm 
září Difuzní MGC 

7001 
      

říjen   Spirální NGC 
6049 

    

listopad Spirální 
Andromeda 

  Spirální NGC 2903 5cm 

prosinec Plejády M45       
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 V první části jsem se věnoval úvahám, jestli je možné, aby některé obrázky ve VM byly odrazem 
skutečného přímého pozorování autora samotného, nebo někoho jiného a došel k tomu, že možné 
to bylo i když jen za určitých podmínek a od určitého času.  
 

 
V této druhé části jsem zaměřil svou pozornost na obrázky 
označované jako zodiaky. To se mi nezdá být úplně správné, 
protože pod tímto pojmem je myšlena kružnice, po jejímž obvodu 
do dvanácti dómů jsou zakreslena jednotlivá znamení zvířetníku, 
vnitřní část pak slouží k umístění jednotlivých planet v dómech. 
Podle tradice je mezi planety počítáno i Slunce a Měsíc. V 
nedávné minulosti přibyl ještě Uran, Neptun a Pluto. Jak je to 
dnes, když Pluto bylo vyhnáno z planetární rodinky to nevím. Z 
tohoto umístění i  vzájemných konstelací či opozicích pak autor- 
astrolog vyvozuje v prvé fázi své závěry. V té další pak ke slovu 
přicházejí další aspekty.  
 
To co však vidíme na f 70 a následujících je pravý opak. 
Zvířetníkové znamení je vkresleno uvnitř a obklopuje ho 7 x dvě 
okruží, 1 x tři a  
2 x  sice také 
dvě, ale mimo jsou nad nimi ještě další hvězdy. Vše je 
doprovázeno textem a obrázky malých postaviček, většinou 

nahých žen. Jak jsem se dočetl, byl již podniknut pokus právě na tomto místě prolomit použitou 
šifru VM, ale zatím bez výsledku.  Je sice předpoklad, že autor použil latinské názvosloví, ale 
pojmenování i těch nejjasnějších hvězd nebylo tehdy ještě jednotné, stejně jako nebyla jednotně 
určena hranice mezi jednotlivými souhvězdími.  
 
 Jednotný nebyl ani systém a jeho grafické znázornění,(Typickým příkladem může být známý 
Keplerův horoskop, který vytvořil pro Valdštějna. Ten byl tak spokojen, že Keplera  pravidelně 
žádal o další) které každá astrologická škola pojímala po svém. Stejně jako poznámky o 
pozorováních i toto se dědilo z mistra na učedníka. Snaha o odlišení byla pak často motivována 
utajením. V podstatě se tedy dá říci, že autor si mohl zvolit takové zobrazení, které bylo 
srozumitelné jen jemu. Mohlo by se tedy jednat o horoskopy?  
 
Víme, že astrologie byla tehdy velmi silně provázána s ostatními vědami a nejen to. Mnoho 
význačných vládců si nechalo dělat horoskopy při mnoha příležitostech. Tak třeba císař Karel IV, 
čekal s položením základního kamene nového mostu až do 9.7.1357   na   
 



5. 31 ,( musel si tedy pořádně přivstat J) přestože původní Juditin most byl povodní stržen již před 
sedmi lety a nový Praha nutně potřebovala.  Toto datum je z numerologického i  astrologického 
hlediska tak významné, že mělo most chránit před všemi pohromami.  Když se probíráme českými 
dějinami, zjišťujeme, že most opravdu několikrát přežil velké katastrofy ( i tu poslední velkou 
potopu v r. 2002) a sehrál opakovaně zajímavou roli v naší historii.  
 
Obdobně i císař Rudolf II. byl astrologií přímo posedlý a pracoval pro něj i Tycho Brahe, aby se 
mohl pak ve chvílích vzácného volna věnovat milovanému pozorování oblohy.  
Bylinkáři sbírali rostliny jen při zatmění nebo naopak úplňku Měsíce. Stejně tak i lékaři nebo 
alchymisté prováděli své operace jen při určité konstelaci hvězd. Shrneme-li si to, je docela 
možné, že tzv. zodiaky opravdu mají nějaký astrologický význam. Možný je ale i jiný.  
 
Tato možnost, která mě napadla při četbě knížky J.Veselého: Slavné grimoáry minulosti. 
Je tu totiž jistá vzdálená podobnost s tzv. magickými ( Šalamounovými) pečetěmi. Popisovat 
 jejich tvorbu je mimo rámec této statě, ale v podstatě jde o kruh do kterého jsou podle 
kabalistických zásad vloženy grafické symboly( ponejvíce pentagram) doplněné o jména andělů- 
eloihmů nebo naopak démonů, které jim propůjčují velkou magickou sílu. I v tomto případě mají 
pečetě různou konstrukci od jednoduché až po velmi komplikované. Možná by tedy bylo 
vhodnější nahlížet na tyto ilustrace na jako astrologicko- magické. I když zde tak typické grafické 
obrazce nenalézáme, soustředěné kruhy připomínají tibetské mandaly, které jsou vytvářeny z 
různobarevných písků, kamínků a dalších materiálů v také v soustředěných kruzích a mají 
obdobnou ( tj. magickou)funkci jako pečetě.  
 
I další část tzv. receptová by pak mohla být něčím jiným- krátkými magickými evokacemi ( i ty 
byly tehdy velmi rozšířené) a používaly se při mnoha příležitostech.  
 
Vytvořil jsem částečnou tabulku pro deset zodiaků, která ukazuje  počty hvězd na jednotlivých  
ilustracích. Je tu zastoupeno deset souhvězdí z dvanácti, přičemž počet hvězd v jednotlivých 
kruzích je porovnán  u některých s počtem hvězd, které v té době mohly být k danému souhvězdí 
přiřazeny a dále s počtem hvězd které jsou viditelné pouhým okem . Viz třeba  
http://www.observatory.cz/info/index.php?page=Encyklopedie/Obloha%
20pruvodce/pruvodce.html  
 

 
f70v1 kozoroh 5 10 0 5   
f70v2 ryby 10 19 0 19   
f71v1 býk 5 10 0 10   
f72v2 blíženci 9 16 5 16 9 
f72v3 rak 7 12 12   6 
f72v1 lev 12 16 0   9 
f72v3 Panna? 12 19 0   9 
f72v3 váhy 10 23 0 4 5 
f73r škorpion 10 16 0     
f73v střelec 10 16 4 16   
folio název PK DK N  MS VH 
            



  

PK- první okruží 

DK- druhé okruží 

N- nad kruhy nebo třetí kruh 

MS- možná skutečnost. 

VH- pouhým okem viditelné hvězdy 

 I když tabulka  je neúplná, ukazuje některé velmi zajímavé údaje k zamyšlení, ale nedá se z ní 
jednoznačně dovodit, že by toto zobrazovalo souhvězdí zvířetníku. A tak se nutně musíme 
obloukem vrátit k úvahám astrologickým, nebo jak jsem navrhl astrologicko- magickým.  
 

(pokračování) 
 
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
 



 
Autor :  ©Karel Šlajsna  
Název :  Astronomie a astrologie ve VM (Díl3., dokončení)  
 
 
 

 
Už jsme se v této sekci věnovali mnoha osobnostem a uvažovali, zda by mohli být autorem VM. 
Kromě těch, kteří jsou všeobecně známí ( J. Horčický, J.Dee. E. Kellley, L. da Vinci), jsem se tu 
pokusil upozornit i na jiné možnosti.  
 

 
                   V prvé části jsem se věnoval tomu, zda některé 
kresby, především 68v1 můžou odpovídat skutečnému 
pozorování s vybavením, které v té době bylo k dispozici a 
došel jsem k tomu, že za jistých podmínek, to nejspíš možné 
bylo. Na druhou stranu je zajímavé, že autor ani na jedné 
kresbě nezobrazil svou představu o uspořádání sluneční 
soustavy. Je ovšem možné( jak o tom někteří píší), že část VM 
chybí.  
 
V druhé jsem se věnoval tzv. zodiakům a uvažoval nad tím, 
zda to mohou být horoskopy. Dnes bych to rád rozvedl dál, ale 
k tomu se dostanu postupně.  
 
