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VOJNIČŮV RUKOPIS (VM)
Tato kniha obahuje celý VM sajt až do roku
2016 ve formě knihy (formát PDF pro
čtečky) a je zdarma ke stažení na
http://hurontaria.baf.cz/BETA/vmkompleta.pdf
Vše v této knize je subjektem copyrightu © Jan B. Hurych, webmaster
Tato stránka českého výzkumu VM je na adrese http://hurontaria.baf.cz/VM/
Originální VM skeny od Beinecke Library najdete na
http://beinecke.library.yale.edu/digitallibrary/voynich.html a encyklopedie VM od René
Zandbergena je na http://www.voynich.nu/
ČESKÉ KNIHY o VM od J.B. Hurycha jsou ke stažení zdarma zde:
VM KOMPLET- Celková stránka ve formě knihy, ke stažení na
http://hurontaria.baf.cz/BETA/vmkompleta.pdf
Poznámka: Články a28 až a39 ma českém sajtu ( a tedy i v této knize chybí, najdete je na
totémš sajtu v anglické verzi (http://hurontaria.baf.cz/CVM/)
ZÁHADNÝ RUKOPIS http://hurontaria.baf.cz/ALFA/zahadny.zip nebo
http://hurontaria.baf.cz/BETA/zahadnya.pdf"
Tato první autorova kniha o Vojničově rukopise (VM) popisuje historii rukopisu a
odpovídá některé impertinentní otázky kolem.
RUKOPIS Z PRAHY http://hurontaria.baf.cz/ALFA/rukopis0.zip nebo
http://hurontaria.baf.cz/BETA/rukopis0a.pdf
jsou články o rukopise, pátrání pokračuje.
ĎÁBLŮV ADVOKÁT http://hurontaria.baf.cz/ALFA/advokat.zip nebo
http://hurontaria.baf.cz/BETA/advokata.pdf
Autor popisuje pochyby kolem Vojničova rukopisu
VÍTEJTE NA STRÁNCE VM
Tato webová stránka je věnována Vojničovu rukopisu (dále jen zkráceně VM), který se
předl 400 lety nacházel v Čechách, minimálně po dobu 50 let. VM je psán v neznámém
písmu, v neznámém jazyce a od neznámého autora - proto se mu říká "nejzáhadnější
rukopis světa". Výzkumy sice stále pokračují, ale zatím se nepodařilo z něho přeložit ani
jedinou větu. Je velmi zajímavé, že první tři historicky dokumentovaní vlastníci rukopisu
byli všichni Ceši (Horčický, Bareš a Marci) a pobyt VM Praze je jeho vůbec nejstarší
prokázaný výskyt. Je docela možné, že VM vznikl právě v Čechách? Nedalo mi to a
proto jsem se už v roce 1997 zapojil j e do mezinárodního výzkumu VM a jsem v něm
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stále aktivní.
Webmaster

OBSAH
(viz sloupec vlevo)
BULLETIN - tento text
INTRO - úvod k této stránce
HISTORIE ´- obsahuje mé články z časopisu Hurontaria, všechny původně napsané v
červnu 1999 a též v knize ZÁHADNÝ RUKOPIS, později mírně opravené podle nově
získaných informací .
VÝZKUM - mezinárodní výzkum ve zkratce.
NÁLEZY - zpochybnění původní provenience
DATOVÁ LINKA - časový přehled osob a událostí
REFERENCE - knihy a časopisy . Ne všechny odkazy ještě fungují. Webové linky viz
níže.
ČLÁNKY - autorovy články, přidávané postupně, tak jak je stačím překládat z mé
anglické stránky CVM.
BEINECKE SKENY - portál, kteýrm se dostanete přímo k originálním skenům VM v
Beinecke Library, The University of Yale.
HUMOR - pár skipů kolem VM
OTÁZKY A ODPOVĚDI - základní otázky a odpovědi
IKONY PRO FOLIA -přehled folií VM a jejich číslování (podle Beinecke a podle
autora, včetně kros-reference.
LINKY - linky na nejlepší webové stránky ( podle Jorge Stolfiho, některé už nefungují,
ale je to pořád nejlepší existující seznam)

TATO STRÁNKA PŘINESLA JAKO PRVNÍ TYTO OBJEVY:
detaily najdete v článcích
Možnost, že VM je zakódován (viz krátká slova a mnoho podobných slov)
Možnost, že Horčický nalezl VM na mělnickém zámku. Logické vysvětlení
Vojničova tajemného mlčení o místu nálezu VM
Fonetizace (ozvučení) VM pomocí vokální čtečky
Objev pravého podpisu Horčického, zásluhou pana Karla Šlajsny a autorizovaného
mělnickým archivem (Diskuze B9 a B10)
Objev, že "podpis" ve VM není Horčického rukou (Diskuze B12)
Možnost, že "podpis" ve VM je napsán Mnišovským (Článek A19)
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Objev, že Mnišovského kniha není učebnice češtiny ( Článek A22), ale kódovací
kniha. Kredit toho objevu má pan Vavruška z Prahy, který také zjistil, že kniha
používá určitou verzi šifry Ave Maria od Thrithemiuse.
"Znovuobjevení" faktu, že Marci poslal Kirhcerovi s knihou VM také Barešovy
poznámky a - tady je ta novinka - zdůraznění důležitosti nálezu těchže pro další
výzkum (Článek A23.)
Návrh použít k řešení VM neurální sítě (Článek A24.)
Objev, že frekvence (četnost) písmen ve VM je velmi podobná frekkvenci
středověké latiny (Článek A26.)
Možnost, že to byl Moretus, kdo pomluvil Bareše u Kirchera a tím ho varoval před
řešením VM (Článek A27.)

file:///C:/0/VM/00b.htm

2016-04-12

voynich

Page 1 of 1

O TOMTO WEBU.

VM (Vojničův rukopis) je stále ještě nejzajímavější kniha ve světě. Existuje několik
skupin VM řešitelů a EVA (Evropská Voiničova Abeceda) je pravděpodobně z těch
skupin ta nejslavnější. Existuje také řada samostatných výzkumných pracovníků, ať
už je to výzkum historický, textový, jazykový, botanický nebo kryptologický. Pokusy
o sjednocení výzkumu existovaly, ale po zániku EVY je vidět, že většina úkol§ jr
řešena hlavně jednotlivci. Zatímco pokrok od nálezu VM (1912) výrazne pokročil,
musíme přiznat, že v posledních 90 letech jsme nebyli schopni vyřešit jedinou větu v
VM. Navíc se pořád ještě uznávají některé hypotézy, které nejsou založeny na
historických datech a vedou celý výzkum na scestí. Více o rozluštení VM je v dalších
sekcích. VÝZKUM.
Na druhou stranu samotný historický výzkum dosáhl v poslední době skutečného
průlomu, hlavně díky René Zandbergenovi, který osobně navštívil některé archivy v
Itálii a v Praze. Byl to on, kdo objevil jméno dlouho očekávaného vlastníka VM před
Marcim ( , Georgiuse Bareše, viz sekce HISTORIE) a dále potvrdil spojení mezi VM
a Prahou.
Jak jsem již uvedl, je tato stránka určena především pro přrilákání více lidí do
výzkumu VM, takže zde nenajdete detaily výzkumu ostatních (což by byly zbytečné
duplikace, najdete to na jejich stránkách, viz LINKY :-), a navíc jsem zde uvedl
většinu známých výzkumníků v sekci REFERENCE. Nejvíce kompletní stránky,
prakticky celou encyklopedii VM) najdete u René Zandbergena, který je také
pravidelně aktualizuje. Našel jsem tam mnoho historických faktů, za které jsem mu
opravdu vděčný.
Několik mých hypotéz jsem uvedl v mém prvním článku v časopise Hurontaria, 1999
- ty jsou samozrejme moje vlastní, i když některé teorie jsem už opustil.
Poznámka: Hurontaria už neexistuje, ale články byly upřesněny a jsou zde otištěny v
plném rozsahu v sekci INTRO a dalších.
Pokud víte o někom, kdo by mohl mít zájem o VM výzkum, řekněte mu o této naší
stránce. Náše e-mailová adresa je bobbek499@gmail.com

Ulož tuto stránku
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HISTORIE VM.

Psal se rok 1912. Americký obchodník a sběratel starožitností, Wilfrid M.
Voynich objevil mezi sbírkou Jesuitské university ve vile Mondragone, ve
Frascati blízko Říma, rukopis, který je od té doby nazýván "nejzáhadnějším
rukopisem světa". K rukopisu byl připojen dopis od pražského rektora
Univerzity Karlovy, Dr. Joannesa Marcuse Marciho (česky: Jana Marka
Marků) z Prahy, kterým on - jako majitel rukopisu - tento daruje A.
Kircherovi, známému JEZUITSKÉMU vědci ze sedmnáctého století, žijícím v
Itálii. Pan Voynich ale hned hádal, že rukopis 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 nejakém nerozluštitelném kódu, hned také zveřejnil jeho kopii, aby tak
umožnil každému, kdo má zájem, jeho rozluštění.
Tak dostal rukopis hned své jméno - Voyničův Manuskript (dále jen VM),
zatímco autor je dosud neznámý a obsah rukopisu zůstává i nadále
nerozluštěný. V roce 1961 koupil rukopis jiný sběratel, Hans Kraus z New
Yorku a později byl rukopis darován Yaleské univerzitě (Yale) v USA. Tehdy
byl odhadnut na půl milionu dolarů, dnes je cena asi nepředstavitelná.
Manuskript byl pak uložen v Beineckeho knihovně vzácných knih Yaleské
univerzity, kde odpočívá v pokoji dosud. Kdo však neodpočívá, jsou všichni ti
luštitelé (code-breakers), kteří se snaží o zdánlivě nemožnou věc, totiž o
dešifrování jeho obsahu. Pro nás je zajímavé, že spolu s rukopisem se objevil i
zmínený dopis Marciho, který potvrzuje, že rukopis kdysi pobýval v Praze.

První zpráva o manuskriptu začíná v Praze, v sídle římského císaře a českého
krále Rudolfa II (1552-1612), uznávaném jako centrum tehdejší kulturní a
vědecké Evropy. A původní majitel VM - ne ovšem autor - prý byl Angličan,
doktor John Dee( ale pozor, jen prý, viz sekci NÁLEZY). Dr. Dee byl
tajuplný, ale jinak velmi skutečný vědec, astronom, matematik - a ovšem i
astrolog, jak to bylo v té době běžné - který žil v Čechách právě mezi lety
1584 a 1589. Rukopis pak prý (zase jen to prý!) prodal samotnému císaři
Rudolfovi.II. Jelikož ale není potvrzeno, že Rudolf rukopis vůbec kdy vlastnil
(viz dále), je dokonce možné, že ho nakonec nevlastnil ani Dee. Dee se sice ve
svých denících zmiňuje o 630 dukátech, které získal, ale neříká, odkud je
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dostal, zda za prodaný rukopis a komu jej prodal.
Po smrti císaře se měl rukopis nějak dostal do rukou Jakuba Horčického,
královského alchymisty (a možná i ředitele královských zahrad). Ten totiž
dostal v roce 1608 od císaře šlechtický titul "z Tepence" (v latinském originále
Jacobus Horczicky de Tepenec) a záznam "Jacobi a Tepenecz" se právě
nachází v rukopise. Tedy přesněji řečeno byl tam, než ho někdo vymazal, ale
přesto je tam zřetelně vidět pod ultrafialovým světlem, jak už dávno objevil
Voynich (ten, který nalezl VM v Itálii) .
Protože mu to pořád ještě nešlo nějak dohromady, vymyslel si spojení "Dee Rudolf - Horčický", a to tak, že Rudolf prý rukopis Horčickému "daroval" a to
jméno je prostě jen "věnování". To už ale ani nebylo založené na informaci z
druhé ruky, tj. uvedené v onom dopise A. Kircherovi, provázejícím VM
(Marci: "Dr. Rafael mi řekl, že . . . "), protože o vymazaném podpisu ti dva
předtím zřejmě nevěděli.
Záhadný pan X.
Nejstarší potvrzený majitel VM je tedy jen a jen Horčický. Otázkou tedy není jak se snažili vědci zjistit - kdo prodal rukopis Rudolfovi, ale kdo ho dal či
prodal Horčickému. Jelikož se to neví určitě, nazveme onu osobu prozatím
jenom pan X (mohla to sice být žena, ale to bylo v té době méně
pravděpodobné). Navíc nevíme, zda onen zápis bylo věnování (podle
Voyniche napsané samotným Rudolfem, což je dost nepravděpodobné - že by
napsal jen jméno, bez jediné věty ašpatnou latinou?) nebo prostě jen podpis
Horčického jakožto majitele knihy. To by se dalo zjistit srovnáním s nějakým
dokumentem, který Horčický napsal. Podobně by se i dalo zjistit, zda je to
Rudolfovo písmo.
Je celkem nepochopitelné, proč někteří badatelé trvají na tom, že Rudolf knihu
Horčickému daroval, ačkoliv stejným dechem tvrdí, že za ní předtím zaplatil
sumu 600 dukátů. I když by věnování napsal, patrně by ho napsal inkoustem a
ten nelze tak snadno vymazat, spíše bych hádal, že to bylo napsáno jen
olůvkem. A pod jménem je ještě napsáno Prag, tedy Praha. Protože Horčický
dostal titul až v roce 1608, můžeme s jistotou říci, že to tam nebylo napsáno
před tímto datem, ovšem proč by připsal Rudolf ještě "Praha", když oba žili ve
stejném městě, je také nepochopitelné. Je tedy nejvíc pravděpodobné, že knihu
podepsal sám Horčický a to nejspíše ještě před rokem 1618, protože v tom
roce opustil Čechy (přesněji řečeno byl vypovězen nově zvoleným českým
direktoriem, tedy protestantskou vládou). Teprve po bitvě na Bílé Hoře se
vrátil (1621), ale brzo zemřel (1622, pádem s koně). Osud VM je pak na čas
zahalen tajemstvím.
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Záhadný pan Y.
Rukopis pak přešel (přímo nebo ještě přes jiné majitele) do rukou blíže
neurčené osoby, kterou nazvu pan Y a od ní k Marcimu. Ač jeho jméno
nebylo ještě donedávna známo, existence je zcela dokázána. Tento majitel Georgius Bareš - totiž zemřel a ve své závěti odkázal rukopis doktorovi
Marcimu (v originále: Joannus Marcus Marci de Kronland), rektorovi
Karlovy univerzity. Dopis, který Voynich našel u rukopisu (datovaný 1665 či
1666, poslední číslice je nečitelná) je vlastně první a zatím jediný nejstarší
historický dokument o rukopise a je adresován Marciho příteli, jezuitskému
knězi a vědci Anastasiusovi Kircherovi Marci v něm vysvětluje, jak rukopis
zdědil i to, že Kircherovi posílá onen rukopis darem. Zároveň se také zmiňuje
o svém rozhovoru s doktorem Rafaelem Mníšovským (v originále Raphael
Mischowsky de Sebuzin & de Horstein - tak to stoji chybně nan jeho
podobizně, všude jinde je nazýván Mnishovský) a co se od něj o VM
dozvěděl. Rukopis se pak nacházel zřejmě celou dobu v Itálii, kde byl
Voynichem nalezen.
Přicházíme k prvním poznatkům: všechny jmenované osoby opravdu
existovaly a jak se zjistilo později, pan Y zcela určitě, zatímco pan X jen
možná. Na první pohled si ale nemůžeme být jisti, zda je také sám rukopis VM
opravdu originální - teoreticky vzato mohl být napsán kdykoliv a kýmkoliv
před rokem 1912, kdy byl objeven ( o tom později) , mohla to být i kopie.
Dopis Marciho ovšem autentický je (existuje ještě mnoho jiných dopisů od něj
Kircherovi a lze je srovnávat) a i jiné dokumenty potvrzují, že byl Marci v
častém písemném styku s Kircherem. Pokud byl manuskript vyroben jako
padělek (theorie Angličana Gordona Rugga) - řekněme jen na základě toho, že
někdo nalezl Marciho dopis - sotva by to ale bylo dílo Voyniche nebo jeho
pomocníků. Vyžadovalo by to totiž nejen dokonalou padělatelskou
technologii, ale hlavně velké množství znalostí z oné doby, uvážíme-li různé
detaily a souvislosti, které se objevily až po Voynichově smrti a o kterých
nemohl vědět. Kormě toho i zásobu starého, nepopsaného pergamenu.
Můžeme tedy zcela dobře předpokládat, že manuskript už existoval v
šestnáctém, nejpozději na začátku sedmnáctého století a že je to - s největší
pravděpodobností - právě ten, co je uložen v Yale.
Poznámka: Jak už jsem naznačil, pravé jméno pana Y bylo nedávno objeveno
- je jím Georgius Bareš, osoba neméně záhadná než samotný VM. Byla rtotiž
nalezena jeho korespondence s A. Kircherem, kterou objevil již zmíněný René
Zandbergen.
Ulož tuto stránku
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VÝZKUM VM.

Nebudu zde vypisovat všechny neúspěšné pokusy řešit VM: bylo jich hodně,
zatímco ten úspěšný nebyl dosud ani jeden. Kdo má zájem, najde si je lehce v
sekci REFERENCE, v uvedené literatuře. Nás spíše zajímá, jak se z toho
poučit.
Známý autor 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" Voynichův manuskript, a sice takto: "...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 30 let, ale stále ještě s ním musíme
souhlasit. Manly byl zástupcem vedoucího dešifrovacího oddělení MI18 v
první světové válce a rozluštil několik opravdu těžkých cifer - je tedy
překvapující, že zrovna on - ač u Voynichova rukopisu neuspěl - tušil za
rukopisem nějaký jednoduchý systém. Anebo že by to bylo právě proto?
Většina výzkumníků se tehdy domnívala, že jde o šifru; inu byli to většinou
vojenští experti :-). Otázka zní: proč by si asi autor zbytečně komplikoval
život? Použití neznámého písma (tedy něco jako šifra) a navíc pro nás ještě
navíc neznámého jazyka (tedy něco jako kód) mu bohatě stačilo - a ještě, jak je
vidět, stačí dosud :-)!
Historie šla dál a příchod počítačů, které měly - podle kdysi všeobecného
názoru - nahradit snad i základní lidské myšlení, přisliboval velký pokrok v
luštění manuskriptu. Počítače ale neuspěly, protože ony mohou řešit problémy
jen způsobem, který pro ně navrhneme a zatím ty naše návrhy nebyly zrovna
příliš šťastné :-). Ta hlavní, mentální práce tedy zůstává pořád ještě na lidech.
Hlavní potíž, jak někteří výzkumníci tvrdí, je fakt, že bychom museli provést
ohromně velký počet testů. Nevěřím tomu: i kdybychom byli schopni provést
tak velké množství zkoušek - pokud nepadneme zrovna št'astně na pravé řešení
- samotná kvantita nám ještě nové nápady nedá a ty jsou náš hlavní problém.
U tak velkého počtu zkoušek je i docela možné, že bychom možná přehlédli
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některé kombinace nebo je dokonce i ukvapeně vyřadili předem. Představte si,
že bychom tak minuli sice jenom jednu kombinaci, ale zrovna tu, která je
řešením! A bylo by vůbec možno při takové nepřehledné kvantitě se strefit do
tak nepatrného cíle? Ano, mohlo by to pracovat - ale jen mohlo. Kombinace by
ovšem narůstaly exponenciálně a vyhodnocování tak gigantického počtu dat
by bylo ještě víc matoucí. Nevíme totiž přesně, které kombinace bychom měli
považovat za částečně úspěšné, aby pak mohly pokročit "do dalšího kola".
Slibný obrat by ale mohla způsobit t.zv. umělá inteligence, jako třeba neurální
sítě, které se dokonce umí učit. Ale to je pořád ještě hudba budoucnosti, chce
to totiž také inteligentní programování, alespoň pro VM zcela určitě.
Zpět k rukopisu.
Podle toho, co jsme poznali o jednotlivých aktérech naší story, je jisté, že
rukopis vznikl nejpozději v 16 či 17 století. Písmo poznámek na okraji
rukopisu (ty už jsou latinkou) je naopak opravdu asi nejdříve z té doby anebo
později. Kdy ale mohl vzniknout VM "nejdříve", to zatím nevíme. Také nová
informace v článku Zandbergena a Landiniho (viz sekce REFERENCE)
dokazuje, že Marciho dopis je nejen autentický, ale že i jeho osobní informace
(ta z první ruky) je pravdivá. To navíc dokazuje, že Voynich manuskrit
nepadělal (jak se jednou tvrdilo). Ovšem ta informace z druhé ruky - od
Mnišovského - už ověřitelná není. Je zajímavé, že na rozdíl od jiných
rukopisů, které se poměrně značně v té době opisovaly, zde máme jen jeden
jediný exemplář. Ale tomu se nelze divit: rukopis jistě nebyl určen širokému
kruhu čtenářů, proto byl přece zakódován a další kopie byly zřejmě nežádoucí.
Samo stáří rukopisu ovšem jeho hodnotu nedělá: ta je v jeho nepoznatelnosti, v
nejistotě, co se týká autora a záhadném obsahu VM. Jak už jsem naznačil,
jedná se zde o tři neznámé: o jazyk, písmo a autora, takže se zdá, že je rukopis
téměř nerozluštitelný. Jelikož první dvě neznámé vyžadují otestování mnoha
stovek kombinací (tj. existujících jazyků ) - a to i pro případ, že máme
správnou abecedu (míněno přiřazení správných znaků latinské abecedě,
nevíme totiž s jsitotou, jak slova rozdělit na znaky), zdá se, že ani těch prvních
sto let po nálezu (1912 - 2012) ještě nebude stačit na vyřešení. Ve svém článku
v Hurontarii jsem naznačil, že se většího úspěchu asi nedosáhne, dokud
nezjistíme víc o autorovi, o jazycích, které ovládal (pokud si nevymyslel zcela
nový, pak je řešení prakticky nemožné) a o písmu, které použil nebo přímo
vymyslel. A zde se ukazuje největší hodnota rukopisu: je to zatím ta největší
výzva dešifrovacím a jazykovým odborníkům všech dob. Je to výzva jednoho
člověka (možná, že jich bylo víc, ale pochybuji), výzva nám všem ostatním a
ta by neměla zůstat nezodpovězena.
Poznámka: Čeština, pokud je mi známo, nebyla nikdy vážně uvažována
jakožto jazyk VM. Také Horčický, ač jeho jméno je to nejstarší, které je pro
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VM opravdu dokumentované, je dokonce přímo v rukopisu, nebyl dosud nikdy
uvažován jako autor, ačkoliv měl znalosti z biologie, léčitelství, astrologie i
herbářství, tedy všech oborů, kterése ve VM vyskytují. . Přitom jsou tyto
předpoklady zcela logické a obojí jsem navrhoval ve svém článku v Hurontarii
(červen 1999). Zároveň se ale přiznám, že jsem za celou tu dobu nenašel
důkazy, které by ho identifikovlay jako autora VM.
Ulož tuto stránku
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NÁLEZY A POCHYBY KOLEM VM.

Od té doby, co jsem napsal můj čtyřdílný článek v anglické Hurontarii (1999),
se hodně v názorech výzkumníků změnilo, hlavně díky tomu, že se našla nová
fakta, která moje originální podezření potvrdila. Netroufám říci, že to bylo
zrovna díky mému článku, a ani jsem asi nebyl první - a práci se sháněním
důkazů vykonali hlavně druzí průzkumníci.
Bylo to napříkald podezření, že věnování ve VM nepsal Rudolf II, dále že
John Dee nebyl ten, který prodal Rudolfovi VM - dokonce nemáme ani důkaz
že ho kdy Rudolf koupil.
Prohlásil jsem totiž, že nemáme žádný solidní důkaz, že John Dee někdy vůbec
rukopis vlastnil a totéž že platí o to víc pro Rudolfa II. Podobně se mi nezdálo,
že by Rudolf daroval VM Horčickému a to ještě s věnováním (které samo tam
ani není, jen jméno Horčického). Zdálo se mi logičtější, že ono prostým okem
neviditelné Horčického jméno tam asi napsal někdo jiný, možná ani ne
Horčický sám. Později můj kolega Karel Šlajsna objevil pravý podpis
Horčického v mělnickém archivu a zdá se, že to exlibirs do VM napsal někdo
úplně neznámý, patrně nějaký (např. jezuitský) archivář.
Hodně se také věřilo umělému spojení Bacon - Dee - Rudolf - Horčický, které
už hlásal Voynič (Roger Bacon prý rukopis napsal, Dee ho našel a prodal
Rudolfovi a ten ho daroval Horčickému), to vše aby se vytvořil chybějící
článek přes Horčického (jeho jméno ve VM je nepopiratelné) který coby
předešlý majitel VM nebyl znám ani Barešovi ani Marcimu). Dopnil yse tím
cečláánkem přetržený řetěz (Bacon + Dee + Rudolf),, o kterých se Marci
dozvěděl od Dr. Rafaela až k Marcimu, který se to dozvěděl od - nu od koho,
to už právě nevíme. Jak už jsem tehdy napsal, informace o oné trojici jsou jen
z druhé či třetí ruky a sám Marci se od ní distancuje. Nabádá totiž v dopise
Kirchera, aby si o tom udělal svůj vlastní dojem. Fámu o Dee a rukopisu jakož
i darování rukopisu Horčickému Rudolfem si ovšem vymyslel až Voynich.
Pochyby.
Ještě pochybnější byly pozdější "přidružené" důkazy. Tak například prof.
Newbold si přivlastnil Bacona natolik, že mu přidělil i různé vynálezy, které
údajně "vyčetl" z VM, díky své dešifrovací metodě (nesledoval písmena, ale
nepravidelnosti v textu). Teprve John Manly po Newboldově smrti dokázal
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(1931), že ona metoda nebyla vůbec univerzální a dokonce ani ne jednoznačná
- měla mnoho proměnných, které si řešitel sám volil, jak se mu to hodilo.
Protože je známý fakt, že Dee opravdu nějaké Baconovy rukopisy vlastnil,
hledaly se ve VM stopy po jeho případných poznámkách. Kdo hledá, najde,
říká staré přísloví a britští znalci "objevili", že číslování stránek - provedené
arabskými číslicemi a možná ani ne autorem - musí být rozhodně od Johna
Dee. Osobně mě překvapilo, jak může někdo z číslovek, které vypadají jako
tištěné, odhadnout ruku autora, ale nakonec i polský výzkumník Rafal T.
Prinkle dokázal, že Dee psal - mimo jiné - číslovku 8 zeshora dolů, zatímco ve
VM je psána zezdola nahoru a tak britskou teorii položil na lopatky.
Podobně vyvrátil i závěr z tvrzení Deeova syna Artura (ten kdesi tvrdil, že jeho
otec měl v Praze nějaký manuskript, ve kterém nebylo "nic jiného než
hieroglyfy", míněno: klikyháky, ne tedy egyptské znaky), se netýká VM.
Prinke poukázal na to, že VM má v sobě ještě navíc obrázky květin a hlavně
nahých žen, které by si tehdy asi osmiletý Artur jistě zapamatoval, možná víc,
než co jiného :-). Pravděpodobně šlo o manuskript s Enochijským písmem, o
kterém ještě bude řeč a které normální čtenář - a zvláště dítě - ovšem nemůže
na první pohled rozluštit a považuje je tedy za klikyháky.
Fáma o Rudolfovi.
Podívejme se ještě na chvíli na dobu Rudolfa II. Když si zvolil Prahu jako své
sídelní místo, učinil ji také nejen hlavou císařství, ale i středem tehdejšího
evropského vědění a umění. Je dobře známo, že zde v té době žilo a pracovalo
mnoho známých vědců jako Kepler a Tycho de Brahe. Rudolf také nakupoval
umělecká díla a antiky a to ve velkém počtu. Dá se dobře předpokládat, že by
byl ochoten koupit něco jako Vojničův rukopis a dát za něj 600 dukátů. Ale je
pochybné, aby se zase tak lehce od rukopisu odloučil - pokud mu by někdo
nedokázal, že je to padělek či že je obsah VM bezcenný. Pak ovšem by ho
mohl darovat někomu, jako byl Horčický, ale jen jako žert nebo jako splátku
na dluh (víme, že Horčický Rudolfovi půjčoval peníze). Ale to už bychom
mohli fantazírovat i o tom, že Horčický, jako vlastník manuskriptu, sám fámu
o Rudolfovi a případně i Baconovi vymyslel a rozšířil - ale asi jen tehdy,
kdyby sám rukopis nevyluštil a chtěl se ho zbavit. Tak dalece ovšem jít
nechceme :-).
Už jsem mluvil o tom, že nemáme opravdové důkazy o tom, že Rudolf vůbec
kdy rukopis vlastnil, natož o tom, že by ho koupil od Johna Dee. Ještě menší
důkazy ale máme o tom, že ho daroval Horčickému. Pravda, nápis "Jacobi a
Tepenecz" v rukopise je, ale žádné spojení s Rudolfem. A tak se vymyslelo jak příhodné! - že mu ho dal Rudolf darem, tedy zadarmo (ač za něj prý sám
zaplatil "královských" 600 dukátů)! A nejen to, ještě mu tam připsal věnování!
A to navíc asi olůvkem, protože inkoustem by to asi nešlo vymazat tak, aby to
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ani pan Y, ani Marci nepoznali - je to totiž vidět jen pod ultrafialovým
světlem. A ještě zábavnější představa: pod jménem bylo napsáno "Prag", tedy
Praha. Ale přitom oba, Horčický i Rudolf, bydleli ve stejném městě a k
záměně nemohlo dojít :-). Navíc jsem už ve svém článku poukazoval na to, že
"Jacobi" je genitiv neboli "koho, Jakuba" - zatímco věnování by byl dativ,
"komu, Jakubovi", tedy "Jacobo". To první dává větší smysl: Horčický si to
prostě podepsal sám, protože byl vlastníkem. Kdy, to sice nevíme, ale muselo
to být až po tom, kdy ten titul z Tepence (někde psáno Tepenecz) dostal. Také
je možné, že při odchodu do vyhnanství (viz detailní story v knize) si to u
někoho nechal a pro jistotu připsal i to místo, Prahu, kam se zase doufal vrátit.
Podobně by to ovšem třeba napasla arhcivář, který věděl, že Vm patřil
Horčickému.
Dnes už se na některých stránkách VM na Netu najdete správně, že Dee patrně
nikdy ani rukopis nevlastnil, Rudolf že o něm měl sotva nějakou potuchu,
natož aby ho daroval Horčickému a že proslavené "neviditelné" Horčického
jméno tam asi napsal Horčický sám či nejspíše někdo jiný. . Nevíme ovšem,
kdo ho zase vymazal a proč. Asi ten, kdo měl rukopis po Horčickém, zřejmě
zcizený (v té době také asi zmizely desky od rukopisu, patrně z téhož důvodu).
To už se ovšem asi nedovíme, ale to není zatím tak důležité. Důležité je, že k
posledním objevům se řadí ten největší za posledních sto let: objevilo se totiž,
kdo je onen neznámý pan Y, který VM odkázal Marcimu (detaily jsou opět v
knize "Záhadný rukopis").
Ulož tuto stránku
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DATOVÁ LINKA

Historické události, vztahující se k VM vzkumu
1214 Roger Bacon se narodil
1292 R. Bacon zemřel
1400 a pak později - se objevuje první alchymie z Čech, psaná někým, kdo se
nazývá “Johannes Ticinensis”, jiná je od Johanna de Olomucz, obojí mohl ale
býti patrně sám Jan z Lázu, jehož jiné knihy přežily.
1400 až asi 1469, Mistr Antonio z Florence, žil nějakou dobu v Čechách, je
zmiňovaný Janem z Lázu a byl to patrně Antonio Averlino z Florencie
1457 Napsána kniha "Cesta spravedlivá", podle učení Antonia z Florencie
patrně Janem z Lázu (též Johann von Laaz / Ioannis Lasnioro / Laznioro /
Lassnior)
1404 až 1438, je stáří pergamenu - podle datování radioaktivním uhlíkem
(University of Arizona, 2009)
1492 Objev Ameriky
1525 T. Hájek se narodil
1526 Ferdinand I Habsburský zvolen českým králem
1527 J.Dee se narodil
1535 Wilém z Rožmberka se narodil
1547 první odpor českých pánů
1550 Aksahamův herbář vytištěn
1552 Rudolph II se narodil Maxmillianovi II
1555 Edward Kelly se narodil
1562 Maxmilian II (syn Ferdinanda I) se stal českým králem
1564 Dee napsal Monas Hieroglyphica, Galileo se narodil
1565 Ferdinand I zemřel
1572 Ferdinand II se narodil (synovec Ferdinanda I)
1575 J. Horčický se narodil 1576 Maxmilian II zemřel, Rudolph II se stal
českým králem (byl nejstarší syn Maximiliana II)
1579 Deeův syn Arthur se narodil
1580 Mnišovský se narodil
1580 Rabbi Loew v Praze vytvořil Golema
1582 Dee potkává Kellyho, který tvrdí, že našel Glastonburský rukopis
1583 oba odjíždjí do Polska
1584 oba přijíždějí do Prahy, Dee má audienci u Rudolfa II (5 září). nějakou
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dobu žijí oba v Hájkově domě.
1585 Bareš se narodil (přibližně)
1586 Dee poznamenal ve svém deníku, že obdržel 600 dukátů, ale neříká, za
co. V květnu týž rok oba alchymisté vyhnáni z Prahy na rozkaz Rudolfa II
1586 Oba se vracejí a usadí se v Třeboni u Rožmberka
1587 Kniha "Historia von D. Johann Fausten" vyšla tiskem
1588 Kelly přijímá místo u dvora Rudolfa II, Dee zůstáva v Třeboni. Giordano
Bruno navštívil Prahu
1589 Dee se vrací do Anglie, Kelly stále ještě v Praze, Horčický začal své
studie v Klementinu (? viz též 1598, jak je to?), Galileo učí na univerzitě v
Pizze až do 1610, kdy přijme místo v Padui
1590 Druhé možné datum narození Bareše, E. Kelley žije v domě č.40/čp.502
na Karlově náměstí, později dům opraven (1620) a dnes nazýván Faustův dům.
1591 Kelley zatčen, vězněn na Křivoklátě (Purglitz), první nezdařený pokud o
útěk.
1592 Vilém Rožmberk umírá, jeho místo přejme jeho bratr Petr Vok.
1593 či 1594 Kelley žalářován v mosteckém hradě Hněvíně
1595 J. Marci se narodil,
1597 Zaznamenán dryhý nepodařený útěk a smrt Kelleyho (možná i
sebevražda) ale podle Borbopniuse byl spatřen 1598 v Rusku
1598 Horčický začal své studie v Klemntinu (druhý odhad? viz též 1589) 1600
Tadeáš Hájek umírá, Bruno upálen, první vědecká ptiva v Praze (dělal ji
Jesenius)
1602 narodil se A. Kircher
1604 první veřejná podpora Koperníka Galileem, ale ještě neměl důkaz
1605 Bareš začíná své studie v Itálii
1607 Horčický chemikem u dvora Rudolfa II
1608 John Dee zemřel (v jeho deníku je "+1609", ale to jej asi z horoskopu)
1608 Horczicky dostal šlechtický titul " z Tepence", jeho učitel Schaffner
umírá
1609 zřízena německá protestantská Unie s Fridrichem Falckým v čele,
Galileo postavil svůj první dalekohled (podle slovního popisu toho v
Holandsku)
1610 Galileo v lednu objevil 4 měsíčky Jupitera, v březnu o tom napsal knihu
Siderius Nuncius
1611 Českou korunu dostane Matyáš, bratr Rudolfa II
1611 dvě verze knihy “Tractatus I. de secretissimo philosophorum arcano, II.
de lapide philosophico” byly vytištěny v Praze, obě přisouzeny Janu z Lazu,
který v jedné verzi tvrdí, že on byl žákem Antonia z Florence
1612 Rudolph II umírá
1614 Fama Fraternitatis - Rosicruciáský manifest sepsán a poprvé vydán
1616 Galileo dostal první varování od inkvizice
1617 Ferdinand II korunován za českého krále
1618 Český odboj, defenestrace, začátek 30 leté války
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1619 Horčický zajat, vyměněn za zajatého Jesenia a vypuzen z Čech
1619 Matyáš umírá, Češi zvolí králem Fridricha Falckého
1620 Bitva na Bílé hoře
1621 Horčický se vrací do Čech, poprava na Staroměstském náměstí
1622 Horčický umírá pádem s koně, Jezuité dědí vše, Bareš se potkává s
Marcim.
1633 Soud nad Galileem
1637 Ferdinand II umírá, jeho syn Ferdinand III se stává českým králem.
1637 První písemně dokumentovaná existence VM. Bareš o tom píše první
dopis Kircherovi (dopis se nezachoval, ale je zmíněn v druhém dopise
1639 Barešův druhý dopis Kircherovi
1640 Marci navštívil Kirchera v Římě a píše mu z Prahy dopis o Barešovi
1642 Robert Jones kupuje skřínku, kde najde schován deník Johna Dee,
Galileo umírá
1644 Mnišovský umírá
1648 Westfálský mír, konec 30leté války t
1654 Marci dostává šlechtický titul "z Kronladnu", údajně za statečnost na
Karlově mostě v boji proti Švédům 1657 Ferdinand III umírá, Leopold I
českým králem
1659 Deeovy deníky prvně otištěny
1662 Marci rektorem Pražské univerzity
1665 (či 1666) Bareš umírá (podle některých dříve), Marci zdědí jeho
knihovnu a posílá svůj známý VM a dopis Kircherovi
1667 Marci umírá
1672 Deeovy deníky archivovány v Ashmolean Museum, Oxford
1680 Kircher umírá
1795 Jezuita Pierre-Jean Beckx se narodil
1850 Beckx se stává generálem jezuitského řádu
1865 Vila Mondragone se stane vlastnictvím jezuitů
1887 Beckx umírá, jeho knihy stěhovány do Mondragone
1912 Vojnič kupuje VM
1921 W.R. Newbold tvrdí, že vyluštil VM
1931 Umírá Voynich
1960 Umírá Ethel Voynich, Miss Nill dědí VM
1961 Kraus kupuje VM
1969 Rukopis darován Yalské univezite, Beinecke knihovně

Ulož tuto stránku
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ČESKÁ LITERATURA
Česká literatura (většinou historická) je už zmíněna na stránce René
Zandbergena, viz LINKY. Z novější připomeňme knihy Arnošta Vašíčka
"Nedobytná šifra" - pokud je nám známo, je to první česká kniha, která se
věnuje VM. České e-knihy o VM od J.B. Hurycha jsou ke stažení zdarma zde:
ZÁHADNÝ RUKOPIS - zip nebo PDF - První autorova kniha o Vojničově
rukopise (VM). Popiseje historii rukopisu a odpovídá některé impertinentní
otázky kolem.
RUKOPIS Z PRAHY zip nebo PDF - Články o rukopise, všeobecně známém
jako Vojničův rukopis.
ĎÁBLŮV ADVOKÁT - zip or PDF - Autorovy pochyby kolem Vojničova
rukopisu
VM Beinecke Skeny VM - jsou zde, přístupné ťuknutím na stejnojmennou
sekci vlevo
Internetové stránky
Nejzajímavější jsou zde, adresy najdete v sekci LINKY (viz poznámka dole)
Poznámka: adresy jsou tam přímo na Stolfiho stránce http://www.dcc.unicamp.br/~stolfi/voynich/ - ta je zde přímo přístupná (je to
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René Zandbergen - The Voynich Manuscript
Rafal T. Prinke - VM adresa bohužel nepracuje
Glen Clanston - Voynich, cartes sur table ©
Jim Gillogly - internetový mail lis (konference): Voynich Manuscript - je to
Mailing List HQ
Jim Reed - Voynich Manuscript
Dennis Stalling -The Mysteries of Writing
Dana Scott - http://www.cs.cmu.edu/~scott/
Rich de Santa Coloma - http://www.santacoloma.net/voynich_drebbel/voynich.html
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Všechny článly jsou copyright autora, ©Jan Hurych
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BAREŠ A JEHO DOPIS KIRCHEROVI

Některé pozdější informace o historii Voyničova rukopisu:
Dovídáme se, že v jedné době zdědil Marci od někoho osobní knihovnu (ten
někdo byl později demaskován Rení Zandbergenem jakožto Georg Barschius,
údajně pražský alchymista a přítel Marciho - znali se patrně od té doby,co
Marci začal studovat medicinu v Praze, ale Bareš byl starší. Museo
Kircheriano (Kircherovo muzeum) obsahuje dokonce i jeden dopis od Marciho
Kircherovi, kde o Barešovi mluví; nazývá ho Georgem Barschem (jmenoval se
tedy asi Barš, či Bareš). A dokonce se našel i Barešův dopis Kircherovi (viz
níže, český překlad).