Mnoho vědců té doby se pokoušelo najít ve světě kolem jakýsi 
ucelený symetrický řád. Vytvářeli proto myšlenkové 
konstrukce, které zobrazovali v kresbách převážně 
geometrického charakteru. (Typickým příkladem může být 
třeba známá kresba člověka Leonarda da Vinci, v kružnici a 

pentagramu.) Ovšem i ty vycházely z praktického pozorování přírody. Rozeznat ovšem dnes 
nakolik tu je zastoupen ten či onen prvek je nemožné a tím se diagramy stávají ještě záhadnější.  
 
Je tu však ještě jedna možnost, která mě napadla, a rád bych se s Vámi o tento pohled podělil.  
 
Pokud se podíváte na ilustrace v této části VM, zjistíte, že ve středu je vždy zobrazena hvězda, 
obličejíček, možná představující Měsíc nebo Slunce, popřípadě zvířetníkové znamení, a kružnice 
jsou zhruba stejné, téměř jakoby autor používal nějakou šablonu.  
 
A v té chvíli, kdy jsem si tohle uvědomil, mne napadlo: co kdyby opravdu nějakou šablonu 
používal a byl  v ní výřez umožňují po přiložení na obrazec vidět jen část kresby?  Vznikla by tak 
jakási pomůcka, která by mohla sloužit jak k astronomickým tak i astrologickým účelům. Návazně 
pak i k bylinkářství, léčitelství, alchymii a dalším činnostem- už jsem psal o tom, jak tehdy byly 
všechny tato vědy provázány.  
 
Jistě si pamatujete, nedávno jsem psal i o tom, že autor možná při velkém rozsahu textu pro 



šifrování používal nějakou jednoduchou  mechanickou pomůcku. Stejně tak si tedy mohl vyrobit i 
něco podobného pro  astronomicko- astrologickou část umožňující mu zrychlené hledání třeba 
vhodných konstelací pro sběr bylin, nebo pro tvorbu horoskopů.  
 
Moc dobře si uvědomuji, že tato nastíněná hypotéza má mnoho mezer, ale jsem i přesto 
přesvědčen, že by stála za další studium, které bych ovšem již raději přenechal těm, kteří se v 
astrologii a astronomii vyznají podstatně lépe než já laik.  
 
Omlouvám se tím zároveň všem, kteří možná čekali v mém článku nějaký průlomový objev. Ten 
je totiž v současné době velmi málo pravděpodobný, protože  zájem o tuto záhadu zatím je jen 
velmi malý a výzkumu se věnuje jen hrstka nadšenců.- převážně amatérů jako jsem já.  
 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku 
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Pocházel z chudého zemanského rodu a studoval na Karlově univerzitě vodohospodářství. Později 
působil postupně u několika pánů jako správce, ale jeho sláva začíná až v r. 1561, kdy je na 
přímluvu Evy z Rožmberka přijat do služeb tohoto mocného jihočeského rodu. Pod jeho vedením 
zde bylo zbudováno údajně až  26 rybníků. K tomu musíme připočíst mnoho kilometrů 
odvodňovacích kanálů, které tamější mokřiny změnily na úrodnou půdu nebo louky. V blízkosti 
těchto nových vodních toků Krčín nechal budovat mlýny a pivovary  
 

 
 Méně známé je to, že vyprojektoval unikátní akvadukt pro Pražský hrad,  jehož části existují 
dodnes. ( ústí tohoto akvaduktu je možno nalézt na Klárově poblíž Žlutých lázní)  
 
Krčín byl rozporuplný člověk. Na jednu stranu skvělý stavitel a organizátor a na druhou i  na svou 
dobu nebývale drsný a hrubý ke svým poddaným. Sám sebe také ovšem nešetřil. Vypráví se o tom, 
že štval koně z jednoho místa na druhé, takže se zdálo, že je všude. Z toho také vznikla pověst, že 
Krčína přenáší sám ďábel.  
 
V roce 1566 se oženil s o třicet let starší paní Dorotou. Tento sňatek pro peníze ( bohatá vdova 
vyplatila Krčína z dluhů) vydržel dvacet let a lidé se mu za zády pošklebovali, že byl tak potrestán 
za svou hamižnost. Někdy v té době také provede výměnu vesnice Leptáč, kterou dostal darem, za 
Sedlčany. Zde také díky svému organizačnímu talentu v krátké době přebuduje místní statek(  
nebo tvrz?) na  
 
 své nové sídlo. I v tomto případě se lidé podivovali rychlému tempu výstavby a připisovali ho 
smlouvě, kterou prý Krčín sepsal s ďáblem, že mu provede opravu do rána, než zakokrhá první 
kohout. Když už byla stavba téměř hotová a čert nesl poslední kámen, chytrý Krčín, popadl 
kohouta a přinutil ho zakokrhat. Ďábel kámen vztekle odhodil a odletěl do pekla. Nevím jak 
dnes,ale když jsem kdysi toto místo navštívil  ještě vedle silnice ležel .J  
 
 K pověsti o tom, že je Krčín spojen s mocnostmi pekelnými jistě přispěl i to, že ( jak píší dobové 
prameny) se často z širokého komína tvrze valil hustý černý dým pocházející z jeho alchymistické 
dílny.  
 
Po smrti paní Doroty si Krčín vzal mladičkou Kateřinu Zalendravou z Prošovic a měl s ní šest 
dcer.  
 
Záhadou je, kde je vlastně Kerčín pohřben. Náhrobek má sice v Odběnicích, ale není jisté, že je 
tam skutečně pohřben. Zemřel totiž u své dcery v Křepenicích. Dnes panuje názor, že náhrobek 
měl Krčín sice opravdu pro sebe připravený, ale protože zemřel náhle a byla obava, že jde o mor, 
byl patrně narychlo a v tichosti pohřben spíše v Křepenicích.  



 
V krátkosti bych se teď chtěl věnovat Krčínovi- alchymistovi.  
 
Víme, že byl purkrabím na Českém Krumlově a že jistě často dlel v Třeboni, která byla centrem 
kraje. Měl tedy jistě možnost setkávat se s J. Dee a E. Kellym. Ti dva tu nějaký čas spolu žili a 
prováděli tu své oblíbené seance s vyvoláváním andělů pomocí kouzelného zrcadla.  
 
Krčín prý na ně hleděl s despektem a moc jim nevěřil. Víme také, že když J. Dee 11.3.1589 z 
Třeboně odjížděl byl zklamán  a zdrcen tak hluboce, že zde zanechal i většinu svého majetku. 
Především své knihy a rukopisy. Co se s nimi stalo je nejasné, ale část z nich prý stále ještě 
existuje a nebyla dosud prozkoumána.  
 I když v Jižních Čechách se u Rožumerků  krom J. Dee vystřídala ( stejně jako v Praze) celá řada 
alchymistů a mágů, je docela možné že Krčína k zájmu o alchymii přivedl právě on. Stejně tak 
můžeme spekulovat o tom, že získal část majetku J. Dee.  
 
V době, kdy jsem se o VM začal zajímat, uvažoval jsem o tom, zda by Krčín nemohl být jeho 
autorem, nebo zda ho alespoň nějaký čas nevlastnil.  Bylo by to možné?  
 Kde se vzal jeho zájem o alchymii?  
 
K tomu se váže opět jedna pověst, podle které Krčínovým pomocníkem byl Černý mnich, který 
nejedno děvče svým temným pohledem uhranul tak, že churavělo několik dní…  
 
No já si myslím, že žádného mistra, učitele neměl a jeho pokusy byly ještě více diletantské, než u 
jiných alchymistů a hnala ho pouhá touha po snadném zisku zlata.  
 
 Krčína jako autora dnes mám až úplně vzadu na řebříčku podezřelých. Pokud je známo, neměl 
žádný zájem o květenu ani o astronomii či astrologii- tedy o obory, které zabírají větší část VM. 
Nevíme tako nic o tom, že by se zabýval kryptologii. Ať již by  manuskript  našel v pozůstalosti J. 
Dee nebo jinak, je otázkou, zda by o něj vůbec projevil zájem. Osobně si myslím, že ne.  
 
Přesto alespoň pro ilustraci přidávám obrázek Krčínova rukopisu z Wikipedie, odkud jsem také 
čerpal část životopisných dat.  
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Název : SF - KOLIK TÉ SCIENCE A KOLIK TÉ FICTION? 
(poprvé zveřejněno v Amberzinu)  
 
 
 

 
To je divná otázka, že? A přesto se najdou lidé - většinou ti, kteří se scifi nezabývají - co vám ji přesto, 
většinou docela upřímně, položí. Ovšem tomu se, po pravdě řečeno, nemůžeme ani moc divit, neboť nazev 
"science fiction" je poněkud nepřesný (tzv. misnomer), podobně jako třeba "fuzzy logic" a navíc je i - ovšem 
pouze zdánlivě - protikladný. Spojuje totiž dohromady vědu a fikci. Většina lidí si hned představí jen 
exaktní vědu a pod fikcí ji hned napadne slovo výmysl, i když pravý význam toho slova je pouze 
představivost, imaginace.  
 

 
Ovšem zamyslíme-li se nad tím, jak tento název vznikl, přijdeme na to, že na západě například najdete v 
knihově pod titulem "fiction" téměř všecko, co není literatura faktu, true, tedy "pravdivá" story, učebnice 
hry na klavír anebo počítačový manuál. Je to tedy pojem daleko obecnější, než tomu je u výrazu "fiktivní" 
a podobně. V knihovně na západě najdete oddělení označené "FICTION" a je tam beletrie, krásná 
literatura, detektivky. Na druhé straně je tam i oddělení "SCIENCE" a od jisté doby i "SCIENCE 
FICTION", asi aby se tam vešla ta nová fiction, které je spíše vědou budoucnosti.  
 
Ale nechci se tady pouštět do definic; zajímá mě jen, jak se dá na výše uvedenou otázku odpovědět. Podle 
mého názoru je to jednoduše a prostě otázka špatně položená, protože předem uměle dělí SF na dvě složky, 
které ještě navíc staví proti sobě. Myslím, že se naopak můžeme na SF dívat jako na ucelený kulturní obor, 
nebo jestli chcete doménu, ať už se vyjadřuje slovem či obrazem, filmem nebo WEBem. Tato kultura 
vznikla z potřeby lidí naší doby, z potřeby nějak se myšlenkově a citově vyrovnat s technickou revolucí, 
která je všude kolem nás, ale také i s tou, která ještě možná teprve přijde.  
 
Není to tedy útěk od reality - právě naopak - a není to jen pouhé hobby nadšenců pro nové technologie, i 
když bez nich by scifi nebyla to, co je dnes. A už vůbec to není věc tak "protikladná", jak by se zdálo: lidé 
jako Asimov, kteří píší nejen vědecké, ale i scifi knihy, jsou toho dobrým příkladem.  
 
Dnešní věda potřebuje víc než kdy jindy značnou dávku představivosti, přesněji řečeno, jsou to právě 
vědci, kteří ji potřebují. Ale situace se už začíná pomalu měnit: vědecké instituce zavádějí kurzy, kde se učí 
"tři I" (inspirace, intuice a imaginace) a vědci se už také pravidelně zůčastňují brainstormingů, kde se 
mohou diskutovat všechny, i ty sebefantastičtější nápady. Hodně vědců už také čte SF literaturu, zatím tedy 
ještě nepovinně :-).  
 
Tak jako měl středověk své minnesengry a devatenácté století své romantiky, má naše doba své scifíky. 
Nesmíme totiž zapomínat ještě na jednu potřebu, která to všecko vlastně spojuje: potřebu dobrodružství. 
Dobrodružství, bez něhož není fantazie fantazií ani věda vědou...  
 

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku  
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Dívám se na oblohu a vidím, že potřebuje zamést... (While My Guitar Gently Weeps. The Beatles - 
White album). Pokud máte pocit, že jste prošvihli parádní podívan ou, když se jednoho krásnýho 
dne konečně mimozemšťán ci uráčili přistát, tak vám musím dát za pravdu. Vy brali si proto 
samozřejmě to nejnevhodnější místo a čas, který si vůbec může jeden představit. 
 

 
Dělal jsem tehdy radiolokačního technika a tak to 
vidím před sebou jako dneska. Byla neděle a v poušti 
Los Palmos na polygonu, v místě tak tajným, že to ani 
nemělo jméno, se dělala zkouška nové supertajné 
zbraně. Pokud se divíte, proč se tydle věci dělaj 
ausgerechtnet v neděli, tak stačí, když vám špitnu d 
oouška slůvka jako příplatky, diety a je to jasný. 
Ovšemže to platilo pro šarže, normální ucha makali z 
lásky k vlasti, pruhům a hvězdám. 
 
Tahleta zbraň nám měla (jak nás všichni svatosvatě 
ujišťovali) konečně zajistit převahu v konvenčních 
zbraních na věčné časy, aby si ti na druhé straně 
nechali zajít chutě. Vědec, co to vymyslel, za to dostal 
metály a tituly. Projektant zkasíroval pořádnej balík 
doláčů, když předsedal komisi, která rozhodovala 

demokraticky o tom, kterejm koncernům se to zadá. Ty pak na tom vydělaly desetkrát tolik a navíc 
si na úkor jediný součástky nechaly odsouhlasit od státu subvenci na vývojový středisko, ve 
kterým pak jel jejich vlastní program, zatímco na součástce makali dva důchodci v starý dílně na 
konci dvorka. Když namítnete, že TOHLE s celou věcí nesouvisí, tak máte samozřejmě pravdu, ale 
vykládám vám to jen proto, aby jste nasáli tu správnou atmosféru. 
 
První koridor kontrol byl už v okruhu dvaceti mil a nepronesli jste dovnitř ani špendlík (teda 
kromě foťáků /taxa sto dolarů/, videokamer /ty byly ohodnoceny na tři sta/ a dalších drobností). 
Každej, kdo byl na vojně, vám dá písemně, že tyhle záležitosti se absolutně neobejdou bez toho 
správnýho blbnutí na kvadrát, na který se potom při řácky vychlazeným pivu krásně vzpomíná. 
 
Takže zkoušky byly samozřejmě naplánovaný skoro na poledne, aby se důstojníci hezky vyhajali. 
Nahoře na řídící a monitorovací věži to do nás sluníčko pralo s plnou vervou a my už takřka lehali 
sami vod sebe popelem a ten, kdo by si zkusil říct: "Pivo!", by riskoval lynčování. 
 
Seděl jsem u radaru a hlídal čistou oblohu, když se mi tam nejednou vyrojilo pět malejch teček. Ať 
to bylo cokoliv, znamenalo to jediné - nepříjemnosti, a tak jsem chvilku váhal. Pak se ty tečky 



začaly posouvat a vedle nich se vyloupla další, větší, což už byl průser jak hrom. 
 
"Neznámé objekty ve čtverci M třicet," zaječel jsem . 
Obrovitá gorila v nažehlený khaki uniformě s bradou jak radlice od buldozeru a se souhvězdím na 
rameno u se otočila a už mě chtěla sprdnout, když najednou vyvalila oči a tygřím skokem byla u 
mě. Za chvilku už na to poulilo voči celý osazenstvo velitelský věže, včetně generála, kterej byl 
tak:tlustej, že se k tomu ani nemoh pořádně vohnout. Atmosféra (částečně taky vlivem horka) byla 
hustá jako krupicová kaše. Pak se skupinka čumilů v jediném okamžiku rozpadla. V první moment 
to vypadalo, že mezi ně někdo hodil granát a já myslel na invazi a začal si nadáva t, proč jsem 
netrval na zvýšení své životní pojistky, ale hnedle se situace vyjasnila. 
 