Domnívám se, že se jedná o dalšího Čecha na scéně, i když René Zandbergen
připouští, že by to také mohl být Němec. Protože byl přítel Marciho (Marci se
více kamarádil s Čechy než s Němci) a že žil v Praze, je zajímavé, že se o něm
právě tam nic nenašlo. Znal se s páterem Moretem, který byl Jezuita, ale Bareš
sám zřejmě nebyl, neboť se tituluje jen M., tedy Magistr (nebo Mistr?).
Odhadoval bych, že měl něco společného s Karlovou univerzitou i když sám
vystudoval v Itálii. . Mohl později asistovat Marcimu, který tam pak učil
medicinu, rehdejší lékaři potčřebovali znát byliny i chemii i astrologii (léčili
podle zodiaku). Možná, že by se jeho jeho jméno mohlo objevit někde ve
spisech Zikmunda Wintera, který detailně prostudoval kroniky univerzity té
doby.
Onen dopis Marciho Kircherovi poukazuje na to, že Bareš poslal Kircherovi
dopis. Podle jeho dopisu tam začal Bareš studovat v roce 1605, zatímco Kircher
tam přibyl až v roce 1635. Marci také píše v dopise z roku 1640 - to už po své
vlastní návštěvě Kirchera v Itálii v roce 1638 - že posílá Kircherovi nějaké
poznámky psané Barešem. Tím se tedy bezpečně potvrzuje to, že skutečně
existoval a že byl majitelem rukopisu VM před Marcim - navíc známe i jeho
jméno. Dopis Bareše Kircherovi z roku 1639 objevil, spolu s dalšími dopisy
Marciho Kircherovi René Zandbergen, když navštívil Kircherovo muzeum v
Itálii.
Přesné datum narození Bareše neznáme, hádá se, že to bylo mezi 1580 -1585
(podle Zandbergena) nebo circa 1590 (podle Prinkeho). Víme jen, že své studie

file:///C:/0/VM/a1.htm

2016-04-12

voynich

Page 2 of 11

začal (viz dopis) v roce 1605 na laické univerzitě Sapienza v Itálii, nebyl tedy
Jezuita a dokonce snad ani ne katolík, soudě podle toho, že používal netypická
oslovení. prostestanté tehdy n ebyli trpěni, jen Židé. Bohužel o něm nevíme nic,
co se týká jeho povolání či veřejného života.
V roce 1637 píše svůj první dopis Kircherovi a posílá mu ho (i s ukázkami
písma z VM) po pražském matematiku Moretovi - tento dopis se nedochoval a
podle narážky v Barešově druhém dopise na něj Kircher ani neodpověděl.
Druhý dopis Bareš poslal v roce 1639 a z něho se dá tušit, že vlastnil VM už
nějakou dobu před jeho prvním dopisem. Marci v jednom dopise popisuje
Bareše jako "dobře znalého alchymie", ale jinak se o Barešově "specializaci"
nic nedovídáme. Kromě onoho dopisu tedy nemáme žádný vzorek Barešova
písma, ale i když by nám elimuval hypotézu, že psal nějaké poznámky na okraj
folia rukopisu VM, sotva by nám to pomohlo při řešení, když sám VM
nevyluštil :-).
Pátrání v Praze celkem nic o Barešovi neobjevilo. Ačkoliv víme, že musel
zemřít někdy kolem 1665 (krátce před známým dopisem Marciho Kircherovi),
přesný záznam o tom také nemáme.
Jak víme, Praha tehdy byla vědeckým centrem císařství - tedy i Evropy - a žilo
zde mnoho vědců všemožných národností i náboženství. Nezapomeňme, že tu
žil také Rabi Levi (zemřel 1609) a že tu roku 1580 zhotovil Golema, vlastně
prvního robota na světě. Věda se tehdy už batolila ven z náboženských kočárků
a dezorientovaní vědci brali často i fikci za realitu.
Vedle opravdu vědeckých výzkumů, například Keplera či Tycho de Brahe a
později třeba Marciho nebo Jesenia (udělal první pitvu ve střední Evropě, r.
1600) se ovšem objevovaly i teorie hodně pseudovědecké, ne-li přímo falešné.
Nemůžeme se tedy Barešovi divit, že ho posedla touha rozluštit zrovna tento
rukopis, zvláště jestli o jeho historii něco věděl. Jedno totiž tehdy měli ti
všichni nadšenci společné: touhu poznávat, která později, za osvícenství,
vyměnila starou univerzitní školastiku za skutečnou vědu.
Proč věnoval Bareš svou alchymistickou knihovnu zrovna Marcimu, to se asi
dá vysvětlit zřejmě jejich přátelstvím a zároveň to potvrzuje i to, že se ani
Marci, který se zajímal skoro o všecko, jistě alchymii nevyhýbal - někde jsem
četl, že si i o Marcim lidé mysleli, že umí transmutovat kovy. Spolupráce mezi
Kircherem a Marcim se nám tak dostává do zcela nového světla. Může být, že
Marci se snažil pro Kirchera už delší dobu VM od Bareše získat (dokazují to
možná slova z dopisu "...tento dar, i když hodně zpožděný"). Kircher byl
zřejmě už dávno navnaděn, když dostal od Bareše okopírované vzorky textu a
určitě chápal, jakou slávu by získal, kdyby text rozluštil. V jednom dopise se
zřejmě Marciho ptal na Barešovu důvěryhodnost, soudě podle dopisu, kterým
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mu pak Marci odpovídal. Kircherovy dopsiy marcimus ebohužel nezachovaly.
Navíc je o Kircherovi známo, jak si vždy uměl udělat reklamu - byl totiž už
delší dobu vědec-soukromník, závislý na prodeji svého výzkumu a knih. Z
dalších dopisů se také dovídáme, že Marci a Kircher vedli jistou korespondenci
o dešifrování vojenských dopisů zabavených švédské armádě - nezapomínejme,
že třicetiletá válka byla tehdy ještě v plném proudu. Nějakou dobu předtím také
Kircher vydává svou knihu o kryptografii (1663), kde popisuje různé metody
kódování a dekódování.
Ovšem jak už jsem naznačil, Bareš neřekl ani svému příteli Marcimu, jak k
rukopisu přišel, patrně dokonce ani ne na smrtelném loži. Mohl ovšem poslat
VM přímo Kircherovi - je dokonce možné, že Kircher chtěl už dávno originál
VM, ale Bareš ho nedal z ruky :-). Tím, že ho věnoval v závěti Marcimu, třeba
chtěl, aby možnost řešení VM zůstala v českých rukou.

DOPIS BAREŠE KIRCHEROVI.
(Podle anglického překladu René Zandbergena - z jeho webstránky přeložil do češtiny J.B. Hurych)

Poznámka: Ponechávám zde text poněkud kostrbatý, víceméně doslovný
překlad anglického překladu, abych snad modernějším tvarem nezakryl původní
smysl či úmysl pisatele. Text v závorkách typu {} jsou moje poznámky, se
zkratkou j.h. Poznámky v závorkách typu [číslo] jsou od René Zandbergena, tak
jak jsou připojené k jeho anglickému textu a jejich český překlad je uveden pod
dopisem, se zkratkou r.g.

Nejctihodnější Otče,
vyjadřuji {Vám, j.h.} svoji nejhlubší úctu a přeji Vám, Úctyhodný Otče,
abyste obdržel štěstí od Toho, kdo ho uštědřuje.
U příležitosti odjezdu do Itálie, ano, dokonce do Říma, jisté církevní osoby,
jsem dostal od ní {souhlas, j.h}, že Vám doručí tento dopis, ve kterém bych
Vám rád připomenul psaní, které jsem Vám zaslal z Prahy za pomoci
Úctyhodného Bratra Moreta, kněze Společnosti Ježíšovy. {tj. jezuitského
řádu, j.h} [1]
Důvod, proč Vám píši, je tento:
Po publikaci Prodromus Coptus {tj. kniha, jejíž autor je Kircher; vyšla r.
1636, j.h.} se stala Vaše Ctihodnost známou po celém světě. V oné knize
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jste žádal mimo jiné o pomoc při hledání dalšího materiálu pro práci,
kterou jste chtěl publikovat a to ode všech, kdo mohou mít něco, čím by se
vaše práce obohatila.
Nepochybuji, že {vám, j.h.} mnoho lidí nejen poslalo do Říma dokumenty
{doslova "papírové vyslance", j.h.}, bohaté na tento materiál, ale navíc se k
této materiální poctě představili sami osobně, aby Vám také pogratulovali,
jakož i za neobvyklou práci pro dobro lidstva a téměř nadlidské snahy
autora.
Tyto příjemné zprávy, které mě zastihly ve formě krátkého shrnutí {tj.
výtahu, j.h.} mě ujistily nejen o tom, že tato skvělá práce spatří světlo světa,
až přijde její čas;
ale také o {Vaší, j.h.} neslýchané schopnosti řešit hádanky oné Sfingy {tj.
záhady, j.h.} neznámých systémů písem;
a protože tato Sfinga ve formě písma o neznámých znacích mi zabírala bez
užitku místo v mé knihovně, myslel jsem si, že bych nebyl neoprávněn {tj.
že bych byl oprávněn} poslat tuto záhadu k vyřešení, k egyptskému
Oedipovi.
Když jsem tedy přepsal, dávaje si péči, abych napodobil písmo, jistou část
oné staré knihy, kterou doručitel tohoto dopisu viděl na vlastní oči a o níž
Vás může informovat, poslal jsem vám před rokem a půl tento dopis, za
tím účelem (bude-li Vaše ctihodnost ochotna provést tento výzkum a
převést tyto znaky neznámé kreace na známá písmena), že by tato námaha
by mohla být užitečná pro vašeho Oedipa {zde určitě narážka na název
příští knihy, j.h.}. , v rozsahu ve kterém jsou věci skryté v knize hodny tak
výjimečné snahy, nebo pro mne nebo k všeobecnému užitku; ve skutečnosti
jsem se neodvážil poslat onu knihu samu na tak dlouhou, nebezpečnou
cestu,
pokud je pravda, že co jsem vám poslal poprvé se nikdy do Říma
nedostalo, což odvozuji ze skutečnosti, že jsem ani po tak dlouhé době od
Vás nedostal žádnou odpověď.
Takže jsem se rozhodl to opakovat - výše zmíněný Otec Moretus mi řekl,
že do Říma dorazil bezpečně; z čehož se velmi raduji a budu potěšen ještě
více, když bude výše zmíněná kniha objasněna díky Vaší Ctihodnosti,
takže se dobří lidé budou moci podílet na hodnotné informaci z ní.
Z obrázků bylin, kterých je v Kodexu {rozuměj VM, j.h.} velký počet, a z
různých kreseb hvězd a jiných věcí, které vypadají jako chemická
tajemství, hádám, že je to vše léčivého {či lékařského, j.h.} charakteru;
vědě, nad níž žádná jiná, vyjma té o duševním zdraví {původně: salutem
animae, přeloženo: health of mind, j.h.} není užitečnější {salubrior, doslova
zdravější, j.h.} pro lidstvo; [2]
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tato práce by byla hodna snažení ctnostného genia, už proto, že to není
práce pro každého, což se dá usoudit z faktu, že by si autor sotva dělal
takovou námahu, aby utajil věci, které jsou normálně přístupné veřejnosti
{míněno: které jsou obecně známy, j.h.}.
Ve skutečnosti je docela možné, že nějaký dobrý člověk, který se zajímá o
medicínu, když si uvědomil, že běžné metody léčení v Evropě nejsou příliš
účinné, odešel do Orientu, kde získal nějaká egyptská léčebná tajemství
{doslova thesauros, poklady, j.h.}, částečně z knih, částečně z rozhovorů s
odborníky tohoto oboru {doslova umění,j.h.} a přinesl s sebou tuto
informaci zpět a utajil {doslova: pohřbil, j.h.} ji v této knize těmito znaky
{rozuměj: neznámými písmeny, j.h.}. [3]
Tato pravděpodobnost je zvýšena oněmi exotickými bylinami {tj. jejich
obrázky, j.h.} nakreslenými v oddíle { tj. knize, j.h.}, které se vymykají
znalostem lidí v Německu {tj. nejsou tam známy, j.h.}.
Doufám, že vaše Ctihodnost, která je plna vášně {doslova: hoří vášní, j.h.}
publikovat užitečné {doslova: dobré, j.h.} věci, se nebude zdráhat {doslova:
pohrdat,.j.h.} vyjevit pro všeobecné dobro dobré věci z této knihy, utajené
neznámým písmem,
vzhledem k tomu, že není nikdo, kdo by překonal tuto potíž, která je v
tomto tak tajemném materiále, že to vyžaduje zvláštního genia a zkušenost
{dexteritatem exercitatam, j.h.} nebo při nejmenším metodu těžkou k
porozumění { míněno asi: k vymyšlení,j.h.}.
Byl bych vám za to zavázán, nejen za to, co dílo obsahuje, ale i vše ostatní,
co bude možné.
Přikládám zde řádky v neznámém písmu, abych vám připomněl to, co
jsem vám napsal a poslal dříve, v podobných znacích. [4]
Tím se doporučuji {asi: poroučím se, j.h.} Vaší Ctihodnosti a přeji Vám
št'astné a úspěšné dokončení této práce. Kéž Vás ochraňuje Všemohoucí
Bůh pro společnost literátů.{asi: vzdělanců, j.h.}
V Praze, 27 dubna 1639, na stejný den, kdy jsem se v roce 1605
připravoval na univerzitě "La Sapienza", abych se věnoval té samé
sapienze {tj. moudrosti, j.h.}.
Váš oddaný {Ad obsequia Peroratissimus, rčení obvykle užívané na konci
dopisu, j.h.}
M.{Magister či Mistr?, j.h.} Georgius Baresh

file:///C:/0/VM/a1.htm

2016-04-12

voynich

Page 6 of 11

Vysvětlivky René Zandbergena:
[1] Tato osoba mohla cestovat jako část poselství Karlovy univerzity do Říma,
jehož se zúčastnil i J.M. Marci, ale popis "jistá církevní osoba" se na něj
nehodí, r.g.
[2] Není pochyby, že Bareš mluví o VM, r.g..
[3] Poznámka o východní (obzvláště egyptské) medicíně je zcela jasný pokus
nalákat Kirchera, aby se o VM zajímal, r.g.
[4] Uvedené "řádky v neznámém písmu" v dopise nejsou, ale mohly být
přiloženy extra, r.g..

ROZBOR DOPISU
Vraťme se ještě k tomuto Barešovu dopisu, který nám teprve nedávno vyzradil
jméno tohoto majitele VM (když ho René Zandbergen objevil v Itáli, po téměř
350 letech od první historické zmínky v Marciho dopise). Byl to Georgius
Barsch (Bareš) a měl ho ještě před Marcim, kterému ho odkázal v poslední vůli.
Nu o tom odkazu se vědělo už před devadesáti lety, kdy Voynich objevil
Marciho dopis i s VM, ale nevědělo se, KDO VM Marcimu odkázal. Je to
vlastně už druhý Barešův dopis, na první nedostal od Kirchera odpověď. Bareš
v něm taktně naznačuje, že se dopis asi ztratil, ale přitom zase nepříliš taktně
připomíná, že posel, který měl dopis do Itálie donést - páter Moretus - se do
Říma dostal v pořádku. (Poznámka: s takovými rozpory se setkáme v jeho
dopise několikrát, j.h.).
Druhý dopis ovšem došel, protože jak už jsem uvedl, se v Itálii našel (v Museo
Kircheriano) a v jenom z Marciho dopisů pak tento - na Kircherův dotaz o
Barešovi - ho právě doporučuje téhož jakožto člověka, kterého dopbře zná.
Musel tedy Bareš přinejmenším asi několikrát s řešením obtěžovat i Marciho,
což by právě potvrzovalo i jejich spolupráci na řešení textu VM, i když se od
rukopisu později Marci víceméně distancuje ve svém posledním dopise
Kircherovi. Jistě do toho nebyl tak žhavý jako Bareš, o kterém pak ve svém
posledním dopise Kircherovi napsal, že řešením strávil všechny poslední roky
svého života.
Pak ještě přidává v témže dopise informaci "z druhé ruky" (od Dr. Míšovského)
o Rudolfovi II a Johnovi Dee , ale skepticky dodává, že si to Kircher musí
přebrat sám. Tuto skepsi ovšem ještě ve starším dopise, doporučujícím Bareše,
nedává najevo - později sia si uvědomil, že se nemůže zaručit za nějakou
šeptandu od Mnišovského. Každopádně se ale nikde nezmiňuje, že by kdy na
řešení VM (ať už s Barešem nebo i sám) pracoval.
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Přesto se to dá tušit: Bareš určitě věděl, že se Marci zabýval fyzikou, znal dobře
matematiku a zajímal se i o mnoho jiných věcí - a tak ho zcela jistě asi
obtěžoval ještě před Kircherem. Už proto, že se bál, jak si ukážeme později, aby
mu někdo cizí nevyřešil VM před ním a Marcimu, který byl jeho upřímný a
nezištný přítel, asi věřil víc. Také se nám nechce věřit, že by vědec tak
všestranný jako Marci projevoval takový nezájem o VM, jak to ve svých
dopisech předstírá :-). Víme například z jeho jiného dopisu Kircherovi, že s ním
řešil tajné depeše švédského generála Bannera.
Bareš Kircherovi.
Ale vraťme se k Barešovu dopisu. V první části dopisu se snaží nalákat
Kirchera, aby se dal do řešení: lichotí mu, odvolává se na jeho knihu o
egyptských hieroglyfech, Prodomus Coptus, dokonce i na Kircherovu výzvu k
publiku, aby mu čtenáři poslali nějaké egyptské písmo k vyluštění. Z dopisu je
vidět, že Bareš Kircherovu knihu četl a tak nám připadá podivné, že znaky z
VM považuje za egyptské hieroglyfy - natolik mohl vidět, jak jsou odlišné a
zřejmě novějšího data. Později to "vysvětluje" jinak: že totiž to napsal někdo,
kdo asi odjel do Orientu, tam nabral vědomosti a ty pak zapsal tajným písmem.
Na druhé straně je ale také pravda, že v té době nazývali lidé jakékoliv neznámé
písmo prostě "hieroglyfy" (např. popis jiného rukopisu synem Johna Dee).
Zdá se také, že Bareš chtěl prostě Kirchera nalákat, aby práci "začal", ale
plánoval ji už dokončit sám - proto mu neposílá originál, ale jen opsané
"ukázky" z VM. Rozhodně se vyhýbá tomu, aby napsal, co obsahu knihy ví. K
tomuto účelu také asi patří i jeho "dohad", že se jedná o léčivé bylinářství a
recepty. Jelikož ale víme, že se luštění VM téměř fanaticky věnoval několik let,
dá se předpokládat, že asi doufal - jako alchymista - že tam najde recept na
dělání zlata. Aebo přinejmenším složení známé "Aqua Sinapius", onoho
zázračného léčivého elixíru, na kterém Horčický tolik zbohatl.
Jak dalece něco takové Kircher tušil, to nevíme, ale po posledním dopise
Marciho, kde se tento zmiňuje o Johnovi Dee, si už asi udělal patřičnou
představu. O to zajímavější je, že po jeho přijetí rukopisu se už nic nedovídáme
o tom, zda Kircher VM luštil. Zajímavý je také v Barešově dopise jeho postřeh,
že se nakreslené rostliny nepodobají ničemu, co roste ve střední Evropě, tedy
poznatek, na který přišli později také novodobí výzkumníci VM ve dvacátém
století.
Jak lze tušit, Bareš věděl - nebo si myslel, že ví - o rukopise víc, než je na
pohled zřejmé. Například zmínka v dopise o "Kodexu": pravda, rukopisy měly
velni často v názvu slovo "kodex", ve všeobecném významu "kniha". Použití
velkého písmene ale také naznačuje, že to slovo mohlo být převzato z
původního názvu knihy, snad dokonce z desek, které už Voynich nenašel. Z
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toho důvodu ani nevíme, jaký byl skutečný název rukopisu a musíme se
spokojit s názvem VM :-)..
Rukopis.
Protože víme, že předtím byla kniha v majetku Horčického - patrně ještě před
rokem 1618, kdy odešel do exilu (kam byl poslán protestanty :-) a možná
dokonce až do jeho smrti r. 1622) - zdá se, že kniha byla až někdy potom z
majetku či dědictví Horčického ukradena a to buď v době, kdy byl ve
vyhnanství (a lůza vydrancovala jeho majetek) či až z jeho pozůstalosti, když
zemřel.
Kdo knihu zcizil a případně i utrhl manuskriptu desky se pochopitelně neví, ale
nejednalo se asi tak o akt vandalizmu jako spíše o způsob, jakým někdo chtěl
znemožnit identifikaci ukradené knihy či jejího majitele. Zde může pracovat jen
naše fantazie: někdo ji mohl "zachránit" i z hranice pátera Koniáše :-). Co bylo
na deskách vytištěno či nakresleno, to také nevíme, ale samy měly jistě malou
cenu. Spíše prozrazovaly jméno autora a to bylo třeba odstranit.
Bareš to asi neudělal, ten si knihy na to příliš vážil - rukopis se tím totiž celý
rozpadl na jednotlivé listy (dnes zvané folie). Předpokládám ale, že ji od
nějakého zloděje koupil a od něj se také mohl dozvědět, komu kniha patřila
(anebo určitou lež) a odtud jeho neutuchající zájem, téměř bychom řekli
posedlost, rukopis VM vyřešit. Kdo vymazal jméno Horčického z vnitřku
knihy, to už se také asi nedovíme.
Zcela jistou neupřímnost najdeme pak v Barešově dopise tam, kde píše, že mu
"kniha bez užitku zabírá místo v knihovně", ale na druhé straně se bojí ji
Kircherovi i jen půjčit :-). Zdá se, jakoby chtěl snížit její význam, ale přitom
nedokáže dost dobře zatajit, jak je pro něj hrozně důležitá, i když zdůrazňuje
její hodnoru pro lidstvo :-).
Narážka na medicínu či apotéku také není zcela nevinná i když nás to při
pohledu na obrázky už sama napadne. Bareš mohl vědět o obsahu ještě něco
víc, než byl ochoten připustit - tak. např. mohl znát pravého autora, ale to
neprozradil ani Marcimu. Třeba doufal, že tma najde složení známé "Aqua
Sinapius", onoho zázračného léčivého elixíru, na kterém Horčický tolik zbohatl.
Horčický byl mimo jiné také alchymista a jeho bájné bohatství - půjčoval
peníze i císaři - si jistě mnozí lidé vysvětlovali tím, že znal recept na proměnu
kovů ve zlato.
To by vysvětlovalo Burešovo nevysvětlitelné trvání na tom nedát rukopis z
ruky. V dopise to sice vysvětluje "dlouhou, nebezpečnou cestou" - dokonce
dělá narážku i na to, že se první dopis asi proto ztratil - ale i tady si protiřečí:

file:///C:/0/VM/a1.htm

2016-04-12

voynich

Page 9 of 11

sám přece hned na začátku dopisu tvrdí, že se nositel prvního dopisu dostal do
Říma bezpečně. Proč teda tak usilovné lpění na knize, o které by jinak nic
nevěděl? Moretus ji přece poprvé mohl vzít s sebou a ukázat ji Kircherovi,
případně mu ji na čas půjčit a zase odvézt zpět. Jenže Kircher měl už tehdy
pověst geniálního luštitele a mohl by býval přeložit celou knihu. A že Kircher
uměl svých výzkumů dobře využít, hlavně finančně, to už víme z jeho
životopisu. Ne, na to byl Bareš příliš opatrný!
Zde také pochopíme, proč Kircher Barešovi už předem nevěřil - rozpory v
dopise jsou příliš křiklavé. Zdá se, že to také Bareš tušil: přidává tedy do
druhého dopisu ujišťující poznámku, že nositel dopisu rukopis VM opravdu
viděl a že se tedy nejedná o fikci. Kircher se bál, že se zase spálí - už jsem v mé
knize popsal, jak se jednou Kircher nechal nachytat na falešné hieroglyfy,
zaslané jakýmsi šprýmařem a dokonce je "vyřešil", ke své veřejné ostudě :-).
Proč tedy Bareš tak pečlivě opisuje pasáže z VM, doufaje, že Kircher z toho
písmo vyluští? Nenapadá nás jiné vysvětlení, než že se bál, že by to opravdové
tajemství - tu důležitou část VM, kterou mu neposlal - mohl Kircher nejen
vyluštit, ale zároveň to před Barešem zatajit!
Dnes nás nepřekvapuje ani to, že oba, Marci i Bareš, bezmezně věřili v
Kircherovu expertízu. Pravda, občas se mýlil, ale jinak byl vědec a výzkumník
světoznámý, viz jeho knihy. Je možné, že by Kircher VM později, když už ho
měl celý, také rozluštil, ale z neznámých důvodů to nepublikoval? Tomu
nevěřím, Kircher si dovedl dovedl ze všeho udělat patřičnou slávu. Zdá se
prostě, že se na VM lopotil dál jako Bareš, ale se stejným výsledkem. Proč tedy
neuložil rukopis s velkou slávou do archivu, místo aby ho založil někam na dno
skříně? Zde můžeme jen hádat: rukopis zřejmě nevyřešil, ale pak by šlo spíše o
ostudu než o slávu. Nejpravděpodobnější je, že po delším čase zjistil, že to
nikam nevede a tak to raději vzdal.
Tajemství kolem VM.
Což nás přivádí k jedné věci: co teda vlastně obsahuje VM a kdo vůbec mohl
mít o něj zájem? Nejspíše botanici, apatykáři, lékaři (soudě podle obrázků,
hlavně anatomických) a alchymisté. A málem bych zapomněl: o VM museli mít
zájem i luštitelé různých tajných písem a šifer. Co se tedy týká autora, ten asi
musel všechny tyto zájmy spojovat. Už jsme naznačil, že Horčický na to
splňuje víc kriterií než kdokoliv jiný. Také Kircher a Marci měli zájmy opravdu
široko sahající, ale o Barešovi víme jen to, že byl prostě - v očích Marciho alchymistou.
Společná verze by ovšem vysvětlovala mnoho věcí: pokud by VM obsahoval
recepty na dělání zlata, pochopíme i to, proč musel být jeho obsah utajen. Proto
ho autor napsal neznámým písmem a i když nevíme, kolik o tom Bareš tušil,
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jisté je, že o tom neřekl nic ani Marcimu :-).
Hádáme to podle toho, že se Marci se vším Kircherovi jako příteli svěřoval, ale
o obsahu VM mu nic nesdělil. Proto celkem s lehkým srdcem posílá rukopis, za
který prý Rudolf II zaplatil malý púoklad, Kircherovia ještě zdarma. Kdyby
znal ono tajemství, kdo ví, zda by si VM raději nenechal sám? Míšovský se
ovšem zmínil Marcimu o Johnovi Dee a Rudolfovi.
To bylo asi v době, kdy už Bareš VM vlastnil - Mníšovský zemřel roku 1644 - a
Marci mu tuto informaci jistě předal. Ten si pak asi lehce udělal spojení: DeeKelly-zlato, hlavně proto, že byl alchymista. Anebo že by Bareš opravdu věděl,
kdo je pravý autor rukopisu a tím i uhodl - nebo dokonce i věděl - co je v něm?
Nic v jeho dopise to přímo nenaznačuje.
Pravděpodobnější je scenário, že Bareš knihu někde pokoutně koupil, patrně od
někoho, kdo ji ukradl při drancování Horčického majetku nebo ji také sám už
ukradenou zase koupil od někoho jiného. Zloděj asi také, aby se nepoznalo, o
co jde, odtrhl od rukopisu, tehdy ještě ve formě knihy, desky a vymazal
Horčického podpis. Bareš se tak nemohl dozvědět ani autora, ani obsah knihy a
proto nemohl Marcimu nic říci. Z toho hlediska byl na tom jako my :-).
Možná ale, že mu prodávající něco namluvil a proto ho zžírala ona nezkrotná
vášeň VM vyřešit a případně se i obohatit. A protože chtěl ono tajemství jen pro
sebe, nechtěl dát rukopis z ruky. To ovšem vedlo k tomu, že sám na řešení VM
nestačil a ve zřejmé desaperaci musel o to požádat Kirchera. Umíme si docela
dobře představit jeho dilemma.
Obrátil se tedy na Kirchera - kterého mu asi doporučil sám Marci. Když pak po
Barešově smrti Marci rukopis zdědil, neměl sám Barešovu informaci ani jeho
vášeň a předal VM s klidným srdcem Kircherovi. Co udělal Kircher s
rukopisem, to ovšem nevíme. Někteří si myslí, že dopis ani rukopis vůbec
nedostal. Jak by se ale tedy obojí dostalo do vily Mondragone v Itálii (viz popis
historie VM v naší knize)?
Jedna věc stojí za zmínku: při pátrání po Barešovi se příliš daleko nedošlo - byl
to zřejmě samotář a přátel mnoho neměl. Přesto musel být ve své době známý:
vystudoval přece italskou - a navíc ne církevní - univerzitu a později žil asi
celou dobu v Praze. Znal se s Marcim, který byl rektorem Karlovy univerzity,
mohl tam tedy možná i přednášet. Je škoda, že se o něm René Zandbergen víc
při svém výzkumu v Praze nedozvěděl - jistě by se něco našlo archivech města
Prahy nebo Karlovy univerzity, případně i jiných. Patrně o to v Čechách dosud
nikdo nemá zájem a to je škoda (už na předválečné dotazy o Marcim z ciziny
nereagovala Praha moc nadšeně :-).
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Stejně žalostně dopadlo hledání Kircherových dopisů v Marciho archivu v
Praze. Jistě si je také schovával: v jeho životopise se např. cituje i Galileův
dopis Marcimu (takže ten se asi našel) a nevěřím, že by se zrovna dopisy od
Kirchera ztratily. Pokud ovšem nejsou v archivu Klementina - Marci se totiž
prý na úmrtním loži s Jezuity zase smířil, i když někteří říkají, že jen proto, že
už vlastně nic nevnímal. Většinu svého života totiž hájil Karlovu univerzitu
proti jezuitskému Klementinu . . .
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KRYPTOGRAFIE, DÍL1.

Jelikož jsme v naší diskuzi došli k závěru, že VM může být docela dobře také
zakódován, uděláme si zde trochu přehled, o co při zakódování vlastně jde.

KRYPTOGRAFIE, Díl1..
Kryptografie je věda (ale často i umění :-) jak ukrýt zprávy, ať už text či čísla,
obecně řečeno nějaké informace, a to tak, že je nezasvěcená osoba nemůže
přečíst bez použití patřičné metody rozluštění (kterou musí znát nebo ji
případně objevit).
Šifry vycházejí z originálního, "čitelného" textu a pomocí transpozice
( přemístění písmen) nebo substituce (náhrada písmen jinými) se vytvoří nový,
na pohled nesrozumitelný text či řada čísel. První postup sice použije stejný
text, ale zpřehází ho podle nějakého pravidla. Druhý postup si lehce
představíme tak, jako kdybychom si u klávesnice počítače přepsali písmena za
jiná a původní text pak napsali na této klávesnici. Pokud to pak ještě
nekombinujeme dále, odpovídá každému písmenu zase jen jedno určité
písmeno, tedy jen "jedna abeceda". Toto je nevýhodné - šifra se totiž snadněji
řeší - a proto se používá raději vícenásobných abeced, tj. pro každé písmeno
textu se použije pokaždé jakoby "jiná klávesnice". Výsledkem je, že např.
písmeno "t" se při každém výskytu zašifruje jinak - ale protože máme jen 25
písmen abecedy, někdy se to opakuje.
Kódy jsou naopak slova nebo skupiny písmen či číslic, zdánlivě bez významu,
který je k nim přiřazen jen podle nějakého seznamu, aniž by se při tom použilo
nějaké obecné pravidlo, algoritmus.
V případě substituční šifry můžeme k řešení použít metodu, tzv. frekvenční
tabulky: daný jazyk totiž má pro každé písmeno jinou frekvenci, tj. četnost
výskytu, která ovšem platí přesně jen při nekonečně velkém souboru. Při
krátkých zprávách může jít o velké odchylky a tak musíme zbytek písmen
hádat také podle slov, která tak postupně "odhalujeme". Naštěstí nejde o
absolutní hodnoty, ale jen pořadí četnosti výskytu a tabulka vždy platí přesněji
nahoře, tj. u písmen, která se vyskytují častěji. Navíc každá zpráva trpí jistou
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neurčitostí, danou slohem a textem zprávy - zda jde např. o zprávu vojenskou,
finanční, atd. Pochopitelně nám pomůže i to, když začneme jen s některými
slovy - např. jednoslabičnými a odhadneme v nich písmena. Na to jsou zase
"tabulky dvojic" (či trojic) a ty pak dosadíme do dalšího textu a hádáme další
písmena. Dobrý odhad nám potvrdí to, co už známe a naopak. Výhodou je, že
jak nám nalezená písmena přibývají, řešení je lehčí a lehčí a počet neznámých
písmen ubývá. Jisté je, že kryptografie silně závisí na matematice, statistice,
lingvistice a jejich nových výzkumech - nejen pro šifrování, ale ještě více pro
dešifrování. Nápaditost je jméno hry a proto také při luštění kódů ENIGMY
vynikl geniální anglický matematik Alan Touring.
Tento postup odhadování ovšem nepracuje u dnes používaných
pětipísmenových skupin, kde neznáme začátky a konce slov (to je ale
úmyslem!) a také ne u vícenásobných abeced, protože pak jedna nalezená
abeceda platí jen pro určitý počet písmen (např. u deseti abeced jen pro každé
desáté, pokud se abecedy střídají periodicky). Důležitý poznatek je, že když
uděláme frekvenční křivku pro nějaký neznámý text a zjistíme, že je plochá
(přibližně stejný výskyt všech písmen), dá se celkem usoudit, že jde o
polyalfabetickou, tedy multi-abecední šifru. I na ty jsou jisté metody, ovšem
komplikovanější.
Závěr:
Historicky vzato, obojí - šifry i kódy - vznikly z potřeby utajit nějakou zprávu.
Původní, poněkud primitivní systémy byly už dávno překonány, ale některé
zásady zůstávají stejné: jak pro šifrování, tak pro rozluštění. Tyto metody
bohužel u VM doposud selhaly, snad proto, že nebyly použity správně, nebo
byly některé ze známých zásad ignorovány. Možná je to i tím, že na rozdíl od
běžného zašifrování, je zde úloha neznámého jazyka ( jakožto kódu) obzvláště
silná a bez jeho znalosti nebude žádné řešení možné. Jenže téměř to samé platí
i o abecedě VM (zde v roli šifry), kterou zatím také neznáme.
VM : Šifra nebo kód?
Zde je potřeba rozlišovat mezi šifrou - kde přiřazujeme jednotlivým písmenům
jiná písmena či znaky a to na základě nějakého pravidla (algoritmu) a na druhé
straně kódem - kde přiřazujeme jednotlivým slovům (či skupinám) jiné slovo
či skupinu, ale bez nějaké nutné zákonitosti. Říkáme, že pro šifru potřebujeme
klíč, zatímco pro kódy potřebujeme celou knihu kódů. U VM si tedy musíme
položit následující otázky:
1) Byl text určen ke čtení jen tomu, kdo má klíč? Odpověď je jednoznačné
ANO, protože jinak by se autor nenamáhal zapisovat text tak složitě. Kolik lidí
mělo přístup ke klíči? Soudě podle toho, že se žádný jiný text v písmu VM
nezachoval, jednalo se zřejmě o velmi málo lidí, možná jen o dvě či dokonce
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jen jednu osobu. Pokud by ovšem šlo jen o podvrh a "podložený" (rozuměj
originální) text nemá smysl, pak pochopitelně neexistuje ani klíč. A i kdyby
existoval, jeho užitečnost zde ztrácí význam.
2) Je možno, že toto písmo přece jen někde na světě existuje? Odpovědí na tuto
otázku je zatím nemilosrdné NE, jinak bychom už asi dávno měli nějaké
řešení :-).
3) Jazyk VM: je to, či byl to jazyk, který opravdu existoval u větší skupiny lidí
(t.zv. přirozený jazyk?) Zde je ovšem odpověď složitější. Jedna věc je jistá:
pokud to není přirozený jazyk, VM je neřešitelný. I kdybychom si "přečetli "
písmo - vlastně text - v původním jazyku, nic by nám to neřeklo.
Podmínkou řešení je tedy buď vyluštit písmo nebo objevit jazyk, ve kterém je
text psán a pak teprve řešit samotný text. Moderní kryptografie tak ovšem
nepracuje - tam většinou už znají jedno (často i obojí), takže se pak text musí
už "jen" odkódovat či odšifrovat (případně obojí, byla-li použita kombinace).
Skvěle pracovalo použití jazyka Navajo (ve druhé světové válce) radioperátory
U.S. armády, což Japonci vůbec netušili a navíc ho znalo jen několik lidí na
světě. Pokud totiž neznáme daný jazyk, vše ostatní pro nás nebude mít smysl.
Nevýhodou šifry je hlavně to, že má nějaký algoritmus, který se dá vyřešit a
nevýhodou kódů je zase to, že jsou někde zapsány, např. v kódovací knize či v
počítači nebo i na CD, takže mohou být zcizeny či alespoň okopírovány.
Kryptografové se pak snaží - většinou podle frekvence slov objevit klíč pro
šifru, nebo zcizením kódovací knihy zase najít význam kódů.
Protože to není tak lehké, pomáhá jim přitom právě ještě i text zprávy, tj.
srovnávání více zpráv mezi sebou a také určitá slova - datum, podpis, atd. Je to
pracné, ale tato kombinovaná metoda opravdu dává výsledky. Proto se právě
umění dešifrování vyvinulo na vysokou úroveň, například u vojenské
kryptografie a navíc se nutně muselo šifrování zpráv zase zmechanizovat,
kvůli úspoře času, například strojem ENIGMA. Když se ji Alanovi Touringovi
podařilo vyřešit (i když předběžné práce prováděli polští matematici), musel
praktické dešifrování také zmechanizovat (např. použití stroje zvaného
"bombe") . Kódovací knihy se ovšem časem příliš nevylepšily - stačí je totiž
jen často vyměňovat za nové knihy, s jinými kódy. Těžší je ovšem řešení tzv.
"one-time pad", tj. bloku, kde každý list s kódem platí jen pro jeden, jediný
den . . .
Závěr:
Kryptografické metody řešení pro VM budou jiné než třeba jsou ty pro
vojenské zprávy či elektronický přenos dat - zde neznáme ani jazyk, ani písmo.
Výše uvedené postupy tudíž nemohly být aplikovány a jak ukazují dosavadní
výsledky, zatím se nepodařilo vyluštit ani jedno. Rozhodně je jisté, že písmo
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nebylo míněno pro veřejnou komunikaci - nemáme tedy ty možnosti, jako měl
třeba Jean Francois Champollion (ten měl rosettskou desku) ani geniální
nápaditost Bedřicha Hrozného, který vyluštil text Chetitů, psaný dokonce v
neznámé řeči. Z toho důvodu se jeví rozluštění VM jako značně obtížné. Jedna
metoda se ovšem nabízí: vybrat si nějaké slovo, odhadnout jeho smysl, přepsat
ho ve vybraném jazyku a z toho odhadnout písmena. Nevycházet tedy ze
známé abecedy, ale z významu slov. Je to poněkud obtížnější, ale využívá to
obou charakteristik textu najednou, písma i jazyka. Zatím se to dělalo jen
odděleně - asi proto, že není snadné odhadnout "význam" slov. To vše ovšem
zase platí jen za předpokladu, že nejde ještě navíc o další zakódování či
zašifrování.
Postupy.
Šifry ovšem silně závisí na abecedě i na jazyku, ve kterém je psán původní
text, zatímco kódy to celkem obcházejí, protože ony vyjadřují jen jistý význam
slov; slova (či skupiny písmen) tu slouží víceméně jen jako ikony, nic víc. V
tom případě by bylo ovšem nemožné číst VM bez oné druhé knihy, totiž knihy
kódů. Naštěstí se nikdo nedomnívá, že to bude potřeba: jak už jsem řekl,
použitý jazyk je vlastně kód sám a zjistíme-li jazyk, měli bychom být napůl
hotovi :-).
Posuďme, co naznačil o VM známý kryptograf a autor David Kahn ve své
knize "The Code Breakers". Všiml si totiž, že vcelku tento manuskript
připomíná středověký herbář a písmo se také jaksi podobá také tomu, které co
se tehdy používalo - ale jen podobá. Také si všiml, že se některá písmena a
slova opakují. Jinak řečeno, vzhled VM nás poněkud klame: není to prostě jen
to, co vidíme. Na druhé straně se ale domnívá, že řešení patrně nebude tak
složité, že ho jen prostě "nevidíme". Jaké jsou tedy možné postupy?
1) Luštitelé nejprve předpokládali, že jazyk je znám a že text není nijak
zašifrován či zakódován a tak se jim zdálo, že si nejprve zjistí, které znaky
odpovídají kterým písmenům abecedy a že je to pak jen otázka standardních
statistických metod.
a) Jde především o metodu frekvence výskytu písmen, ale tato metoda není
zase tak spolehlivá: některá písmena mají četnost výskytu téměř stejnou a
záleží také hodně na druhu textu, tj. oboru. Pochopitelně, každý národní jazyk
má jinou statistiku a zatím jazyk VM neznáme.
b) Pak přijde statistika celých slabik či slov (např. v angličtině je nejčasnější
třípísmenová skupina "the"), pokud ovšem není text ještě navíc zašifrován.
Všeobecně se předpokládá, že text o 500 písmenech stačí alespoň k
částečnému rozluštění, VM tedy tuto podmínku bohatě splňuje. Stačilo by tedy
jen zvolit správnou abecedu a k ní najít odpovídající jazyk. Už na první pohled
bylo jasné, že písmo VM se liší od normálního písma, třeba latinky, nejen
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tvarem, ale hlavně odlišnou komplexitou. Podíváme-li se na navrhovanou
abecedu, zjistíme s podivem, že autor VM jakoby vymyslel nejen velmi
jednoduchá písmena, ale i jiná, hodně složitá (viz tabulka EVY) a nenapadá
nás žádný systém, podle kterého by asi ta písmena volil. Další problém je
ovšem délka slov, která jsou neúměrně krátká (nejen pro evropský jazyk, ale i
pro většinu ostatních, i když ještě nevyzkoušeli všechny). Všimněme si také,
že ač novější abeceda EVA hlásá "sjednocení" starších abeced, de facto se od
nich liší natolik, že se vždy jedná o dost odlišné abecedy.
2) Jiná, pracnější metoda, předpokládá přímo určitý jazyk a k němu pak
zjišťuje písmo - zatím ale tímto způsobem nebyla žádná abeceda navržena či
dokázána. Ostatní nápady, jako že jde o miniaturní značky, uschované ve
slovech, vynechání samohlásek a podobně, ztroskotaly téměř zákonitě. Jejich
autoři totiž hned postupovali od složitějších předpokladů a přesto doufali, že
dojdou k jednoduchému výsledku :-).
3) Třetí přístup byl komplikovanější: uvažovalo se, že jazyk bude asi
známý, ale že je text navíc ještě zašifrován. Tím se jaksi převede problém z
jazyka na šifru. Dovedeme si ale představit, s jakými potížemi se potká
kryptolog, který chce slova dosud neurčeného ( i když snad známého)
dešifrovat, když není ještě navíc lingvista. To samé u lingvisty, který není
kryptolog; ten má potíže dokonce ještě větší. Použití velkého množství
"nepřirozeně" krátkých slov by mohlo naznačovat, že se jedná o šifru, ale to by
znamenalo, že by čtenář - pokud byl VM určen čtenářům - musel provádět
ještě určité transakce a nakonec si text raději přepisovat, protože normální
lidská paměť by nestačila dělat konverze jen tak, "z hlavy". Dá se teda
předpokládat, že by asi šlo jen o jednoduchou šifru.
4) Také je možno uvažovat hned tři věci: tj. neznámé písmo, neznámý jazyk
a ještě zašifrování. Zkoušíme tedy různý text pro různé jazyky a ještě v šifře takový systém je prakticky neřešitelný, hlavně z časových důvodů. I když
uvážíme, že se jedná o jazyk evropský, mnoho nám to nepomůže: srovnejme
například německou a francouzskou gramatiku, anglický a španělský slovník,
latinskou a ruskou abecedu - rozdíly jsou prostě ohromné. Zašifrování nám
totiž převede základní rovnici o dvou neznámých, tj. X+Y => Z (kde X je
písmo a Y je jazyk), na rovnici o třech neznámých, tj. W+X+Y =>Z, (kde W je
algoritmus pro šifru). I tady se tedy nejprve musí předpokládat, že nejde o
šifru, aby se případ zjednodušil na X+Y=Z a jsme zase tam, kde jsme byli.
Nebo si odhadnout šifru a zkoušet všechny možné kombinace. Dále se zatím
nešlo, i když někteří autoři projevili značnou nápaditost ve vymýšlení
komplikaci - hlavně proto, aby jejich systémy vůbec něco "vyřešily" :-).
5) Zatím jsme neuvažovali, zda by samo písmo nemohlo představovat jen
nějaké kódy - někteří luštitelé si přesto dali práci a sepsali všechna slova ve
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VM. Je to sice úctyhodný výkon, ale zatím ani jedno slovo - pardon, kód? nevyluštili. Dekódování je totiž ten nejobtížnější úkon v kryptografii, protože
přiřazené kódy nemají žádný společný algoritmus či souvislost (de facto mají,
ale pro každý kód jinou :-). Při normálním kódovaném provozu potřebují obě
komunikační strany hned dvě kódové knihy: slova versus kód a kód versus
slova, tj. k psaní zpráv a čtení zpráv, podobně jako třeba máme českofrancouzský a francouzsko-český slovník.
Nám by pro VM stačila ta druhá půle - nakonec i jen ta první, počítač by nám
ji rychle seřadil obráceně - ale umíte si představit autora (nebo čtenáře), který
si musí každé slovo nalistovat v kódbuku? I armáda většinou používá kódy jen
pro některá, důležitá slova. Ze stejného důvodu - a hlavně proto, s jakou
snadností bylo písmo psáno - se můžeme do jisté míry spolehnout na
předpoklad, že se jedná u VM o přepis tajnou abecedou, ve známém jazyce a
maximálně jen s jednoduchým zašifrováním. Jinak řečeno, VM byl asi určen
pro toho, kdo zná onu abecedu a jazyk, a to tak, aby mohl číst text celkem
snadno, zná-li ještě algoritmus. Že šlo o utajení, to je na první pohled jisté, ale
proč to bylo třeba utajovat, to zatím ještě nevíme; tady budeme muset spoléhat
na pomoc historiků, pokud nám teda objeví autora VM.
Závěr:
a) Jako první přístup k věci se dá uvažovat, že ve VM nebyly použita ani
neznámá šifra ani kód. Tomu odpovídá i to, že by si autor přidělával potíže
sám sobě, kdyby to chtěl někdy po sobě ještě přečíst :-). Případ, že by použil
těsnopisu nebo zkratek je sice možný, ale ten zase spadá do jiného oboru
utajení a zdá se být ještě složitější než ty výše uvedené.
b) Už od začátku se hned podezřívala i existence šifry. Trojnásobná
komplikace (písmo, jazyk, šifra) byla asi také důvodem, proč i vojenští kryptoanalyzátoři jako kapitán Prescott Currier či John Manly neměli větší úspěch
než ostatní luštitelé, o debaklu prof. Newbolda ani nemluvě. Jiná věc je, když
se neúspěchy řešení automaticky vysvětlují tím, že teda "asi jde ještě o
kódování či zašifrování". To by platilo jako důvod jen tehdy, kdybychom
předtím vyzkoušeli všechny jiné alternativy a kombinace, které přicházejí v
úvahu. Jak už jsme uvedli, zatím se zkoušelo jen několik, víceméně
podobných, abeced a VM byl testován jen na několika jazycích. Je zde tedy
ještě dost velký prostor, než abychom mohli hned od zjednodušeného přístupu
upustit a začali uvažovat něco komplikovanějšího.
(dokončení příště)
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KRYPTOGRAFIE, DÍL2, dokončení.