Generál i přes svojí tloušťku hbitě skočil ke gigantickému sejfu, který nenápadně postával opodál. 
Netrpělivě na něm vymačkal desetimístný kód a já čekal , že vytáhne červenej telefon, Dokonalou 
zbraň, Supermanskej vohoz nebo něco takovýho. Ale když se metrákový dveře vodevřely, stála 
uvnitř flanděra whisk y. Generál ji zdrapil, mocně si z ní zavdal a zařval: "Poplááách!" Jeho 
hulákání doprovázelo téměř celý následující děj, pročež se o něm nebudu zmiňovat. Bylo 
přehlušováno jen malými odmlkami, během kterých se obsah láhve postupně přemisťoval do jeho 
hrdla . Ostatní se taky mezitím věnovali horečné činnosti . Menší poďobaný major vytáhl odněkud 
interkom, poodstoupil stranou a začal úsečně diktovat: "Tady Paul Stern. Tajná americká základna 
přepadena komunistickými vetřelci během zkoušek nové super zbraně. Neschopné velení 
bezmocně přihlíží. Podtitu lek: Kdo ponese zodpovědnost za incident?" 
 
Víc už nestačil, protože svalnatí MP, kteří vzápětí přicválali, mu telefon vyškubli. Byli parádně 
sehraný - radost na ty hochy pohledět! Jeden z nich s ním majznul do kouta, zatímco druhý mu 
nacpal pod nos obrovitou pistoli. Podívali se na generála. Ten kývnul a ztěžklým hlasem pronesl: 
"O.K. hoši, vodneste to svinstvo pryč, už to tady nechci ani vidět..." a místo tečky bohatýrsky 
krknul. Na tento (zřejmě dohodnutý) signál MP majora popadli a vynesli ven. Velící důstojník na 
situaci reagoval tak, že se vrhn ul k řídícímu pultu a chaoticky mačkal na přeskáčku různý 
knoflíky, přičemž při volbě pořadí asi rozhodovaly spíše barvy nežli důležitost. Nakonec se mu 
podařilo trefit se do toho správnýho a rozječely se sirény. Zároveň s tím před okna sjely 
neprůstřelná skla a mříže. Do toho já hlásil s velkým gustem: "Pět neidentifikovatelných předmětů 
se přesunuje do čtverce M dvacet devět, UFO jsou v M třicet, N třicet jedna, O dvacet devět... atd." 
 
Velitel (protože na pultu už nebyly žádné knoflíky, které by mohl mačkat), popadl otevřenou 
konzervu a hulákal do ní: "Kde je protivzdušná obrana? Opakuji! Kde je letectvo!" 
 
Pak si uvědomil, že mu teče olej do rukávu a podíval se nenávistně na sardinky uvnitř, jakoby za 
to mohly. V tom vstoupil spojař a bez zahlášení ležérně, konverzačním tónem prohodil: "Mám tu 
na drátě velitele letectva. Chce vědět jestli to na obloze patří taky k tomudle blbnutí." 
 
Velitel zíral tupě na sluchátko ve spojařově napřažené pravici, pak se podíval na pikslu, kterou 
dosud svíral v ruce. Věnoval jí zasněný pohled, vyjeknul, odhodil ji a roztržitě se zeptal: "Kdo to 
volá?" "Letectvo pane," pravil medově spojař, jakoby mu předával vzkaz od milenky. 
 
Velitel se konečně vzpamatoval a zařval: "Vyřiďte mu, že tu už půl hodiny měli bejt!" 
Do toho já: "UFO ve čtverci G třicet, I dvacet devět , F dvacet osm..." 
 
Obrovitej negr, kterej tam fungoval jako pozorovatel A. A. seděl klidně v křesílku a něco si 



zapisoval do malýho sešitku. Vešel výkonnej a houknul: "Můžu už ten kravál vypnout nebo se 
pude na druhej stupeň?" 
Generál zatím flanděru dorazil do dna a převzal iniciativu. Kalkuloval s tím, že když to dobře 
dopadne , tak slízne smetanu a když ne, tak se to vždycky dá hodit na neschopný podřízený. 
 
"Vypněte to poručíku, stejně ta siréna měla akorát jeden efekt - rozbolela mě z toho hlava." 
Říkal jsem si, že to má spíš z toho nasávání, ale držel sem hubu. Poručík zmizel a sirény vzápětí 
ztichly. 
 
"Ufo ve čtverci dvacet osm," hlásil jsem. Bylo to zbytečný. Když jsme se podívali ven, mohli jsme 
vidět talíře i prostým okem viset téměř nad našimi hlavami ve velké výšce. 
Konečně se objevily stíhačky a vzápětí jsme uslyšel i jejich řev, jak nabíraly výšku, aby dostihly 
talíř e, které byly usazeny pohodlně nahoře na nebi bez jediného mráčku. 
 
Spojař zatím naladil komunikační linku letců a přepnul nám to do reproduktoru na stěně. Těsně 
před tím , než to udělal, zaslechl jsem velitelovo tiché, ale úlevné: "No konečně sou tady. Ty snad 
měli k jídlu ryby." 
 
Právě mluvil velitel letky: "Výška dva tisíce metrů a stoupáme výš. Zkoušíme se s neznámými 
předměty spojit na všech frekvencích. (Po chvilce) Neodpovídaj í. Na celém rozsahu není žádná 
odezva. Stále jdeme nahoru a blížíme se k nim. Varovný výstřel." 
 
" STOP!" zařval do toho velitel letců: "Podle směrnice č. 5/286 vrchního velitelství je nutné palbu 
pouze opětovat. Výjimka je jen tehdy, jeví-li zcela evidentní nepřátelské úmysly, nebo je nutno 
vyžádat si povolení z ústředí." 
 
Od letců se místo odpovědi snesla na zem jen sprška nadávek. 
Major si už asi po šesté zkoušel zapálit obrácenou cigaretu. Když se mu to konečně podařilo, filtr 
vzplanul, major se lekl, podvědomě cukl a cigáro i zapalovač odhodil na za ním stojícího generála. 
Jeho uniforma pobryndaná whiskou ihned vzplála. Několik dalších minut jsme se zabývali jeho 
hašením, ale o n ic jsme nepřišli, jelikož situace se zatím nezměnila. Ufa stály a stíhačky kolem 
nich kroužily.  
 
Když se generál konečně vyhrabal z klubka důstojníků, kteří na něj obětavě naskákali, aby ho 
uhasili vlastním tělem, byl poněkud otřesen: "Teda, hrával jsem za svejch mladejch let fotbal, ale 
takovej mlejn sem nezažil. Kolik to válíme, poručíku?" obrátil se s mírně skelným pohledem na 
okolo stojící. 
 
"Neměl jste informovat o mimořádné situaci vrchní velení osobně ihned, pane?" ozval se klidně 
pozorovatel, přičemž slovo 'pane` bylo proneseno nezakrytě ironicky. "Tohle zanedbání vás bude 
stát přinejmenším postup. Přinejmenším!"Nikdo mu na to neodpověděl, protože talíře začaly klesat 
k nám dolů. Neviděl jsem co se tam děje. Mým úkolem bylo trčet u obrazovky. Všichni kromě 
pozorovatele, který se i nadále tvářil neúčastně a povaloval se ve svém křesílku, se všichni 
nakonec vrhli ke zdviži. I já se vykašlal na radar, kde stejně nic nebylo. Na velkou vybetonovanou 
plochu se snášel ten největší stříbřitý talíř, zatímco pět ostatních lítalo nad ním. Snad jako ochrana. 
Když to bylo tak třicet metrů nad zemí, vytáhlo to nožičky a dosedlo měkce jak mimčo do peřinky. 
 
Všichni co byli venku stáli v uctivý vzdálenosti a vobzírali to. Panstvo už taky sjelo dolů. Šli k 



tomu a v sevřeným šiku mezi sebou vedli i podroušenýho generála. Atmosféra by se dala krájet. 
Řek sem si, že tedlenc historickej vokamžik nemůžu propást a šel jsem taky k výtahu. Ten byl 
pochopitelně zablokov anej dole, jelikož panstvo za sebou nechalo votevřený dveře a tak sem si to 
hasil dolů po schodech jak torpédo. Tedy kdyby torpédo umělo lítat po točitých schodech. Rozrazil 
jsem dole dveře a vylít ven. Setrvačnost mě vystřelila rovnou do skupiny šarží. Následek byl 
strašný. Rozlítli se jako kuželky a tak místo toho, aby důstojně stáli a dívali se, jak se pomalu 
otevírají dvířka, tak s hekáním vstávali, oprašovali si mundůry a podpírali generála, kterýmu se 
nechtělo. Pohledy, které na mě vrhali, bodaly, krájely, pálily, vraždily a vůbec nevěstily nic 
příjemného. A tak v okamžiku, kdy se jakž takž dali doh romady, stála skupinka mimozemštanů už 
před talířem. Generál na ně nevěřícně vykulil svůj opilecký pohled a zařval: "Civilisti! Co tu dělaj 
ty zasraný civilisti!" 
 
Měl pravdu. Těch šest mimozemšfanů, kteří před náma stanuli, bylo oblečeno do pestrých oděvů 
se spoustou kvítků. Květy měly i dvě dívky ve vlasech. Všichni byli přizdobeni spoustou náušnic, 
kožených i lesklých náramků, náhrdelníků, na kterých se mezi jiným i vyjímaly masivní lesklé 
protiatomové znaky. Poznal jsem je, protože jsem zrovna minulej tejden čuměl na televizi, jak 
policajti přiváděj k rozumu mírnejma prostředkama jednu skupinu tý vlasatý omladiny. 
 
Všichni Ufouni se přiblble usmívali, ukazovali nám prsty do V a jejích hlas, přestože zněl trochu 
štěkavě, zněl jasně: "Mír, mír, mír!" 
 
Generál vyvalil oči ještě víc, takže připomínal šneka a s pokřikem: "Vy hnusní hipíci! Vy pacifisti, 
zmizte!!" vyškubl pistoli z pouzdra. První ranou se mu podařilo prostřelit si stehno. Když padal, 
křičel: "Teroristi! Atentát!" a znovu vystřelil. Kulka cinkla o talíř a se spikleneckým zabzučením 
odfrčela kamsi. 
 
Skupinka vlasáčů se dala na zmatený ústup koktajíc: "Mír, mír." 
 
V odpověď na generálův výstřel odevšad vybíhaly uniformy MP a začaly bez míření střílet. To se 
ví, že jsme všichni hnedle zabořili nos co nejhloubějc do betonu a snažili jsme se bejt co nejvíc 
placatý. Dveře do talíře zaklaply v jediný vteřině a odražené kulky kolem nás posměšně bzučely. 
Než bys napočít al do pěti, tak se talíř vznesl a připojil se k těm menším, který na něj čekaly. 
Nahoře zůstaly stát, asi vyčkávaly, nebo se dohadovaly. Střelba postupně utichla a všichni vstávali, 
jen generál ležel, držel si nohu, pořád mával pistolí a řval jak tur: "Zničte je! Vyčistěte mi tu 
oblohu! Já je tam nechci mít! Zameťte s nima! To je rozkaz! Je to jasný!" 
 
Spíš než nějaká osobní statečnost ho při vědomí držela koňská dávka whisky a tak dělal kravál 
ještě tak pět minut než zvadnul. Ti nahoře, jakoby ho slyšel i, se přeskupili a bez zvuku nabrali 
kurs na severozápad. Stíhači pochopitelně za nima, ale ani ne za deset minut byly zpátky a hlásili: 
"Zmizli, ani nevíme jak." 
 
Podíval jsem se na oblohu a viděl jsem, že mají pravdu. Nebe bylo už zase čisté, modré a nebyla 
na něm sebemenší skvrnka. 
 
Pokud vás zajímá, co bylo dál, tak to už tak zajímavý a podnětný nebylo. Šli jsme, jako procesí ke 
věži, jenže místo monstrance jsme nesli na nosítkách generála. Ve dveřích na nás čekal černoch. 
Spočinu) pohledem na zraněném a povzdychl: "Má smůlu, přežil to." Nebyla to pravda. Přilít pro 
něj vrtulník a vodvez ho do soukromýho luxusního sanatoria. Dostal metál za zranění v bojové 



akci. Dali ho sice do výslužby, ale bral důchod, vo kterým se nikomu z nás nezdálo, takže si moh 
dovolit křepčit každý léto na Floridě, dokud ho v jednom motelu při tom řádění s jednou slečnou 
netrefil šlak. Noviny vydaly nekrolog, že zesnul tiše v rodinným kruhu. Hubelec! Sám se m to 
viděl. Vylili m ě totiž a nikde sem se potom pořádně nemoh chytnout, protože jsem měl v 
materiálech posudek černej jak tunel. V tom motelu jsem shodo u okolností dělal uklízeče. 
 
Ta událost z 15. 8.1969 byla samozřejmě taj, dův., ale když tak o tom dneska přemejšlím, tak si 
říkám, jestli oni se nespletli a nechtěli přistát na druhý straně catskillských kopců, tam co byla 
tenkrát ta velká Woodstocká slezina  
 

Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku  
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Ať  už si lidé myslí cokoliv, bez vzdělání se dnes neobejdeme. Patrně to byla potřeba přežít 
nástrahy přírody i nepřátel, která naučila člověka přemýšlet a odtamtud už byl jen krůček ke 
vzdělávání se. Bylo ovšem potřeba vzdělávat i ostatní členy klanu. To nakonec pochopili i králové 
a zavedli školy.  
 

6. VZDĚLÁNÍ KONTRA ZKUŠENOST.  
 
Ano, začíná to školou, kde se mládež roztřídí na ty, co se učit chtějí a na ty, co ne. Ne, není to 
rozdělení na chytré a hloupé, jak by se mylně mohlo usoudit podle známek - každý jsme totiž na 
něco chytrý a na něco ne. Ti, co nemají dobré známky, si buď nalhávají, že "na to nejsou" nebo že 
je to "nebaví". Jistě, nemůžeme očekávat, že každý bude mít vše za jedna, ale propadnout, na tom 
musí být opravdu něco tragicky nešťastného ( s výjimkou vysokých škol, kde je mnoho dalších 
faktorů). jedna tragedie je třeba v tom, že matikáři neumí udělat svůj předmět snadněji 
pochopitelným (ale ano, ano, jde to :-). Všimněte si, že neříkám "zábavnějším", protože pro 
většinu lidí matika zábavná nikdy nebude. V tom je ale ten vtip, který matikáři jaksi nechápou: 
umět svůj obor a "umět ho učit" jsou dvě rozdílné věci a to druhé je bezesporu těžší. 
 

 
Na druhá straně ani ti, co se učit chtějí, mnoho nezmohou, když se učit neumí. Zatímco biflování 
možná stačí pro obecnou školu, na střední škole se už (bohudíky) chce víc. Tam se už vyžaduje 
určitá logika a i když se řada profesorů spokojí u studentů jen s přesným opakováním toho, co je v 
učebnici (historie, zeměpis, biologie), aniž by je zkoušeli i z jistého samostatného usuzování, celá 
řada předmětů vyžaduje už i samostatné myšlení, samostatnou dedukci. Tam ovšem nestačí jen 
paměť, ale každý student si musí vytvořitt svůj vlastní systém učení a podtrhuju to slovo vlastní, 
protože každý jsme jiný. To dobře pochopili čtenáři mých knih (série s titulem "UMÍME...?", 
zdarma ke stažení) protože k tomu, abychom v něčem uspěli, musíme především poznat sami sebe 
a své slabiny.  
 
Je zajímavé, že se mezi mými čtenáři vyskytují hlavně osoby graduované, tj. doktoři a inženýři, a 
ano, dokonce i pedagogové (asi se nezapře, že jsem mimo jiné i devět let učil na Technice :-) . To 
vše naznačuje, že věda o "učení sebe sama" je ještě v plenkách, i tam, kde by jí bylo nejvíce 
potřeba, tj. pro studium na vysokých školách, jak mi mnozí i napsali. A naznačuje to ještě něco: 
"potřebu učit se stále", tj. nepřestat ani po absolvování školy. . .  
 