V této části se podíváme na to, v jakém stavu byla kryptografie v době
údajného sepsání VM, tj. mezi 13 a 17 stoletím. Informace jsem čerpal z knihy
D. Kahna, "The Code-breakers" a z různých sajtů na Netu.

KRYPTOGRAFIE, Díl2..
( díl 2. Středověká kryptografie)
Úplné počátky.
Už jsme si tu popsali transposiční šifru (viz diskuze D16), která se zrodila z
původního pásku, obtočeného při psaní na holi, kteroužto metodu používali i
Římané, ale už před nimi Řekové a pravděpodobně již také Egypťané. Ti to
ovšem ani příliš nepotřebovali: cizinci jejich písmo neznali (však i my jsme
museli čekat na Champoliona) a z Egypťanů znali písmo jen kněží a písaři. A
kde bylo potřeba, tam prostě dosadili jen nové, specielně vymyšlené znaky.
Typickým příkladem je nález z roku 1900 B.C., na hrobce šlechtice
Knumhotepa. Je to mimochodem také nejstarší nález nějakého kódu vůbec.
S lety se písmo zjednodušovalo a tím se také stávalo majetkem širších vrstev.
Nešlo to ale tak rychle - vývoj se děl po skocích a to ještě jen v některých
oblastech. Tak například abeceda Féničanů byla nejprve něco jako těsnopisné
znaky pro určité zvuky či předměty. Navíc nepsali samohlásky, šlo tedy už
také vlastně o jakýsi kód. První "úplná" abeced je tedy vlastně až ta řecká a v
roce 600 B.C. už tam uměl psát kde kdo, stačilo se jen přidružit k nějaké škole.
O jiných zemích toho mnoho nevíme, snad jen to, že v Číně se kryptografie
příliš nevyvinula, zatímco indická Kama Sutra se zmiňuje už i o tajném písmu.
Jinde zase napsali zprávu přímo na hlavu posla, kterému cestou hlava zarostla
a v místě určení stačilo pak poslovi jen oholit hlavu. Bohužel, když se zpráva
adresátovi nelíbila, mohl nechat poslovi odříznout i tu hlavu :-). V Iráku zase
žila sekta Yezidis, kteří používali své vlastní písmo, protože se báli persekuce
od moslemínů. Tato "tajná" písma se ovšem vyskytují vlastně všude po světě:
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většinou ani nebyla tajná, v Evropě tak kategorizovali vše, co nepoužívalo
latinku (či řeckou abecedu, později i azbuku).
Také biblické texty už jsou ovlivněny tajným písmem - slovo cipher, šifra, je
odvozeno od hebrejského slova "saphar" a kabala, mystické učení, prý také v
sobě nějakou tu šifru má. Taktéž řecká Iliada popisuje případ, kdy doručovatel
zprávy, údajně tedy dobrého doporučení pro něj, došel špatného konce. Zpráva
totiž obsahovala větu: "Zacházej s tímto mužem jako s Glaukem", přičemž
pisatel věděl - na rozdíl od posla - že adresát nechal Glauka popravit. Pravými
autory vojenské kryptografie byli ovšem Sparťané, to oni prý vynalezli
"skytale" (asi kolem r.500 B.C.), onu hůl, o které jsem psal dříve. Ta už také
vlastně byla i steganografií, která skrytý text různě zamaskují. Jiný Řek,
Polybius, dokonce už vynalezl známou - Polybiovu, jak jinak? - tabulku.
Seřadil všechna písmena abecedy do čtverce 5x5 a každé písmeno bylo dáno
číselnými souřadnicemi, např. "b" (druhé písmeno v první řádce) mělo "1 a 2",
psáno ovšem jako jako 12. Tento systém se stal ovšem brzo velmi známý a pak
už řešení bylo triviální.
Římané na to šli trochu jinak: Cézar si např. psal s Ciceronem cifrou nazvanou Césarova, ta náhoda! - která za každé písmeno dosadila jeho souseda
vpravo, tj. místo "a" napsali "b", atd. Byla to tedy první substituční cifra, s
jednou náhradní, ale fixní abecedou (tzv. monoalfabetická). Později to
"vylepšili", použili abecedu posunutou o čtyři místa vlevo, teda "d" místo "a".
Nu a pro jména důležitých osob či míst použili raději speciální kódový název.
Zcela jednoduchá latinka totiž byla "čitelná" a konvertibilní pro téměř
kohokoliv a proto právě tehdy začal pravý růst kryptografie (vědy o
kódování), zatímco kryptoanalýza (věda o odkódování) začala teprve mnohem
později.
Ačkoliv zmínka o šifrách je už v arabském díle Abú Ahmada (855 A.D.),
první, řekli bychom opravdu vědecké dílo napsal až v roce 1412 A.D. jiný
arabský autor, žijící v Egyptě. Věnoval tomu celý jeden díl 14ti dílné
encyklopedie "Subh al a'sha" a čerpal zřejmě z jiných děl, napsaných mezi
1212 a 1360, také ovšem arabských. Kniha uvádí už 7 druhů cifer a zmiňuje se
i o tajných inkoustech. Arabové už tehdy narazili i na frekvenční tabulku, i
když ji ještě příliš matematicky nezpracovávali.
Už při velkém procese templářů (1307) se dělaly narážky nejen na jejich tajné
praktiky, ale i tajné písmo. Ital Alberti v roce 1467 objevil polyalfabetickou
šifru, něco jako Césarovu, ale s jinou abecedou pro každé následující písmeno.
Dokonce vymyslel i šifrovací disk s otočným kruhem, kde se vždy nová
abeceda nastavovala (něco podobného "objevil" autor tohoto článku zcela
nezávisle v roce až 1965 A.D. v souvislosti s kulatým logaritmickým
pravítkem:-). Alberti také objevil kód ve formě čísla, takže se pak lehce dala
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sepsat kniha kódů, seřazená.podle čísel, což pomáhalo hlavně při dekódování.
Čtyřicet let po Albertim napsal v Německu Johannes Trithemius (Trittheim),
mnich a alchymista, knihu "Steganographia", kde například pojednává o
umění, jak zamaskovat tajný text tak, aby vypadal jako normální (viz naše
dřívější diskuze o Baconově šifře). Tak například doporučoval číst jen každé
druhé písmeno, ale to bylo příliš pracné - a nebezpečné, přesněji řečeno,
nápadné. Také už pracoval běžně s polyalfabetickými substitučními šiframi, a
po něm je pojmenována známá tabulka všech posunutých abeced (25x25,
kterou on sám nazval tabula recta).
V roce 1553 napsal Ital Belaso, knihu "La Cifra", kde popsal ještě dnes
používanou metodu, kdy se při šifrování napíše pod původní text jistá kódová
věta, tzv. klíč, která se pak podle potřeby opakuje. Z dvojice písmen pod sebou
se pak z Trithemiovy tabulky určí kódové písmeno. V roce 1585 napsal
Francouz Vigenère knihu "Traité des Chiffres", kde popisuje jinou metodu.
Příjemci depeše stačí znát jen jedno písmeno, pomocí kterého rozluští první
písmeno textu. To je pak zase klíčem k dalšímu písmenu, atd., je to tzv.
metoda autoklíče. Dnes se používá ovšem místo jednoho písmena klíč delší,
jinak by bylo rozluštění příliš jednoduché - stačilo by zkusit 25 písmen a
máme ředšení :-).
Opět jiný Ital, Giovanni Porta, napsal knihu "De Furtivis Literarum
Notis" (1563), kde už dokonce kombinoval transpozici (přesun) a substituci
(výměnu). Pravou líhní kryptografů byla ale Benátská republika. Giovanni
Soro už v roce 1506 běžně luštil cizí depeše a tím i způsobil, že si nepřátelé
museli ustavičně své šifry vylepšovat :-). Henry IV, který byl jakožto
protestant už v roce svého nástupu na francouzský trůn (1589) ve při s
Vatikánem abojoval proti katolické Lize, podporované španěkským králem
Filipem. Běžně se mu dostávaly do ruky depeše nepřátel, které mu luštil
François Viéta, dnes spíše známý jako "otec algebry" (zavedl psaní
proměnných ve tvaru písmen). Bohužel se Viéta se svým úspěchem pochlubil
komu neměl, totiž benátskému ambasádorovi, který si to ovšem nenechal jen
pro sebe.
V Anglii to byla známá aféra skotské královny Mary, kterou rozluštění jejích
tajných zpráv stálo její krásnou hlavu (1587). Dávala je svému bývalému
pážeti, Babbingtonovi, který je zase posílal přes posla Gifforda. Ten je ale je
zrazoval a předával je Walsinghamovi, šéfovi policie královny Alžběty, která
Mary věznila. Tomu je pak překládal kryptograf Phelippes doslova ještě
"horké".
Sedmnácté století už zažilo běžné šifrování zpráv, nejen vojenských, ale i
politických či vědeckých, dokonce i celé knihy či jiná umělecká díla často

file:///C:/0/VM/a3.htm

2016-04-12

voynich

Page 4 of 4

obsahovala šifry. Hugenoti, Ludvík XIV, Vatikán a pochopitelně i oba
habsburské dvory, rakouský a španělský, používali kryptografii pro
dorozumívání při svých špionážních akcích. Zmíněná již Anglie si s nimi
ovšem nezadala. Francis Bacon, údajně autor Shakespearovských děl,
dokonce popsal ve své knize "The Advancement of Learning" šifru,
předcházející svou geniálitou dnešní binární systém pro počítače (viz dřívější
diskuze na této VM stránce). Skotský matematik John Napier (vynálezce
logaritmů) pak ve své knize "Rabdologiae" dokonce popisuje různá použití
tohoto binárního systému.
Nám již známý Angličan John Dee nejen tajné rukopisy vlastnil (skoupil je z
vyrabovaných klášterů), ale sám vymysel i svou abecedu (více je v knize
"Záhadný rukopis", od autora). A to nemluvím ani o Rogerovi Baconovi
(1214-1294), který prý dokonce napsal Vojničův rukopis a to již ve 13 století
(o něm si napíšeme někdy jindy a víc). Jak je vidět, ač v jeho době leccos ještě
neznali, kryptografií už se tehdy zabývali, takže to také mohl napsat i někdo
jiný :-). Pokud byl VM napsán až v šestnáctém či dokonce v sedmnáctém
století, to už byla kryptografie tak vyvinutá, že z tehdejších poznatků leccos
používáme dodnes. Tehdy už i Kircher a Marci řešili tajné depeše švédského
generála Bannera, takže už mohl VM - nebo jeho podvrh - prostě napsat
kdokoliv. Míněno "kdokoliv", kdo by byl na to dost chytrý, v našem případě
téměř geniální :-) . . .
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KOMENTÁŘ K POZNÁMKÁM R.FIRTHA

Na netu jsem nalezl referenci na texty ( 1991 až 1995) Richarda Firtha,
jednoho z VM badatelů. Současná stránka pana Firtha na AT&T už neexistuje,
ale na linku http://www.dcc.unicamp.br/~stolfi/voynich/mirror/firth/ dokumenty
najdete. Jsou zajímavé hlavně svou nápaditostí: přidal jsem zde navíc můj
komentář k jeho tvrzením, přičemž jsem některá z nich - pouze volně a značně
zkráceně - přeložil do češtiny, pro ty, kterým by jeho angličtina dělala potíže.

KOMENTÁŘ K POZNÁMKÁM R.FIRTHA
Autor vychází z těchto informací:
- Colin Wilson: "The Philosopher's Stone" (jen mini-zmínka, nic víc, knihu
mají na Amazonu - to je netové vydavatelství)
- Labyrinths of Reason ( "Labyrinths of Reason: Paradox, Puzzles, and the
Frailty of Knowledge" by William Poundstone, kniha je na Amazonu)
- Notes on Secrets in Writing, Brumbaugh, Robert S.: The Most Mysterious
Manuscript - The Voynich "Roger Bacon" Cipher Manuscript, G. Southern
Illinois University Press, 1978, není na netu)
- Přepisy VM z EVY do ASCII (latinka, ale bez háčků a čárek)
TEXT 1: Klíčové body.
Robert Firth
Náš komentář
Dokument je zřejmě kompilace
botanických, astronomických možná Bohužel jen podle obrázků, o textu
i medikálních dat - soudě podle
nevíme nic víc.
obrázků.
Souhlas. Na rozdíl od starých
Zdá se, že ilustrace byly nakresleny manuskriptů, kde byl obrázek vlastně
před textem, který je obklopuje, tedy skeč kolem prvního písmena, zde se
spíše jedná o opravdové ilustrace k
je pravěpodobně o nich.
textu. Obrázky byly nakresleny dříve,
asi protože zobrazovaly nějaké výsledky
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- teda hlavně u botanických a
astronomických sekcí. Otázkou je, zda
obrázky ilustrují text nebo text jen
vysvětluje obrázky.
Text je rozdělen na krátké paragrafy, Souhlas, ale větší mezera mezi odstavci
každý z nich začíná větším a
je jen díky většímu začátečnímu
ornamentálním písmenem Písmo je písmenu. Navíc je ta "ornamentalita"
psáno zleva doprav a seshora dolů. poměrně prostá.
I poznámky lze psát rychle, jakož i
Řídkost inkoustu svědčí o poměrně
předem na papíře napsanou šifru. O
rychle psané kopii, ne poznámkách
řídkosti inkoustu lze pochybovat. Ale
nebo pracně přepisovanou cifru.
souhlasíme, že text je plynulý a bez
Navíc nejsou v textu opravy.
chyb.
Rukopis je evropského původu:
hvězdy jsou pro severní polokouli,
namalovaný zvířetník je západního, To je vše hezké, ale to ještě nestačí:
evropského stylu, namalované dámy daleko víc by posloužil kus překladu se
jsou "při těle", květiny jsou až na
jménem města, atd. Rozhodně to
dvě evropského původu (toto pak ale nevyváží důležitý fakt, že zatím žádný
autor opravuje, slyšel totiž, že
evropský jazyk neposkytl řešení.
většina jich není). Také písmo má
evropské znaky.
Rukopis je buď a) nesmysl, b) cifra,
c) "čistý" text "na čtení". Možná i
Prozatím zůstaňme u tří možností.
kombinace a) a b), kde většina
Kombinace a) a b) je zajímavý
vložených písmen je "vycpávka bez poznatek, dosud nikým dále
významu" (až v poměru 1:10). Autor nesledovaný!
dále vysvětluje, že jde nejspíš o c).
Proč nejde text číst? Protože jazyk,
písmo nebo obojí už neexistuje.
Trochu nepravděpodobné, že by
Příklad: po pádu Mount Sejur
všechny knihy jako VM byly jen v jedné
(poslední bašta Katharů) by byla
knihovně, a že se ani písmo nikde
celá knihovna Voynichovských textů
nezachovalo? Ale která vyhynulá
spálena. Kniha byla prostě psána,
komunita a který jazyk?
aby byla čtena nějakou komunitou,
která už také zmizela.
Je možné, že jazyk i písmo bylo
vynalezeno, ale nezdá se, že první
účelem toho bylo utajení. To, jak
bylo písmo navrženo, je vidět, že jim
šlo o čitelnost - i to, jak se symboly
spojují. Možná, že šlo o těsnopis,
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možná písmo, které mělo nahradit
latinku - podobně jako byla psaná
latinka navržena pro stejný účel.

písmena - která jsou oddělena mezerou.
Že by autor myslel an sektory, jako my?

Jak si ale pan Firth představuje, že by
Ani syntetický jazyk nemusel mít za
takovou knihu četli hned všichni? Navíc
účel tajnost: možná, že šlo o pokus
tam jistě budou jistě i slova "běžná",
mezinárodního jazyka - jako jsou
jako třeba slovo "jsou" a podobně. Která
třeba chemické vzorce.
to jsou? A který jazyk?
Teorie o dvou autorech podporuje
Stejně dobře to může dobře dokazovat,
domněnku, že šlo o normální "knihu
že naopak šlo jen o 2 zasvěcence :-).
na čtení".
Psaní nedalo tolik práce - problém by
byl, jak vytvořit tolik náhodných (a
navíc značně krátkých slov) opravdu tak
Pan Firth dedukuje, že protože psaní
systematicky, aby to vypadalo na první
VM dalo velkou práci, že asi nešlo o
pohled, že se jedná o skutečný text.
podvrh - kdo by si s tím dal tolik
Zkoušky náhodnosti dokonce potvrdili,
práce?
že text náhodný není, odpovídá
přirozenému jazyku - ovšem založeno
na abecedě EVY.
Ve své hypotéze "P" spojuje pan
Firth neznámou abecedu s
jednoduchou cifrou, protože obojí
Jinými slovy, o abecedu prý nejde.
"vypadá" stejně a i způsob řešení je
Podivné zjednodušení, když víme, že
stejný (uvádí příklad "Zlatého
neznáme ani abecedu, ani písmo, ani zda
brouka" od E.A. Poe, jednoduchou
je to opravdu jen jednoduchá cifra :-).
substituční cifru). Musíme prostě
rekonstruovat písmo - podle kterých
pravidel, to je ale těžká otázka, říká.

TEXT 2: Části A a B, je zde evidence pro nějaké pravidlo (paradigm?)
Robert Firth
Autor oddělil pro svou statistiku
VM na části A a B, definované
jiným "rukopisem" (a prý jiným
slovníkem - rozdělení není jeho,
ale už od dříve).
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frekvence písmen by se neměly lišit,
chceme-li je vůbec použít k našemu řešení.
Nebo zjistíme, že máme dva VM?
Rozbor četnosti výskytu
(frekvence ) jednotlivých písmen
byl proveden na krátkém vzorku a
to podle Couriera, který dává
jedno písmeno i pro vyloženě
složený symbol. Tím vzniká
průměrná délka slov =5, zatímco
při rozložení složenin se průměr =
spíše 7. Oba díly sledují Zipfovy
zákony (pro přirozené jazyky).

Vzorky asi byly netypické. Podle našich
pokusů se nezdá, že by složeniny zvýšily
délku slova o celých 40 procent. Zipfovy
zákony by potvrzovaly, že jde o jazyk
přirozený, a to i při složeninách vzatých
jako písmena :-). Zipf ovšem neplatí pro
zašifrovaný text - znamená to snad, že VM
není zašifrovaný?

Jinak řečeno, A a B se liší, ale nevíme proč
a o jejich rozdílech nemůžeme říci nic
Části A a B se liší značně - to
zajímavého. Osobně si myslím, že
ovšem neznamená, že užívají
sledování rozdílů A a B je celkem
každá různý jazyk či různé
zbytečné, jedná-li se o nezakódovaný text
zakódování.
a asi nám nepomůže, jedná-li se o společný
kód (a zdvojí naši práci, jedná-li se o dva
různé kódy :-).
Následují tabulky frekvencí
Zajímavý postřeh. Také my jsme
jednotlivých slov. Autor se
navrhovali, že mezery mohou mít jinou
správně ptá, zda jde opravdu o
úlohu, než prostých "mezer". Nejde tedy a
slova. Domnívá se, že ne.
priori vyloučit, že VM je zakódován. Zde
Zjišťuje, že kdyby byly mezery
je ale paradox: pokud je frekvence prvních
vloženy náhodně, pak by
písmen ve slovech stejná jako u
frekvence prvních a posledních
přirozeného jazyka, pak jde o přirozený
písmen slov byla stejná, jako
jazyk s "přirozenými mezerami" - jak tedy
frekvenční křivka zbytku. To ale může autor vědět, že mezery byly
není.
rozloženy náhodně (tj. uměle)?
Ano ale ne steganografickou. Například
cifra, která ponechává první písmena slova
Jisté skupiny písmen se vyskytují
a zbytek slova naplní tzv. "nulovými
také v různých variacích, často jen
písmeny" (tj. bez významu) bude mít
mírných variací společného
přirozenou frekvenci prvních písmen, i
kořenu. To vylučuje cifru.
když ne přirozenou frekvenci všech
písmen.
Další poznatek: možnost, že
Ano, ale důkaz nemáme a řešení to zatím
písmo je slabikové, třeba japonské nepomohlo. Ale pozor, není to totéž, co
(katakana, jak už jsme také
vynechání samohlásek - zde má každá
navrhovali, j.h.) nebo svahili.
slabika svůj (jiný) znak.
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Případně jde o dvojí abecedu, jako
u Trystemia (středověký
kryptograf).
Nebo: předpokládejme, že nejde o
kód. 95 procent textu je napsáno
základními 20 znaky - že by měl
jazyk jen 3 samohlásky a 7
souhlásek pro 24 slabik?
Je zde jistá gramatická
pravidelnost. Např. "SC89" (podle
EVY, j.h.) je zakončení slov
pravidelné a často podobné
skloňování.
Jinak je typů koncovek (přípon)
málo, to odpovídá moderním
jazykům.
A a B mají stejné kořeny slov, ale
různé přípony. Kořeny jsou
neobvykle krátké, jen jedno či dvě
písmena.
Mohou to být zkratky?

Možná, ale jak to vysvětlí ona "kratší"
slova?
Matematiku příkladu jaksi nechápu. Jinak
souhlas, ale takový jazyk a písmo jsme
zatím nenašli .

Sám autor přiznává, že to ale moc
neznamená. Jsou i jiné hypotézy pro tuto
specialitu.
Dobře, ale jsou to skutečně přípony? (viz
diskuze v D9)
Přípony mohou být "umělý závoj" na
zakrytí skutečného textu (opět viz D9)
Taky nás to napadlo, ale všechna slova
nelze zkrátit, rozhodně ne tak, aby se dala
číst jednoznačně.

TEXT 3: "Nevojničovský" text ve VM.
Robert Firth
Inspirace pro tuto sekci přišla
z knihy Mary d'Imperio
(mimochodem nejlepší kniha
o VM, j.h.). Zodiak
(zvířetník) má celkem jasné
znaky středověké astrologie
pro planety a napsané názvy
měsíců. Písmo vypadá spíše
jako německé než latinka.
Také jazyk by mohl být
podobný německému.
Zdá se, že stránky VM byly
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Otázka je, kdo to tam napsal a kdy. Pokud to
napsal sám autor, pak by to odpovídalo tomu,
že VM vznikl asi ve střední Evropě,
pravděpodobně v 16 století. proč by ale autor
najednou psal "nevoyničovsky"?

Nevím, Roger Bacon žil dokonce ve 13tém
století. Nevím, jak se pozná, že římské číslice
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očíslovány dvakrát: jednou
římskými číslicemi, asi z 18
století a navíc ještě arabskými
číslicemi s textem, např.
"5tus". Abeceda je psaná
středověkou latinkou, ale
číslice jsou ze 14 století. Je
možné, že VM je starší, než
jsem odhadli?

jsou z 18 století - ale proč ne, u jezuitů jem
možné vše :-).Viděl jsem jen arabské číslovky
v pravém či levém rohu nahoře a ty prý měl
psát John Dee. Autorovo vysvětlení, víceméně
žertovné, např. rafinovaný plán Johna Dee
(patrně ke spletení kupce?, j.h.) naznačuje, že
se mu samotnému nějak ta kombinace nezdá.
My si myslíme, že číslovky, napsané později,
jsou pro řešení VM celkem nezajímavé - ledaže
by pisatel úmyslně popletl pořadí stránek :-).

Na obr23. je jakýsi nečitelný
text, psaný asi německy, ač je
Písmo poznámek je jistě zajímavé - ale opět:
zcela ostrý, přesto je
jak dál?
nečitelnější než třeba
Marciho v jeho dopise. Proč?

TEXT 4: Athanasius Kircher
Robert Firth
První zajímavý bod o
Kircherovi je, že byl
alchymista. Přispěl do
knihy (sborníku?)
Tractatus Aureus,
kterou R.F. zrovna
studuje. Kircher také
přeložil Emerald
tablets do latiny, ty
jsou alchymisty
používány dodnes.

Náš komentář
Kircher byl také ve své době známý vědec; dnes o
něm ale nikdo neví, protože po sobě nezanechal nic
použitelného pro dnešní vědu - jak ostatně přiznává i
R.F. Byl výborný matematik, jako Dee, dokonce
matematiku učil na jezuitské univerzitě v Římě. Své
pokusy demonstroval se zručností showmana. Našel
jsem zápis o jedné takové show pro bývalou
švédskou královnu Kristinu (u které žil a později i
umřel sám Descartes), která měla o vědu velký
zájem.Předváděl jí například rostliny, které rostly v
baňce přímo před očima.

Kircher se pokoušel
rozluštit egyptské
hieroglyfy. Nejprve
uhodl - správně - že
koptický jazyk byl
odvozen se staroegyptštiny. Později
prohlásil, že vyluštil
hieroglyfy a to ve své
knize Oedipus

Jak je ale vidět, nalítli na to jak Bareš, tak dokonce i
Marci. Ovšem je pravda, že Kircher zkušenosti s
různým luštěním měl. Z dopisů Marciho se
dovídáme, že spolu řešili tajné depeše švédského
generála Bannera. Jen tak mimochodem: Marci také
velel legii studentů, které hájila Karlův most proti
Švédům - za to dostal šlechtický titul " z
Kronlandu" (Lanškrounu). Je škoda, že se
nezachovaly Kircherovy dopisy Marcimu - měly by
být snad v archivu Karlovy univerzity - nebo možná
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Aegytpiacus (1652),
což byla snůška
nesmyslů.
R.F. se původně
domníval, že Kircher
použil VM jako klíč k
hieroglyfům, ale sám se
opravil - Kircher totiž
viděl VM až po napsání
své knihy.

Klementina; na smrtelné posteli přestoupil Marci k
Jezuitům, proti kterým předtím dlouho hájil Karlovu
univerzitu.
První dopis Bareše Kircherovi je z roku 1637, už
tehdy s ukázkami z rukopisu - ten zřejmě Kircher
nedostal. Druhý dopis, s více ukázkami mu poslal už
1639, třináct let před Kircherovou knihou! Celý
rukopis uviděl Kircher ale až v roce 1665 či 1666,
kdy ho dostal od Marciho. Dá se předpokládat, že z
toho nebyl moc moudrý: nejen že nevyřešil
hieroglyfy, ale ani VM (to sice stoprocentně nevíme,
ale jeho povaha byla taková, že by se určitě pochlubil
veřejně (a měl z toho i další profit, jak už on to uměl konec života žil totiž jako soukromý vědec z dotací).

TEXT 5: Předešlá řešení.
Následující poznatky R.F. jsou prý ze známé knihy Mary d'Imperio, které R.F.
doplnil svým komentářem.
Robert Firth
Tak především profesor
Newbold. R.F. Souhlasí s
Manlym, že Newboldovo
řešení je nereálné. Použil
totiž mikro-značky a navíc
nechal značně prostoru pro
fantazii.
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Náš komentář
Ano, Manly Newbolda zcela zdiskreditoval. O
tom píše i Kahn (The Code-breakers). Manly
dělal v Yardleyho MI-8, oddělení americké
špionáže a ani on, ani jeho šéf VM nerozluštili.
Manlyho článek, popírající na 47 stránkách
Newboldovo "řešení", byl vlastně klíčový bod:
Newbold byl totiž předtím chválen po celém
světě jako jediný, kdo rozluštil VM. Navíc
Newbold nikde ani přesně nevyjevil klíč, podle
kterého to dělal. Objevil totiž v textu VM
jakési mikroskopické značky (nu tak
mikroskopické zase nebyly), které pak dával
dohromady coby tajnou zprávu; něco z textu
dokonce zdvojil, a nakonec z toho zjistil, že
Bacon objevil mikroskop a ještě jiné věci. To
prosím jen z textu; ne proto, že už na ty mikroznačky by asi musel mít ten mikroskop, že
ano :-). Jenže Manly zjistil, že to nejsou mikroznačky, ale jen to, jak si autor čistil pero. Jak je
vidět, i profesoři mohou střílet značně vedle . . .
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Další byl Feely. Ten se
domníval, že jde o
středověkou latinu a
srovnával frekvence písmen a
slov Bacona a VM. Nikam se
ale nedostal.
- Podobně u názvů obrázků
musel hádat 3 věci: jazyk,
dále co obrázek představuje a
ještě název.
Pak Strong. Podobně jako u
Newbolda: šifra je
komplikovaná a výsledek
není přesvědčivý.
A nakonec Brumbaugh.
Jeho řešení - pokud by platilo
- by bylo kritické, protože
naznačuje, že u VM jde o
padělek. R.F. ale upozorňuje,
že sám používá interpretaci
B. metody podle paní
d'Imperio (B. sám nedává
úplnou informaci, jak to
dělal).
Postup: Dekódování: každý
znak VM je číslice (1 až 9) a
každá číslice má tři
alternativy písmen v latinské
abecedě.
Kódování: normální text se
převede podle tabulky na
číslice a přepíše do VM v
písmu VM - každý symbol
podle určitých pravidel, aby
se vyskytoval zhruba stejně
často, jako jiná. Při
dekódování lze jedno slovo
převést až na 6561 možností ale jen ty, které mají nějaké
mínění v deformované latině
(pig latin - např. slovo
"ARABYCCUS") pak platí.
d'Imperio udává tuto tabulku:
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Nepochybně - všechny jeho předpoklady byly
zřejmě špatné: slova podle EVY jsou na latinu
příliš krátká a Bacon zcela jistě autorem není.
- Ano, to je už se mohl rovnou ptát křišťálové
koule :-).

Stronga jsem dál nestudoval, j.h..

Deformovaná latina Brumbaugha je rozhodně
deformovaná, ale sotva je to ještě latina :-).
Opět je vidět zoufalá snaha B. přeložit VM za
každou cenu. Jestli tedy jde o padělek, ten je
spíše v metodě překladu :-). Vybírat z více
možností není žádné řešení - to je vlastně jen
přiznaní neschopnosti najít řešení: správná šifra
tuto možnost ani nedovoluje.
Diskreditace B. se nám líbí, ale je třeba uvážit,
že i R.F. použil trik - rozdělil čísla v tabulce
tak, aby mu to vyšlo na správnou délku slov, to
vše ovšem zcela v duchu B. "řešení" :-). Ano,
chyb bylo v minulosti mnoho, hlavně ta
mnohoznačnost: řešení Newbolda, Brumbaugha
i ukrajinská" verze VM jimi až přetékají.
Myslím, že jakákoliv řešení, kde si musí luštitel
něco domýšlet, jsou už a priori nesprávná a
tudíž zbytečná snaha.
Náš závěr: nesmíme ale podceňovat šifrovací
umění té doby: bylo už tehdy dost vyvinuté a
pracovaly na něm nejlepší mozky tehdejší
doby. Osobně se začínám přiklánět spíše k
tomu, že VM je asi zašifrovaná verze. Ale ne
zase příliš komplikovaná. Pokud autor sepsal
VM hlavně pro sebe (zaklínadla, recepty) pak
měl zájem, aby je mohl rychle přeříkávat přímo
z knihy, aniž by je předtím přepisoval. Pokud
byl VM určen i pro jiné čtenáře, pak asi s
možností, že nebudou muset používat složité
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123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQZ
V R W S X T Y U us
R.F. správně namítá, že latina
nemá K a W, rovněž má I=J a
U=V. Vojničovské "9", které
se prý ve VM vyskytuje
nejčastěji, je latinská
koncovka "us" (viz tabulka),
která se už ale dávno tak píše.
Proč není také zakódována je to snad dvojí trik Dr. Dee?
Asi sotva, říká R.F.

tabulky či metody. Pokud tedy jde o šifru,
neměla by zase být tak složitá. Jenže i
jednoduchých šifer máme asi nekonečný
počet :-).

Dále přidává zajímavé
příklady, v posledním
například ukázku překladu
textu s katarsko - erotickým
podtextem, je-li to přeloženo
podle Brumbaugha. K
našemu překvapení ale
dodává, že nešlo o VM text,
ale jen první řadu čísel z
tabulky logaritmů :-).
Nakonec správně usuzuje, že
bychom se při řešení měli
metod B. a podobných zcela
vyvarovat.
TEXT 7: Předmět VM

Robert Firth
Předmětem této diskuze je zda text
VM popisuje ilustrace, co mají
ilustrace představovat a co ne.
Ilustrace byly rozhodně nakresleny
nejdříve, protože vidíme, jak je často
text "napasován" podél ilustrace.
Horší je rozhodnout, zda text opravdu
popisuje ilustrace.
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Náš komentář
Naprostý souhlas. Ovšem text nemusí
být popis květiny, mohou to být
popisy jejich zpracování, jejich
léčivých účinků a možná i recepty (to,
že tam nejsou číslovky, nás nemusí
plést - mohou být vypsány slovy).
Text také mohou být různá
zaříkávadla při použití, tehdy opravdu
považovaná za důležitá k léčení :-).
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Brumbaughovo tvrzení, že text je jen
nějaké "halabala" na vyplnění stránky
je nesmysl - často vidíme i půl stránky
prázdné. A navíc v některých místech
je vidět snahu vtěsnat konec textu ještě
na stránku. Navíc na jednom listě to
vypadá, jako by dlouhé jméno bylo bez rozdělovací čárky - dopsáno na
druhé řádce (f81r ).
Autor našel jména, připsaná ke
květinám, také hned v textu na téže
stránce, přesně ve tvaru, použitém ve
"štítku" u obrázku. Autor to porovnal s
jiným rukopisem a počet výskytu
štítků u obrázků ještě v textu je zhruba
stejný.
O čem tedy obrázky jsou? Obrázky
květin jsou rozhodně herbář nebo
farmaceutický atlas. Obrázky
zvířetníku: paní d'Imperio spočítala 30
obrázků na každý měsíc, jedná se tedy
spíše o kalendář, než astrologii.
Astronomické obrázky: zde je
možnost i jakési magie - horní "den"
na obrázku je patrně 1 květen a dolní
zase svátek Všech svatých. Jiný
obrázek, rozdělený na 24 dílů, má cosi
dělat s měsíci.
Obrázky nymf a "potrubí": autora
nenapadá nic než anatomie, ale cítí, že
tam něco nesedí.
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Autor se nezmiňuje o nějakém kódu,
vyjádřeném obrázkem - ale tento
nápad už byl dávno zamítnut
většinou badatelů.Důvod je asi ten,jak
už jsme kdesi napsal: je to příliš
pracné na to malé množství informace,
kterou by to skrývalo :-).

Souhlasíme s teorií pro štítky, ale
herbář není jediná alternativa - může
to soubor léčivých rostlin i s
použitím, léčivými účinky a
patřičnými recepty. Ale v podstatě
souhlasíme.
Ostatní jsme nestudovali - 24 je také
počet hodin v jednom dni :-) Jinak je
možné, že by názvy měsíců a podobně
mohly částečně i pomoci rozluštit
písmo, kdo ví? Na rozdíl od květin
jich není tolik :-).

Už jsme se v naší knize "Záhadný
rukopis" vyslovili prohlášením, že
může jíti třeba o gynekologii. To, že to
obrázky nesouhlasí s anatomií, nás
Ostatní, různé obrázky: (f85r) ukazuje nemusí překvapovat: první pitva ve
Adama a Evu a alegorii stvoření
stření Evropě byla v Praze, r.1600 a
člověka - možná, ale poněkud divoká prováděl ji Jan Jesenius. Ani druhé
představa, ale často lepší než rozumné národy nebyly o moc víc vepředu ve
uvažování.( fotografie tohoto listu na znalostech. Např. správný krevní
Netu není, pozn. j.h.).
koloběh objevil Angličan Harvey až v
době Marciho, který mu možná k
Alchymie: chybí zde obrázky
tomu dal i podnět ( pracoval na tom a
známých alchymistických zvířat
sám Harvey ho navštívil v Praze).
(pelikán) a jiných předmětů.
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Ceremoniální magie: také zde chybí
obrázky běžné v textech z té i
předcházející doby. Autor např. cituje
z Fausta od C. Marlow: "kruhy, čáry,
scény a čtverce".

Chybějící obrázky ovšem nic
neznamenají - z něčeho, co chybí,
nemůžeme přece odhadnout nic o tom,
co nechybí. Ale jinak souhlas - ovšem
nezapomeňme, že VM není běžná
kniha :-).

TEXT 8: Hádání slov

Robert Firth
Následující poznatky RF jsou prý od
Feelyho, které RF doplnil svým
komentářem. Podle Feelyho jsou
"clews" štítky u obrázků, která nám
mají umožnit - podle obrázku uhodnout jejich význam. Např. 30 slov
na ( f70r) mohou to být jména hvězd,
dní, svatých a podobně. Nemusí to být
vlastně jen jednoduchá slova, ale
určitě jsou to názvy. D¨Imperio jich
dokonce jmenuje 60! RF se domnívá,
že jména osob a věcí jsou běžná v
různých jazycích, hlavně tedy hvězd a
podobně. Egyptské písmo na rosettě
bylo vyluštěno právě tak.

Náš komentář
Protože jsme tento pokus ještě
nedělali, my se zde soustředíme spíše
na psychologii takového postupu. RF
poukazuje na Rosettský kámen, z
kterého Champollion vyřešil
hieroglyfy. Nuže tam to bylo ve dvou
jazycích a byl to doslovný překlad.
To zde nemáme: i když napíšeme
jména v našem jazyce, nevíme přesně,
zda znamenají to, co je na obrázku přesněji to, co si myslíme, že je na
obrázku - a tudíž ani neznáme jejich
překlad do VM.

Pravda, máme tu zase navíc obrázky,
ty na rosettě nebyly, ale nejistota
RF zkoušel ona jména, ale bez
zůstává - nehledě na to, že u rosetty
velkého úspěchu. Prý je na to potřeba jsme znali oba jazyky. A i když třeba
mít dobré kopie a také botanika, který ona květina bude "česnek", jak uvádí
by pomáhal svou expertízou.
RF - a jméno ve VM bude mít opravdu
i šest písmen (velká náhoda!) - určitě
se to neřekne ve VM jazyce také
"česnek" (pokud VM nenapsal
Horčický :-). Jak nám to teda pomůže
rozluštit VM, když neznáme jeho
jazyk? Jednotlivá písmena totiž mohou
být pořád cokoliv, budeme znát jen
jejich četnost, frekvenci. (Poznámka:
totéž platí všeobecně i pro VM, kde
máme dvě neznámé veličiny: písmo a
jazyk, takže jakákoliv statistická

file:///C:/0/VM/a4.htm

2016-04-12

voynich

Page 12 of 17

srovnání nám nedají nic určitého, na
rozdíl od vojenské šifry, kde alespoň
vycházíme ze známých jazyků!!!)

TEXT 9: Paralelní slova

Robert Firth
Autor sledoval sledoval samohlásky
ve VM (pokud tam ovšem jsou :-) a
jaký vliv mají ligatury (znaky pro
různé kombinované zvuky), používaje
seznam podle J. Guye Dále také
zmínku paní Dˇ'Imperio o záhadném
písmenu "4" - vyskytuje se totiž pouze
na začátku slov a to ještě jen před
písmenem "o". Asi se jedná o
předponu, protože slova, začínající
"4o- " mají ekvivalent s "o-"
např: (číslo v závorce je počet
výskytů)

Náš komentář
Pokud jde jen o určitou vědeckou
klasifikaci a názvy (jako třeba
medicinální latina) tu prostě začínají s
"4", tak bychom se z toho mohli něco
dozvědět. Je-li to ovšem umělý jazyk,
jsem od vyřešení ještě dál, než
předtím :-((

4o8aiiv [10] o8aiiv [22]
4olp9 [23] olp9 [31]
4olpaiiv[18] olpaiiv [25]
4olpox [18] olpox [24]
Vysvětlení? Možná, že je to předpona
jako "an" (řecká) nebo "et" ( latinská,
dnešní "&", prostě české "a"). Ale
proč jen u uvedených slov - to ho
zaráží.
Podobně "ocásek" nad znakem, který Autora zcela správně fascinuje
vypadá jako dvě spojená "c":
pravidelný výskyt. Prý: "30% of the
words get modified, for every one of 6
c't9 [51] ct9 [102]
words - tomu jaksi nerozumíme: asi
c'taiiv [12] ctaiiv [37]
míní 30% (z celého slova) je
c'tc9 [32] ctc9 [54]
modifikováno, pro každé jedno ze
c'tcc9 [18] ctcc9 [15]
šesti?
c'to [83] cto [37]
Autor na to nemá hypotézu, jen tvrdí,
c'to89 [12] cto89 [28]
že to popírá hypotézu o umělém
c'to8aiiv [10] cto8aiiv[18]
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jazyce nebo "levém faktorování" ( co
to je?) či "stromové struktuře" jako je
třeba "Dewey decimal classification"
nebo"Real Character of Wilkins".
Stromová struktura tvoří slova tak, že
priorita je na prvním písmeně, menší
na druhém, atd. Pan Firth je lingvista,
a navrhuje, že toto by mohlo být
základem "vojničiny" (voynichism, tj.
jazyk VM), ale na druhé straně popírá,
že by to byl jazyk synthetický (tj.
umělý). Pro nás ale může tato
statistika naopak potvrzovat, že jde o
nějaký kód, případně nuly (o nulách
více v D12).
Na stránce f82v je prý 14 štítků u
To by potvrzovalo náš odhad, že text k
obrázků, z nichž se 8 opakuje vedle v obrázkům má opravdu smysl - ale
textu. A jsou to právě slova počínající ještě ne to, že je to prostý,
nezakódovaný text! Pokud jde jen o
"4".
určitou vědeckou klasifikaci a názvy
(jako třeba medikální latina) prostě
začínají s "4", tak bychom se z toho
mohli něco dozvědět. je-li to ovšem
umělý jazyk, jsem od vyřešení ještě
dál, než předtím :-((
c'tox [92] ctox [214]
c'to2 [65] cto2 [146]

TEXT 10: Poznámky a návrhy.

Robert Firth
1) Korelace písmen : Currier prý
našel závislost mezi posledním
písmenem slova a začátkem dalšího
slova - a tvrdí, že neexistuje takový
přirozený jazyk. R. F. souhlasí s
korelací, ale tvrdí, že takový jazyk
existuje. Mnoho jazyků právě mění
výslovnost dalšího slova podle
koncovky předcházejícího a některé
jazyky, jako welština mění i písmena.
Jiný příklad: změna anglického
neurčitého členu "a" na "an" před
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Náš komentář
1) V češtině je to převážně jen
zvukově: např. "v" na konci slova se
někdy vyslovuje jako "f", "bez" se píše
před souhláskou jako "beze" - ale
ovšem i vyslovuje! Sama fonetika
ještě není gramatika (někde ano, např.
"di" a "dy", ale to se vyslovuje různě
jen v češtině, ne už v cizích slovech,
např. "direktiva"). Je možné, že
některé jazyky jdou ještě dál, ale
podobně jako už jsme řekli dříve,
může jít i o kód. Co se týká příčin:
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samohláskami. Podobně se "my" mění
na "mine". R.F. pochybuje, zda je to
tak neobvyklé a zda můžeme usuzovat
z následku příčinu. Poznámka R.F.: to,
že se na začátku vět vyskytují některá
písmena častěji, je normální zjev.

víme, že při skloňování se mění
podstatné jméno podle použitého
slovesa: např. "dáti - komu", viděti koho", atd. jedná se vlastně o různé
přípony a chtělo by to sledovat dvojice
slov dále, za předpokladu, že skladba
věty je jednoduchá, tj. že předmět
2)Potřeba srovnání:
okamžitě následuje sloveso, tak by se
mohla přibližně určit slovesa a
Ohledně teorie pana Guy o dialektu, je podstatná jména.
třeba srovnat VM se základními
dokumenty evropských národů a to
Ještě jedna zajímavá věc, které jsem si
pro různé dialekty- je to lepší, protože všiml - proboha, snad ne první ze
pak budeme mít pracovní statistiku, ne všech? :-) - VM nemá žádné tečky za
jen odhady.
větou! Dokonce ani ne čárky, ale ty
nejsou tak důležité: zmatek způsobený
3) Řádky:
nedostatkem čárek je jistě menší než
když neznáme konec věty! Vysvětlení
R.F. si nemyslí, že se jedná o poezii a je prosté: nová věta začíná na další
že řádky mají svou funkci - některé
řádce po větší mezeře mezi řádky,
běží a do konce, jiné jen k obrázku a takže vypadají jako celý odstavec.
podobně. Je ovšem možno napsat
Když na to pomyslím, věty ve VM
báseň do jednoho dlouhého řádku . . . jsou vlastně extra dlouhé, že by teorie
kódu a nul přece jen platila? Začátek
4) Písmena:
věty je také označen "velkým"
písmenem (zda je to velké písmeno, to
R.F. jasně dokazuje, že písmo bylo
není jisté, ale rozhodně je začáteční
psáno "brkem", kterým se špatně píše
písmeno napsáno jako větší). Pokud se
do kopce: proto jsou čáry "nahoru"
opravdu jedná o kód, pak prostě tečky
spíše v oblouku a "o" je psáno jako
nepotřebujeme, spíše nám moc
dva obloučky. Nadhazuje, že písmo
vyzrazují :-)!
mohlo být tak vytvořeno, aby se dalo
psát "brkem" lehce. Egyptské písmo 2) Jak R.F. sám říká, je to pracné. My
bylo např. navrženo tak, aby se dalo se domníváme, že i poněkud
psát rákosem.
nadbytečné: pomůže nám to snad najít
jazyk? Zvláště když ani nevíme, co
5) Slova: problém je, zda mezery mezi
jsou písmena a co složeniny? Nejprve
slovy jsou přesně to, mezery mezi
je třeba zaútočit na základní otázky.
slovy. Jestli ano, pak znaky pana Guy
jsou neplatné, a "pokud ne, tak jsem 3) Souhlas. Jen člověk, který nikdy
(R.F.) dělal celou práci o příponách a nečetl poezii, by mohl tvrdit opak.
předponách zbytečně." R.F. uznává, že Výjimkou by bylo snad je "dada" nebo
si není jist ani svou ani Guyovou teorií tzv. "poezie v próze", tj. próza s
a že měl postupovat jinak: nehledat
poetickým obsahem :-).
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společné známky, ale rozlišující. Podle 4) Souhlas. I pan Prinkle např. na své
toho navrhuje tyto hypotézy:
stránce (viz naše str., Reference) při
důkazu proti "číslování stránek VM
Johnem Dee" píše perem osmičku
S1W1: Mezery rozdělují slova
jedním tahem (jinak je ovšem jeho
S2: Mezery neoddělují slova, ale jsou důkaz správný: J. Dee nepsal tak, jak
vsunuty podle určitého pravidla (např. jsou číslovky ve VM, navzdory
vždy po "9")
anglickým expertům :-). Není nijak
S3: mezery jsou vsunuty náhodně, jen překvapivé, že autor VM si složil svou
aby pletly
abecedu tak, aby mohl psáti perem W2: Rozdělení slov je indikováno v ničím jiným se už tehdy nepsalo a jistá
textu nějak jinak
plynulost a krása písma ukazuje, že
W3: Rozdělení slov není v textu
sám už také nepsal starou gotikou, ale
indikováno
tou moderní, patrně ze 16 století (viz
obr. na naše diskuzi D12).
Hypotézy S můžeme zkoušet tak, že se
soustředíme na mezery, hypotézy W 5) Náš názor:
tak, že ignorujeme mezery. R.F. věří, S1W1: Mezery rozdělují slova že máme dost důkazů, abychom
možné, ale slova příliš krátká!
odmítli hypotézu S3. Také můžeme
S2: Mezery neoddělují slova, ale jsou
zkoumat četnost výzkumu podobných vsunuty podle určitého pravidla (např.
slov u štítků a textů.
vždy po "9") - možné, ale kde jsou ta
druhá pravidla? Pokud je "9" nějaká
6) Záblesky naděje (1):
koncovka či přípona, pak to není
žádné pravidlo: koncovka prostě končí
R.F. je přesvědčen, že Brumbaugh se slovo :-).
mýlí, už proto, že nadělal příliš mnoho S3: Mezery jsou vsunuty náhodně, jen
chyb. Srovnejme VM eleganci s
aby pletly - také jsme to jednou
kostrbatým překladem B., který na
navrhovali.
tom pracoval tolik hodin. R.F. chápe, W2: Rozdělení slov je indikováno v
že to není vědecká námitka, ale jen
textu nějak jinak - asi sotva, nic se
estetická. Dále to prý dokazuje dvě
nenašlo
věci: VM byl psán, aby byl čten, ne
W3: Rozdělení slov není v textu
dekódován a měl být jeho čtenářům
indikováno - také jsme to jednou
něco jako prostý text (plain text) a
navrhovali.
dále, že to není unikát, ale jediný
přežívající exemplář - kde jinde by se R.F. si asi neuvědomuje, že S3 a W3
získala tak velká praxe v jeho psaní? mohou být jedna hypotéza a tak
nemůže S3 jen tak lehce vyloučit. R.F.
7) Záblesky naděje (2): Naděje
věří, že máme dost důkazů, abychom
spočívá v nálezech pana Guy a celé
odmítli hypotézu S3 - to zřejmě na
skupiny, takže dnes máme daleko víc základě jeho práce s předponami a
informací, což nám zabrání uchýlit se příponami. Co když to jsou ale
od správné cesty. Také počítače nám "nuly"? Nezapomeňme, že R.F. je
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odborník na jazyky, Currier zase spíše
na kódy. R.F. prostě apriori usuzuje,
že jde o "čistý text" a proto ho
rozebírá jako jazykozpytec a proto
vůbec kódy neuvažuje. Ačkoliv
bychom dávali přednost jeho přístupu,
nemůžeme kódy předem eliminovat.
Jeho zákonitosti přípon mohou být
docela dobře zákonitosti nul. Tomu by
odpovídala i enormní délka vět,
rozšířených o velký počet nul. Navíc
neuvažuje další možnosti u S2: víme,
že nuly mohou hrát třeba i roli
nějakého písmena (nebo i více, jednáli se o mřížku!). Podobně mezera
mohla určovat něco jiného: například
klíč.
6) Souhlasíme s tím, že Brumbaughův
překlad není řešení, vše ostatní je ale
jen zbožné přání: To, že se zachoval
jen jediný exemplář, sice nedokazuje,
že nic jiného nebylo ve "vojničtině"
napsáno, ale matematická
pravděpodobnost toho, že se nic jiného
nezachovalo, je mizivá - byl by to
první příklad v dějinách :-)! Podobně
to, že VM byl určen i jiným osobám možné to je, ale dokázat to nejde.
Naopak je jasné, že ho uměl číst autor
a pokud je VM psán kódem, je jisté, že
byl určen jen nepatrnému množství
čtenářů: opět, autor vychází ze závěru
a snaží se ho dokázat zpětně. Jinými
slovy: je zaujat stejně, jako my, jenže
opačně :-).
7) Záblesky naděje (2): Víra pana R.F.
se nesplnila - dnes většina hlavních
členů zmizela do neznáma (alespoň
soudě podle Netu), patrně proto, že
základní hypotézy byly příliš
dogmatické a nepružné. Patrně to bylo
i tím, že i druhá naděje - počítače -
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zklamaly na celé čáře. Nu ony
nezklamaly, spíše jen naděje, že
počítače budou myslet za lidi :-).
Statistika je totiž jen nástroj a kdo
někdy dělal v přírodních vědách, ten
ví, jak lehce může člověka zavést. U
počítačů tomu říkáme "garbage in garbage out" (nesmysl na vstupu nesmysl na výstupu). Jinými slovy:
máme tu variantu starého vtipu:
utrhneme-li kobylce všechny nohy a
zapískneme, pak nevyskočí - to prý
dokazuje, že kobylka slyší nohama :-).
(konec)
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TRANSPOZIČNÍ ŠIFRY -1.

Nedávno jsme zpracovali řadu frekvenčních charakteristik pro písmena ve VM,
za použití transkriptu VM pomocí EVY. Při srovnání s jinými jazyky se VM
nejvíc podobalo latině, což nás přivedlo k názoru, zda nebyla latina coby
původní jazyk VM zavržena poněkud předčasně. Bylo to na základě jiných
statistik - frekvenčních charakteristik "slov" ve VM, která ukázala, že se ve VM
ona delší "slova" (či skupiny písmen) vyskytují méně často než ve dosud
známých jazycích.

TRANSPOZIČNÍ ŠIFRY -1.
To vedlo k rozvětvení dalšího výkumu:
1) Začal se usilovně hledat jazyk, který by tomu požadavku vyhovoval a i když
se tento jazyk zatím nenašel, hledání není zdaleko u konce. na druhé straně se
zdá, že čím déle se bude hledat, tím méně možných jazyků bude zbývat a tedy i
tím bude i menší pravděpodobnost, že se takový jazyk najde.
2) Jiní výzkumníci začali uvažovat, zda není předpoklad 1) příliš jednoduchý.
Nebudeme zde vyjmenovávat všechny možnosti; jedna z nich je např. v
minulém článku (P14) rozebraná teorie R. Firtha, že jde o prosodii, že tedy
mezery v textu jsou vytvořeny na základě jakési metriky, která uvažuje i
přízvuk a jiné zákonitosti mluveného textu. sem patří i teorie, že se u textu
jedná o zkratky, jakýsi "vědecký" jazyk a podobně. Většina teroií ovšem zatím
selhala na praxi a tak v tzv. "řešeních" nalézáme různé "pomocné" zásahy, ne
nepodobné tomu, kdy jistý pyramidolog tajně "přibrušoval" Velkou pyramidu,
jen aby souhlasila s jeho čísly. Tato kapitola v řešení VM nicméně nabízí ještě
mnoho zajímavých možností.
3) Začala se uvažovat i možnost, že se jedná u VM i jistou šifru, kterou byl text
zapsán. Už v období časně po nálezu VM se tomuto výzkumu věnovali hlavně
bývalí vojenští kryptologové, ale výsledek byl bohužel neúměrný námaze:
pořád totiž ještě nenašli ani jazyk ani metodu šifrování a tím pochopitelně ani
nevyluštili původní text VM. Po debaklu prof. Neuberga se ostatní řešení
objevovala jen sporadicky a hlavně spíše jako "možná" než "ta jediná pravá". V
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článku níže si ukážeme, že je to právě ta etapa řešení, ke které bychom se měli
vrátit.
4) Někteří zklamaní výzkumníci po čase prostě výzkum opustili, zvláště
nedávno. To by naznačovalo, že v hnutí dochází k určitému zlomu - nechci říci
krizi - ale nesmíme zapomínat, že důvody jejich současné neaktivity mohly být
různé. Na druhé straně historický výzkum VM je naopak velmi činný a jistě
vzbudí i další zájem i o řešení.
Proč transpoziční šifra?
Jak už jsme napsali, jeden z hlavních důvodů je pro n ás anše statistika, že
frekvenční křivka písmen (podle EVY) kupodivu poměně blízko sleduje
poněkud rychle zavrženou latinu. Co se předběžných námitek, je třeba je brát
podle jejich skutečnéa ne virtuální hodnoty. tak např. ona "krátkost slov" je jen
ve specifickém pásmu: zjistili sjme, že "průměrná délka slova ve VM je téměž
nejsou Zde jistě můžeme i namítnout leccos - např., onu "krátkost slov" Už
jsme si tu popsali transposiční šifru (viz diskuze D16), která se zrodila z
původního pásku, obtočeného při psaní na holi, kteroužto metodu používali i
Římané, ale už před nimi Řekové a pravděpodobně již také Egypťané. Ti to
ovšem ani příliš nepotřebovali: cizinci jejich písmo neznali (však i my jsme
museli čekat na Champoliona) a z Egypťanů znali písmo jen kněží a písaři. A
kde bylo potřeba, tam prostě dosadili jen nové, specielně vymyšlené znaky.
Typickým příkladem je nález z roku 1900 B.C., na hrobce šlechtice
Knumhotepa. Je to mimochodem také nejstarší nález nějakého kódu vůbec.
S lety se písmo zjednodušovalo a tím se také stávalo majetkem širších vrstev.
Nešlo to ale tak rychle - vývoj se děl po skocích a to ještě jen v některých
oblastech. Tak například abeceda Féničanů byla nejprve něco jako těsnopisné
znaky pro určité zvuky či předměty. Navíc nepsali samohlásky, šlo tedy už také
vlastně o jakýsi kód. První "úplná" abeced je tedy vlastně až ta řecká a v roce
600 B.C. už tam uměl psát kde kdo, stačilo se jen přidružit k nějaké škole.
O jiných zemích toho mnoho nevíme, snad jen to, že v Číně se kryptografie
příliš nevyvinula, zatímco indická Kama Sutra se zmiňuje už i o tajném písmu.
Jinde zase napsali zprávu přímo na hlavu posla, kterému cestou hlava zarostla a
v místě určení stačilo pak poslovi jen oholit hlavu. Bohužel, když se zpráva
adresátovi nelíbila, mohl nechat poslovi odříznout i tu hlavu :-). V Iráku zase
žila sekta Yezidis, kteří používali své vlastní písmo, protože se báli persekuce
od moslemínů. Tato "tajná" písma se ovšem vyskytují vlastně všude po světě:
většinou ani nebyla tajná, v Evropě tak kategorizovali vše, co nepoužívalo
latinku (či řeckou abecedu, později i azbuku).
Také biblické texty už jsou ovlivněny tajným písmem - slovo cipher, šifra, je
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odvozeno od hebrejského slova "saphar" a kabala, mystické učení, prý také v
sobě nějakou tu šifru má. Taktéž řecká Iliada popisuje případ, kdy doručovatel
zprávy, údajně tedy dobrého doporučení pro něj, došel špatného konce. Zpráva
totiž obsahovala větu: "Zacházej s tímto mužem jako s Glaukem", přičemž
pisatel věděl - na rozdíl od posla - že adresát nechal Glauka popravit. Pravými
autory vojenské kryptografie byli ovšem Sparťané, to oni prý vynalezli
"skytale" (asi kolem r.500 B.C.), onu hůl, o které jsem psal dříve. Ta už také
vlastně byla i steganografií, která skrytý text různě zamaskují. Jiný Řek,
Polybius, dokonce už vynalezl známou - Polybiovu, jak jinak? - tabulku.
Seřadil všechna písmena abecedy do čtverce 5x5 a každé písmeno bylo dáno
číselnými souřadnicemi, např. "b" (druhé písmeno v první řádce) mělo "1 a 2",
psáno ovšem jako jako 12. Tento systém se stal ovšem brzo velmi známý a pak
už řešení bylo triviální.
Římané na to šli trochu jinak: Cézar si např. psal s Ciceronem cifrou nazvanou Césarova, ta náhoda! - která za každé písmeno dosadila jeho souseda
vpravo, tj. místo "a" napsali "b", atd. Byla to tedy první substituční cifra, s
jednou náhradní, ale fixní abecedou (tzv. monoalfabetická). Později to
"vylepšili", použili abecedu posunutou o čtyři místa vlevo, teda "d" místo "a".
Nu a pro jména důležitých osob či míst použili raději speciální kódový název.
Zcela jednoduchá latinka totiž byla "čitelná" a konvertibilní pro téměř
kohokoliv a proto právě tehdy začal pravý růst kryptografie (vědy o kódování),
zatímco kryptoanalýza (věda o odkódování) začala teprve mnohem později.
Ačkoliv zmínka o šifrách je už v arabském díle Abú Ahmada (855 A.D.),
první, řekli bychom opravdu vědecké dílo napsal až v roce 1412 A.D. jiný
arabský autor, žijící v Egyptě. Věnoval tomu celý jeden díl 14ti dílné
encyklopedie "Subh al a'sha" a čerpal zřejmě z jiných děl, napsaných mezi
1212 a 1360, také ovšem arabských. Kniha uvádí už 7 druhů cifer a zmiňuje se i
o tajných inkoustech. Arabové už tehdy narazili i na frekvenční tabulku, i když
ji ještě příliš matematicky nezpracovávali.
Už při velkém procese templářů (1307) se dělaly narážky nejen na jejich tajné
praktiky, ale i tajné písmo. Ital Alberti v roce 1467 objevil polyalfabetickou
šifru, něco jako Césarovu, ale s jinou abecedou pro každé následující písmeno.
Dokonce vymyslel i šifrovací disk s otočným kruhem, kde se vždy nová
abeceda nastavovala (něco podobného "objevil" autor tohoto článku zcela
nezávisle v roce až 1965 A.D. v souvislosti s kulatým logaritmickým
pravítkem:-). Alberti také objevil kód ve formě čísla, takže se pak lehce dala
sepsat kniha kódů, seřazená.podle čísel, což pomáhalo hlavně při dekódování.
Čtyřicet let po Albertim napsal v Německu Johannes Trithemius (Trittheim),
mnich a alchymista, knihu "Steganographia", kde například pojednává o
umění, jak zamaskovat tajný text tak, aby vypadal jako normální (viz naše
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dřívější diskuze o Baconově šifře). Tak například doporučoval číst jen každé
druhé písmeno, ale to bylo příliš pracné - a nebezpečné, přesněji řečeno,
nápadné. Také už pracoval běžně s polyalfabetickými substitučními šiframi, a
po něm je pojmenována známá tabulka všech posunutých abeced (25x25,
kterou on sám nazval tabula recta).
V roce 1553 napsal Ital Belaso, knihu "La Cifra", kde popsal ještě dnes
používanou metodu, kdy se při šifrování napíše pod původní text jistá kódová
věta, tzv. klíč, která se pak podle potřeby opakuje. Z dvojice písmen pod sebou
se pak z Trithemiovy tabulky určí kódové písmeno. V roce 1585 napsal
Francouz Vigenère knihu "Traité des Chiffres", kde popisuje jinou metodu.
Příjemci depeše stačí znát jen jedno písmeno, pomocí kterého rozluští první
písmeno textu. To je pak zase klíčem k dalšímu písmenu, atd., je to tzv. metoda
autoklíče. Dnes se používá ovšem místo jednoho písmena klíč delší, jinak by
bylo rozluštění příliš jednoduché - stačilo by zkusit 25 písmen a máme
ředšení :-).
Opět jiný Ital, Giovanni Porta, napsal knihu "De Furtivis Literarum
Notis" (1563), kde už dokonce kombinoval transpozici (přesun) a substituci
(výměnu). Pravou líhní kryptografů byla ale Benátská republika. Giovanni
Soro už v roce 1506 běžně luštil cizí depeše a tím i způsobil, že si nepřátelé
museli ustavičně své šifry vylepšovat :-). Henry IV, který byl jakožto protestant
už v roce svého nástupu na francouzský trůn (1589) ve při s Vatikánem
abojoval proti katolické Lize, podporované španěkským králem Filipem. Běžně
se mu dostávaly do ruky depeše nepřátel, které mu luštil François Viéta, dnes
spíše známý jako "otec algebry" (zavedl psaní proměnných ve tvaru písmen).
Bohužel se Viéta se svým úspěchem pochlubil komu neměl, totiž benátskému
ambasádorovi, který si to ovšem nenechal jen pro sebe.
V Anglii to byla známá aféra skotské královny Mary, kterou rozluštění jejích
tajných zpráv stálo její krásnou hlavu (1587). Dávala je svému bývalému
pážeti, Babbingtonovi, který je zase posílal přes posla Gifforda. Ten je ale je
zrazoval a předával je Walsinghamovi, šéfovi policie královny Alžběty, která
Mary věznila. Tomu je pak překládal kryptograf Phelippes doslova ještě
"horké".
Sedmnácté století už zažilo běžné šifrování zpráv, nejen vojenských, ale i
politických či vědeckých, dokonce i celé knihy či jiná umělecká díla často
obsahovala šifry. Hugenoti, Ludvík XIV, Vatikán a pochopitelně i oba
habsburské dvory, rakouský a španělský, používali kryptografii pro
dorozumívání při svých špionážních akcích. Zmíněná již Anglie si s nimi
ovšem nezadala. Francis Bacon, údajně autor Shakespearovských děl, dokonce
popsal ve své knize "The Advancement of Learning" šifru, předcházející svou
geniálitou dnešní binární systém pro počítače (viz dřívější diskuze na této VM
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stránce). Skotský matematik John Napier (vynálezce logaritmů) pak ve své
knize "Rabdologiae" dokonce popisuje různá použití tohoto binárního systému.
Nám již známý Angličan John Dee nejen tajné rukopisy vlastnil (skoupil je z
vyrabovaných klášterů), ale sám vymysel i svou abecedu (více je v knize
"Záhadný rukopis", od autora). A to nemluvím ani o Rogerovi Baconovi
(1214-1294), který prý dokonce napsal Vojničův rukopis a to již ve 13 století (o
něm si napíšeme někdy jindy a víc). Jak je vidět, ač v jeho době leccos ještě
neznali, kryptografií už se tehdy zabývali, takže to také mohl napsat i někdo
jiný :-). Pokud byl VM napsán až v šestnáctém či dokonce v sedmnáctém
století, to už byla kryptografie tak vyvinutá, že z tehdejších poznatků leccos
používáme dodnes. Tehdy už i Kircher a Marci řešili tajné depeše švédského
generála Bannera, takže už mohl VM - nebo jeho podvrh - prostě napsat
kdokoliv. Míněn "kdokoliv", kdo by byl na to dost chytrý, v našem případě
téměř geniální :-) . . .
(dokončení příště)
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TRANSPOZIČNÍ ŠIFRY - 2.

Posledně jsme se zmínili, že by VM mohl být napsán v latině, ale zakódován
transpoziční šifrou. Frekvenční charakteristika písmen ve VM je téměř
identická se středověkou latinou a i relativní krátkost slov naznačuje. Ukázali
jsme si jednoduchou transpoziční šifru založenou na nepravidelném lámání
slov, případně vsunování nepravých mezer a jak by se to "hrubou s silou" dalo
řešit. Zatím jsme neuvažovali, že zakódování se děje podle nějakého pravidla,
algoritmu - to se ale dá očekávat. V tomto článku si ukážeme jiné transpoziční
šifry a začneme těmi nejednoduššími

TRANSPOZIČNÍ ŠIFRY - 2.
Pražcová šifra
je vlastně jednoduchý případ šifry sloupcové nebo matricové (viz dále).
Ukážeme si zde hned příklad ( je v češtině, ale nepoužívám háčky a čárky, to
by bylo pak příliš jednoduché (VM je také nemá :-). Vezměme si třeba
například originální text ( v angličtině zvaný "plaintext"):
ja do lesa nepojedua
napíšeme ho "na přeskáčku" do prvního a druhého řádku, viz níže:
j
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A už zde ale vlastně máme několik možností, jak text zašifrovat: tak například
nejprve první a pak druhý řádek, aniž bychom psali mezery vzniké v tabulce
nahoře ( většinou se totiž do ní píší texty bez mezer- vsuneme jen tři mezery,
abychom naznačili "jakési" skupiny ( např. vojenská šifra používá skupiny po
5 píemenech:
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JDLS NPJD AOEA EOEU
Všimněte si prosím, že jelikož se jedná o slova opravdu jednoduchého textu (a
navíc písně), seřadila se nám kupodivu samohlásky do druhých dvou skupin,
zatímco souhlásky jsou všechny jen ve dvou prvních. To by ovšem
prozrazovalo už příliš mnoho.
Zkusme tedy jiný způsob, napsat to odzadu:
UEOE AEOA DJPN SLDJ
I to je ovšem nápadné - samohlásky jsou teď v prvních dvou skupinách.
Můžeme tedy proházet u slova šifry, například:
JDLS AOEA NPJD EOEU
Nu to už ale není jednoduchá, ale dvojitá transpozice, vlastně jakási
"transmutace"! Ovšem jak si ukážeme, málokdy používáme jen dva řádky - to
je první, co se při dešifrování zkouší: ne, že by se podezřívala tak jednoduchá
šifra, ale mohou se tak objevit jisté zákonitosti či seskupení.
Řešení.
Je zajímavé, že řešení u prvního i druhé šifry začíná stejně: přeřadíme písmena
tak, že odhadneme délku řádku - zde 8 písmen - a prostřídáme písmena první
skupiny s druhou:
jadolesanepojedu
a šifra je vlastně vyřešena. V druhém případě dostaneme:
udejopenaselodaj
což čteno pozpátku, opět dává dává řešení.
Pokud se nestrefíme do poštu písmen v řádku, je s tím daleko víc práce,
pochopitelně. Zvláště budeme-li míti řekněme dvanáct pětipísmenových
skupin, můžeme mít opakovanou šifru pro 20,20,20 nebo 30,30 písmen či
dokonce jednu pro 60 písmen. Zdálo by se, že je to totéž, vždy't máme jen dva
řádky, ale není tomu tak - můžete si to zkusit :-). Podobně, když je tam řádků
je tam více ( to už se ale nejedná o pražcovou šifru), což se jistě použije u
delšího text. Další komplikace nastanou, když text nevyjde na celý druhý
řádek - tam se většinou dávají přebytečná "písmena-vycpávky". Jenže se to
musí udělat rafinovaně, jinak to pomůže nejen příjemci, ale i "nepříteli".
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Sloupcová šifra
je už poněkud složitější: nejprve si do prvního řádku dáme kódové číslo většinou ve formě hesla, protože to se lépe pamatuje, než čísla. Zde tedy
použijeme heslo "zralok"
- podle poradí písmen v abecedě pak najdeme číslový klíč (a je první písmeno,
přiřadíme mu tedy číslo "1", další v abecedě je k, tedy "2" a číslo je tedy
"651342". Heslo volíme tak, aby se v něm písmena neopakovala - pokud ano,
pak to, co je víc nalevo, má nižší číslo než to napravo od něj. Tento klíč pak
napíšeme: do první řady matrice. Dál pak následuje původní text, řádek po
řádku:
6

5

1

3

4

2

j

a

d

o

l

e

s

a

n

e

p

o

j

e

d
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a

a

Text nyní zašifrujeme po sloupcích, ale v pořadí sloupců podle klíče prakticky to znamená zpřeházet sloupce pole pořadí čísel klíče. Takto seřazené
sloupce pak opíšeme svisle:
dnd eoa oeu lpa aae jsj
S mezerami si poradíme, jak chceme: nejlépe text rozsekat na pětimístné
skupiny. Všimněte si, že jsme do matrice "dodali" na konec dvě písmenavycpávky (a,a) , a také poslední pětimístnou skupinu jsme doplnili jinými
vycpávkami (střídavě b a c - pochopitelně můžeme volit cokoliv, pokud to
neporuší význam (např. "a" by se také mohlo brát jako spojka :-)).
dndeo aoeul paaae jsjbc
Řešení
je pro příjemce, který zná klíč, zcela jednoduché: začne vyplňovat matrici
svisle, ale v pořadí sloupců, jaké udává klíč - vyjde mu pak stejná matrice jako
ta výše, jen to prostě musí pak číst vodorovně. Výhodou je, že tímto procesem
už je text také hned odšifrován.
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Pokud klíč nemáme, víme sice jak na to, ale neznáme počet a pořadí sloupců.
Ručně by to byla příliš námahy, kombinací je mnoho, takže by se vyplatilo
udělat na to nějaký počítačový program, kde bychom vždy předem dosadili
počet sloupců a zašifrovaný text. Můžeme také počítač nechat zjistit všechny
možné kombinace hned najednou, ale vyplatí se zkoumat každý parciální
výsledek zvlášť - většinou to ušetří čas, protože to může leccos zajímavého říci
o samotné šifře.
(konec)
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RAYMOND LULL

Dnes přejdeme zase na něco jiného: jak nám napsal náš čtenář ze Španělska,
domnívají se někteří VM badatelé, že VM mohl napsat i Ramón Lull. Protože
mnoho lidí neví, o koho jde, věnujeme se Lullovi v tomto článku.