 
Chtěl bych se tu právě zmínit o jiné škole, o škole života, neboli tak zvané zkušenosti (experienci, 
praxi). Ne každý má pro to nadání a ne nadarmo se říká, že "někdo udělá sto chyb, zatímco jiný jen 
jednu, ale stokrát". Důležitost poučení ze zkušenosti - oproti těm jako na běžícím pásu podávaným 



konzervovaným vědomostem ve škole - je patrná už z toho, že zkušenost je hlavně specifická, 
detailní, často hlavně i přímo použitelná. Náš život se vyvíjí podle toho, jak kdo umí své 
zkušenosti využít, prosadit a ano, někdy i "prodat". Celá řada úspěšných lidí kdysi neměla 
ukončené vyšší vzdělání a přesto dokázala objevit věci, bez kterých se dnes ani nemůžeme obejít. 
Co ale ti lidé měli, byla schopnost se poučit ze zkušenosti, udělat ze svých zkušeností či pokusů 
správné závěry a inspirovat se jimi k něčemu novému.  
 
Ukažte mi ale školu, ať už státní či soukromou, která opravdu "učí, jak se učit", i když to třeba 
inzeruje velkými písmeny! To se ovšem ani nedá očekávat, i zde musí být přístup zcela 
individuální, musíme začínat sami u sebe. Podle mého odhadu lze v praktickém životě použít 
přímo asi tak jen 20 procent vědomostí ze školy či univerzity. Ovšem i více, pokud jste učitel a 
spokojíte se jen opakováním předem naučeného :-).  
 
Ovšem máte-li zaměstnání, kde musíte každodenně řešit problémy, o kterých jste dříve neslyšel(a) 
a které jsou daleko těžší než ty z učebnice, musíte plně zapojit do obvodu i vlastní mozek. A právě 
tam se nejvíc uplatní vaše získané zkušenosti. Pokud je nemáte, hodně se dá odvodit z hlavy, ale 
jak se říká, experiment je nejlepším důkazem. Však je od toho slova právě odvozeno slovo 
experience neboli zkušenost.  
 
Ano, každý nějakou máme, ale nahodilou a různě po paměti rozházenou - takže často ani nevíme, 
že ji máme. Řešení této prekérní situace je v kouzelném slově "systém". Ten, kdo ho nemá nebo si 
ho neumí vytvořit, není ještě ztracen - musí se ale poradit, vyzkoumat, jak to dělají jiní, případně si 
o tom něco přečíst. 
 
Zde se tedy vracíme k tomu, co má vzdělání a zkušenost společného: studium literatury. Ale i tam 
musíme být vybíraví a hlavně už při samotném čtení správně přemýšlet. Protože bez přemýšlení 
nelze chápat (jeden český politik razil zcela nesprávný výraz "vnímat" - vnímáme totiž jen smysly, 
ale chápeme přímo mozkem, což on asi nechápal :-) a bez chápání nelze zase nelze dobře rozumět. 
A bez porozumění nelze ani nic řešit. Jen tak poznáme, že nejenom něco "víme", ale že to také 
opravdu "známe".  
 

 
Uvedl jsem zde v titulu slovo "kontra", což by naznačovalo protiklad mezi vědomostmi a 
zkušeností. Je ale čistě o rozpor v původu informace, ne v jejím použití. Většina našich vědomostí 
totiž právě vznikla původně jako zobecněné zkušenosti (výsledky pokusů, aplikací, náhodných 
objevů a podobně). Pokud se ale po určité zkušenosti nezastavíme a nevysvětlíme si, o co vlastně 
šlo a proč tomu tak je, nenaučili jsme se ze zkušenosti skoro nic. Obojí je totiž třeba, obojí se 
doplňuje v celek. S oblibou to říkám takto: vědomosti bez zkušeností jsou jako auto bez kol, ale 
zkušenosti bez vědomostíjsou jako kola bez auta. A zbytek najdete v mých knihách . . .  
 

(konec) 
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Člověk je tvor přemýšlivý, to nikdo nepopírá, slavný Descartes dokonce tvrdil "Cogito, ergo sum" 
neboli "Přemýšlím, tedy jsem", dokonce to považoval za jediný nevyvratitelný fakt, od kterého lze 
vše odvodit. Jak je to ale vlastně s tím lidským přemýšlením?  
 

4. ROZUM A UVAŽOVÁNÍ V ŮBEC 
 
Kdysi jsem si to tvrzení obrátil a hle, ono to nepracuje: neplatí totiž, že blbec nepřemýšlí a tudíž 
není :-). Původně se považovalo myšlení na jakýsi dar od boha, protože myšlením se prý liší 
člověk od zvířat. problém je, co zle za myšlení považovat a co ještě ne. Zvířata prý dostala 
náhradou jen instinkty - to je něco jako když byrokrat dostane regule a bezmyšlenkovitě se jimi 
řídí. Na rozdíl od toho byrokrata jsou ale instinkty věc veskrze užitečná: pomáhají zvířatům 
ubránit se nepříteli a tudíž i přežít. Je to něco jako po generace nashromažďované moudrosti. 
 
To jen my lidé nerozumíme, když něco dělají, co je instinkt a co je něco víc. Tak například náš 
pes, když něco podezřelého zjistí, zvedá pravou nohu. Proč, když přece nehodlá nikam skočit? Je 
to ale vcelku jendoduché: když ještě žili psi ve stepích, upozorňovali tak ostatní ve smečce na 
nebezpečí: štěkat ani jinak se vizuelně dorozumívat nemohli, to by prozradili svoji pozici.  
 
Podobně i my lidé máme jisté instinkty, i když si ani často neuvědomujeme jejich účel. To ovšem 
ještě není myšlení, tím se nazývá až teprve uvažování, tj. vyhodnocení fakt za účelem posouzení 
jejich užitečnosti,za účelem rozhodování se k akci, případně vymýšlení postupů, jak na to. \uvedu 
příklad: jedna sojka, která si přišla k nám posbírat burské oříšky, jež jim denně házím, postupuje 
tak, že jde od jednoho ke druhému, vezme ho do zobáku, aby ho "zvážila", a nakonec si nejprve 
odnese ten největší. Druhé sojky to nedělají,jen ta jedna. To už teda není instinkt, to je prosím 
jakési uvažování, začátek přemýšlení. Jistě, k lidskému myšlení to má ještě daleko, ačkoliv znám 
hodně lidí, kteří uvažují přesně jako ta sojka. 
 
Už odedávna lidé tušili, že jejich myšlení se odehrává v jejich hlavě. Jak? Inu když se napili 
alkoholu, jejich myšlení se zakalilo a druhý dne je pak bolela hlava :-). Ale vážně: častá zranění 
hlavy v bitvách vedla k různým defektům v myšlení a nebylo těžké si udělat závěr, proč tomu tak 
bylo. 
 
Už onen zmíněný Descartes usuzoval, že duše - míněno to, co v člověku myslí - je jakýsi "duch v 
mašině", rozuměj ve hmotném těle a ty dvě věci ovšem striktně rozlišoval.. S příchodem počítačů 
se víc a víc přesvědčujeme, že program a jeho realizace je vlastně jen součástí života počítačového 
hardvéru. Lidské myšlení bylo často přirovnáváno právě k tomu softvéru, proč ne, tak jsme přece 
počítače navrhli.  
 
To srovnání ovšem pokulhává: mozek, který je jasně víc, než jen lidský počítač, se historicky 
vyvíjel zcla jinak než čipová architektura na desce s tištěnými spoji. Zatímco mozek byl už od 



začátku jakési centrum nervové soustavy, tedy něco, co řídí většiny fyzických i jiných operací 
lidského těla, v kompjůtrech jsme vlastně postupovali od konce: nejprve jsme navrhli 
mikroprocessor - počítačový mozek - a pak teprve pro něj hledali různá použití. 
 