RAYMOND LULL , DOCTOR ILLUMINATUS
vlastním jménem Ramón Lull (někde i
Llull), též Raymond Lully (neplést se
skladatelem Jeanem Babtistou Lully) či
Raymundus Lullus, filozof, poet a
teolog, se narodil v městě Palma de
Mallorca (někdy mezi 1232 a 1236) a
zemřel v Tunisu (29 června 1315), tedy
v rozmezí kralování našeho Václava I,
II, II, Jindřicha Korutanského a ještě
prvních pět let vlády Jana
Lucemburského. Do svých 13 let žil u
dvora Jakuba Aragonského, pak se stal
poustevníkem a později členem řádu Sv.
Františka.
Prý už tehdy chtěl převést mohamedány
na křesťany a proto propagoval studium
orientálních jazyků, ale naopak odsuzoval arabskou filozofii. Za tím účelem
také založil v Mallorce speciální jazykovou školu a později učil i na univerzitě
v Paříži (to byla velká pocta, podle Gardnera prý ani neměl titul) . V roce 1289
napsal knihu Ars inventiva veritatis a v roce 1291 odešel do Tunisu, kde kázal
Saracénům.
Vrátil se do Paříže, ale později opět odešel na východ jako misionář. V roce
1295 píše disputaci Dels cinc savis a Petitio Raymundi , kde nabádá papeže
Boniface VIII, aby zakládal mise v zemi Tatarů. Během periody mezi zářím
1295 and dubnem 1296, to už v Římě, dokončil svou největší encyklopedii,
Arbre de sciencia. V roce 1311 předložil koncilu ve Vídni svůj plán na
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pokřesťanštění Maurů. V roce 1315 se vrací opět do Tunisu, kde napsal Liber
de maiori fine intellectus, amoris et honoris, a týž rok umírá, ukamenován
Saracény. Podle jedné informace umírá ještě na lodi, která ho zraněného veze
zpět, podle jiné až za rok, to už na Mallorce, kde je také pohřben.
Napsal asi 300 děl, jejichž seznam a popis je na Je jich tedy slušná řádka,
jednak v latině, ale i v katalánštině ( to jsou hlavně básně, které jsou dodnes
vysoce ceněny). Kromě jiného ve svých spisech kritizoval chyby arabského
"averronizmu" a snažil se Saracénům přednést křesťanství tak, aby mu lépe
rozuměli. Kromě toho vynalézal: tzv. logický stroj, kde se různé predikáty
vsunovaly ve formě geometrických těles a obrazců a pomocí soukolí pak
získával výsledky, které měly odpovídat správnému řešení.
Tento stroj nazýval Ars Generalis Ultima či Ars magna (ars inveniendi
veritatem) a měl odhalovat tajemství přírody. Systém je popsán na:
http://www.c3.hu/scca/butterfly/Kunzel/synopsis.html .
Jeho Arte electionis je na:
http://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/pukelsheim/2003e.html
Augsburgská edice téže knihy je na:
http://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/llull/ .
Vysvětlení práce tohoto stroje se pak věnoval ve svých knihách a dokonce i
John Dee se prý z nich učil o práci mechanických automatů. Podstatou jeho
učení bylo, že filosofie a teologie spolu musí souhlasit, i když se jedná o dvě
různé vědy, z nichž jedna je založena na bibli (tedy víře) a druhá na rozumu. Na
rozdíl do toho, Arabové - a nakonec i sv. Augustin - uznávali, že co je dobré ve
filozofii, nemusí být v náboženství a naopak.
Lull byl ovšem mystik a nečinil rozdíl mezi "obyčejnou" a "nadpřirozenou"
pravdou. Jinak řečeno, snažil se dokázat víru pomocí rozumu; obojí se prý
navzájem potřebují. Jeho přívrženci dokonce založili katedry pro studium a
šíření nauky tohoto "osvíceného doktora" (překlad titulu) na univerzitách v
Barceloně a Valencii. Církev si ale uvědomovala nebezpečné následky
vměšování rozumu do víry ( tj. míchání oné přirozené a nadpřirozené pravdy) a
tak, ač byl Raymond vlastně mučedník za víru, nebyl nikdy prohlášemn za
svatého. Naopak, jeho racionalistický mysticizm byl odsouzen papežem
Řehořem XI už v roce 1376 a k odsouzení se později připojil i Pavel IV. Na
druhé straně ale víme, že Lull schvaloval a možná i podporoval kruté akce krále
Filipa Sličného proti Templářům.
Spisy Lulla byly vydány v Mainzu (1721 až 1742), zatímco jeho básně a jiná
díla v katalánštině se už dávno předtím staly součástí španělské národní kultury.
Augsburgská edice je na:
http://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/llull/welcome.html V roce 1901
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začala vycházet Rivista Lulliana, časopis, zabývající se výkladem Ramónovy
filozofie.
Jak nám vlastně Raymond pasuje do časové škály? Takto:
1119- Řád Templářů založen v Jeruzalémě.
1146 - Dávají si do znaku červený kříž.
1149 - Katarové ( heretická sekta) na jihu Francie mají svého prvního biskupa.
1162 to 1227 -- Čingischán řádí v Evropě i jinde. Cikáni opouštějí severní
Indii.
1167 -- Katarský koncil blízko Toulouse.
1170 -- Vražda Thomas Becketa.
1176 -- Sultan Saladin napadá teritorii Assassinů a uzavře s nimi mír.
1187 -- Saracéni ovládnou Jerusalem
1190 -- Řád Teutonských ( německých) rytířů založen v Acre
1208 -- Albigensianská křížová výprava proti Katarům Katary
1 212 -- Dětská křížová výprava
1214 až 1294 -- Roger Bacon, anglický mnich a vědec
1233 -- Založení Inkvizice, k potlačení katarizmu a kacířství vůbec
1232 až 1315 -- Ramon Lull (Raymond Lully)
1241 -- Mongolové vpadnou do Evropy a zavedou tu střelný prach z Asie.
1244 -- Masakr Katarů u Montsegur ve Francii ( odsud pochází odpověď
papežského legáta na dotaz generála, jak pozná kacíře od jiných: "Pobijte je
všechny, on už si je Bůh přebere). Jaques de Molay se narodil.
1254 to 1324 (?) -- Marco Polo, první Evropan v Číně.
1256 -- King Alfonso Moudrý z Kastilie nařizuje překlad alchymistických textů
z arabštiny. Údajně měl i sám napsat Tesoro a pojednání o kameni mudrců
1260 -- Mongolská invaze je odvrácena.
1266 -- Roger Bacon napsal Opus maius
1267 -- Roger Bacon napsal Opus tertium
1272 -- Provincal Chapter at Narbonne zakazuje františkánům praktikovat
alchymii
1273 -- Dominikánský řád varuje mnichy, aby nepraktikovali či učili alchymii
1275 -- Ramon Lull napsal Ars Magna
1265 -- Dante Aligheiri narozen.
1275 -- První cestující zednářské cechy se objevují ve Frankfurtu. Zohar, druhá
kniha Kabaly, je sepsána Mosesem de Leonem ve Španělsku.
1280 -- Roger Bacon, objevitel brýlí, nezávisle znovuobjevuje střelný prach.
1291 -- Rytířský řád Hospitalerů se přesunuje na Cypr.
1307 -- Filip IV, francouzský král, potlačuje řád Templářů pro kacířství a
černokněžnictví. Velmistr Jacques de Molay a jiní templáři uvězněni
1313 -- Templáři rozpuštěni papežskou bullou.
1314 -- De Molay a další Templáři upáleni v Paříži.. Bitva u Bannockburnu.
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Jak vidíme, v této časové zkratce se objevují jména, která jsou dnes často
spojována s rukopisem VM. O Johnovi Dee už jsme se zmínili, o Kircherovi
ještě přidáme na konci tohoto článku. Jak je to ale s Ramónem? Máme pro to
důvody? Na netu jsem našel referenci na:
http://artesur.com/links/marzo2003/acea1.htm
Cituji: 10 Marz ’03 "El Manuscrito Voynich o Ramón Llull jugando a ser
Dios". Mario Pérez- Ruíz. Presentación del libro. Jedná se zřejmě o přednášku
někde v Argentině, text tam ovšem není.
Na http://www.meta-religion.com/Esoterism/Alchemy/alchemy.htm se říká:
"Now according to the Alchemist Raymond Lully (1229-1315): In order to
make gold we must first have gold and mercury. By Mercury, I understand that
mineral spirit which is so refined and purified that it gilds the seed of gold and
silvers the seed of silver." Zajímavé: katolická encyklopedie nám dokonce ani
neříká, že byl alchymista - ale kdo v té době nebyl, že? Ovšem těch jeho
alchymistických knih je malý počet a dominikáni se zasloužili o to, že byl
nebohý Ramón prohlášen za kacíře, což bylo později anulováno. Zajímavé je,
že oba, Lull i Roger Bacon byli františkáni. Sám Ramón se měl nejdříve
rozhodnout kam půjde: jelikož mu bylo jasné, že by u dominikánů nemohl
provozovat svou vědu, šel k těm druhým. A to prosím i navzdory tomu, že měl
zjevení, které mu naznačilo, že když nepůjde k dominikánům, bude zatracen!
Nevěřím ovšem, že po roce 1272 oba františkáni přestali psát o alchymii nebo ji
provozovat :-).
Co nám to ale říká ve vztahu k VM? Zkusme se podívat na písmo Lulla, jedno
je na:
http://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/llull/welcome.html, ťukněte tam
na: Artifitium electionis personarum . Po pravdě řečeno, písmo se trochu
podobá připsané poznámce ve VM, "michiton oladabas", atd.", viz
http://www.ic.unicamp.br/~stolfi/EXPORT/projects/voynich/98-11-07-f116redrawn/
, která by mohla být klíčem k VM - je totiž připsána latinkou, tedy jiným
písmem než VM - ovšem to by znamenalo, že rukopis je asi starší než sám
Lull :-). Podrobnějším srovnáním obou rukopisů ale mohu říci, že jsi jsou v
detailu velmi málo podobné.
Vyšťoural jsem na netu i poznámku od Dana Scotta
http://www.voynich.net/Archive/msg00431.html , který se domnívá, že slovo
"labadas" je právě španělské (že by to teda bylo důvodem, proč si někteří myslí,
že Lull v tom "měl prsty"? :-) Na téže stránce někdo cituje Newbolda, že jde o
kabalu, zatímco René Zandbergen vidí španělskou verzi možnost jako
zajímavou možnost. Protože sám nemohu posoudit, co vše ostatní Lull znal,
kromě alchymie a automatů - abych ho mohl považovat za možného autora VM
- potřebujeme ještě vědět, zda znal biologii, lékárenství a podobně. Jistě znal
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astronomii, astrologii a patrně i něco z magie (?). Silný důkaz pro autorství
jsem tedy nenašel.
Objevil jsem ale doma knihu od známého matematika Martina Gardnera
(Science - Good, Bad and Bogus), který pro svůj článek "The Ars Magna of
Ramon Lull" právě detailně prostudoval život a dílo Lulla. Tam se dovídáme, že
Ramón napsal asi čtyřicet knih jen o svém systému "Ars Magna" a detailní
vysvětlení systému. Pokud nemáte Gardnerovu knihu, můžete najít vysvětlení
přímo od Lulla na jedné z adres výše uvedených (dílo je přeloženo z latiny do
angličtiny).
Podobně jako mnoho vědců jeho věku, byl i Ramón uchvácen matematikou,
hlavně permutacemi a kombinacemi, a pochopitelně geometrií. Přiznám se, že
ještě jako student jsem si hrál s podobným námětem: přestavte si, že mám
udělat rozhodnutí pro nějakou akci ( tj. mám či nemám), případně určit její
prioritu v seznamu všech ostatních. I udělal jsem si matrici, kde jsem
ohodnocoval důležitost dané akce pomocí sloves - MOHU, SMÍM a MUSÍM podle jejich ocenění jsem se pak rozhodoval. Naštěstí mi to moc nepracovalo;
musel jsem přidat i slovesa jako UMÍM, ZVLÁDNU a STIHNU TO. Na rozdíl
ode mne bral Ramón svůj systém zcela vážně a převedl ho na systém
univerzální; prakticky pro všechny tehdy známé vědy.
Už od počátku bylo mnoho kritiků Lullova učení: např. nám už známý Francis
Bacon, dokonce i v satiře se to objevilo (Rabelais, Swift). Na druhé straně se ho
ale zastávali i známí vědci: Bruno a Leibnitz (který byl patrně nadšen
matematickým základem systému). I dnes se někde prohlašuje, že byl Lull
vlastně otcem moderní logiky, že přispěl k unifikaci vědy a podobně. Pravda je
asi někde uprostřed. Jeho zájem byl opravdu univerzální - napsal například i
knihu přísloví (je jich tam 6000). Mimo jiné se zabýval i mnemonikou,
psychologií, rétorikou, vojenskou taktikou, etikou, medicínou a astronomií
(vedle astrologie, kterou dokonce aplikuje i na medicínu). Není divu, že je po
něm pojmenována i španělská La Universitat Ramon Llull. I nakonec Gardner
musí uznat, že Lull byl genius, i když nám jeho dílo už dnes příliš neříká.
Lull byl první, kdo používal nejen různá schémátka - mnohoúhelníky či
grafické stromy - ale i otáčivá soustředná kola, s popsanými segmenty, která
prý snad dala i nápad Albertimu (1289) k jeho k vynálezu otáčivých disků pro
substituční šifru. Lull ovšem znal detailně logiku Aristotela i jeho sylogizmy dokonce se na ní místy odvolává a vymýšlí i odvozené diagramy. Pochopitelně
se nedomníval, jak někteří tvrdí, že kombinace různých termínů nám dají řešení
- používá je jen jako stavební bloky. Věří ale, že určité termíny jsou axiomy, ze
kterých se dá ostatní odvodit. V tom se částečně přiblížil i Descartovi, který šel
ovšem značně dále, hlavně tím, že odhodil dogmatickou scholastiku a zavedl
soustavnou kritiku rozumem.
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Kombinační technika Lulla je v podstatě striktně matematická - co se z ní
vydedukuje, to už je ale jiná otázka. Avšak přiznejme si: i dnešní - jinak
seriózní - analytici často věří, že jim počítač "mechanicky" vyřeší všechny
otázky světa :-). Toho pocitu se právě později zbavil právě Leibnitz a dnes se
proto někteří domnívají, že už tehdy tušil něco jako je naše symbolická logika.
Nakonec i naše logické mapy jsou určitým vyjádřením logických kombinací. A
některé Lulla vynálezy se užívají i dnes: diagramy, kotouče barevných
kombinací pro malíře, různé otáčivé nomogramy. V neposlení řadě je to i
"Think Tank", dutá koule s lístečky různých subjektů, které se pak vytahují a
kombinují ve zdánlivě nesmyslné výroky, které však povzbuzují inspiraci
(moderní verze už používá počítač s generátorem náhodných funkcí). Je možné,
že právě tyto asociace umožňovaly Lullovi jeho " hlubší pohled" do tajemství
věd - že si je totiž začal vysvětlovat.. Podobně i Darwinův "strom života" je
navěšen na diagram stromu, který byl prvně použit Lullem. Nakonec i moderní
"paralelní myšlení ( autor ©de Bono) se snaží povzbuzovat inspiraci pomocí
kombinací zdánlivě nesouvisících variant.
Svým výzkumem, který se nezakládal na současném školastickém vzdělání, ale
na vlastním, osobním výzkumu, se podobá Lull i našemu Horčickému, hlavně
bohatstvím idejí a experimentováním. A je tu ještě jedno spojení s VM: Kircher
byl velký vyznavač Lulla. Možná, že kdyby Kircher použil i jeho kotouče, že
by VM vyřešil :-). Asi ale nesprávně, stejně jako u jeho řešení hieroglyfů, které
si nakonec přece jen musely počkat až na Champolliona. Ovšem nemylme se:
Kircher též navrhl mechanický počítací stroj ( jako ostatně i Leibnitz) a
zkonstruoval Laternu magiku s pohyblivými obrázky, na principu, který pak
použil i Edison a dodnes používá dnešní film.
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JE VM OPRAVDU HOAX?

Slovo hoax se dá nejlépe přeložit jako "podfuk" - není to padělek, který se snaží napadopit nějaké už exostující dílo a není to
"fraud" ve smylu podvodu, případně defraudace (třeba i finanční). Hoax má v sobě jistý senzacionalizmus, často je to spojen i s
jistým humorem, který pochopitleně tne oklamaný nesdílí :-).
Nedávno se v tisku objevily dva články, které - máme-li jim věřit - oslavují objev Gordona Rugga, objev, který by měl nejen zastínit,
jak by to naznačoval článek ve "Scientific American", samotného Champolliona či Hrozného, ale zároveň ukončit jednou provždy
ono více než čtyřistaleté úsilí rozluštit VM :-). Proč? Protože je prý to úmyslný hoax , která byla napsán za účelem získání peněz od
důvěřivého Rudolfa, toho času druhého. A navíc prý žádný smyslplný text neskrývá. Je tomu ale skutečně tak?

JE VM OPRAVU HOAX?
Jelikož nejprve vyšly dva novinové články )viz reference níže) , které jsou jsou převážně přepisem informací získaných přímo od
Gordona Rugga (a jiných), zastavme se nejprve u nich.
Článek Michaela Woodse.
Vlastně bych měl autora pochválit: zmiňuje se tam o mé hypotéze ("One hypothesis suggests that it was the coded personal
notebook of a medieval alchemist"). Napsal jsem mu na to, že mu dovoluji, aby mě příště jmenoval - pokud vím, nikdo jiný
podobnou hypotézu nezveřejnil - ale ještě mi neodepsal :-). Článek cituje Gordona Rugga, odborníka v oboru počítačové security,
že prý ho napadlo, že by ve VM mohl být nějaký geniální kód ze středověku, který by se dal použít v moderní kryptografii. Kód
tam sice našel, ale ne geniální a už vůbec ne nový: jen Cardanovu mřížku. A protože tato mřížka by ovšem sama VM nevyřešila - a
pro ještě jiné důvody - usoudil tedy, že je VM hoax.
Rugg také mimo jiné tvrdí, že pomocí kódu mohl být vyroben VM během tří měsíců a obrázky pak vloženy do něj velice "rychle".
Jenže z VM je patrno, že obrázky byly nakresleny předem - text se jim místy až zoufale vyhýbá a jinde se tvarem přizpůsobuje, aby
nepronikl až k nim. Navíc je pohledem na komplexnost ilustrací je nám zřejmé, že nakresleny už tak rychle být nemohly to by
trvalo možná další měsíc. A pokud se jednalo o pravé rostliny, jejich nakreslení by dokonce trvalo méně, než těch hoaxových, které
by si musel autor navíc ještě vymýšlet. Ale o čas asi nešlo - cena, za kterou bylo možno VM prodat, bohatě překračovala
několikaletý plat prostého písaře či kresliče, pokud by tehdy býval autor VM myslel jen na ekonomickou stránku podvrhu :-).
Článek cituje odborníka, který potvrzuje podobnost textu s VM. Jistě, podobnost tu je, ale pouze povrchní a udělat kód tak, aby to
napodobovalo frekvenci "slov" ve VM, to by jistě uměl naprogramovat i středoškolák. Od autora hypotézy naopak očekáváme, aby
takto navíc zakódoval právě nějaký normální text, který pak nejen sleduje zákonitosti, které jsme zatím našli ve VM, ale ani nijak
neprozrazuje svůj původ či jazyk. A navíc aby šel vyřešit Kardanovou mřížkou, kterou by autor poskytl k rozluštění (zatím to ještě
po několika letech pan Rugg neudělal) a to tak, aby z toho všeho vyšel nezkreslený původní, smysluplný text. Tomu se autor
vyhnul tvrzením, že u VM šlo jen o zakódování nesmyslu. Jenže pak nám nic nebrání považovat i to další, co napsal, jen jako
vědeckou fikci.
Článek Johna Whitfielda.
Podle Whitfielda Rugg tvrdí, že on ukázal, že hoax je možný a vyzývá přívržence názoru, že ve VM je přece jen nějaký smysluplný
text, aby předvedli svou evidenci. Tato evidence je ale za posledních léta veřejně přístupná na Netu i jinde. Patrně ji nečetl, ale
pokud chce navíc vidět i vyřešený text, musí si jen pár desítek let počkat. Zatím si může kldně vyřešit z toho mišmaše tne původní
mmišmaš :-). Zdá se spíše, že pan Rugg chce šikovně přehrát míč na druhou stranu - proč by on něco dokazoval, ať dokáží jeho
oponenti, že oni mají pravdu! Tento akrobatický přemet není bez důvodu, který ovšem chytře nikde neuvádí. Pochopitelně, protože
dokázat, že ve VM je smysluplný text bude neobyčejně těžké, ale dokázat, že VM je hoax je naopak zcela nemožné - musel by
totiž dokázat, že VM opravdu neobsahuje žádný text, míněno žádný ze všech textů, co jsou nebo mohou ve všech řečech na světě
existovat :-). A to nemůže.
I tak je ale možné, že mnozí luštitelé VM, unaveni dlouholetou snahu, se raději přikloní k tomu, že ve VM je opravdu hoax, než aby
přiznali svou - i když dočasnou - neschopnost VM vyřešit. To je ovšem jako prohlásit, že veškerý jejich dosavadní výzkum byl
mylný a zbytečný, což je ovšem nesmysl. Musíme totiž rozlišovat mezi prohlášením, že "VM je námi neřešitelný" a "VM nemá
řešení protože nic neobsahuje" . To první nám zatím dokazuje přes 400 let výzkumu, to druhé je nedokazatelné - kde nic není, nic
se nedá najít. Osobně si myslím, že bude snadnější dokázat, že nová teorie je opět jen jedna z mnoha naivních spekulací, prostě
teorie bez důkazu.
Mr. Rugg tvrdí, že opakování různých "slov" či jejich částí v textu podporuje jeho "hoax teorii". Ač na jiném místě značně
vyvyšuje zručnost padělátora, zde silně podceňuje jeho inteligenci:. Pokud by totiž dělal autor VM ono opakování jen jakožto
kryptologickou kosmetiku, dělal by to dost primitivně a místo zakrývání by naopak spíše nahrával podezření, že jde o hoax.
"Mnoho lidí si myslí, že je VM příliš komplikovaný, aby to byl hoax a že by to trvalo léta, něco takového vyrobit," tvrdí Rugg. Po
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své několikaleté zkušenosti mohu říci, že jsem názor o oněch "létech" jsem ještě neslyšel, asi proto, že si to nikdo ve střízlivém
stavu asi nemyslel. Naopak, dokonce i Manly, který diskvalifikoval "řešení" prof. Newbolda, byl přesvědčen, že zakódování VM je
asi jednodušší, než si myslíme. Teorie Mr. Rugga je sice také "jednodušší", ale ten si to zjednodušil až na nulu - předpokládá totiž,
že nic zakódováno nebylo - přesněji řečeno, zakódováno bylo právě jen to "nic" :-). A David Kahn, známý kryptograf, už ve své
knize "The Coidebreakers" napsal, že si nemyslí, že VM je hoax.
V článku je citován výrok, že by k důkazu bylo třeba "zakódovat celé sekce tímto způsobem". Nesouhlasím: stále ještě půjde jen o
pouhou podobnost a ne důkaz. Mr. Rugg by musel navíc dokázat, že zakódovat to šlo jedině jeho způsobem a navíc opravdu "z
ničeho". Pokud to nedokáže, musíme předpokládat, že daných způsobů bylo víc a že mohly dokonce vycházet i z "něčeho" :-). Tak
například i my jsme tu už ukázali metodu, jak lze šifrováním získat nepravidelná "krátká" slova ve VM (viz naše diskuze D16, zde )
a patrně by se našlo víc takových transpozičních šifer. To znamená, že nejen může existovat jiná metoda, ale VM může navíc
obsahovat i skutečný text.
Jinak řečeno, zodpovědnost za důkaz leží vždy jen a jen na autorovi hypotézy - pokud máme na mysli vědeckou hypotézu.
Souhlasím s tam citovaným názorem Nicka Pellinga, že metoda Gordona Rugga by byla od autora VM "overkill", jinak řečeno
neúměrně nadbytečná námaha - už proto, to vše nebylo potřeba: kdokoliv by to opravdu vyřešil, ten by dostal zase jen nesmysl,
který by pak považoval - celkem logicky - za selhání řešitelské metody a ne za hoax :-). Nesmíme tedy akrobatiku pana Rugga
podceňovat!
Co se týká odhadu, že autorem byl alchymista Kelly, to už je jen překroucená stará fáma. Marci ve svém dopise sice cituje
"informaci z třetí ruky" od Míšovského, že VM prodal Rudolfovi II John Dee - a tedy ne Kelly - ale navíc se od té šeptandy
distancuje (pokud tak rozumíme jeho tvrzení, že to už si musí Kircher přebrat sám). A má docela oprávněné pochyby, nehledě už
na oněch proslulých 630 dukátů (tedy ne 600 Míšovského), o kterých se Dee zmiňuje ve svém deníku a navíc až o dva roky
později, než měl audienci u Rudolfa - a nikde se tam vůbec nevyslovuje, jak k nim skutečně přišel. Zato v deníku detailně popisuje
audienci u Rudolfa (viz náš článek) : císaře tehdy káral za jeho hříchy a nabídl mu pomoc andělů, dokonce i proti Turkům :-). Nešlo
tedy vůbec o prodej něčeho, ale o získání zaměstnání. Pečlivý Dee by se totiž o tak důležité transakci jistě zmínil. Jeho deníky,
které se našly až 34 let po jeho smrti, totiž nebyly určeny pro publikaci a rozhodně mu nešlo o utajení - uvážíme-li, že se v nich i
zmiňuje i o tom, jak si s Kellym vyměnili manželky :-).
Zcela nelogicky pak zní tvrzení, že "VM odporuje pokusům o rozluštění, protože autor znal dost o kódech, aby text udělal
'pravděpodobný', ale těžký k rozluštění". K rozluštění čeho, když nic neobsahuje? Šlo mu opravdu o utajení toho, že VM nic
neobsahuje? - tam by ovšem bylo snadnější obtížně zakódovat poněkud záhadný, i když bezvýznamný text (v té době zůstávalo i
tak mnoho textů nerozluštěno) nebo spíše o utajení toho, co opravdu VM obsahuje - kde by bylo asi potřeba vytvořit novou,
neznámou šifru?

Reference:
• http://www.nature.com/nsu/031215/031215-5.html http://www.nature.com/nsu/031215/031215-5.html - článek Johna Whitfielda
o objevu Gordona Rugga, že VM je podvod
• http://www.post-gazette.com/pg/03355/253466.stm">http://www.post-gazette.com/pg/03355/253466.stm - podobně jako článek
výše, ale od Michaela Woodse
• Rugg G. "An elegant hoax? A possible solution to the Voynich Manuscript", Cryptologia (in the press) Též existuje jeho stránka
http://www.keele.ac.uk/depts/cs/staff/g.rugg/voynich/index.html">http://www.keele.ac.uk/depts/cs/staff/g.rugg/voynich/index.html
Poznámka: V době publikace tohoto článku už článek Gordoba Rugga vyšel. Kromě toho má teď autor hypotézy také svou vlastní
stránku na
http://www.keele.ac.uk/depts/cs/staff/g.rugg/voynich/index.html">http://www.keele.ac.uk/depts/cs/staff/g.rugg/voynich/index.html
Postupem času Mr. Rugg svoje názory trochu pozměnil: prý to nemusel být zrovna Kelley , kdo udělal tan podvod a na sýstému.
Navíc o tom, jak to vlastně hoaxer skládal, pořád ještě dumá. A tak si na ten originální mišmaš, ze kterého onen "stínový Kelley"
sestavil ten jiný mišmaš ve VM ještě ais dlouiho počkáme. Ledaže by celá ta hoaxová hypotéza byla také jaksi to, nu - hoaxová . . .
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VÝZKUM FOLIA F1R (se jménem Horčického), Díl1
Zpět na ČLÁNKY
Jak jsme nedávno oznámili, podařilo se nám, díky panu Karlovi Šlajsnovi z České
Republiky, získat originální podpis Jakuba Horčického z Tepence. Bylo nám pogratulováno
mnoha badateli VM a na e-mailové konferenci VM (viz sekce DISKUZE) jsme vedli delší
diskuze o tom. Proč to všecko? Už pan Voynich totiž objevil, že na jednom foliu VM
(označemém f1r, tedy prvním v pořadí ), že se tam nachází jméno "de Tepenec" ( šlechtický
titul Jakuba Horčického, o kterém jsme tu už také mluvili).

VÝZKUM FOLIA F1R (se jménem Horčického), Díl1
Objevil to náhodou, když prý VM kopíroval - jednalo se v té době zřejmě buď o
"bleuprint" (modrotisk, výsledek je negativ originálu, tj. tisk je bílý) nebo ozalit (hnědotisk,
výsledek je tuším jako originál, podobně jako xeroxová kopie). Snažil jsem se na netu získat
víc informací, protože Voynich mluvil o použití chemikálie, ale slovo "blueprint" se už
dávno stalo synonymem pro "výkres, plánek, návrh" a já nevím co všechno, a stalo se
synonymem pro vše - a jediné, co se dovíte, že se naposledy používal až do padesátých let
minulého století. Pokus si ještě pamatuji, výkres musel být průsvitný, na něj se přiložil
kopírovací papír a oba se vsunuly mezi válce kopírky. Jak rotovaly, byly osvětleny něčím
jako zářivkou, asi křemíkovou lampopu, s velkým obsahem ultrafialového záření. Mám
dojem, že vyvolávání se dělo ve stejném stroji, ve čpavkových výparech. Někde se tam
používlo vysoké napětí, protože byla také cítit ozon.
Proč Voynich volil tuto chemicky agresivní metodu místo neškodného fotografování (pokud
se nepoužije extrémně silného světla :-), to jsem nikde nenašel. Pokud byla použita ještě jiná
chemikálie, o to hůře. Současný stav orginální folie nám není znám.

Další logický krok bylo srovnání tohoto podpisu s tím ve VM, případně s rukopisem
poznámek na okraji VM, psaných jiným pásmem než má VM (většinou je to latinka).
Protože nám nebylo možno shlédnout originál, použili jsme k výzkumu tzv. tmavou (dark)
kopiihttp://www.geocities.com/ctesibos/voynich/image/f1r.jpg a světlou (light) kopii
http://voynich.no-ip.com/folios/, vystavených laskavě jejich majiteli an netu. Pravý podpis
Horčického pak najdete v DISKUZI.
Poznámka: kdž by se zdálo, že černobílé fotografie (či fotostaty) jsouz astaralé, nneí totak
úplně pravda: byly dělány ešě v době, kdy byl ůpodpis" čitelnější. Dněšní Barevné skeny
jsou krásné, ale jak je vidět, chemická látka pracovala dál a část text uz ase zmizela ( viz
barevné skeny v pokračování).
Už od začátku bylo patrné, jak se obě kopie liší, viz výseky obr 1L (světlá) a 1D (tmavá).
protžoe neznáme hostorii, jak byly získány, vycházíme jen z toho, co je na nich vidět:
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Vidíme, že stejné body se objevují na kopii (a1) i kao pozitiv na druhé kopii (a2), někde
jsou menší (b1) či větší (b2), některé vidíme (c1) a jiné vůbec nel (c2). Kopie L byla
snadnější pro naši práci lepší, protože má větší rozpoznatelneost. na druhé straně, kopie D
má ale jiné body či skvrny. Vypadá to, jakoby L byla pouhá fotokopie, zatímco D bylo
dělánov jiném uspořídán í ( kovový klip"S", který D nemáa při jiném osvětlení.
Je zřejmé, ž emusíme použít obě kopie a to nejen jejich pozitivy, ale i jejich negativy
(podobně jako turinské roucho je zřetelnější jakožto negativ. Všechn y modifikac ebyly
dělány před uložením, prootože např. JPG uložení už mění obsah. Hlavní operace ale byla
změnou gamma faktoru, který celkem zachovává hloubku informace, i když mění intenzitu i
kontrast najednou. Máme zde 4 oblasti (1,2,3,4) na obou kopiích (D and L) s m ožností
podloženého textu.
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OBLAST 1.

Na kopii Ll nevidíme téměř nic, zatímco tmavá kopie D jhe pom ěrně zajímavá.
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Kopie 1D and 1DN (negativ) výše ukazují n ějaký text v opblasti "e". Bohužel jsem nemohli
zjistit, co to je.
OBLAST 2.
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Kopie 2L ukazuje v oblasti "f" něco jako "a" nebo "o". Ačkoliv to vypadá jako Vojn ičtin a,
je to n asazeno and řádku. Ovšem okraj folie je opotřebován a písmeno může patřit další
folii. Je zde ovšem asi i jiný text, např. "a" je n ěco jako velké "2" a na dním je číslo "1".
Nejednás e zd ev latně o číslování folií?

Kopie 2D nám nic nového neříká.
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OBLAST 3.

Něc v oblasti "g" asi je, ale lépe je to vidět níže.

DTTO, ale nedá se to identifikovat.
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OBLAST 4.

OBa, positiv i negativ - 4L and 4LN - ukazují nějakáý texy v oblasti "h".
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DTTO, ale ne tak jasně (4D a 4DN) .

Protože je oblast středem anšeho zájmu, pracovali jsme více na kopii L, abyhcom našli
optimální gamma ( více o tom zde). Gamma faktor se původně používal pro opravu
nelineariry jasu monitorů. Zde jsme použili metodu k něčemu jiném. K zesílení "slabých "
částí obrazu na úkor těch tmavších.
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Poznámka: U NEG2 jsme znegovali dvakrát a zvýšili kontrast, takže jsme dostali jsme
patrně nejsrozumitelnější pozitiv. U laptopu si můžete měnit kontrast též různým náklonem
monitoru (displeje).
Co je tam vlastně napsáno? Nmwůžeme zde dát jasnou odpověď a proto to ne cháme na
čtenáři. při vylepšení musíme pořád ještě jednotlivá písmena hádat. Můžeme jen říci, ž etu
někdo nalinkoval dvě čáry, na které pak psal, aby byl text dosttečně horizontální. Jedná se o
tři slova. Poznáka: tato čás trozboru byla zastaralá a je nahrazena lepším výzkumem, na
novýc h skanech Beineckeho knihovny , viz pokračování v dalčím článku.
text nevypadá vůbec jako podpis, zpíše jakoz áznam nějakého úředníka aúpísm o s evůbec
nepodobá tomuz podpisu Horčického. Text v druhé řadě byl vymazán zcela, jen "škrabance"
jsou viditelné. Na druhé straně je vtextu mnoho mást, kde šlo o korekce, vymazání, m
anipulace a podobně ).
ZÁVĚR:I když se nám nepodařilo identifikovat text, až na třetí slovo "Tepenecz", je
celkem jasné, ž e s e nejedná o Horčického ruku. Zvýšilo s eale podezření, že nymohlo bých
použito starých pergamenů, zvláště jeslti už v té doěb b yly dost vzácné a drahé.
Koneckonců se patrně už i tisklo na papír. Škod ana perh¨gamenu mohal být způsobena
chem ikáliemi ve dvacátém století. . The damage caused by chemicals could of cause come
also from the 20th century.
Dále jsme zkoumali různé poznámky na krajích filí VM oproti rukopisu Horčického a
nenašli jsme žádnou podobnost: ani na f66v(dole) či f86v3 (střed), f66r (dole) ani f17r
(nahoře- osvětlené obdélníky jsouz řejmě odrazy od plastické folie). Také text na f116v nneí
riukopis Horčického. Zůstává pořád záhadou, proč nechal autor tuto stráknu poloprázdnou
- je tma jen obrázek a nápis. cizí rukou, který má zřejmě být pokusem o nějaký klíč. Písmo
ovšem nen í zdaleka tka elegantní jako autorovo anebo Horčickéého ( viz jeho podpis :-).
(pokračování)
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VÝZKUM FOLIA F1R (se jménem Horčického), Díl2,
zakončení

Folio f1r bylo dále vyšetřováno, na základě nové série skanů Beineckeho knihovny. JIM
PATŘÍ NAŠE DÍKY!!! Pro změnu kontrastu, experimentujte s úuhlem náklonu dipleje svého
laptopu!

VÝZKUM FOLIA F1R (se jménem Horčického), Díl2,zakončení.

Nejprve jsme použili kopie f1r zobrazené pomocí MrSID Online Viewer by LizardTech,
Inc, což je vlastně add-on pro Internet Explorer. Dostali jsme obrázek níže , tedy negativ, ale
i při sebevětším zvětšení jsme moc nevypátrali.

Pak jsme nalezli jiný viewer, který nemá limitace způsobené patrně IExplorerem - jmenuje se
Geomatica FreeView a lze jej stáhnout na
http://www.pcigeomatics.com/product_ind/freeview.html
Poznámka: Dostali jsme hodně námitek, že je těžké číst text v našich obrázcích - jedna z
nich je způsobena barvoslepostí - prosím okopírujte si obrázek a snažte se měnit beravný
obsah RGB. Jiuným takovým problémem je jas a kontrast vašeho monitoru - zde
nedoporučujeme měnit nastavení monitoru - bylo by pak těžké se vrátit, místo toho si obrázek
uložte a snažte se změnit pomocí nějakého grafického editoru "gamma" faktor.

První obrázek jasně ukazuje jméno Tepenec, sledujte bílé stopy..
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Druhá část "podpisu" byla ještě větším překvapením sledujte tmavé stopy, šlo o pozitiv. .
Poslední písmena vypadají sice jako "iczky", ale písmena před nimi vůbec nevypadají jako
"Horc" nebo "Horcz" (jak s eto kdysi psalo). Poznámka: Nedlouho potom mi napsal René
Zandbergen že už Vojnič přišel na to, že je tam napsáno "Jacobj ð de Tepenecz" kde "ð" je
psáno jako řecká malá "delta" s vodorovnou čárkou, znamenající latinské "de". Nám se tam
ale zdá více písmen než 6, takže na tom ještě musíme pracovat.
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Ovšem v posledním obrázku rozhodně nás barvy mohou oklamat, takže jsem ho ještě
přeměnil na černobílý (hledejte bílé stopy). .

(konec)
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TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU

latinsky: Thaddaeus Hagecius ab Hayek, též Th. Nemicus, narozen 1 prosinece 1525
( někde psáno jako 1 října) - zemřel 1 září 1600.

TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU
RODIČE:
Simon Baccalaureus Pragensis (Šimon Balakář
Pražský, 1485 - 1581) a Kateřina Kahnová
( dříve žena Mikuláše Kahna, vdaná 13 srpna
1519 - byl profesorem Karlovy univerzity).
MÍSTO:
Dům "U zelených hájků", postavený už v roce
1504 nebo dříve, ale dnes už neexistuje. Byl to
ten samý dům, ve kterém bydleli Dee and
Kelley, když byli u něj v Praze. Blízko je
Betlemská kaple ( přestavená) a na Betlémském
náměstí bydlel také alchymista David Pratner z
Pratna, 1622)
VZDĚLÁNÍ:
Studoval v Praze, v roce 1548 odešel do Vídně,
Bologni and Milana, kde studoval astronomii a
medicínu. Také studoval pod prof. Cardanem, vynálezcem Cardanovy mřížky ( viz v
souvislosti s nynějším podezřením, že VM byl zakódován touto mřížkou). Graduoval jako
bakalář 1550 ( Magisterem byl 1555), později jako Mistr a přednášel matematiku v
Praze and až do roku 1557, kdy se o ženil a pracoval jako lékař. Doktorský titul musel
získat někdy předtím - přestože ten titul používá ve své knize až roku 1562
ŽIVOT:
S Rožmberkem se potkal, když mu bylo 18 let, v roce 1553, kdy mu udělal horoskop,
který Viléma potěšil, protože odpovídal jeho politickým ambicím. protože už byl tehdy
znám jako skvělý lékař, doprovázel Rožmberka do války v Maďarsku (1596-1570), kdy
byl hlavním lékařem výpravy. Roku 1554 byl povýšen do šlechtického stavu a za službu
v této válce byl jmenován rytířem 1571. Byl osobním lékařem Maximiliana II (od r. 1572,
zůstával přitom pořád ve Vídni) a i Rudolfa II, kdy zase byl stále v Praze. Byl jmenován
protomedikem Království českého. Protože to byl znalec a poctivý člověk, bylo mu
svěřen výběr Rudolfových vědců a alchymistů - obvykle je zkoušel ve svém domě. Byl
to on, který podnítil R. zájem o astronomii a následovně pozval Braheho k Rudolfovu
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dvoru v Praze (1597) a později i Keplera, bohužel nežil tak dlouho, aby ho už v Praze
uviděl. Stal se osobním přítelem Tychona de Brahe. V roce 1697, Praha se stala centeem
pro systematické studium vesmíru, na H8jkův podnět. Vymyslel též různé astronomické
metody, např. opravil měření paralaxy a pod. Jako vědec, dával přednsot racionálnímu
myšlení a empirické zkušenosti, ale zajímal se též o okult a psal horoskopy. V roce 1597,
se také stal zodpovědným za správnost všech kalendářů, vytištěných v Praze.
ZÁJMY:
Botanika: Zřídil Císařské zahrady v Praze a na Krumlově. Také přeložil Mathiolli'ho
herbář (víceméně hermetické dílo, viz níže) do češtiny , s jeho vlastními doporučeními pro
různé léčivé účinky.
Astronomie: Původně nebyl přívrženec Koperníka, ale později ho fakta přesvědčila. Jeho
hlavní úspěch je v měření vzdálenosti supernovy (1572) v souhvězdí Kassiopei. Jeho
výsledek byl nejpřesnější ze všech, což uznal sám Brahe. Zjistil, že nova byla vzdálenější
než Měsíc a tím pořídil další důkaz proti Aristotelovu systém Studoval paralaxy komet,
zvláště oněch v rocích 1572, 1577 a 1580. Často bojoval proti pověrčivosti, že komety
přinášejí válku a zkázu. Také dokázal, že nová hvězda je nova, ne kmeta. Jeho úsilí bylo
odměněno pojmenováním jednoho kráteru na měsíci jako Hagecius.
Kartografie: zajímal s e o geodesii a udělal první plán Prahy (1556-1563), používaje již
triangulační metody. V roce 1563, už ale zase pracoval jako lékař.
Řemesla: Hajek se zajímal o výrobní procesy a popsal je ve svých knihách ( například
met odu, jak se dělá slavné české pivo).
PUBLIKACE:
( Poznámka: některé jména zde uvedená jsou tak zmíněna v literatuře a protože není
kompletní list nikde k nalezení, nechal jsme je tak. Některé knihy byly psány česky, jiné
latinsky)
1551 - kniha o zatmění Slunce a Měsíce.
1557 - Oratio de laudibus geometriae, chvála matematiky.
Since 1560, psal ročenky ( astronomické efemeridy, s astrologickými předpověďmi
zvané "minuce". V tom pokračoval každý rok, dokonce i v Uhrách ( sám popisuje,
jak je psal, když obléhali Ráb) Poslední minuce, kterou jsme našli, byla 1570, ale
patrně existují i pozdější.
1562 - Aphoprismnorum metoposcopicorum libellus unus. Num quam antea aditus.
1562 - Přeložil Mathiolliho herbář, původně psaný italsky Dr. Mathiollus (Pietro
Andrea Mathiolli, 1501-1577), byl osobní lékař Ferdinanda I, viz ukázka z herbáře
zde. http://www.amo-bulbi.it/ad_Mattioli_N_Engl.htm ( srovnejme s hrubými
obrázky ve VM a pochopíme, že tma asi nejde o herbář :-).
1564 - jiná, ne blíže specifikovaná kniha.
1573 - manuskript: De investigatione loci novae stellae in zodiaco secundum
longitudinem ex unica ipsius meridiana altitudine et observationis tempore
1574 - kniha, Tabulky délek dne a noci, doby západu a východu slunce, pro
nastavení hodin, atd.
1574 - Dialexis De Nova et Prius Incognitae Stellae Inusitatae Magnitudinis,
popisuje svoje měření novy, je to jeho nejznámější kniha. Zároveň napsal všem
ostatním, co novu měřili a diskutoval výsledky.
1577 - Descriptio cometae . . .
1580 - O kometě a nebeských znameních.
1580 - 0 některých předešlých znameních nebeských a úkazích v povětří, a o kometě
tohoto roku
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1580 - Epistola ad Martinum Mylium
1581 - Apodixis physica et mathematica de cometis (tum in genere tum inprimis de
eo, qui proxime elapso anno LXXX in confinio ferre Mercurii et Veneris effulsit, et
plus minus LXXVI dies duravi)
? - Fragmentum astrologicum, kde spojuje medicínu s astrologií
? - Acta medica contra Philosophia
? - kniha o Haley'ho kometě
1595 - O pivu, jeho výrobě a jeho účincích (to je asi datim českého vydání, jiné je
datováno 1585,ve Frankfurtu).
1596 - kniha na obhajobu jeho lékařských metod., též vydal druhé vydání Herbáře.
Pozn. 1. Tadeáš Hájek je některými považován za hermetika. V jeho době byli i jiní:
Claudius Sirrus Romanus, alchemista u Rožmnberka), Johannes Kepler, Michael
Sendziwoius alchymista , Tycho de Brahe, Jaros Greimiller z Trebska - alchymista,
Edward Kelley, John Dee, Heinrich Khunrath - kanbalista a alchymista.
Pozn. 2. Simon Baccalaureus Pragensis (Šimon Hájek z Hájku) se stal bakalářem 1509.
Napsal:: Tabula de proprietate participiorum et eorum discrimine juxta genera et tempora
(1547) Byl též polyhistor a vlastnil velkou knihovnu, většinou hermetických děl,. také měl
mnoho esoterických knih, což v zbudilo zájem Rudolfa II, který je též sbíral. Jeho
pracovan b yla dekorována alchymistickými znaky a jinými symboly. Mladý Tadeáš jistě
mnoho těch knih přečetl.
Pozn. 3. Tadeáš Hájek není ovšem totožný s VÁCLAVEM HAJKEM z LIBOČAN (+ 18.
3. 1553, Praha), To byl český kněz a kronikář - jeho kronika (1541) je však plna
nepotrvzených dat.
Tyto informace jsou z českýchz drojů:
http://eldar.cz/archeoas/stripky/mathem/aza.html
http://www.astro.cz/cas/praha/crp/0011a.phtml
http://www.amo-bulbi.it/ad_Mattioli_N.htm
http://www.ckrumlov.cz/uk/mesto/histor/t_alchym.htm
http://eldar.cz/archeoas/stripky/mathem/aza.html
http://eldar.cz/archeoas/stripky/mathem/azb.html
http://www.stand.cz/astrologie/ceska/texty/johndee/johndee.htm
http://www.skystar.cz/skystar/sky_main.php?menu=7
a jiné
Něco se najde na anglických lincích, viz:
http://www.levity.com/alchemy/a-archive_aug99.html
http://utf.mff.cuni.cz/Relativity/History.htm
http://gama.fsv.cvut.cz/~hanek/DEJZ/EN/1/text1.php
http://www.bookfinder.com/dir/i/
Dialexis_De_Nova_et_Prius_Incognitae_Stellae_Inusitatae_Magnitudinis_et/0384208711/
http://webapp.uibk.ac.at/alo/cat/?id=5008885
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VRAŽDA NEBO SEBEVRAŽDA?

Současný názor je že Kelley zemřel na následky svého zranění, když spadl s
hradeb zřejmě převažuje, ale dvě jiné v erze naznačují něco jiného: buď šlo o
vraždu nebo sebevraždu.

VRAŽDA NEBO SEBEVRAŽDA? (Tři útěky Edwarda Kelleyho )
Nejprve verze s vraždou (kurziva a tučný tisk přidány autorem):
Charlotte Fell-Smith píše ve své knize "JOHN DEE"
( http://www.johndee.org/charlotte/ )
velice obsažně o Kelleyho smrti a její informace je založena na dopisech z
Čech, některých z nich adresovaných přímo Johnovi Dee:
" . . . Dee očekával, že se Kelley k němu přidá v
městě Stade. Tajně věřil, že se spolu vrátí do
Anglie společně, poslušni přání královny. Ale
Kelley měl teď vysoké postavení u Rudolfa II,
který mu dal panství a titul a přijal ho ke svému
dvoru v P raze jakožto občana království a
státního radu.
. . . Burleigh (anglický ministr vnitra, pozn.
.j..h.) . . . V dlouhém dopise Edwardu Dyerovi
v roce 1591, který tehdy byl královniným
vyslancem v Německu ho žádá, použít všechny
prostředky, aby Klelleyho přesvědčil" k vrácení
do své rodné země a poctil její Veličenstvo plody svých znalostí, kteými ho
Bůh obdaroval " . . . zapřísahá Dyera, aby přiměl Kelleyho k návratu. Jestli se
nevrátí, může to být jen tím, že je svou vychytralosti či podvodem oklamal a
nemůže dodat, co slíbil anebo ž eje prostě neloyální člověka poddaný.
. . . Kelley se ovšem nevrátil, ale zřejmě opět napsal, používaje silné důvody a
výmluvy . . .Kelley věděl, co ho čeká, když se objeví před bystrými Amgličany
doma. V Praze se cítil v bezpečí, ale brzo se přesvědčil, že se mýlil.
Početná skupina císařských stráží, vedená městským rychtářem a jedním ze
státních tajemníků, vpadla bez vyzvání do jeho domu, aby ho během večeře
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zatkli. Ale přítel od dvora ho varoval a den předtím uprc hl ( kelley, pozn. j.h.)
se svým pmocníkem k Rožmberkovi. Ozbrojenci se museli s pokojit jen
zatčením jeho bratra Thomase a jeho odvedením do vězení, "v železech jako
zloděje" .
Tři dny po tom, 2 května, ho vojáci ( Kelleyho, j.h.) vypátrali a silou zadrželi,
rozřízli mu šaty nožem a pátrali po cennostech či dokumentech, zaklínajíce se,
že je jim jedno, zda ho přivedou k císaři živého či mrtvého . . . Rožmberkova
ochrana nepomohla. Kelley byl odvezene na hrad Purglitz (Křivoklát), tři míle
od Prahy a tam byl držen po více než dva roky . . . On 5 prosince 1593, obdržel
Dee zprávu, že byl (Kelley,j.h.) puštěn na svobodu 4 října, dva a půl roku po
zatčení .

A nyní o příčině, proč se Rudollf rozzlobil a o důvodu jeho zatčení . . . Dva
nezávislé dopisy od dvou anglických obchodníků adresovaných Burleighovi a
Edwardovi Woottonovi nám podávají zajímavou historku, jak upadl do
nepřízně.
Nejprve se hádalo, že to byl dluh . . .
Později se myslelo, že byl ve spolku se výrobcem zlata z Benátek ( v Itálii,
j.h.) , popraveným bavorským vévodou v Mnichově, 25 dubna . . . Za třetí se
myslelo, že to mohl být Rudolfův strach, že Kelley odjede do Anglie. Dyer
(prý někde, j.h.) ukázal dopisy, podepsané královnou. Obchodník si ale myslí,
že Dyer dobře věděl, že dopsiy jsou tajné, než aby je někde ukázal nebo se o
nich jen zmínil; spíše se zdá, že Kelley se někde ve společnosti chvástal, že si
královna pro nčj poslala. . . .
Za čtvrté to mohli způsobit Popelové, druhá nejmocnější rodina toho
království, velcí nepřátele Rožmberků (tj. první nejmocnější rodiny, j.h.), kteří
byli " jeho zaměstnavatelé a podporovatelé v té době". .
Pátý důvod je, že Kelley vyrobil nějaký olej či medicinu na císařovo nemocné
srdce, což prý byl jed.
. . . A nakonec, pisatel přichází s tím, co si myslí, že byl pravý důvod. Ital,
jménem Scoto, vyjádřil pochyby o Kelleyho schopnostech vyvolávat duchy (v
originále " projections"), a císař ho povolal ke dvoru, aby ukázal, co umí.
Kelley se ovšem omlivil, že je nemocen. Třikrát byl povolán a pak byla pro něj
poslána stráž. Byl ob žalován z Laesus Mejestatis ( neuposlechnutí císaře) a
celé město očekávalo, jak to dopadne. Císař ho ovšem po zatčení nedal
popravit, asi ze strachu před Rožmberkem a silných projevech ve království,
že je třeba změnit vládce. Ovšem autor píře, že "může být snadno zabit na
hradě, kde je intenrován a Rožmberk ani neví, zda je naživu nebo zemřel na
nějakou nemoc."
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V díle " Kámen mudrců", věnované Rudolfovi, a psaném později v Mostě,
mluví Kelley o dvou uvězněních a říká, že dva až tři roky (1588-91) vynaložil
velké úsilí a náklady na to, aby pro něj vynalezl něco, co by mu sloužilo k
prospěchu a potěšení.
Během příštího roku si Dee a Kelley vyměnili dva až tři dopisy a v březnu
1595 Francis Garland, který se nedávno předtím vrátil z Prahy, "mě navštívil a
dlouho jsme mluvili o E.K.", píše Dee. Kelley se patrně opět dostal do
Rudolfovy přízně, neboť 12. srpna Dee píše, že "dostal přepis Kelleyho dopisu
od císaře, "zvoiucí ho opět do jeho s lužby". 25 listopadu 1595 Dee si zapsal
do deníku krátkou poznámku, že dostal "zprávu, že Sir Edward Kelley byl
zabit."

Pravdou je, že Kelley byl znovu uvězněn v jednom z Rudolfových hradů
( Děvín v Mostě) , a pokoušel se uniknout z věžového okna, spadl z velké
výšky a zlomil si obě nohy, případně utrpěl ještě jiná zranění, ze kterých brzo
zemřel (Už při útěkuz Křivoklátu si zlomil jednu nohu a dostal protézu).
Dokonce se říká, s jistou mírou pravděpodobnosti, že královna Alžběta skrze
Dyera napsala Johnovi Dee, any se vrátil, že je vše připraveno, aby ho tajně
dopravili do Anglie. A zatím účelem on zřejmě také utíkal.
Poznámka JH: Očividně Dee došel k závěru, že to byla vražda. Přesto lze
předpokládat, že důvod k jeho zatčení - a s největší pravdepodobností pokus
propašovat Kelleye ze země - je stále platný, i když by to vražda nebyla.
Rudolf prostě chtěl zlato a moc. . .
Jiný příběh, který dosvědčuje sebevraždu, jsem našel na webové stránce
(město Most, Česká republika ) a navíc udává ještě jeden důvod Kelleyho
zatčení: souboj):
"... Souboj s Hunklerem, soudním úředníkem, při kterém byl zabit tento
dvořan, byl pro Kelleyho osudný. Protože souboje byly zakázány podle
císařského rozkazu, Keely utekl k Vilémovi z Rožmberka, aby se mu tento
snažil zachránit jeho život. Přesto byl chycen, zatčen a uvězněn na hradě
Křivoklátě. Po tři roky trvajícím uvěznění se rozhodl pro útěk. Pomocí lana se
spustil s věže, ale lano se přetrhlo a on spadl na skálu. Nohu měl rozdrcenou a
musela být amputována a nahrazena dřevěnou. Bylo rozhodnuto, že Kelley
bude převezen do bezpečnějšího vězení - Hněvin v Mostě. Tam mu bylo
dovoleno se pohybovat a provádět experimenty - tam v létě 1597, dopsal i své
dílo "tractatus de lapide philosophorum" (esej se zabývá kamenem mudrců),
kterýmž doufal, že získá od císaře milost.
Ale císař ho nepustil a Kelley se rozhodl utéct znovu. V noci spustil provaz z
věže do hradního příkopu. Ale opět se lano přetrhlo, Kelley spadl do příkopu a
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zlomil si druhou nohu. Rychtář Baltazar ze Sebnice poslal ihned posla k
císařskému dvoru informovat o Kelleyho útěku. Císař se nakonec smiloval,
udělil Kelleymu milost a vrátil mu jeho statky. Ale návrat do Anglie mu byl
zakázán, zůstal dál vězněm na Děvíně ...."
Poznámka: Poslední věta potvrzuje že pravý důvod k trestu odnětí svobody
byla opravdu jeho snaha vrátit se zpět do Anglie ..
"Kelley byl dosud naživu a na hradě podstoupil léčbu svého zranění, ale
zřejme trpěl intenzivní bolestí. Nechtěl strávit zbytek svého života jako mrzák
a proto vypil jakousi tekutinu. Během několika vteřin zemřel. Stalo se to 1.
listopadu 1597, ale nikdo nezná místo jeho hrobu. V kraji je pověst, že předtím
proklel město a hrad - že zmizí ze zemského povrchu jako trest za to utrpení,
Pravdou je, že hrad zchátral několik desetiletí později a samotné město mělo
stejný osud, ale až 400 let později. "

Pokud jde o den jeho smrti, poslední slovo má s nejvetší pravděpodobností
Karel Nicoll ( http :/ / www.lrb.co.uk/v23/n08/nich02_.html ):
".. V době svého zatčení byl Kelley mezinárodně uznávaná postava, ale potom
se příhěh poněkud zamlžuje. Kelly zmizí z dohledu koncem 16. století. Zpráva
o jeho smrti dosáhla Anglie koncem 1595, ale datum jeho smrti de fakto v jeho
biografii zmizel. Jak je patrné z českých dokumentů, datum jeho smrti je
nejpravdepodobnězemřel ji listopad nebo prosinec 1597, ve věku 42 let. "

Mužeme tedy shrnout tato podstatná data:
1591 - zahájení věznění na Křivoklátě (Purglitz) EUROPAGES (?) - Pokus o
útěk z Křivoklátu
1593 - propuštěn z Křivoklátu
(1594?) - uvězněn na Hněvíně
Léto 1597 - dokončil práci na na téma "kámen filozofů"
(Podzim 1557) - pokus o útěk z Hněvína
11. 1597 - smrt sebevraždou ( http://orf.at/040120-69969/69971txt_story. html
ve skutel čnosti říká: "Dne 1. listopadu 1597 se zabil před očima své rodiny"
. Zajímavý je také komentář "... Kelley zabil jednoho z jeho strážců ve snaze
uniknout." Podle http://www.alchemylab.com/Kelleydee.htm ale bohužel tomu
tak není, ovšem - to se mohlo stát ještě před tím, na úprku z Křivoklátu.

Je zřejmé, že česká verze - přímo z Mostu - je nejpřesnější, protože je z první
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ruky, z místních záznamů a popisuje nejvíce detailů. Proto můžeme považovat
sebevraždu jako nejpravděpodobnější verzi jeho smrti . Koneckonců, lidé
neumírají na zlomenou nohou velmi často :-).
Důvod jeho zatčení je však stále nejasný - nelegální souboj může být jen
záminka, a také je tady další varianta - odmítnutí dostavit se ke dvoru Rudolfa
II. Takže tvrzení, že Rudolf dal Kelleye ve vězení mučit,, aby vyzradil jeho
recept na výrobu zlata, není pravdepodobně nic víc než jen další populární
spekulace. Je velmi pravděpodobné, že Rudolf II se dozvěděl o jeho úmyslu
utéct do Anglie a podezíral ho ze spiknutí, které pak vzal jako zradu. Vězení
bylo t nejpezpečnější způsob, jak ho udržet v Čechách.
Také duvod sebevraždy nneí jasný - je možné, ž ebyl k tomu i donucen násilím
- ale to už se asi nikdy nedozvíme. Jeho "spiknutí" pro návrat do Anglie může
být velmi dobře jen podezření - nebylo snadné opustit zemi, s jeho rodinou a
bez souhlasu císaře. Ale než mohl vše tsajně pripravit , byl zatčen. Pokusil se o
útěk a neuspěl. Přecezli ho tedy na Hněvín, kde napsal své pojednání,
věnované Rudolfovi. měl tma zřejmě jinak pohodlný život. ale to nebylo to, po
čem toužil. Snažil se utéct znovu a znovu se to nepodařilo. Císař ho nakonec
pardonoval, ale ne úplně: skutečný trest ješte zůstal - Kelley nemohl opustit
zemi. To bylo vlastně jako doživotí.Zvývala mu jediná cesat ven - jed. A tento
útěk s emu podařil.
Pokud někdy najdou jeho hrob, mužeme napsat na jeho náhrobní kámen
poslední větu z jeho pojednání o Kameni mudrců:
" Pokud jde o mě, kolik jsem zkusil na účet tohoto umění, jen budoucnost
ukáže."
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ČÍSLICE VE VM - ZJEVNÉ A SKRYTÉ

Ano, arabské (tj. naše) číslice ve VM jsou, ale v textu je jich asi jen 6 - ostatní
slouží k číslování stránek a zbytek jsou číslice skryté, většinou zamalované
barvou . . .

ČÍSLICE VE VM - ZJEVNÉ A SKRYTÉ
Nejprve ty zjevné.
Angličtí odborníci tvrdí, že číslování stránek bylo zcela určitě napsáno Johnem
Dee, ale na stránce Rafala Prinkeho,
http://hum.amu.edu.pl/~rafalp/HERM/VMS/vms.htm
najdeme vyvrácení této teorie. Plně s ním souhlasím, jen se zda zmíním, že
jeho popis jak byla psána číslice "8" (viz obr.1.) sice vylučuje Johna Dee, ale
jeho šipka u VMS (označená "Prinke") jde opačným směrem, než jsk se dá
psát brkovým : tím se totiž nedá stínovat "do kopce", nožičky se ohýbají, a
správný směr ve VM jsem tedy označil zde jako "Hurych".

Podobně bych měl malou připomínku k jeho tabulce číslic z různých století:
moje zkušenosti s různými písmy - viz předcházející diskuze - ukazují, že se
často psalo starším písmem ještě i o dvě století později než by se mělo :-). Tak
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například Komenský píše "tiskacím" písmem z 15 století ještě ve století 17tém.
To záleželo na konzervativnosti pisatele, případně i jeho školy. Číslice jsou
ovšem svou jednoduchostí a univerzálností ještě víc konzervativnější než
písmo a určovat podle nich stáří rukopisu by bylo zcela spekulativní.
Šel jsem trochu dále a zapochyboval jsm i o tvrzení, že stránky čísloval někdo
jináý, než autor |)přesněji řečeno než ten, kdo psla txt. Snažil se najít
podobnost mezi číslováním stránek a písmeny VM, viz obr.2. . Vzorky číslic i
písmen jsem vybral vždy ze stejné stránky (folie) rukopisu. Podobnost je až
neuvěřitelná: stránky pravděpodobně čísloval sám autor! Toto porovnání jsme
nikde zatím nenašel a jak vidíte, teorie, že to čísloval Dee, je ještě víc
neudržitelná. Na druhé straně je třeba přiznat, že na foliích 78 a 84 - a tím
pásem asi všude - došlo k číslování až když už byly obrázky nekresleny.
"Očíslovatel" totiž na nich musel napsat čísla do mezer v obrázku, tedy ne
blízko pravého horního rohu, jako mají ostatní folie. Na druhé straně se zdá, že
k číslování došlo ještě před tím, než se kniha bez desek "rozsypala" - poloha
čísel ke kraji folií je poměrně stálá. I tak to pořád ještě mohl udělat sám autor nebo někdo hned po něm - ale je ale opravdu podivuhodné, že by měl písmo
tak hrozně podobné autorovi.
Tak například číslice "8" je prakticky stejná - na stejné folii - jako písmeno
"8" ( viz obr.2) a myslím, že až na nepatrné variace je vidět, že se jedná o
stejnou ruku. Nikdo totiž nepíšeme stejné písmeno pokaždé "přesně" stejně
veliké a zformované. Podobně číslice "4" a "9" se nápadně podobají písmenům
stejného tvaru ( opět na téže stránce) a dlouhé svislice u " jedniček" a "čtyřek"
mají podobné stínování i s obloučkem dole jako mají písmena s podobnými
svislicemi. Pokud tedy čísloval stránky on, musel by být i autorem VM on
sám a šlo by tedy o podvod.
"Očíslovatel" stránek jen použil silněji seříznuté pero - číslice jsou větší než
podobné znaky v textu, ale jejich křivky, napojení a stínování je stejné. Číslice
jsou opravdu "pěkné", jako tištěné a z tabulky Rafala Prinkeho na
http://hum.amu.edu.pl/~rafalp/HERM/VMS/numery/numbers.htm
je rozdíl od oněch Johna Dee zcela jasný. Rafal vzal své vzorky z třeboňského
rukopisu Johna Dee, odkud brali svoje vzorky angličtí experti se mi nepodařilo
zjistit. Je sice možné, že by Dr. Dee časem změnil svůj rukopis - ale jistě ne
tolik.
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Můžeme ještě pozorovat, že číslování stránek má stejné číslice stránku od
stránky opravdu téměř "stejné", zatímco u VM textu se to časem, únavou i z
jiných důvodů mohl jejich tvar měnit. Nebudu se tu zabývat teorií, že šlo u
VM o dva různé autory, tu jsem celkem zpochybnil už předem. Ne že by to
nebylo možné, ale variace ve VM jsou v mezích variací u jedné osoby a při
řešení nám to stejně mnoho nepomůže. Co se týká různých slov - tam by byl
zmatek ještě větší: u VM jde nejméně o tři různé "vědní" obory a ty mají
prostě různý slovník. A to nepočítám případy, kdy se stejná slova za sebou
často opakují - aniž víme proč.
Hledání skrytých čísel ve VMZde jen uvádím pokusy, které jsem prováděl k vyšetření čísel, které jsou skryty
po modrou barvou ve foliu f102v2 (Beinecke 1006252) za použití obrázku
Jorge Stolfiho, který první objevil, že jsou tam skryta nějaká čísla.
Ve srovnání s ostatními metodami se zdá že dekonvolční metoda (vzi níže)
odtsraňuje příliš mnoho modré barvy, zvláště tma, kde je hnědá pod modrou,
kde by se normálně měla nechat hnědá. To ovšem redukuje hnědý text na serii
nerozpoznatelných svkvrnm což nám příliš nepomůže. Nemůžeme s etedy
konc entrovat jen an jednu metodu,a le musíem jich použít více.
Zakládám můj názor n a faktu, že prvních šest znaků lze rozpoznat jako určitá
čísla. Kdyb y šlo o jeden, dva, dokonc eo tři znaky, dlao by s epřiznat, ž ejd eo
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náhodu, ale je-li jich více,m tento případ vyžaduje hlubšís tudii. Bohužel ten,
kdo znaky přemaloval modrou barvou udělall příliš dobrou práci :-).
Následující obrázek ukazuje pro srovnání oblast "X", která jasně ukazuje
dekorativ ní kruhy, zatímco oblast "Y" je ta, kde se čísleic enacházejí. Tam
vidíme i to, jaks e modré čáry zmenšují, stejěn jako text pod nimi,
zanechávajíc velkou číst nepokrytou. To je jasné maskování a ne
"vybarvování".

Co s etýká námitky, že bys etmak malé číslice špatně psaly: jsou téměř tka
veliké, jako jiná písmena ve VM a neyl problém je napsat čitelně. Pro anše
vyšetřování je ovšem třeba volit dostatečn ě velk= zvětšení (ale bez zkreslení,
zož ním Beinecke skany umožňují až do velikostii, kterou sjem použil,a le už
ne více. Nerovnosti an povrchu pergamenu, skvrny, kde s enahromadil inkoust
a zkreslení dané kompresí nelz e pochopitelně vylouřit, ale to v še by n emělo
efekt, který zde vidsíme. Bylo by to spíše náhodné uskupení a nevytvářelo b y
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to obrysy značně blízké jjistým číslovkám.
Pravda, řady kroužků a čárek se vyskutují jind ev ruklopise, ale považovat i
tuto oblast za pouhoiu dekoraci je příliš povr¨chní rozhodnutí. A cio s etýká
toho, ž enení žádný dův od, aby tot ma bylo: to je právě úmysl steganografie :).
Musíme si uvědomit, že uvažováním číslic v tomto místě dojdeme k některým
nepříjemným závěrům, jako je ten, že to tma prostě " bylo ukryto" - nejprve
úmyslně (tím, ž eje to napsáno tma, kde by to nikdo nehledal) a pak ještě
zakrutouy modrou barvou ( možná neúmyslně, pokud to "maskér" přehlédl).
Autorova znalost arabských číslic byl auž ovšem podezřívána dávno a použití
stegan ografie též. A co je nejdůležitější : museli bychom připostit, že Vm je
něco víc, než co a n první poheld vidíme - ale i to už víme celou dobu, co se
VM zabýváme :-).
VYHODNOCENÍ:
1) NEJPRVE ZMĚNOU INTENSITY (JASU) :
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2) DÁLE DEKONVOLUCÍ, LASKAVĚ DODANOU AUTOREM VE
VM-LISTU
(zde se právě odebralo příliš mnoho, možná proto, že nevím, jal přesně rozdělit
kompozici hnědé a modré ):
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3) DALŠÍ POKUS ODSTRANĚNÍ MODRÉ POMOCÍ JINÝCH METOD
( to také nepracovalo dobře, protože "modrá" zde není idální "elektronická"
modrá):
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4) POKUSY NA NEGATIVECH, S RŮZNÝM STUPNĚM ÚSPĚCHU :

file:///C:/0/VM/a13.htm

2016-04-12

voynich

file:///C:/0/VM/a13.htm

Page 9 of 11

2016-04-12

voynich

Page 10 of 11

5) KONEČNĚ JSEM VZAL POKUS Č.3 A ODSTRANIL POZADÍ
ZVĚTŠENÍM JASU A KONTRASTU :
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JULIUS CAESAR OF AUSTRIA

Julius Caesar Rakouský (narozen cca 1586 -. zemřel 1609). Císař Rudolf II měl
po mnoho let vztahu s Katharinou Stradovou, dcerou dvorního antikváře a proto
také velmi mocného šlechtice. Rudolf s ní iplodil šest velmi podovných dětí. Don
Julius Caesar Rakouský se narodil jako nejstarší syn císaře Rudolfa II.
Habsburského.. Jeho plné jméno bylo Don Julius Caesar d'Austria.

JULIUS CAESAR DE AUSTRIA .
Rudolf II vložil celou svou důvěru v jeho nejstaršího syna Juliuse a pomohl mu
získat dobré vzdělání snažil se pro něj najít dobrou pozici u královského dvora.
Vzhledem k duševnímu stavu Caesara, který se však rychle zhoršoval, bylo
rozhodnuto přemístit ho někam mimo zraky veřejnosti a sice do Českého
Krumlova, který koupil Rudolph od Rožmberku, jako rezidenci pro něj. Na
podzim roku 1607, don Julius opustil Rakousko, přijel do Krumlova a žil tam až
do své smrti 25. června 1609.
Tam se zapletl s Markétou Pichlerovou, dcerou místního lazebníka Zikmunda
Pichlera. Podle krumlovského historického webu:
(http://www.ckrumlov.info/docs/en/kaktualita.xml~~pobj ) : "Pozval Markétu,
aby s ním žíla a to se souhlasem rodičů. Ale po nějaké době se na ni rozzlobil,
bil ji, probodl ji několikrát nožem a protože si myslel, že ji zabil, hodil ji z okna
na kameny. Tato událost byla také známý rožmberský kronikář Václav Březan:
"... a v tomto stavu ji hodil jím se skály ... Padla na smetiště, které jí zachránilo
život."
Jakmile byla zdravá, ukryla se před ním, ale on si přál, aby k němu znova přišla.
Když se Markéta uzdravila, don Julius požádal jejího otce, aby mu dal Markétu
zpět, ale on odmítl. Don Julius ho vzadil do vězení a vyhrožovali mu zabitím,
pokud Markéta nepřijde. Po 5 týdnech jeho vězení se Markéta vrátila na zámek.
Další den, 18.února 1608, don Julius v záchvatu hněvu brutálně zabil Markétu a
aby znetvořil její mrtvé telo., uřízl jí hlavu a další části těla, takže ji lidé museli
dát ji do rakve po jednotlivých kusech.
Po tom, když to se stalo veřejně známým, Rudolf II udělal jeho syna prakticky
vězněm v Krumlově a už nikdy neopustil hrad. Jeho zdravotní stav se horšil a
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25. června 1609, zemřel. Byl pohřben v klášteře minoritů v Českém Krumlově a
chtěli ho přestěhovat do hrobu, který by se hodil pro syna císaře. Rudolf ale
zemřel dříve, než se to mohlo stát. Hrob byl vykopán u zdi, ale nebyl nalezen
dodnes. . . " ...

Potud historie. je tu několik bodů ve vztahu k jeho autorství VM. Měl prý zájem
o alchymii, měl dobré vzdelání a mohl napsat rukopis jako jakousii jeho tajnou
knihu, neurčenou ke zveřejnění. Některé obrázky ve VM mohou naznačovat
urcitou duševní poruchu. Také Horčický jednou studoval v Krumlove mohl se
tedy dostal k vlastnictví rukopisu přes jeho místní anámosti. To by dělalo
vymazání jména Horčického v rukopise zcela oprávněné, protože později si
patrně uvedomil, že v žádném případě nechce být spojen s bláznivým Juliem
. Na druhé strane však existuje mnoho protiargumentů. Za prvé, VM je
nepochybne dílem docela racionální mysli. Samozřejmě, pokud Julius byl
schizofrenik, pak by jeho mysl byla docela racionální, ale to nedokazuje, že on
opravdu napsal. Spojení s Horčickým je dost nejisté a dokonce i důvod pro
vymazání je jen spekulace.
Obrátil jsme se tedy k obrázkům. Objevil jsem na netu( http://www.illustrationmag.com/uploads/Astrology~~HEAD=pobj%) obraz zvěrokruhu, z knihy
Leopolda z Rakouska, "Compilatio De Astrorum Scientia", Augsburg, 1489, viz
obrázek níže) jsou uvedeny také v
(http://palimpsest.stanford.edu/byform/mailinglists/exlibris/1999/06/msg00224.html~~pobj) a jeden exemplář, který vlastní
Beinecke ( Marston MS 209, Severozápadní Německo, 1480 Leopold
Rakouzský, "Compilatio de astrorum
Scientia" (http://webtext.library.yale.edu/beinflat/pre1600.MARS209.htm)
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Vévoda Leopold (Leopoldi Ducatus Austrie) byl samozřejmě jen další
Habsburk, a pokud Julius byl opravdu učený v alchymii a astrologii, jistě knihu
znal a snažil by se okopírovat ony obrázky do VM. Umístil jsem vedle obrázk z
knihy i výřezy z VM, viz níže. Porovnáním těchto dvou obrázků je vidět některé
podobnosti ( např. kuše), ale nalezl jsem tam i odlišnnosti.
Pravda, mohl si je vyvodit jen z paměti, a víme, že autor nebyl příliš velký
umělec. Mohl je ale také zkopírovat odjinud, a nemůžeme najít žádné dukazy, že
Julius byl ten, kdo opravdu kreslil ty obrázky.
Poznámka: V poslední době, německý autor Andreas Gössling napsal knihu
Alchymista Krumlova (vyšlo též v českém průkladu, nakladatel MOBA, 2006,
Praha), který sice nazývají "historickým románem", ale z popisu knihy můžeme
vidět. že je to jen fikce a divoká fantazie. Julius - praví se tam - byl posedlý
zdědit Rudolfovu korunu a věřil, že se stal obětí nějakého spiknutí. Bránil se
pomocí magie a měl malou armádu alchymistů. Dokonce i Markéta hladověla po
moci,, atd., atd. Ale možné, že by byl Julius TAKHLE šílený?
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MÁME SKUTEČNĚ DOBROU PROVENANCI
VM?

Již sto let se vědci snaží VM dát dohromady průkazný a ověřitelný původ VM
jako užitečný nástroj pro dešifrování jeho textu a obrázků. Nicméně, několik
objevů v poslední době přineslo právě fakt, že mnoho bodů "oficiální"
proveniance (nebo spíše scénář v ní) je vážně pochybných. Proto také nazývám
rukopis, co měl Marci, Pražský a ne Vojničův. Zatímco to prvé je jisté, to
druhé je jen oddedukované . . .

MÁME SKUTEČNĚ DOBROU PROVENIENCI PRO VM?
. Dovolte mi, abych zde uvedl seznam kritických bodů a podpůrné důkazy k
jejich zpochybnění. Nejprve dezinformace (1 až 11) a pak zdroje dezinformací
(12 až 20):
1 - Slavný dopis Marciho Kircherovi
2 - Předpoklad, že Mnišovský uvedl ve svém dopise jen legendu spíše než
informaci
3 - Podivné chování Kirchera
4 - Podivná role Bareše
5 - Prohlášení, že Marciho dopis byl nalezen v rukopise ( snad založen či co,
přesně to není uvedeno)
6 - Předpoklad, že VM je ten samý rukopis, o kterém píše Marci ve svém
dopise
7- Okolnosti nálezu VM ve vile Mondragone a role bratří Stricklandů
8 - Prodej dopisu Marciho do zahraničí
9 - Nejasné podmínky VM vývozu z Itálie
10 - Nezájem "Societas Jesu, tedy jezuitů) o ztrátu dokumentu, patřícího jasně
do Museo Kircheriano
11- "Zázračné" objevení skrytého "podpisu" ve VM
12 - Paní Ethel Voyničová a Miss Nill
13 - Profesor William Romaine Newbold.
14 - Rukopis sám o sobě
15 - Tajemné "vymazání" "podpisu" 16 - Pověst o Rudolfovi a Dee
17 - Legenda o Baconovi
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18 - A pak přišel Horčický. . .
19 - Moderní, ale nepotvrzené příběhy a záznamy ( včetně různé fikce v
knihách)
20 - Kde byl skutečně nalezen VM? ( viz též článek výše: "MONDRAGONE
NAVŽDY?)
Některé z výše uvedených bodů nemohou být řádně ověřeny, jiné jsou jen
pochybné a zbytek je v rozporu s některými dalšími fakty. Záměrně jsme se
nezabýval Wilfridem Vojničem jako samostatného zdroje, protože on byl
zapojený do mnoha, ne-li všech z nich. Jak uvidíme, stávající oficiální plvod je
stále jen provisorium, spíše než seriózní výzkum dokumentu.