Počítač je ovšem značně rychlejší než mozek, dělá méně chyb a do jeho paměti jde naládovat 
množství iunformace daleko rychleji, než od lidského mozku. Také logické a jiné operace dělaá 
daleko rychleji a spolehlivěji. Umí ale počítač myslet? Absolutně ne. On jenom, jako ten byrokrat, 
dělá, co se mu nařizuje, pomocí regulí, které mu sepíše programátor. Ovšem čím chytřejší reguke, 
tím chytřejší i počítač. 
 
Zdálo by se tedym, že počítače nepřevezmou naše myšlení a nikdy se nestanou našimi pány. Chybí 
jim totiž ta "duše v mašině". Mnozí tomu nevěřili a tak začala éra umělé inteligence, která se 
snažila počítačům vsugerovat zásady samostatného myšlení. Na rozdíl od člověka,který si už jako 
dítě vyrobí dobrou databázi fakt, samotnému počítači by to trvalo dlouho a když mu tu databázi 
naládujeme my, nebude stejně schopen reabovat na situaci, protože nemá čidla zraku, sluchu, atd. 
A i kdyb y je měl, počítač nemá to, co má už i vlemi malé dítě: zvědavost něco se naučit. To je tne 
algoritmus, který je pro intleigenci životně nutný.  
\Pak jsme ale objevili neurální sitě 9zase studiem struktury a chování lidskéhomozku. Ty nás 
dokonce předbíhají: mají určitý zpúůsob "myšlení",který je nám cizí. Tak nový, tzv. "umělý 
(artificial) život"je už na pochodu: co jiného jsou počítačové viry, která se samy adaptují, 
přeměňují, požírají jiný softvér a rozmnožují se z jednoho počítače na druhý? Ano, a používají 
přitom i nové metody, které ještě moc neznáme, ale pokud se z toho nepoučíme, nebude nám zítra 
to naše lidské myšlení moc platné.  
 
Poznámka: v tomto měsíci objevili vědci, že skupina DNA molekul je schopna jistého uvažování. 
je to teda otevřená cesta k umělé i natirální inteligenci . . . 

Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku  
 



 
Autor :  ©Jan Hurych  
Název : VŠECHNY ZVONY Z HELENY  
 
 
 

 
Vyjeli jsme si tehdy s manželkou Aťou z kanadské Alberty dolů do Heleny - abyste rozuměli, tak se 
totiž jmenuje hlavní město Montány. Vysoko nad Helenou se tyčí Rocky Mountains a až nahoře - 
blízko Great Divide, která rozděluje kontinent tak, že všechny vody nalevo od ní tekou do Pacifiku 
a ty napravo zase na východ - je Mac Donaldův průsmyk. Kousek opodál pak stojí tak zvaný 
Frontier Town, tedy jakási replika pionýrské vesnice, postavená na začátku tohoto století jedním 
místním rodákem, obdivovatelem dob dávno minulých. Sám to vybudoval - použil na to jen 
přírodní materiál, jinak řečeno dřevo - a trvalo mu to pěknou řádku let.  
 

 
Místo jsme našli lehce, ale 
bylo jaksi opuštěné: velká 
brána byla zamčena a na ní 
cedule, že památka se 
ukazuje jen dle dohody a 
tudíž na objednávku předem. 
Číslo telefonu ovšem 
chybělo, což nám ale 
nevadilo, neboť k telefonu 
bylo daleko a druhý den jsme 
zase museli frčet dál. Mně to 
však nedalo: obešel jsem 
palisádu, která celou tu 
vesničku obíhala - byla to 
vlastně jakási pevnost, s 
domky a kostelíkem - a vlezl 
tajně dovnitř. Ale protože 

jsem si nebyl jist, zda přece jen v pevnosti někdo nehlídkuje, tak jsem jen tak ze slušnosti ještě 
zatahal za provázek, co tam byl u zadních dveří místo zvonku.  
 
A najednou se vám tam na věži toho kostela, kam ten špagát vedl, rozezněl ten velký zvon, a to tak 
hlasitě, že jsem zprvu nevěděl, co se vlastně děje. Ten rámus také vzbudil hlídacího psa, který ke 
mně přiběhl a začal se lísat, asi v domnění, že už je čas na večeři. Ze dveří jednoho toho domku 
pak také vylezl jakýsi člověk - vypadal spíše jako známý desperádo Billy the Kid - byl poměrně 
mladý a oděvu poněkud nedbalého. Na rozdíl od toho psiska se ale vůbec nelísal, naopak vypadal 
dost zabijácky, i když se zrovna neopíral o ručnici, tak jako to furiantsky dělá Kid na té své 
fotografii.  
 
Hned jsem sice duchapřítomně zalhal, že jsem si právě přišel udělat ten appointment, kdy tedy 
jako bychom mohli přijít, ale ten Billy na to řekl docela nespolečensky, že návštěvy se nevedou. 



Naštěstí mi přispěchala na pomoc Aťa - možná, že ani ne tak na pomoc, jako spíš že si chtěla 
prohlédnout ten kostelík - a povídá tomu panu nevrlému, jestli bychom tedy mohli alespoň jít 
dovnitř a prohlédnout si tu jeho pevnost. "Ale jo," řekl a dodal ironicky, "když už jste uvnitř. Ale 
do domů mi nechoďte," rozkázal, neboť nám asi příliš nevěřil, čemuž jsem se za daných okolností 
ani příliš nedivil.  
 
Tož jsme si to prohlédli, vyfotili a nafilmovali, zatímco on krmil toho hladového psa a třesoucí se 
rukou si zapaloval cigaretu. Místo to bylo opravdu pěkné, bylo tam asi tak dvacet budov, sice 
prázdných, ale jinak v dobrém stavu - vypadaly rozhodně lépe než ty, co jsme předtím viděli v 
dávno opuštěném ghost-townu zvaném Marysville. U brány sice stály dvě vysoké obranné věže, 
ale žádná stráž se tam neprocházela po hradbách a vlajkový stožár byl také bez vlajky, jako kdyby 
se posádka už dávno komusi vzdala. Maně jsem si vzpomněl na film Beau Geste, neboli Pevnost 
mrtvých. Jen jezírko zarostlé žabincem prozrazovalo, že je v pevnosti nějaký život. Snad proto, že 
už byla pomalu také sto let stará, osamělá pevnost nám opravdu připomínala doby, kdy se kolem 
proháněli Indiáni na mustanzích, ještě ne na těch od pana Forda, ale jen na těch čtyřnohých. 
 
I ten Billy nám najednou připadal trochu jako duch, a když jsem ještě za oknem jednoho z těch 
domků uviděl počítač, byl jsem si jist, že se mi to všecko jen zdá. Na stráni také stála velikánská 
restaurace, vlastně takový srub, ale i ta zela prázdnotou a navíc byla zamčena. Místo sloupoví 
nesly její střechu čtyři obrovské balvany a velkými okny bylo asi vidět daleko dolů do údolí. To 
jsme si ovšem nemohli ověřit, jelikož nám bylo povoleno dívat se těmi obrovskými okny jen 
jedním směrem a to dovnitř. Dubových stolů tam bylo nejméně tak pro sto lidí a na stěnách visely 
staré fotografie; asi všech známých hostů, co tu kdy vysedávali. Nádherný kamenný krb byl teď 
ale zcela vyhaslý, jen zapadající slunce to zabarvovalo všecko do ruda a vrhalo dlouhé stíny na 
opuštěné stoly.  
 
Když jsme se vrátili zpátky do města, zastavili jsme se ještě cestou v místní kavárně na zmrzlinu; 
bylo tehdy parné léto, pětatřicet ve stínu. Atě to nedalo a vyptávala se pana kavárníka na tu 
záhadnou pevnost v horách. "To máte tak, paní, to bývala slavná restaurace," povídá ten dobrý 
muž, "ale ten člověk, co to postavil, už dávno umřel. Nějakou dobu to pak ještě vedla jeho vdova. 
Lidem se tam líbilo, bývaly tam velké parties, tedy sleziny a v kostele se konávaly svatby. No jo, 
ale ona pak taky umřela a tak to bylo delší dobu opuštěné. Slyšel jsem, že si to nedávno koupil 
nějaký počítačový wizard, tedy něco jako genius, ale o tom, že by tam nikoho nechtěl pouštět, o 
tom teda nic nevím..."  
 

Později jsem si zase na Billyho vzpomněl. Byli jsme zrovna v Novém Mexiku, v takovém hrozně 
starodávném městečku, zvaném Mesilla. Tam totiž právě jednou Kida chytili a zavřeli. Byl 
odsouzen k smrti provazem, ale kupodivu jim ještě - samozřejmě předtím - stačil utéct. Jenže 
později ho zase dostal, tedy přesněji řečeno zastřelil, Pat Garrett, jeho bývalý přítel, v té době už 
jako šerif, stojící na straně zákona. Mladý Kid měl totiž na svědomí pěknou řádku mrtvých a tak je 
docela možné, že jeho duch ještě pořád nemá po smrti klid a schovává se třeba zrovna v té malé 
pevnosti tam na severu. Montánu ostatně znal - kdysi tu také nějakou dobu byl.  
 
Ale spíše se mi zdá, že to s námi tehdy mluvil jenom Billy the Wizard. A později, zrovna před 
Vánocemi, jsem si na něj vzpomněl po třetí. Zdál se mi totiž sen: byl jsem zase v té pevnosti, byl 
zrovna Štědrý večer a vidím, jak Billy přestane programovat, vypne kompjútr a vychází ven z 



pevnosti. Tam sice ten sen skončil, ale nic mi nebrání, abych ho tady nedomyslel sám. A tak si 
představuji, jak bude Kid chvíli pozorovat polární zář a pak se prohází lopatou hlubokými 
závějemi až ke té své opuštěné restauraci, přinese tam hromadu dříví a zatopí v obrovském 
kamenném krbu. Oheň se po tolika letech opět rozhoří a okna v místnosti se zbarví do ruda, jako 
tehdy, když jsme tam byli my a zrovna zapadalo slunce. A on usedne na tu jednu ze sta 
starodávných židlí, přímo u krbu: sám a sám v té velké, prázdné restauraci. Pak si zapálí 
třesoucíma se rukama cigaretu. A osamělý muž hodí kost svému osamělému, věčně nenažranému 
psovi a dokonce ho možná i pohladí.  
 
A pak se to stane: věřte si nebo ne, najednou vám ty postavy z těch starodávných fotografií 
sestoupí se stěn a sesednou se všechny kolem něho. Objeví se i stavitel, co všechnu tu krásu kolem 
vytvořil, a jeho vdova bude zase nosit hostům na stůl krocana, tak jak to dělávala každé vánoce. A 
když budou v nejlepším, otevřou se dveře, vejde Pat Garrett a s ním i Billy the Kid, a budou se 
chechtat jako tehdy, když ještě byli přátelé a budou si navzájem oklepávat sníh s ramenou. A 
najednou se vám rozezní zvon na věži toho dřevěného kostelíka - jen tak, sám od sebe - a z údolí 
mu budou odpovídat všechny zvony z Heleny . . .  
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Náboženství historicky předcházelo filozofii - každý kmen měl už od začátku nejen svého náčelníka, 
ale hned i šamana. Říkalo se jim různě a většinou zastávali pozici, jakou míval politruk u Čapajeva: 
pletli se veliteli do řemesla, oháněli se vyšší mocí a když to nepomohlo, tak vyhrožovali. Šamané 
také většinou pracovali jako léčitelé, protože se věřilo, že lidé se mohou uzdravit jen pomocí kouzel. 
Jsme totiž všichni smrtelní a když si ještě navíc vymysleli nějaký ten posmrtný útulek jako třeba 
Hades, peklo a podobně, měli šamani vyhráno. . .  
 

 
7. NÁBOŽENSTVÍ A FILOZOFIE.  

 
Takhle nám to víceméně líčí historie a dnes se úmyslně opomíjí i jistá užitečná role tehdejšího 
náboženství. Kdyby totiž lidé neměli náboženství, museli by si něco podobného vymyslet - a také 
vymysleli.  
 
Podobně jako stádová zvířata, i člověk se začal shromažďovat do malých komunit, původně jen 
rodů, sestávajících se zpočátku jen z příbuzmých, později i do větších, protože čím více jich bylo, 
tím lépe se ubránili. Nepřátelé totiž číhali všude - a lidé se většinu času jen prali jako smečka 
divokých psů. Bylo potřeba uzákonit, co se smí a co ne. A aby se tomu dodalo váhy, řeklo se, že si 
to přeje Bůh. Zabíjet vlastní lidi se nesmělo, ale krádež naopak, ta byla více tolerována. Hlavně u 
hostin, kde kdo dřív přišel, ten toho víc snědl. Stejně tomu bylo i v socialistické armádě (což mohu 
osobně dosvědčit), která se i v tomhle nápadně podobala prvobytně pospolné společnosti :-). 
 
Zákony se hromadily a opravdu zpočátku sloužily blahu společnosti, která se začala civilizovat. To 
bylo předtím, než si někteří chytráci všimli, že mít za sebou Boha je i jinak výhodná věc. V tom je 
ale ten háček: ani dnes neplatí, že kněz, který vystuduje a je radou starších vysvěcen, má zároveň i 
požehnání od Boha. To je jako když politik řekne, že ho lid miluje: věřit mu to můžete, ale také 
nemusíte. Náboženství bylo také založeno na víře, ale žádná víra nemohla jen tak sama bez odměn 
dlouho vydržet. Slibovat za poslušnost věčný život, ale až po smrti, to je totiž poněkud nejistá 
odměna. Nikdo by nešel pracovat k zaměstnavateli, který by mu slíbil zaplatit až po smrti. To je 
jako dnes platit někomu neznámému oteplovací odpustky s nadějí, že se nám to za sto let nějakým 
zázrakem vrátí. Jako tehdy, ani dnes peníze za odpustky až do nebe nedojdou . . .  
 

 
Náboženství byl tehdy už také jakýsi druh filozofie, ovšem ještě bez nějakého samostatnéhom 
uvažování, které tam bylo místo toho už předem nalinkované, prefabrikované. Jistě, i církev měla 
svoje filozofy, ale jaksi na "vyšší" úrovni. Tak například dokazovali existenci troj-jediného boha, 
což pro obyčejného člověka nemělo příliš praktické použití. Obecnému lidu muselo naopak stačit 
Desatero, na které ovšem byl už od počátku jakýsi dvojí metr: zabíjet se nesmělo, ale ve válce ano, 
dokonce čím více, tím lépe. Krást se nesmělo, ale zabavovat majetek ve jménu krále se mohlo. 



Hřešit se nesmělo, ale trestu se lidé mohli vyhnout kupováním odpustků, kde se dokonce ani 
nežádalo, aby člověk svých hříchů litoval, hlavně musel mít na to peníze.  
 
Jenže s pokračujícím vzděláním se lidé přestali ptát šamanů a začali se ptát sebe sama, a to hlavně 
proč tu vlastně jsou a jak se mají zachovat, aby ten jejich život už tady na zemi měl nějakou větší 
cenu. Ale opět: ta pravá, očividná odpověď - totiž že si lidé mají pomáhat a ne si ubližovat, protože 
jeden prostě na druhém závisíme - ta byla nějak zatlačena do pozadí. Muselo se tomu dát vyšší 
poslání a kdo byl tehdy výše, než samotný Bůh? A tak ještě dlouho náboženství nahrazovalo 
filozofii.  
 
Pořád se totiž ještě muselo myslet v rámci "strachu před Bohem" a pokud lidé byli k sobě hodní a 
konali dobro, tak to bylo také jen proto, že si to Bůh přál. Protože být dobrý ještě nikdy žádnému 
dobrákovi prospěch nepřineslo. A tak začali někteří i přemýšlet, co je vlastně dobré a co ne. A 
protože tehdy už vznikaly i primitivní zárodky prvních věd, začala se vyvíjet i filozofie - matka věd, 
jak jí tehdy říkali, než se i ona začala stáčet jinam . . .  
 

(pokračování) 
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