DEZINFORMACE
Pojďme zkoumat jednotlivé body - zde uvádím jen přehled, pořádné důkazy by
vyžadovaly příliš místa.
1) Slavný dopis Marciho Kircherovi (vzi článek zde, MÁME SKUTEČNĚ
DOBROU PROVENIENCI PRO VM?) není psán jeho vlastní rukou,
nedodržuje formát, například sklon písma. Ani podpis, i když je podobný těm v
jiných dopisech, není přesně stejný a neobsahuje znamení manu propria (tj.
podepsáno vlastní rukou, vždy přítomné v předchozích dopisech). Zřejmě to
bylo napsáno písařem, což lze vysvětlit tím, že Marci by v té době s největší
pravděpodobností již úplně slepý. Informace v dopise je samozřejmě
rozhodující pro provenienci. Některé údaje souhlasí s fakty: on opravdu zdědil
knihovnu Bareše a ano, byl jeho dlouholetým přítelem. Zatímco Marci
prohlašoval, že on poslal VM Kircherovi "brzy poté, co ho zdědil", mohlo to
dělat rozdíl i několika let. V dopise však neexistuje nic, co by pomohlo určit že
Pražský rukopis je skutečně to, co dnes nazýváme VM Identifikovatelné údaje
jsou dány pouze v dopise Bareše Kircherovi, objeveném během posledních
deseti let.
2) Předpoklad, že Mnišovský udával fakta a ne jen nějakou legendu. Část,
kde Marci cituje Mnišovského je ovšem z doslechu, jak Marci ochotně
připouští a zároveň varuje Kirchera, aby si o tom udělal "svůj vlastní zázor.
Tato část může být kvalifikována pouze jako informace z třetí ruky, tj. v
nejlepším případě jako "povídalo se" . Většina výzkumníků bohužel nikdy
nepochybovala, že jde o skutečná fakta, neboť to pohodlně překrývá nedostatek
informací, jak se VM dostal do Prahy a vůbec co do jeho původu. Podobnost
mezi 600 dukáty uvedenými v dopise a 630 dukátu uvedenými v deníku Johna
Dee je jen povrchní, protože Dee nikdy nenapsal, odkud, kdy a jak získal ty
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peníze.
3) Podivné chování Kirchera. Bareš napsal dva dopisy Kircherovi o VM, a
pokaždé poslal i vzorky. Žádné vzorky se nenašly a pouze druhý dopis se
zachoval. Z tohoto dopisu víme, že Bareš již psal Kircherovi dříve a že
doručení prvního dopisu bylo potvrzeno poslem. když Kircher neodepsal, Bareš
ze slušnosti odhaduje, že asi první dopis nedostal a píše druhý (ale jsem si jist,
že si myslel, že se Kircher neobtěžoval odpovědět :-). My ani nevíme, zda
Kircher odpověděl alespoň na druhý dopis, zatímco samotný dopis Bareše
existuje a dokazuje, že i ten byl doručen.
Ani nevíme, jestli Kircher dělal nějaký vlastní výzkum, tedy po obdržení
Marciho posledního dopisu - včetně s rukopisem. A ani VM ani Marciho dopis
nebyly objeven v Museo Kircheriano, kde jsou všechny ostatní dopisy, ale ve
Villa Mondragone! Neexistuje žádný popis VM obsahu v dopise Marciho.
Marci možná dostal potvrzení o úspešném doručení jeho posledního dopisu a
rukopisu, který mu věnoval zcela zdarma,, ale o tom ani o poděkování není
nikde ani stopy.
Nemáme žádné slovo od Kirchera, že vůbec někdy dostal rukopis ani neznáme
jméno posla nebo nějaké potvrzení o úspěšném doručení. Naposledy se Marci
ptal Kirchera o tom,řešení, ale to už bylo půl roku před Marciho smrtí prostřednictvím dopisu Kinnera Kircherovi. Chtěl vědet, jak se Kircher potýká
s rukopisem. Dá se tedy předpokládat, že do té doby nedostal od Kirchera ani
řádku. Soudě podle odmítnutí Kirchera reagovat na Barešův dopis, zřejmě se
ani neobtežoval Marcimu napsat. Podivný přítel!
Samozřejmě, je zde také možnost, že Kircher rukopis nikdy nedostal. Pak je
klidně možné, že VM vůbec není Pražský rukopis, o kterém Marci píše.
Kupodivu nebyl Marciho poslední dopis archivován s ostatními dopisy
Marciho, ale by prostě jen nalezen ve Villa Mondragone a byl nějak připevněn
ke knize (nebo založen). Ač je toto důležité, Vojnič to přesně neuvádí. Dopis
zřejmě vyjmul beze svědků a tím nešťastně oddstranil jediný důkaz, že VM
skutečně patříí k Marcihi diopsu! Jak a proč tyto dokumenty nezůstaly spolu s
ostatními v Muzeu Kircheriano je ještě otevřená otázka. Nemáme žádný jiný
údaj (kromě Vojničova slova), že skutečně byly spolu a že tedy VM je opravdu
Pražský rukopis.
Vzhledem k tomu, Marciho dopis nepopisuje vzhled ani obsah rukopisu,
nepotvrzuje nic. Samozřejmě že každý, kdo četl Barešův dopis, by si mohl
myslet, že se mluví o VM. Vojnič se později dozvěděl z Prahy, že Marci zdědil
knihovnu Bareše, ale v té době - a možná ani později - ještě neviděl dopis
Bareše Kircherovi. Jinak by toho využíl v jeho VM provenienci jako doklad
totožnosti obou rukopisů, byl by to jistě uvedl uvedl jako pozitivní důkaz.
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Ovšem co když se nějak dozvěděl, že Bareš opravdu vlastnil něco jiného? Pak
bylo lepší se o Barešovi vůbec nezmiňovat :-)
A jak jsem si všiml nedávno, Marci napsal v tom dopise, že také zasílá
"Barešovy pokusy řešit ten rukopis" - tyto poznámky nebyly nikdy nalezeny. A
pokud Kircher vložil dopis do knhy, proč ne i poznámky - konec konců ony
mohly být stejně duležité jako dopis Marciho, dokonce i více!
4) Podivná role Georgiuse Bareše . Bareš zřejmě získal VM nelegálně a nic
nevěděl o autorovi nebo bývalých vlastnících (snad kromě pověsti, kterou slyšel
šel od Mnišovského). I kdyby věděl víc, zřejmě to neřekl Marcimu, který by to
jistě vyprávěl svému příteli Kircherovi ve svém slavném dopise. Podobně se asi
nikdy Bareš nezmíníl Marcimu o "vymazání" "podpisu" Horčického - nakonec
to nevěděl ani Vojnič před jeho objevem téhož.
. V současném stavu je folie docela viditelně poškozena, takže můžeme
bezpečně předpokládat, že celá škoda byla udělána jeho lidmi. Každopádně to
překrylo původní vymazání natolik, že nemůžeme určit, které je které. Dostal-li
však Bareš VM nelegálně, měl by pro vymazání dobrý duvod (nebo zloděj,
který mu to prodal). To by odpovídalo i zaměrným Barešovým misinformacím
v jehi dopise Kircherovi (viz zde, BAREŠŮV DOPIS KIRCHEROVI), např.
zdá se, že chtěl, aby Kircher řešit šifru, ale ne už obsah z VM - teda zcela
nemožný úkol!
5) Prohlášení, že Marciho dopis byl nalezen s rukopisem. Zatímco Vojnič
prohlásil, že Marciho dopis byl nalezen s rukopisem, neuvádí detaily (byl dopis
připojen provázkem, či přilepený uvniř, vložen nebo ho jen našel ve stejné
krabici s VM?). Víme, že taková náhoda je poměrně neobvyklá - kolik rukopisů
má takové štestí? Ale je to pravděpodobné. Avšak proč tam nebyly i Barešovy
poznámky? Ty jistě vypovídají více o obsahu rukopisu než Marciho dopis :-).
Škoda, že Vojnič neuvedl svědka, který ho vidělvybírat dopis z knihy. Dopis
byl pravděpodobně přilepen voskem nebo lepidlem na vnitřní stranu přední
desky - na karbonové datování krytu se zapomnělo :-).
Dalším zajímavým vodítkem je to, že exlibis štítky Petruse Beckxa se nacházejí
v dokladech doprovázejících VM. Poté, co dopis byl oddělen od rukopisu,
nemáme tedy žádný důkaz, že Pražský rukopis je ten, který našel Vojnič. Pokud
jde o další fakta: Vojnič slíbil prodávajícímu ( on neříká komu, zde tedy asi
páterům) že neprozradí žádné "detaily" z prodeje a dodržel své slovo až do své
smrti. Zní to zbytečné, protože prý tam byl alespoň jeden konkurenční kupující,
o jaké tajemství teda vlastně jde? A kdo byl ten, jehož opravdu chránil
Vojničův slib?
6) Predpoklad, že VM je stejný rukopis, o kterém Marci psal v dopise. Je
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jen jeden dukaz - Vojničovo prohlášení, že dopis byl nalezen s VM. Také neze
nic v dopise spojit to s tím, co můžeme videt fyzicky ve VM. Dalším důkaz byl
proto potřeba, a pak, jako zázrakem, byl skrytý "podpis" nalezen. Samozřejme
je celý příběh kolem něj záhadou, stejně jako konkrétní folie, zejména v oblasti,
která ukazuje chemické poškození. Vojnič nechal povrch folia natřít nějakou
látkou, aby podpis stabilizovat, ted aaby byl viděn normálně. Toto poškození
zřejmě pokračovalo i nadále v pruběhu posledního století, od doby chemického
"ošetření" folie. Opět platí, že pouze ta stará Xeroxová kopie nejlépe ukazuje,
co bylo asi vodět ve Vojničově době. Ještě méně je vidět dnes - už skoro nic
pod ultrafialovým světlem a ještě méně při skenování folia v barvě (viz 2
články VYŠETŘOVÁNÍ FOLIA F1R) . Mimochodem, chemické ošetření
nebylo opravdu nutné, jestliže "podpis" se objevil jasně už na "špatně vyvolané
fotokopii", podle slov Vojniče. To byl přece dostatečný důkaz . . .
7) Okolnosti nálezu VM ve vile Mondragone a role bratrů Stricklandů.
Vojnič koupil VM od jezuitů z Villy Mondragone v roce 1912, s pomocí otce
Stricklanda pod slibem mlčenlivosti a toto tajemství očividně zatajil navždy. Na
základě skutečností zjištěných sleěnou Nill poté, co manželka Vojniče zemřela,
zveřejnila dosud neznámou korespondenci. Je to korespondence mezi Vojničem
a otcem Giuseppe (Josefem) Stricklandem a jeho bratrem Paolo (Pavel). Jejich
plné jméno bylo vlastně Strickland-Scerberras. Giuseppe byl prefektem
Collegio Mondragone v roce 1888, 1893 a 1894, a ctihodným otcem v roce
1903 a 1912-1916). Paolo, který také studoval na Mondragone (byly tam ctyři
bratri a všichni tam studovali ) byl zřejmě známý Vojniče, neboť pobýval v
Anglii.
Mužeme hádat, že to byl on, kdo pověděl Vojničovi o prodeji, o ktgeréms e
dozvěděl od Giuseppe, Vojniš byl tehdy v Anglii a Paolo možná dokonce musel
zpětně přesvědčovat svého bratra Giuseppe. Víme jen, že to byl "Fr. Strickland,
SJ, který představil Vojniče na Mondragone", ale jeho jméno není uvedeno.
Mohl by to být i nějaký jiný Strickland (bylo jich několik v Anglii v době
Vojniče a alespoň jeden z nich byl Jezuita). Tajemný slib se zřejmě netýkal jen
místa a osob, které prodej uskutečňovaly, ale zejména podmínek prodeje, jeho
legality, obcházení některých právních postupů či dokonce nemožnosti dostat
vývozní povolení italské vlády ( zákony proti takovému vývozu byli přísné už
tehdy). Utajení prodeje však byla porušeno již tím, že tam byl i jiný zájemce
(nebo si tol prostě Vojnič vymyslel?). Ať tak ci onak, když bylo místo prodeje
známo, prodej na Mondragone automaticky vstoupil do provenience.
8) Prodej Marciho dopisu zahraničnímu kupujícímu. Dopis byl jasně určen
Kircheriovi (oslovení: "Muj drahý Athanasie" ...), který byl Jezuita a je divné,
že nebyl založen do sbírek jako ostatní Marciho dopisy, dnes považované za
kulturní bohatství Musea Kircheriana, sbírek, které Kircher sám začal. Je
zřejmé, by měl být nabídnut nejprve prodeji Muzeu a ne Vojničovi. Také je zde
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důvodné podezření, že dopis nebyl uveden při prodeji jako samostatná položka
a \da kniha sama byla schválena pro prodej ze strany nadřízených v
Mondragone. Vypadá to, jako by to bylo přilepené uvnitř rukopisu, aby to
vypadalo jako část rukopisu, protože by jinak mohly italské úřady
zkomplikovat celý prodej.
Vojnič byl zřejmě pevně přesvědčen, že potřeboval dopis pro provenienci VM.
Otázkou je pak, zda dopis byl opravdu vložen do VM Kircherem, nebo až
později Fr. Stricklandem, aby byl nenápadný. Kupodivu, všechny Marciho
dopisy byly původně Kircherovým majetkem a všechny ostatní - kromě toho,
který byl nalezen ve VM - jsou stále součástí Musea Kircheriano. kde se ostatně
nachází i dopis od Bareše.
9) Nejasné podmínky pro export z Itálie. Jak jsme řekli, všechny prodeje
artefaktů cizincům vyžadovaly potřebné schválení od italských státních
úředníků. To by mohlo být těžké nejen pro prodávajícího VM, ale i pro dopis
sám. Nemáme žádné podrobnosti o transakci, a pokud tam byly některé
nesrovnalosti, mohly způsobit problémy dokonce i později Vojničovi. V tomto
případě byl asi slib dán Vojničem hlavně proto, aby ochránil jeho samotného :). Proto dodržovala ten slib i jeho manželka až do své smrti , než odhalila jeho
tajemství ve svém dopise MIss Nill. Měla strach, že by mohla být nucena vrátit
VM nebo i být potrestána? VM pak společně, podle poslední vule Vojniče,
zdědily obě ženy, možná proto, aby musely sdílet to tajemství také. Pokud něco
Ethel slíbila, pak vyzrazením to MIss NIll svůj slib porušila.
10) Nezájem jesuitů o VM. Societas Jesu bylo zřejmě jedno i po zveřejnění, co
se stalo s VM. Ani ani italská vláda, ani Societas Jesu nebo dokonce Vatikán
neprojevili zájem žádat VM zpět. Samozřejmě, v případě, že VM byl fraud,
podvod, nestálo ani za to o něj žádat - to jim mohl někde vyzradit už Kircher.
Jezuité by navíc mohli mít problémy uplatnit právoplatné vlastnictví: VM byl
již označen jako osobní majetek otce Petruse Beckx, 22. generála Tovaryšstva
Ježíšova. Jeho ex-librius byl přidáno zřejmě nezákonně na mnoha
dokumentech, aby se zabránilo jejich přebírání italskou vládou v době
Risorgimenta, kdy byl nelegálně přestěhován z Collegio Romano do
Mondragone. Nic není známo ani o osudu VM během let, kdy vláda
potlačovala jezuity (1773 až 1814). Jejich úkryt dokumentů je pochopitelný, ale
jistě přece plánovali převzít tyto doklady zpět, když bylo po nebezpecí. Situace
byla zcela normální už v roce 1912, kdy Pius X koupil mnoho knih z
Monragone pro Vatikán.
Jedinou možností bylo, že páteři z Mondragone měli nejprve nabídnout VM k
prodeji Museu Kircheriano (nebo alespon dopis Marciho). Místo toho, téhož
roku jej klidně prodali cizinci. V neposlední řadě i Vojnič sám měl nabídnout
Marciho dopis pro prodej Museu Kircheriano, kde byla celá sbírka Marciho
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dopisů. V té době už byl Marci uznáván jako světoznámý vědec. Marciho dopis
obsahoval název "Athanasius" a to bylo dobře známé jméno, byl to známý
Jezuitský vědec. To se muselo stát veřejně známým, když Vojnič udělal
fotokopie dopisu a zveřejnil je. Societas Jesu zrejmě nenašla nikde žádný
záznam, a proto žádná akce byla učiněna a v případě podezření na podvod bylo
lepší nedělat vubec nic.
11) "Zázračné" objevení skrytého "podpisu" v VM. Tento "zázrak" ovšem
nebyl vymodlen Jezuity :-). Na začátku bylo jen Vojničovo slovo jako důkaz,
že VM je Pražský rukopis, ale to některým nestačilo. A pak najednou přišel
skutečný ůzázrak: nebylo to písmo na zdi, ale přímo na pergamenu. Vymazaný
"podpis" se jménem Horčického se zjevil a tak vhodně doplnil i vazbu mezi
Rudolfem II a Horčickým, později snad i Barešem. Tak se stalo, že:
a) Jméno Horčického potvrdilo, že VM byl jednou v Praze b) Horčický byl
bohatý dvořan Rudolfa II, zde tedy vazba na Rudolfa c)A máme tu i potřebnou
překlenutou časovou periodu jakožto dosud chybějící článek mezi Johnem Dee
a císařem, navíc s Barešem a od něj k Marcimu a Kircherovi. Horčický se proto
velmi dobře hodí jako poslední majitel před Barešem, o kterém se dozvěděl
Vojnič z dopisu Marciho, ale zřejmě neznal jeho jméno.
Zatímco tam byl motiv, prostředky a příležitost, netvrdíme, že to byl Vojnič,
kdo vymyslel onen "podpis". Může být, že skutečně tam to jméno bylo dávno
předtím a bylo později vymazáno, i když nevíme kým. Ze stejného důvodu,
možná vtipu, mohl zahrál celý podfuk Vojničův asistent. To se už stlao
několikrát v historii lidstva - podobný vtip zahráli pomocí pulců na Paula
Kammerera, nebo dokonce vtip, který zahrál Andreas Mueller na samotného
Kirchera. Vojnič však okamžitě nepovažoval exlibris za "podpis", Vojnič tvrdil,
že je to věnování od Rudolfa Horčickému - navzdory skutečnosti, že byl ve
špatném místě, ve špatné latině a špatnou rukou. Padělatel zřejmě nikdy neviděl
Horčického podpis.. Dva z nich byly objeveny teprve nedávno, viz můj článek
"NOVÝ PODPIS HORČICKÉHO) To, co jsme si všimli, byla gramatická
chyba v latinské deklinaci - Jacobi je genitiv, ukazuje na vlastnictví (koho,
čeho), a ne dativ "Jacobo" ( komu, čemu). Chcete-li navrhnout věnování pro
dárek, použíjet termín "Jacobo", ne Jacobi, jako "podepisovatel" ve VM .
Vzhledem k tomu, že "podpis" je napsán v nepropojeném písmu, poměrně
moderním písmem a neznámým pisatelem, mužeme vyloučit Rudolfa stejně
jako Horčického a sdát táři "podpisu" do kterékoliv pozdější doby" (viz mé
články "ANALÝZA RUKOPISU NĚKTERÝCH MOŽNÝCH AUTORŮ VM"
a "VÍCE O DR. RAPHAELU MNIŠOVSKÉM"). Je také dost podezřelé, že
žádný výmaz nebyl zaznamenán před "objevením podpisu" a jeho stopy nelze
jednoznačně identifikovat ani nyní. "Podpis" má všechny znaky podvodu a i
vymazání je zpackané.. Bylo tam ale vůbec nějaké vymazání? Kopie před
ůzázrakem" nebyly zveřejměny, pokud vím.
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ZDROJE DEZINFORMACÍ
12) Paní Ethel Vojnic a Miss Nill . Velmi málo je možné ověřit si o těch dvou
dámách, ale obě spolupraacovaly na řešení VM, které zadávali jen svým
oblíbencům. Lionekl Strong se několikrát marně pokoušel získat kopie vzorků
VM, ale marně. Zatímco Vojnič zveřejnil alepsoň něco a zřejmě si upřímně
přál, aby někdo Vm rozluštil, ony měly jiný zájem.
Je také zajímavé, že Vojnič nikdy VM neprodal, ani dokonce nenabídl k prodeji
- možná proto, že nebylo možné ověrit jeho "původ" (viz můj článek
"MONDRAGONE NAVŽDY?"), možná i pro jiné důvody. Například by asi
nikdy neprodat podvodné nebo ilegálně získané dokumenty - jeho integrita by
byla jistě v sázce. Neobvyklá je také skutečnost, že se po jeho smrti obě dámy
staly - podle jeho vůle - společnými vlastníky VM. Měly snad chránit společné
tajemství? V tomto případě alespoň jedna znich nesplnila slib :-).
Slečna Nill samozřejmě mohla předstírat, že tajemství nezná, přinejmenším
ještě před rokem 1960. Je docela možné, že to ale nejen věděla, ale úmyslně
dala mylné informace de Riccimu pro jeho katalog z roku 1937 (v katalogu je
rukopis 408 považován za VM a de Ricci se zmiňuje o pomoci od Anny M. Nill
- 23 let predtím, než Ethel zemřela!). Koneckonůu, žádný záznam o VM před
De Riccim jinde neexistije v celé Itálii neexistuje. Pokud jde o prodej VM, H.P.
Kraus byl zaměstnavatel slečny Nill a sám se pak snažil po několik let VM
prodat , ale nešlo to. A tak VM skončil jako dárek Universitě of Yale.
13) Prof. William Romaine Newbold. Vypracoval Baconovu legendu z
Marciho dopisu do extrému a napsal knihu (1928, The Cipher of Roger Bacon),
kde "potvrdil", že autor VM byl opravdu Roger Bacon. On také prohlašoval, že
vyřešill VM kód a přiřadil Baconovi nějaké pozdější objevy, jako mikroskop a
podobně. Po nějakou dobu byl Newbold oslavován, a to navzdory skutečnosti,
že nikdy nezveřejnil jeho metodu a nikdo si to dvakrát nezkontroloval. První
vědec, kdo to udelal, byl J.P Manly a jeho rozsudek byl krutý: řekl, že se
Newbold hrozně mýlí. Newbold tvrdil, že mu Vojnič (1928, dva roky před jeho
smrtí!), tvrdil, že našel VM v nějakém rakouském hradu. Pokud je to pravda,
pak by se jen težko vysvetlilo, jak se tam dostal VM z Itálie (tj. od Kirchera) a
proč bylo nutné "tajemství Mondragone" zamlčet.
Pravda, Čechy byly v roce 1912 stále ješte součástí Rakouské říše, ale je to
spíše jen další dezinformace (poznámka: nemusí ale být, Mnišovský tvrdil, že
našel nějaké rukopisy pro Rudolfa II v Severním Rakousku!). Je možné, že by
se Newbold prostě mýlil? Sotva, ten jistě žil jen pro VM! Anebo to Newbold
vymyslel sám, aby pomohl Vojničovi něco zakrýt? O tom pochybuji, je více
pravděpodobné, že byl jen další obětí vojničovské fámy. Celá tajemná
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atmosféra kolem původu VM mohla být samozřejmě jen prodejní trik, kdyby
Vojnič chtěl prodat VM. Ale o tom pochybuji.
14) Rukopis sám. Téměř každý VM badatel si všiml rozporů ve VM. Za prvé,
rukopis nelze vyšetřovat normálními metodami: výsledky si odporují. Nejen
vzhledem k tomu, že má neznámého autora, neznámý skript a neznámý jazyk,
ale také, že některé závěry jsou náhodné, nepřímé, nejasné nebo dokonce
kontroverzní. Jak už jeden z výzkumníků řekl: každý nový objev přináší
alespoň dva nové problémy. Neshody jsou všude: číslování fólií, elegantní,
zkušený rukopis textu a přesto zcela amatérské obrázky, které nezapadají do
žádné formy a není možno je rozluštit - a to ani slavnými odborníky.
Taktéž tajemné obrazy nahých žen a podivné "vodní instalace", připomínající
více anatomické částí lidského těla nebo cokoliv jiného. Astronomické /
astrologické kruhy s některými, ale rozhodně ne se všemi vlastnostmi
horoskopů, nebeské mapy nebo vše, co ještě čeká na vyřešení. Není divu, že
něteří badatelé považují VM za podvrh a někteří dokonce přišli s teorií
"zakódovaného miš-maše" , blábolu (vzi zde jinde). . Netřeba dodávat, že po
sto letech jsme stále ješte na samém začátku: každá metoda se zastavila příiš
brzo nebo se autoři poddali - to je mnohem horší - různým mystifikacím.
15) Vymazání "podpisu". Jak jsme se již zmínili, vymazání samotné je
sporné, protože oblast je pokryta chemickým poškozením způsobeným
Vojničem nebo ještě starší chemickou "léčbou (ono vymazání). Opět platí, že
"podpis" je jen vágní a je těžké předpokládat, že někdo jen použil špatné
chemikálie a pak se najednou objevil tajemný nápis. Vojnič to popisuje takto:
fotokopie (on říká "photostat", byla to očividně nějaká jiná technologie než
fotografie, ale proč, když už existovala fotografie? ) - a papír byl náhodou málo
vyvolán, tak se stal tajemný nápisl viditelný. Dalším vyvolávámím nápis
zmizel. Vojnič ale pak ještě použíl jiné chemikálie, přímo na opergamen, a by
písmo "zviditelnil"
Myšlenka o viditelnosti pod ultrafialovým světlem byla použita samozřejmě až
později a používá se dodnes. Chemické ošetřování bylo zřejmě velmi
neprofesionální a co víc, asi nebylo ani nutné ( stačila ta fotografie). Chemické
poškození (a následná oxydac plus efekt světla) zřejmě pokračuje dodnes.
16) Pověst o Rudolfu II a Johnu Dee. Šeptanda citovaná v dopise Marciho o
prodeji VM Rudolfovi II (kteroužto legendu dostal od Dr. Rafaela
Mnišovského) urcitě vznikla v Praze a je zaručeně jen informaci z třetí ruky.
Kdo byl jejím původcem je težké říci, ale nemuže to být Dee, protože byl ten
rok vyhnán Rudolfem z Prahy a navíc pochybuji, že by se s něčím takovým
chtěl rozloučit :-) Jméno Dee není i navíc nikde uvedeno v dopise Marciho. Je
pravda, že sbíral rukopisy v anglických klášterech a je pravda, že jednou byl na
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osobní návštevě u Rudolfa, když byl v Praze. Ale jak on sám napsal ve svých
denících, jeho návšteva byla neúspěšná a jediná kniha, on které mluví v
souvislosti s návštěvou byla jeho vlastní, Monad Hieroglyphica . Rudolf se mu
přiznal, že tomu moc nerozumí. Dopis Marciho tak přispěl k pochybné
provenienci rukopisu VM. Netřeba dodávat, že pověst převažuje i dnes a
opakuje se znovu a znovu, takže je pro mnohé téměř nezvratnou skutečností.
17) Pověst o Baconovi.. Zatímco je bacon jmenován už v dopise Marciho, je
možné, že VM pochází opravdu od nějakého cizince, ale sotva však od Bacona.
Je poněkud pochybné, proč by Roger Bacon zašifrovával text, když obrázky
samy by každému odhalili spejení VM s esoterikou či magií, tedy s
"kacířstvím? Víme, že františkánský mnich Bacon byl mnohokrát disciplinován
pro jeho spisy a tak by bylo poněkud pošetilé, aby vystavil své dílo zbytečnému
riziku . Skript, styl a obrázky se samozřejmě nepodobají Baconovu stylu vůbec.
Je také pochybné, že protestant Dee - a to je nedílnou soucástí pověsti - bude
prodávat takový cenný anglický dokument (pravděpodobne nejcennější ze
všech dalších rukopisů, které vlastnil) nějakému cizinci, a co více, "papeženci"
Rudolfovi.
Zajímavé však je toto: zde již jmenovaný páter Giuseppe Strickland, jehož otec
byl Angličan, napsal jeden článek o Bonifaci ze Savoye, arcibiskupovi z
Canterbury a současníkovi Rogera Bacona - takže byl zřejme odborníkem na
toto období dějin i Bacona. Takže Guiseppe nemohl přehlédnout Baconovo
jméno v dopise Marcimu a jestli je nekdy videl, jiste měl možnost po mnoho let
v Mondragone. studovat VM. Proto, pokud autorem VM byl Roger Bacon, bylo
by VM skutečným pokladem pro jezuity Mondragone nebo dokonce i pro
Vatikán!
18) A pak prišel Horczicky. . . Neexistuje žádný jiný vztah mezi Horčickým a
VM než jeho "podpis" ve VM. Víme, že to je jeho jméno: Název de Tepenec
byla dán pouze jemu a nebyl přenosný na jeho děti. . A zatímco hrad Tepenec
existovala dve ste let dríve, než on dostal jeho nobilitatio, byl už v troskách v
dobš Horčického. Horčický si ho zřejmě vybral z tohoto důvodu, sám žádný
hrad neměl :-) Už jsme zmínili, že "podpis" není v jeho rukou a jeho písmo
nelze ztotožnovat s žádnou konkrétní osobou epochy kolem (viz muj článek
zde, "ANALÝZA RUKOPISU NĚKTERÝCH MOŽNÝCH AUTORŮ VM").
To ovšem za předpokladu, že je tím chybějícím článkem (viz bod 11)
provenience.
Jako autor, Horčický je asi mimo podezření - nebyl zručný v kryptografii a
dokonce i pro jeho jeden pamflet potřeboval pomoc některých vzdělaných
jezuitů. Samozřejmě, že byl dost bohatý na to koupit rukopis od Dee přímo.
Ano, byl dost bohatý i na to, že vlastně půjčoval peníze i Rudolfovi. VM mu ale
mohl být darován Rudolfem II z nějakého záhadného důvodu. Mohla by to být
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záruka za půjčku, nebo dokonce jako zaplacení po smrti Rudolfa II. Ale my
víme, že Horčický již dostal od Rudolfa Mělnícký hrad, který pak držel a VM
cena byla samozřejmě mnohem menší než půjčka.
Jenže po smrti Rudolfa asi neměla státní pokladna dost peněz - už Matyáš
musel rozprodat hodně Rudolfových sbírek. Pokud VM byl v Horčického
vlastnictví, bylo to zřejmě až po císařově smrti, kdy ho od Horčického koupill nebo jakýmkoliv jiným způsobem získal - , jsám Bareš. l Horčickéhhodům byl
hend po jeho zatknutí vykraden davem, to už bylo po defenestraci. v roce 1922
se vrátilz exilu, po roce zemřel a jeho knihovna a většina z jeho světských
statků pak dostali jeuzité vPraze - ovšen nikd enení zápis o VM.
. Netřeba dodávat, že role Horčického v provenienci byla jne pasivní - byl jen
vlastník a sběratel knih. "Podpis" byl zvažován mnohými - a ještě je - jako jeho
exlibris, nicméně nemá žádné doprovodné logo či datum, zatímco jiné knihy ve
vlastnictví Horčického to mají - už jsme ukázali (viz články HORČICHÉHO
PODPISY a ANALÝZA RUKOPISŮ MOŽNÝCH AUTORŮ VM) . Podpis
prostě nebyl jeho rukou a byl pravděpodobně napsán nějakým archivářem
Také byl později vymazán někým, kdo asi měl dobrý důvod zakrýt, že
Horčický kdy byl majitelem VM. skrývat, že Horczicky byl kdysi majitelem.
Mohl to být sám Horčický, nebo čloěk, který VM ukradl, nebo Bareš. Ani bareš
ani Marci však mluví o nějakém vymazání a §ůvodně si ho nevčiml ani
Vopjnič. je možné, že to vymazání bylo jen narafičeno, aby se dokázalo, že
"podpis" není dílo novověku, ale že uř tma byl dříve a že byk vymazán . . .
19) Moderní, ale nepotvrzené příběhy a záznamy. VM provenience vede ku
mnoha nedorozuměním, teoriím a fantasmagoriím, které byly - a mnohé stále
ještě jsou - uznány za úžasných nálezy a vize. Je pochopitelné, že vědci museli
použít nějakou inspiraci k překlenutí mezery v historii, ale existuje příliš mnoho
spekulací než ověřitelných faktů, zejména těch spojených s "podpisem" ve VM.
Některé iluze se objevují znovu a znovu. Například, žádná z rostlin ve VM
nelzevůbec identifikovat "jako celek", že z této planety. Přesto to neodrazuje
ani botaniky odtvrzení, že to jsou fotky některých známých bylin nebo rostlin.
Ale herbář se používá hlavně pro identifikaci skutečných rostlin, takže jejich
obrázky musí být přesné a mít všechny potřebné detaily pro identifikaci
(srovnej nádherné obrázky v Mathiolliho herbáři ze 16. století). Žádná taková
péče není zřejmá ve VM: obrázky vypadají jako je koláž z různých částí
různých rostlin, některé se dokonce vzpírají biologii, jak ji známe.
Jiný příklad: lingvisté se snaží dokázat, že VM je napsán v přirozeném jazyce,
bez zakódování - a to i přes skutečnost, že nemohou přijít s žádným takovým
jazykem, jeho slovní zásobou, více či méně konzistentní gramatikou a nemohou
se dohodnout ani na abeceda samotné. Nedávno publikované knihy jsou buď
kompilace již známých věcí nebo literatuře, která připomíná "Šifru mistra
Leonarda" od Dana Browna. Ano, jsou to velmi vzrušující čtení a také jano
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"Šifra" předstírají, že jsou založeny na faktech. Ve skutečnosti, nejsou nic víc
než exotické představy a slouží více k fantazírování než k poskytování cesty,
jak naléz tpůvod VM.
- Je tedy VM originál nebo pod,fuk? Už ve středověku bylo mnoho dílen na
výrobu falešných rukopisů a mniši je psali tak rychle, jak jen mohli. Ale vždy
byly nenápadné, hodn reálné a také docela čitelné. VM zřejmě nic neředstírá, je
nejasný od začátku až do samého konce. Zřejmě to bylo z nějakého zvláštního
důvodu a patrně nebyl k prodeji vůbec. Také ve středověku byly rukopisy byly
velmi drahé zboží a nikdo by nešl do tak namáhavé práce, pokud neměl jistou
prodej na mysli, a to je nemožné u rukopisu, který nemůže nikdo přečíst.
Pokud jde o Voyniče, v rozhodl by se přes všechny těžké a časově náročné
prác, vyrobit podfuk a pak ho ani nechtít prodat? Co by tím chtěl dokázat? Na
druhé straně je možné, že by ti dva bratři jezuiti vyrobili VM jako žert ( třeba
ještě v době, kdy byli studenti) a to jen proto, že řekněme našli jen Marciho
dopis, který je inspiroval?
je možné, že to Vojnič později objevil a podezírla je do konce života. pak by
jistě nechtěl prozradit, kde VM dostl :-) Ze stejného důvodu, by možná nikdy
neřekl celou pravdu, a to ani jeho Ethel. Ne, nemyslím si, že můžeme najít
kompletní původ na základě nedostatku faktů a skutečností. Naštěstí se můžeme
pokusit o dekódování VM, jak textu tak i a obrázků, i navzdory tomu, co dne
provenience říká .I když jsme objevitli více informace, nejtěžší úkol je ještě
před námi.
Reference:
"NOVÝ PODPIS HORČICKÉHO
" ANALÝZA RUKOPISU NĚKTERÝCH MOŽNÝCH AUTORŮ VM"
"Více o Dr. Raphael MniŠOVSKÉM, vše © Jan B. Hurych
Poznámka:. Chtěl bych poděkovat následujícím výzkumným pracovníkům,
jejichž pozorování jsem zde uvedl, případně rozvedl: Johnu Reynoldsovi, Dana
Scottovi, Berj N. Ensanianovi a Xavieru Ceccaldi (zvláště na jeho tránce)
http://www.geocities.com/voyms/
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DOPIS J. M. MARCIHO ATHANASIOVI
KIRCHEROVI

Tímhle to vlastně všecko začalo: magister Bareš, který vlastnil VM (údajně po
Horčickém), zemřel a věnoval rukopis svému dobrému příteli, Dr. Marcimu z
Karlovy Univerzity. Ten jej pak věnoval svému příteli, jezuitskému profesorovi
Atnanasiu Kirhcerovi v Římě. Přitom mu poslal dopis, který mu měl objasnit
situaci, ale který - alespoň podle mého úsudku - víc zahalill než odhalil. Ale o
tom si už přečtěte v poznámkách dole (v textu označeny jako P-X). Nejprve zde
ale uvedu můj překlad toho dopisu do češtiny.

DOPIS J. M. MARCIHO ATHANASIOVI KIRCHEROVI
(Podle anglického překladu Johna Tiltmana z latiny, citovaném na stránce
René Zandbergena, přeložil do češtiny J.B.Hurych )

Úctyhodný a zasloužilý pane, Velebný Otče:
Tuto knihu, kterou jsem zdědil od mého blízkého přítele, jsem se rozhodl
poslat Vám, můj drahý Athanasie, hned jak se stala mým majetkem , (P1)
neboť jsem přesvědčen, že ji nemůže přečíst nikdo jiný, než Vy. (P2)
Původní majitel knihy se vás jednou tázal na Váš názor dopisem (P3),
přičemž Vám okopíroval a poslal část knihy, o které se domníval, že by
pak mohl přečíst zbývající část, ale v té době vám odmítal poslat (P4)
samotnou knihu. K jejímu dešifrování věnoval svou neustálou snahu, jak
je patrné z pokusů, které vám tímto posílám (ještě P4) a jeho naděje ho
neopustila až do smrti. Ale jeho snažení byly neúspěšné neboť Sfingy jako
tato ( míněno záhady, pozn. J.H) poslouchají jen svého mistra, Kirchera.
Přijměte tedy tento dar, i když hodně zpožděný, jako výraz mojí úcty, a
propracujte se překážkami, budou-li nějaké, jako obvykle s úspěchem.
Dr. Rafael (P6), který učil Ferdinanda III, tehdejšího českého krále,
češtinu, mi řekl, že tato kniha náležela císaři Rudolfovi a že dal člověku,
který mu ji prodal (doslova přinesl," doručitel" j.h.) 600 dukátů (P7).
Věřil, že autorem byl Angličan Roger Bacon (P8 ). To nehodlám posoudit;
je na Vás, abyste určil, jaké stanovisko bychom měli nadále zaujmout
(P9), Vy, do jehož laskavosti a přízně se bezmezně oddávám a zůstávám,

file:///C:/0/VM/a16.htm

2016-04-12

voynich

Page 2 of 3

Joannes Marcus Marci z Kronlandu(P10)
Praha, 19 srpna 1665
(díky nečitelnosti poslední číslice se uvádí někde i datum 1666, poznámka j.h.)

Poznámky:
P1 - Marci sice tvrdí, že VM posílá hned, ale zdá se, že si jej pár let nechal
(viz web R. Zandbergena)
P2 - Přečíst, míněno vyluštit.
P3 - Marci majitele nejmenuje, Kircher ted jméno zná. Šlo o Bareše, který
poslal Kircherovi dopisy dva, jen druhý se zachoval. V jiném odpse Kircherovi
podává Marci na Bareše dobré reference.
P4 - Bareš poslal vzorky s oběma dopsiy a podobně nakonec i s knihou.
Všechny vzorky se ztratily. Obzvláště zajímavé by byly ty poslední, obsahujííc
zřejmě i Barešovy pracovní poznámky či historii VM.
P5 - Kircher už tehdy "vyluštil" nějaké hieroglyfy a byl skutečně asi jediným
kdo tehdy mohl VM přečíst. Později se zjistilo, že se mýlil ( vyluštil je teprve
Champollion). P6 - Dr. Raphael MNišovský, známý advokát aosoba u
císařského dvora P7 - Je pochybné, zda Dee či Rudolf někdy VM vůbec viděli,
viz jiné moje články. Formulac eje navcí nešťastná: "doručitel" mohl být
majitel anebo posel. Mohl to být i Mnišovský, který se chluvil, že kdysi pro
Rudolfa sháněl staré rukopisy v Horním Rakousku). Oněch 600 dulátů se
náhodně shoduje s deníkem Johna Dee, i když Dee neříká, za co oněch 640
dukátů dostal . Johna Dee "objevil" pro VM historii až Vojnič.
P8 - Autorství Bacona už bylo spolehlivě vyvráceno, viz web R. Prinkeho.
Opět, klamná formulace: vztahuje se "věřil" na Rudolfa, Mnišovského nebo
jen na "doručitele"?
P9 - Marci naznačuje, že to, co mu Mnišovský řekl, může být jen šeptanda.a
jasně nechce zaujmout stanovisko co do pravdivost Mnišovského informace.
Zřejmě s náím ale mluvil osobně a citovla ho verbatim.
P10 - púospid není opsán marciho rukou, byl už tehdy téměř slepý. je
zajímavé, že s eneví, zda Kirckher vůbev VM dostla - dopis ano, tn se
zachoval. je zajímavé, že skoro rok po tom s eptá Jezuita Kinner Kirchera, jak
pokračuje jeho práce na VM. patrně ani tehdy nedoslta Marci odpověď - z apůl
roku na to zemřel. nedočkal s eani udělení čestného člšnství Anglické
královské společnosti anuk, které už jen čekalo na schválení . .
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KOLIK RUKOU PSALO VM?

V tomto článku se zabýváme teorií kapitána Prescotta H. Curriera, která tvrdí, že VM psalo
více rukou (rozuměj autorů nebo písařů). Pokud by měl pravdu, mělo by to velký vliv na naší
srovnávací studii možných autorů. (viz článek ANALÝZA MOŽNÝCH AUTORŮ RUKOPISU
VM )

KOLIK RUKOU PSALO VM?
30 listopadu 1976, na jednodenním semináři nazvaném "Nový výzkum Voyjničova rukopisu ",
který se konal ve Washingtonu, prezentoval pan Currier dvě přednášky. Tam také poprvé
vyslovil teorii, že na psaní VM se podílelo několik písařů, což prý lze dokázat nejen písmem,
ale i statisticky odlišným "jazykem".
Dokument "Papers on the Voynich Manuscript" z téhož dne, který je zápisem jeho přednášky
editedovaným spivatelkou M. E. D’Imperio (co napsala o VM knihu "Vojničův rukopis elegantní záhada", která je dnes jakousi biblí pro všechny zájemce o rukopis) je prezentován v
celém zněním na netové stránce René Zandbergena
( http://www.voynich.nu/extra/dimperio92c.htm)
Currier tvrdí, že nejen našel v rukopise "několik rukou" ale i několik "jazyků". Tím chce
zdůvodnit, že rukopis, jakožto hoax (podvrh), by bylo daleko těžší vysvětlit.
Jeho tvrzení se dá ovšem lehce vyvrátit: mnoho podvrhů bylo děláno při spolupráci několika
osob. Co se týká jeho termínu "jazyk", on sám přiznává, že je to jen vágní přirovnání a jeho
důkazy jsou dány vlastně jen statistikou textu. Vyhodnocení teda není lingvistické a může se
totiž pořád ještě jednat o různé texty, které jsout jen náhodným seskupením písmen.
V první sekci, tzv. herbářové (folio 1 až 25), prý objevil jedne druh písma (a označil ho A)
zatímco zbytek - folia 26 a výše - jsou "statisticky odlišná", tj. podstatně jiná. Zanedbáme fakt,
že jeho číslování stránek je poněkud matoucí a uvedeme zde jeho souhrn.
- Herbářová sekce (stránky 1 to 112, každý list, tzv. folio, má dvě stránky, folio se vyznačuje
stranou horní - index má r - a dolní - index má v.)
- Smíšená sekce (str. 113 - 132), zde neudává detaily
- Astrologická sekce (str. 133-146) většinou písmo A, poněkud více vyznačené.
- Biologická sekce ( str. 147-166) je písmo zcela jiné, označené jako B.
- Farmaceutická sekce ( str. 167-211, str. 167-173 a dvě folia (str. 193-198), vše v jazyce B,
zbytek v jazyce A. Currier tvrdí, že v rukopise je až 9 rukou, ovšem sám uznává, že "jde
možná jen o iluzi"!
- Receptová sekce ( str. 212-234) má jen jedno folio, ale zato zcela odlišné ofd ostatních.
Jazyk je pak "modifikované B".
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Potud Currier, ale už i předběžné pozorování vzbuzuje pochyby. Je zajímavé, že Currier nalezl
jen dva jazyky, ale o to více rukou, takže už to svědčí o slabosti jeho teorie. Modifikovaná
ruka (míněn autorův rukopis - vidíte, čeština má pro to bohužel stejný výraz jako pro
"dokument psaný rukou") je sama o sobě nesmysl - buď je to ta samá ruka třeba téže, ale starší
osoby, pak je ovšem zbytečné to vůbec rozlišovat, nebo je to ruka zcela jiná, ale pak to není
žádná modifikace. Další výzkumníci jen ještě přidávali další "ruce" čímž celou teorii jen
zkompromitovali.
Currier tvrdě odmítl pokusy přijmout jiné vysvětlení, aniž by například uvažoval, že lidský
rukopis se mění s časem (stáří, nemoc - ať tělesná či dušební, zranění, vliv léků či dokonce
alkoholu) a že je dokonce možné, aby se měnil i zpět ( například u ruky v době zranění či u
alkoholu po vystřízlivění. Specielně u spisů, kde sepsání trvalo autorovi dlouhou dobu, se
zcela nutbě musí s nějakou změnou počítat. Pak zde máme mechanické faktory: ostrost pera,
hustotu inkoustu a hrubost povrchu pergamenua; i ty je třeba vážně uvažovat a ne předem
eliminovat.
Na druhé straně, statistické změny v textu jsou možné, ale jejich podoba s určitou "rukou"
může být čistě náhodná nebo dokonce fikticní (jak o tom vědčí neumérně velký počet
Curierových "rukou"). Mechanické důvody zkreslení písma u téhož "pisatele", tj. ostrost pera,
hustota inkoustu a hrubost povrchu pergamenu se právě mohou projevit jen v určitých
interbvalech a lze je při dostatečném zvětšení celkem dobře odlišit.. Statistické rozdíly v textu
jsou jovšem zcela reálné, ale jejich umělé přiřazení ještě nezaručuje, že se shodují s tou či
onou rukou. Může jít prostě o tutéž ruku, ale prostě jiný obsah: tak například astrologické
stránky používají jiný slovník i stavbu vět, než třeba prostý herbář. Jak je ale možné, že pisatel
"jazyku" B měl najednou tolik rukou? :-). Spíše jde o stejného pisatele a o ruku, která zestárla.
Pochopitelně, použily-li se při kódování rukopisu různé šifry pro jeho různé díly, rozdíl je také
vysvětlitelný jinak než různými pisateli. Rrovnice "rozdílné ruce = různé mozky" prostě
neplatí v obou směrech. Pokud se jednalo o různé písaře (kopisty), pak by každý potřeboval
svého, zcela jiného autora.
Vzhledem k výše uvedenému,i klasifikace Curriera jsou nešťastné: místo "ruky" měl použít
termín "rukopis" (míněno písmo), protože "ruka" ještě nemusí znamenat i autora. Podobně
"jazyk" by se měl nahradit termínem "obsah", tedy nejde o různý dialekt, ale o různý text či
data. Protože jeho termíny zanecháváme, abychom to ještě více nepopletli, dáváme je ale
raději do uvozovek.
Jeho tvrzení, že až pět písařů pracovalo na rukopise ovšem nevysvětluje, proč používali jen
dva jazyky a ne jeden nebo dokonce hned pět. Největší rozpor ale vidím v tom, že "ruce" jsou
od sebe rozlišeny pouze Currierovým vizuálním pozorováním, zatímco statistické
vyhodnocení textu je zřejmě vědecké a tudíž více spolehlivé.
V dalším jsem použil jsem Currierovy obrazky na http://www.voynich.nu/writing.html , k
rozlišení. Zde se musíme pozastavit na jeho prohlášením, že "je divné, jak mohl grafologický
expert porhlásit, že VM je psáno jen jednou rukou., Vždyť je to zřemé, že jde o více rukou a já
nevím, jak někdo s takovou expertízoou může něco takového říct!" V jedné větě tak
přiznává,že sám tuto expertízu nemá, ale že přesto musí mít pravdu on. Zdá se tedy, že nejen
jeho teorii nepodpořili odborníci v grafologii, ale že jeho terii podporují jen statistické nálezy
v obsahu VM. On ovšem použil svou vlastní, arbitrárně přiřazenou abecedu a pochopitleně
také hned předpokládá, že správnou. Jeho postup byl ovšem spíše emocionální, než logický:
nejprve si všiml písma a pak to dokazoval statistikou. Co má obsah vůbec co dělat s písmem,
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nám bohužel vysvětlit nedovede.
Ovšemže se písmo musí vždy studovat separátně, aby se výsledky neovlivňovaly , obzvláště
jednalo-li se o písaře a ne o autory. Pokud má Currier pravdu, pak by stačil pro ejho teorii
stačil jen grafologický dů kaz. Víme totiž, že člověk nemůže jen tak lehce měni své písmo, ty
zvyklosti získané lety. Většinou píše a přemýšlí o tom, CO píše, ne JAK píše. Ovšem obsah, to
je něco jiného: ten je plně ovlivňován pisatelem a může ho měnit podle libosti. A přitom vůbec
nemusí měnit svůj rukopis.

N8š výzkum by měl tedy potvrdit nebo vyvrátit jeho teorii z hlediska čistě grafologického.
Abychom se teda vyhnuli námitce, že používáme jiné části rukopisu, použijeme stejné vzorky
písma, jako on, vzi níže.

Mary D'Imperio, autorka článku "An Application of Cluster Analysis and Multiple Scaling to
the Question of "Hands" and "Languages" in the Voynich Manuscript" souhlasí s Currierem v
tom smyslu, že posuzuje jen jeho statistiku - jeho expertizu jaskožto grafologa-amatéra vůbec
nebere v potaz. Také ve své knize "The Voynich Manuscript - an Elegant Enigma" se zmiňuje
o tom jen útržkově. Navíc ale cituje čláknky Curriera, které nebyly publikovány a které sjem
neměli k dispozici. N8m ovšem stačí přímo jeho vzorky. Zajímavé také je, že se tam zmiňuje,
jak Currier dal počítačovým expertům přesně vybrané vzorky písma a chtěl na nich předem jen
určené operace, které také sám zvolil. Jak probíhala statistika, víme zhruba z jejího článku a
nemáme důvod ji kritiozovat. Na druhéí straně ale máme pocit, že grafologická analýza na
sebe ještě nechal čekat.

První oblast, kterou jsme studovali, je zobrazena níže a jsou to jen zvětšené výřezyz jeho
vzorků:
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Jelikož se "ruce" A a B liší nejvíce ze všech rukou", soustředíme se jen na ně, jakožto an
nejhorší případ.. Pravda, písmo vypadá jinak, ale už také hned vidíme hlavní důvod: pero bylo
tupé, opotřebované, a inkoust v druhéom vzorku má jinou barvu a hustotu: roztéká se a
vsakuje víc než u prvéhop vzorku. Druhý vzorek je také tmavější a jak sken z Beinecke
naznačuje, šlo také o hrubější pergamen. Tyto rozdíly ale nemají nic společného s tou či onou
"rukou" a proto se raději soustředíme přímo na písmena, jejich tvar a vzájemné dimenze.
Nejprve ale uvedeme grafologická kriteria:
1) Sklon - je typické měřítko individuality, většinou je stejný po celý text. Tam, kde se
základní linka ohýbá, musíme měřit úhel od ní, ne od horizontály. Dělá se řada měření a
zapisují se výskyty různých úhlů do skupin: 90 stupňů, 80, 70, atd. Skupina s největším
počtem zápisů je reprezentační úhel (říká se mu grafotyp).
2) Tlak - se vyznačuje hlavně tlouštkou čáry a kromě tlaku ruky závisí i na peru a inkoustu.
Lidé se zraněním či onemocněním ruky mají obvykle "silné" písmo, ale to neznameníá, že
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mají také normálně "těžkou" ruku.
3) Úprava - tj. pěkné nebo nedbalé písmo, to se ale těžko měří. I zde má vliv pero a zdravotní
stav, ať už fyzický nebo mentální. Většinou je kopírováný text upravenější než psaní přímo z
hlavy, protože nevyžaduje velkou mozkovou činnost :-).
4) Rytmus - zde sledujeme, jak písmo "plyne", zda je přerušované a podobně, ovšem různí
lidé reaguji na jinak stejné podmínky různě.
5) Okraje a mezery - tj. mezery mezi písmeny, mezi slovy a mezi větami. Profesionální
kopisté mají většinou písmo kompaktní, stištěné a navíc pravidelné.
6) Změny v rukopise - tj. pro stejnou osobu. Pouze zřídka uvidíme změny na stejné stránce.
Navíc nevíme, co je "změna" a co je už "druhá ruka". Jen podle větších úseků textu m.žeme
posoudit, kdy se změnil pisatel. Toto profilování jsme raději nedělali. Je zajímavé, že sklon
písma se prý s věkem nemění.
7) Pokles řádku - je dán monoha faktory a obvykle je specifický pro tu danou osobu. Linky
nikdy nejsou přesně horiuzontální a profesionální písaři si proto ve středověku kreslili
pomocné linky. Nic takového ve VM není a tak text běží tu nahoru tu dolů, podle toho kolik
zbylo místa po nakreslení obrázků, které byly zřejmě to první, co autor udělal, rpotože je místy
jasně vidět, jak se jim vyhýbal.
8) Grafické zóny - tj. spodek, střed a vrcholek písma. Maí být zhruba stejně vysoké, a i když
se písmo elektronicky zvětší, jejich poměr se nemá měnit. Jinak je to dobré, spolehlivé
kriterium pro individualitu.
9) Změna rozkmitu či tahu - úhel se může měnit ke konci slova. Leváci se nepoznají podle
úhlu, ale podle jeho trendu, tj. změny úhlu během řádky. Rozbití písmena na úseky, změna
směrů a různá zakřivení, to vše je také individuálním znakem.
10) Roztřesená ruka - nemusí to být jen stářím, ale i nemocí. Někdy je vidět, jen když písmo
zvětšíme, ale apk to nic neznamená.
11) Velká písmena - ve VM máme jen č "vysoká" písmena, ktrerá navíc mohou znamenat
něci jiného - nemůžeme je tedy hodnotit tak, jako malá píásmena.
12) Horní smyčky - zde jen srovnáváme dvě velikosti smyček, charakterový význam smyček
zanedbáme.
13) Dolní smyčky - jekož VM je jediný exemplář, nevíme, zda písmo je typické, tj. tak
navržené nebo zda písař(i) měli svoje specifické zvyky. Opět jen srovnáváme stejné symboly
obou vzorků, jejich velikosti a relativní dimenze.
14) Stínování - věří se, že VM bylo psáno perem (brkem) , které bylo řezáno do tvaru, jak ho
ještěznáme např z plnicích per, tj. rozříznuté uprostřed pro odtok inkoustu. Stínování u
tkaového pera je možné jen směrem dolů nebo do stran. Tlouštka stínů, začátek a uikončení
tahů jsou dobrá specifická kritéria.
15) Individuální písmena - se liší od osoby k osobě. Pokud ne, pak jde o stejnou ruku. Písmo
Vm je ale tka zjednodušené, že je těžko uplatnit individualitu. Ač to dělá srovnání o to těžší, o
to absrdnější je tvrzeni, že se jinaá "ruka" dá poznat na první pohled.
16) Pokrytí stránky - tj. stěsnání, vyplnění plochy a změna velikosti písmen, to vše se
posuzuje.
17) Ostatní - barva, inkoust, pero - o tom sjme už mluvili.
Provedli jsme srovnání obou vzorků a výsledky jsou zde v tabulce:
Kriteria

A

B

Sklon

pravý úhel

blízko k pravému úhlu
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Tlak

normální

vyšší, viz poznámky

Úprava

upravené

víc nedbalé, ale ne drasticky

Rytmus

normální

rychlejší

Okraje a mezery

nepravidelné

nepravidelné

Změny v rukopise malé pro stejné folio malé pro stejné folio
Pokles řádku

nepravidelný

nepravidelný

Grafiké zóny

stejně velké

stejně velké

Změna rozkmitu

nepatrná

nepatrná

Roztřesená ruka

ne

zanedbatelně

Velká písmena

ne

ne

Horní smyčky

stejné

téměř stejné

Dolní smyčky

stejné

téměř stejné

Stínování

konzistentní

konzistentní

písmena

viz poznámka

viz poznámka

Pokrytí

ne

ne

POZNÁMKY K TABULCE:
1) Sklon - rozdíl sklonu u obou vzorků je opravdu velmi malý, a navíc spíše ve smyslu k
horizonálu, což není přesné. Pokles linky je většinou na konci řádků, ale není konzistentní:
někdy jde nahoru, někdy dolů, což je asi dáno vzdáleností od obrázků..
2) Tlak - "Ruka" B má větší tlak na pero, ale to je ostatně také třeba, bylo-li pero tupé či
pergamen hrubý. Také hustota inkoustu hrála jistě roli - zde byl zřejmě nový, řidší. .Rozhodně
to víc oblivňuje tlak než různá ruka.
3) Úprava - "Ruka" není tak úpravná jako A. Jenže A bylo na čátku psaní rukopisu, kde si
pisatel jistě dával pozor a věnoval se i úpravě. U folia č. 26 už asi tu úpravu trochu ztratil :-).
4) Rytmus - vypadá to že B "plyne" lehčeji, bez dlouhých pauz, které jsou vidět, když si
pisatel dává se psaním práci. Je také možné, že na začátku pisatel nezvládal nové, dosud
neznámé písmo,a by mohl psát dost rychle, ale pak dostal určitou zběhlost a tím i nedbalost.
5) Okraje a mezery - Pro obě "ruce" je společné, že mezery mezi slovy se mění, ale skoro
bychom řekli u obou podobně. Okraje se liší, ale protože se liší i od folia k foliu, nemůžene z
toho dělat nějaký závěr.
6) Změny v rukopise - během řádku žádné, v celé stránce málo, a to v obou případech.
Pokles řádku - uvedeno výše. 8) Grafické zóny - poměry výšky zón jsou konzistentní, viz
níže.
9) Změna rozkmitu - změny jsou normální, měříme-li k základní čáře (která není přesně
horizontální), a to u obou vzorků.
10) Roztřesená ruka - není vidět pro vzorek 1, velmi málo pro vzorek 2. Vůbec se zdá, že
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"ruka" B je vlastně také A, ale u staršího, unaveného člověka.
11) Velká písmena - neuvažována.
12) Horní smyčky - poměr je konzistentní v obou případech
13) Dolní smyčky - jsou si podobné, viz obr. níže.
. 14) Stínování - prakticky stejné, závisí patrně nejvíc na peru.
15) Individuální písmena - ta hrají největší roli. Udělali jsme několik srovnání, některí jsou
na obrázcích níže.
16) Pokrytí stránky - se mění v obou případech od stránky ke stránce a je víceméně náhodné.
17) Ostatní se liší od folia k foliu, ale zase ne tolik jako by se lišilo od "ruky" k "ruce". Pisatel
musel během psaní doplňovat inkoust, začínat nový pergamen atd. Také pero se
opotřebovávalo a my můžeme v některých místech příno tušit, kdy si přiřezával pero.
Z tabulky vidíme, žeani jeene faktor jasně nenaznačuje, že by šlo o dvě různé "ruce".Pro
jistotu jsme ještě srovnávali individuální písmena (zde v oblasti označené stejnou barvou).
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Detailní obrázky jsou v tabulce. Hledali jsme specifické vlastnosti, jako jsou dimenze, jejich
poměr, segmenty, jejich směry a podobně. Pochopitleně jsme zkoumali víc vzorků než je tu
zobrazeno, zde jde jen o to ukázat, jak podobné si jsou.
Vzorek "ruka" A

"ruka" B

červená

zelená

fialová

Tak například poměry dimenzí (značených černě) jsou si velice blízké a i když bylo zvětšní
možná u každého nepatrně jiné, v poměru dvou dizmenzí se to vyruší. Typický segment,
označený rudě, je přítomen u obou písem. Ač teda na první pohled vypadají písma odlišná, je
to způsobeno hlavně perem, inkoustem a trochu i pergamenem, rozhodně ne "jinou rukou".
Pochopitelně, že jsou zde písmena značně zvětšená, což zvětšuje i rozdíly. které není vidět
obyčejným okem, ale to nás nesmí mýlit. Pokud Currier něco viděl, muselo to být bez
zvětšování, neboť s eo tom nezmiňuje, aniž by nějaká měření vůbec dělal.
ZÁVĚR: Na základě striktní grafoanalyzy jsem přesvědčen, že "ruce" A a B jsou ty samé a
pokud se vyskytují rozdíly, jsou náhodné a rozhodně daleko menší, než aby nás to
opravňovalo mluvit o dvou rukách či dokonce "podrukách". Další výzkum je pro náš účel
zbytečný, protože neslouží žádném praktickému použití. K řešení VM nic nepřidává a není
historicky či jinak potvrzen. Můžeme tedy přistoupit ke srovníání rukopisů možných autorů
VM v příštím článku na zakladě srovnání s písmem z kterékoliv části VM. Pokud nějakou
podobnost najdeme, rozdíl bude asi větší, než je mezi A a B.
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Co se týká různých "jazyků" ve VM, to se ovšem dalo předpokládat a platí to, i když uznáme,
že VM napsala jen jedna "ruka". Na rozdíl od osobního rukopisu, který se jinak těžko mění,
měl autor při tvoření textu doslova "volné ruce" a neomezené možnosti. To ovšem patří do
zcela jiné oblasti výzkumu.
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ANALÝZA MOŽNÝCH AUTORŮ 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.

ANALÝZA MOŽNÝCH AUTORŮ RUKOPISU VM
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
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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.

Marci Kircherovi (1658)

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

Kircher vávodovi Augustovi (1665

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

Bareš Kircherovi (1639)

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
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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.

Horčický (1617, ze Státního okresního archivu Mělník).

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

Voyničův rukopis (folio f2r, Beinecke Library scan)

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

žádné

N

N/A

malé

Změny v rukopise žádné
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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

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 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.
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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
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voynich%C5%AFv_manuskript toto: "Právník Rafael SobehrdMnišovský, 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
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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" ).

Mnišovský (z jeho knihy ve švédské Uppsale)

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.
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ZÁHADNÝ DOKTOR RAFAEL

Zde se ještě vracím k osobě Dr. Rafaela Mnišovského, známého tím, že on
dodal "informaci" rektorovi Janku Markovi Marků (v latině Ioannes Marcus
Marci), uvedenou v dopise Marciho Kircherovi, doprovázejícím zásilku
rukopisu VM . Podle anglické Wikipedie ( a opakováno ve francouzské,
španělské a české Wikipedii) prý . . .

ZÁHADNÝ DOKTOR RAFAEL
" . . . Právník Rafael Soběhrd-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. (toto je citát z
české Wiki; na anglické je toho více, ale zdroj informace není uveden ani tu
ani tam, j.h.).

Na první pohled to
vypadá jako
nereálná historka,
ale než ji budeme
diskutovat,
řekněme si něco o
samotném
Mnišovském.
Marci ho jmenuje
jen Dr. Raphael, ale
protože udává, že
učil malého
Ferdinanda III
češtině, je jasné, že
jde o něj. Z toho
také lze usoudit, že Kircher věděl, o koho jde, stejně jako věděl o Barešovi,
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kterého sice také Marci nejmenuje, ale který předtím poslal Kircherovi dva
dopisy, z nichž jeden se dokonce zachoval.
Podle českých záznamů se jmenoval Soběhrd-Mnišovský (v anglické literatuře
je často chybně jmenován Mishowsky), Soběhrd bylo jeho původní jméno,
které si ale dal změnit na kombinaci obou, patrně aby se odlišil od svých
příbuzných, kteří byli protestanti. On sám byl zaujatý katolík, který po bitvě na
Bílé hoře nemilosrdně pronásledoval protestanty a zabavoval jim majetek.
Jeho život je detailně popsán na stránce René Zandbergena, Zde nám nejde o
oficiální historii, ale detaily, které se váží k VM.. Podle českých záznamů se
narodil v Horšově Týně, takže informace Eugenie Berežanskoj v její tézi "The
Voynich Manuscript", 2004, že se narodil v polské rodině, není asi přesná,
ledaže by byl jeho rod původně z Polska. Víme, že studoval u Jezuitů v Praze,
a pak v Římě a Paříži. Někde jsem dokonce četl, že studoval také v Krakově.
Ani to ale asi není přesné, ale protože překládal knihu "Diodachos" (genealogii
české a polské šlechty) polského autora Bartholomea Paprockého do češtiny,
zřejmě znal polsky dobře, takže asi nějaký čas v Polsku přece jen strávil. Podle
českého vydání této knihy ji ale prý napsal Paprocký sám - Mnišovský prý jen
dělal editaci a opravy. Asi se ale nezastavil jen u toho, protože například část o
klášterech je přímo podepsaná jen jím samotným.
Rychlý vzrůst jeho kariéry
začal ještě před třicetiletou
válkou, ale pak ještě nabral
na rychlosti. Šlechtický titul
dostal brzo po bitvě na Bílé
hoře a to hned měsíc po
popravě českých pánů na
Staroměstském náměstí.
Zúčastnil se násilné
katolizace Čech a Moravy,
zabavoval pozemky
uvězněných protestantů a i
exulantů, které se pak
prodávaly za babku nebo
dávaly darem císařským
generálům.. Svůj erb však
dostal až v roce 1628. Má
dvě vertikálně oddělená
pole, levé má tři vodorovné
pruhy (červený, bílý a
červený), pravé pole je
žluté, na něm je poloviční,
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černý rakouský orel s
vyplazeným červeným
jazykem. Na vrcholu erbu je
přílba s fábory (rakouské, tj.
žlutočerné a české, tj.bílo
červené) a nad nimi ještrě
zlatá koruna. Zatímco
Sebuzín si opravdu koupil,
Horšův Týn byl jen prázdný
titul, asi ho tma dal proto,
že se tam narodil. Po tom,
co se stal královským
prokurátorem, byl jmenován
i curator fisci, tj. žalobcem
ve věci zrady generála
Valdštýna a hraběte Trčky.
Oba byli defakto zabiti a to
bez soudu, roku 1634 v
Chebu a on měl
ospravedlnit jejich vraždu.
Je zajímavé, že jen sehnání
"správných" svědků mu
trvalo 14 měsíců.
Co se týká jeho literárních
schopností, kromě části v
knize Paprockého psal také
latinské - podle některých
docela dobré - verše.
Zajímal se o alchymii a
Paprockého Diodachos
obdivoval Michala
Sendivogiuse , dlouhodobého alchymistu Rudolfa II a dokonce mu prý
doporučil dva alchemisty (Glaubera and Cypriana Kinnera z Polska( k
vídeňskému dvoru. Podle českých zdrojů také Mnišovský tvrdil, že studoval
30 let alchymii a sháněl pro Ruydolfa II rukopisy z různých klášterů (Braunau
a Kremsmunster) Zemřel 21. listopadu 1644 a je pochován v kryptě u Sv.
Salvatora v Praze, kde už ležel Horčický a kam později uložili i Marciho.
O Mnišovském se nikdy vážně nepřemýšlelo, že by se věnoval kryptologii. I
jeho kniha "Construction sive strues Trithemiana" (Konstrukce podle
Trithemiova síta, 1628, je jen v rukopisné verzi), uložená v Uppsale, ve
Švédsku, kam ji švédští vojáci přivezli z okupované Prahy, se uváděla jen jako
učebnice češtiny. Částečně za to může Dobrovský, který ji tak popsal ve své
knize "Constructio grammaticae bohemicae secundum methodum
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thrithemianam a Raphaele Mnishowsky anno 1628". Také jiní autoři to po něm
opakovali, např. Carin Davidsson v "Johannes Tritemius' Polygraphia als
tschechisches Lehrbuch, Cod. Slav. 60 der Universitätsbibliothek in Uppsala",
1959). Prý byla psána pro jeho žáka, Ferdinanda III.
Je sice pravda, že v podtitulku Mnišovský skutečně slibuje, že kniha naučí
kohokoliv mluvit česky v krátké době: "Qui nullum unquam idiomatis
bohemici calluit verbum, per eam in momento scribet convenienter bohemice
quantum volet". Ale čteme-li dále zjistíme víc. Na to už upozornil výzkumník
Rafal Prinke z Polska. Mnišovský totiž říká o knize ještě toto:"Occultus occulti
scribendi modus quem nemo mortalium queat penetrareo" (Metoda tajného
písma, které žádný smrtelník nemůže rozluštit). Odtud tedy pochází ona
poznámka v anglické Wikipedii, že se "chlubil, že vynalezl nerozluštitelnou
šifru". Tato poznámka prozrazuje, k čemu vlastně kniha měla opravdu sloužit.
Naštěstí je na Netu vzorek dvou stránek z této knihy - viz můj článek "Analýza
možných autorů rukopisu VM" (tam je i částečný sken). Na kopii nevidíme
nic, co by připomínalo nějakou učebnici, spíše vypadá jako nějaký slovník,
kde nalevo jsou české výrazy a napravo odpovídající překlad v latině. Co nás
ale zaujme je střední sloupec, kde je vždy jen jedno písmeno a tato písmena
jsou pro každý řádek jiná, prakticky celá abeceda., seřazená odshora dolů. Na
Netu jsem našel slovenské zdroje, které považují Mnišovského knihu za první
českou učebnici kryptografie.
Napsal jsem tedy známému českému kryptografovi Mgr. Pavlovi Vondruškovi
a ten mi potvrdil že vzorek skutečně vypadá jako kódovací kniha a dokonce mi
upozornil na podobnou šifru od Trithemiuse, zvanou AVE MARIA, která
nahrazuje jednotlivá písmena originálního textu celými kódovacími slovy! No
prosím, i Mnišovský cituje Trithemia, zde se sice jedná o složitější variaci
(pokud lze soudit jen ze dvou stránek knihy), ale zdá se. že jsme na správné
stopě. Ave Maria šifra sice nedává text, který by měl smysl, ale pro laiky to
vypadá jako normální latinská modlitba, protože používá jako kódovací slova
právě ta z modliteb. Mnišovský to předělal na slova česká, už vůbec ne
náboženského významu, ale spíše z každodenního života. Ovšem každému
Čechovi by bylo hned jasné, že to nedává smysl. Navíc na stránce věnované
písmenu "a" jsou např. jen přídavná jména, což by asi hodně pomáhalo i při
vyřešení šifry. (Poznámka: používám zde slovo kód a šifra zcela volně, ne tedy
zrovna přesně podle definice. Ale kódu "Ave Maria" se například všude říká
jen šifra a přesto je to jasně kód :-).
Takže otázka zní: "Byla to učebnice češtiny nebo naopak kódovací kniha?
Podtitulek říká vše: šlo asi o to, aby císařský žák vypadal, jako když mluví
česky a protože u vídeňského dvora se česky nemluvilo, mohlo mu to docela
dobře projít. Skrytý účel knihy byl ovšem jinde, ale to autor nemohl tak přímo
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napsat. I Trithemius se dostal do potíží se svou knihou tajných písem (on tomu
říkal steganografie, která dnes znamená něco zcela jiného).
Co to vlastně ta šifra Ave Maria byla? Pro každé písmeno orginálního textu se
použilo kódovací slovo. Zatímco Trithemius používal pořád stejná slova,
Mnišovský jich má 24 pro každé písmeno. Ovšem Ave Maria vypadala
nenápadně, díky komplikované latinské gramatice, si ji mohli lidé lehce splést
s modlitbou k panně Mariii (odtud i jméno). Nakonec i církevního znalce
latiny to mohlo splést, i tam se drmolí různé výrazy bez logického spojení a
často se opakují. Mnišovský to vylepšil tím, že použil pro jedno písmeno
pokaždé jiné slovo a tehdy u dvora ne příliš používaný jazyk, češtinu. Tím
udělal kostrbaté zašifrované věty ještě méně nápadné, hlavně pro cizince. Je
možné, že ještě vymyslel nějaké pravidlo, podle kterého se pro to samé
písmeno vybíralo pokaždé jiné slovo na stejné stránce kódovací knihy. Mohl
také kódovat jedním slovem hned dvě písmena najednou (tzv. bigraphy).
Nahrazovat jedno písmeno celým slovem ovšem znamenalo, že zašifrovaný
dopis byl enormně dlouhý. Pokud jsme ale neviděli zbytek Mnišovského
knihy, nemůžeme říci, jak dalece byla jeho metoda ještě víc pokročilá, na
rozdíl od Trithemia. Ale protože víme, že už Paprockého knihu také vylepšil,
dá se tušit, že šel ještě dále. Dekódování, tj. zpětný proces by poněkud pracný,
ledaže by na to měl zase nějaký trik. Ovšem takovou knihu jistě nemohl
publikovat, pak by jeho "nerozluštitelnou" šifru mohl použít - a hlavně
rozluštit - každý :-). A další otázka" zůstal Mnišovský jen u toho? Žil přece
ještě 16 let . . .
Náš objev vede k dalšímu podezření: věděl Mnišovský o VM víc, než jen co
Marci cituje ve svém dopise? Mohl být například právě on tím vlastníkem VM
před Barešem? Dokonce se zdá, že by "podpis" Horčického ve VM, který
Voynich objevil, mohl napsat sám Mnišovský (více v mém dalším článku,
"Ještě o Dr. Rafaelovi"). Nemyslím, že chtěl udělat podvod, jen označit, že
před ním vlastnil rukopis Horčický. Dnes už lze ve Vm rozezna tjen slovo
"Tepenec", zatímco první slovo, "Jacobi" (Jakuba) viděl jasně už jen Vopynich
- chemické poškození rukoipisu pracovalo za posledních sto let pořád dál a
dál.
Máme zde dokonce určité shody okolností: Horčický a Mnišovský byli
součastníci (Horčický: *1575, +1622 ; Mnišovský: *1580 +1644), tba myli
členy císařského dvora a měli i společné zájmy, například alchymii. Oba,
Mnišovský i Bareš studovali v Itálii a pokud Mnišovský skutečně napsal
jméno Horčického do VM, musel zřejmě v té době rukopis vlastnit. A proč ne,
přece sháněl Rudolfovi staré rukopisy! Pak by ovšem jeho "historka" v
Marciho dopise byla víc než dvorní klep - ale na druhé straně by to znamenalo,
že zřejmě neřekl Marcimu celou pravdu , rozhodně ne tu o jeho vlastnictví
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rukopisu. Jenže jestliže neřekl celou pravdu, můžeme věřit tomu zbytku, co
řekl? A nakolik by celá pravda změnila současnou provenanci (historii
původu) rukopisu? Co když opravdu věděl, kdo byl autor VM nebo alespoň
kde byl rukopis napsán? Je tedy vůbec pravda to, co Mnišovský řekl o
Baconovi, Johnu Dee a Rudolfovi II? A jestliže ne, proč to asi říkal? A kdo
vymazal Horčického jméno a proč? Opravdu, dost otázek, ale málo odpovědí.

Teď, když víme, že Mnišovský byl natolik zručný v kryptologii, že pro ni
napsal i učebnici, můžeme se leccos dohadovat. Nejen že sháněl pro Rudolfa
rukopisy, ale při té příležitosti našel i VM, který mu nedal, ale nechal si ho,
protože se chtěl pokusit o vyluštění sám. I když se mu to třeba i podařilo, je to
ještě příliš daleko od toho tvrdit, že opravdu napsal VM. Jak dalece se snažil,
to už se asi nikdy nedovíme, ani to, zda skutečně navrhl nevyluštitelnou šifru,
jak sám tvrdí (viz výše). Že to nebyla ta v jeho knize, je jasné :-). Pokud
můžeme posuzovat, ta yřešitelná je - text by byl pro Čecha nápadně kostrbatý,
přídavná jména zřejmě nahrazují vždy jen jedno písmeno a nakonec i to, že
text je v češtině, by usnadnilo práci při dešifrování. Ovšem už objev, že jeho
kniha není učebnice, ale kódovací kniha a i to, že to byl možná on, co napsal
Horčického jméno do VM, nám stačí k tomu, abychom se začalo o různých
detailech původu VM pochybovat. Rozhodně byl Mnišovský víc, než je
rozšiřovatel dvorních klepů a nakonec i to, že kupodivu věděl že jeho historka
je právě o Barešově rukopisu, je značně podezřelé.
Když Marci citoval Mnišovského, napsal "řekl mi", to znamená, že mu to
pověděl před rokem 1644 (kdy zemřel). Bareš napsal svůj první dopis
Kircherovi v roce 1637, kdy už také VM měl (a poslal mu vzorky. Mohl tedy
dostat VM od Mnišovského, když tento ještě žil. Bareš znal Marciho už před
rokem 1622 a zemřel asi kolem roku 1662. Můžeme z toho usoudit, kdy asi
Bareš VM získal? Nejspíše tedy v letech 1622 and 1637 . Je také zajímavé, že
Mnišovský skončil psaní své knihy v roce 1628, téměř uprostřed tohoto
intervalu. Nevím, kdy řekl svou historku Marcinu, ale asi ve stejné době a
Marci ji opakuje Kircherovi - jak detailně si ji asi zapamatoval? - až v roce
1666. Mnišovský také asi neřekl Marcinu, odkud tu historku má, zřejmě asi ne
od Bareše, který by ji jinak asi řekl Marcinu sám.
Protože se zajímal a o krytpografii a věděl o VM, Mnišovský jistě sledoval
další osud rukopisu (a teda i jeho řešení) dost detailně. Jestli to byl on, kdo
koupil (anebo jinak získal) VM od Horčického, mohl se dokonce historku
dozvědět i od něj a mohl právě jeho jméno do VM napsat sám. Když pak
prodal rukopis Barešovi, mohl předtím jméno Horčického vymazat. Mohl mu
sice říci celou historku po pravdě, ale zřejmě to neudělal a neřekl mu vůbec
nic. Proč? Možná, že opravdu víc nevěděl. Ani Marci se o Horčickém
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nezmiňuje. Je vůbec možné, že by nikdo nic o VM nevěděl?
Na druhé straně, pokud Mnišovský napsal jen podvod, hoax, jak předpokládá
Wikipedie, pak i jeho historka musela být nepravdivá, patrně už od samého
začátku. Zdá se ale, že opravdu autorem VM nebyl - jeho písmo se liší, viz můj
článek "Analýza možných autoru rukopisu VM". Přesto ale mohl alespoň VM
vlastnit nějakou dobu. Takže mohl vědět víc a to by mohlo dát celou historku
původu VM do nového světla . . . . >
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VM VÝZKUM: NOVÁ FILOZOFIE A METODY

Už od samého začátku se výzkum VM rozdělil na několik odvětví, totiž
historické, jazykové, botanické, astrologické, kryptografické, obrázky,a další.
Většinou to bylo proto, že VM obsahuje několik sekcí. Brzo došlo ještě k
dalšímu rozpolcení a sice ve skupině, která se snažila rozluštit text. Někteří
věřili, že je VM napsán přirozeným jazykem bez zakódování (lingvisté), jiní šli
ještě dál a podezřívali zakódování (kryptografové), všeobecně jakékoliv z
možných. Obě skupiny ovšem potřebovaly transkript, tj převedení textu z
neznámých symbolů na latinku, s tím, že pochopitelně bude potřeba vyřešením
ještě zjistit přesný převod, aby byl text čitelný, aby mu bylo rozumět. Tím se do
popředí dostal nový problém: který transkript by se měl použít?

VM VÝZKUM: NOVÁ FILOZOFIE A METODY
1) První skupina se snaží najít přirozený jazyk, který by odpovídal
neznámému textu což je ovšem komplikované, neboť skript - písmo - je
vlastně samo o sobě také neznámé. Takže vyluštění VM brání neznámá
abeceda a jazyk. Ono totiž to neznámé písmo je samo o sobě něco jako
jendoabecední šifra (kde ten samý znak reprezentuje pořád to samé písmeno).
Abychom mohli vyřešit VM, musíme přiřadit symbolům nějakou abecedu,
abychom mohli VM přepsat do našeho písmo a pak dále luštit. Tento transkript
(v latince) byl udělán, teda ručně, což je samo o sobě značná a piplavá práce.
Při normální kryptologii pak použijeme frekvenční statistiky výskytu písmen v
daném jazyce (viz můj článek JEŠTĚ K FREKVENČNÍM
CHARAKTERISTIKÁM PÍSMEN VE VM, zde v Enigmě ). Ve VM
kryptologii to není tak jednoduché: my totiž neznáme ani jakým jazykem byl
VM napsán a protože se frekvenční tabulky liší pro ten který jazyk, , museli
bychom srovnávat daný transkript pro všechny možné jazyky, jeden po
druhém. To vše za předpokladu, že text není ještě navíc zašifrován, pak by
nám to stejně nedávalo smysl.
Můžeme si ovšem vybrat nejprve nějaký jazyk a pozorovat, co při převodu
transkriptu do něj dostaneme za výsledek. Problém je, že méně použité znaky
mají výskyt vyjádřený malým procentem a liší se jeden od druhého co do
výskytu velmi málo. U normální kryptografie proto prostě jdeme znak po
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znaku a dosazujeme možná písmena metodou "dosaď a zkus" podle částečně
vyřešených vět. To vše opět jen když známe jazyk, ale ten jsme si už předem
vybrali a tak se jen předpokládá se, že jsme v něm také zběhlí :-). Zde také
hraje roli kritická, tj. dostatečně veliká velikost vzorku. Vojenští kryptografové
považují vzorek 50 až 100 slov za dostatečný k vyřešení. VM je sice
dostatečně dlouhý, obsahuje několik tisíc slov, ale jak si řekneme dále, nemá
výhody, které poskytují vojenské depeše. Opět je nutné, znát ten vybraný
jazyk. Když zjistíme, že to nepracuje, je třeba přejít na jiný jazyk a tak dále. A
tem je další problém: kolik jazyků ten který výzkumník opravdu dokonalé zná
( a to řekněme ještě ve středověké formě)? Většinou se pak snažíme najít
alespoň některá známá slova, buď pomocí podobností, pochybné statistiky
nebo jen intuice. Zatím jsme ale ten jazyk nenašli a dokonce ani základní
transkript není dokonalý (a je jich více). Pokud je VM psán jen v umělém
jazyce, je to jako kdyby byl zakódován a my ztratili knihu kódů (teda jeho
slovník :-).. V takovém případě je šance pro vyřešení opravdu velice malá.
2) Ti, kteří věří, že VM je navíc ještě zašifrován to mají také těžké, možná
ještě těžší. I kdyby našli řešení, není nikdy perfektní a mohou je považovat za
správné, dokud šifru nezkusí číst v několika jazycích a zjistí, že opravdu ten
jejich je nejlepší. Není divu, že někteří z desperace prohlásili, že VM je vlastně
jen zakódovaný nesmyslný text. To je ovšem konec: to co považují za
zakódovaný galimatyáš ještě nemusí být ten pravý, původní galimatyáš a my
nebude nikdy schopni přijít na to, který je ten pravý galimatyáš - a dokonce ani
to, za ty nebyl vlastně žádný galimatyáš, ale zcela smyslný text.
Je ovšem mnoho způsobů, jak text zakódovat, ale ačkoliv už jich bylo
vyzkoušeno , stále ještě jich hodně zbývá. Když zanedbáme steganografii
(tajný text uvnitř textu, ale tak, aby byl nenápadný), celá idea je prostá - jde o
to nahradit text pomocí:
a) kódování, kde slova-kódy nemají žádný vztah k původnímu textu ( ať už
algoritmem nebo formulí) a jsou většinou jen náhodně vybrána a sestavena do
kódovací knihy. Podobně jako u umělého, nám neznámého jazyka, kde
nemáme žádný slovník, zde zase nemáme kódovací knihu a dekódování by
bylo vlastně jen hádání bez praktického použití.
b) šifrování, kde je vztah mezi původním a zašifrovaným textem dán formulí,
algoritmem, mřížkou nebo jiným pravidlem pro konverzi. A opět, protože
neznáme jazyk původního textu a jeho slovník, výsledek aplikování toho či
onoho pravidla nemůže být správně ověřen. Můžeme se ovšem snažit číst
výsledek dešifrování v několika jazycích, tento proces je ale opačný tomu,
použitému v metodě 1). Výsledný text by měl být opravdu jasný a
nekomplikovaný a neměly by tam být vícevýznamové výrazy, vysvětlované
všelijak - jinak pochopitelně nebude řešení platné.
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V obou případech a) a b) se pokoušela řada známých kryptografů, obzvláště
těch vojenských, uplatnit svoje umění, ale selhala. Důvod je zřejmý: zatímco
neznámý skript se dá nahradit transkriptem, neznámý jazyk je stále tou
největší překážkou . Jinak řečeno: zatímco neznámé písmo pracuje jako
šifra, neznámý jazyk je spíše jako kódovací kniha a naneštěstí zde máme
obojí.
U vojenské šifry jsou jazyk a abeceda většinou dobře známy. Ve válce je
vůbec méně možností, když neuvažujeme výjimky ( jako je třeba použití
jazyka Navajo Indiánů ve druhé světové válce, opravdu skvělý nápad). Ve
válce je také potřeba jen několik metod na rozluštění, teda dokud se neobjeví
nová šifra. Dokonce i kódovací kniha se dá částečně sestavit díky zachyceným
depeším, neboť ty obsahují opakující se vojenské výrazy nebo třeba i datum a
předpověď počasí a i kódovací knihy je možno i sehnat za pomoci různých
agentů ( a nedělejme si iluze, za mnoho rozluštěných depeší vděčíme právě
těm :-). Nic takového nám ale nepomáhá u VM.
Není třeba připomínat, že jsme také očekávali jistou pomoc od historického
výzkumu, Hlavní kandidát, latina, se ale při dešifrování v textu nenašla,
rozhodně ne pro jednoabecední šifry. Transpoziční šifra se zase neuvažovala
moc vážně, patrně i kvůli složitým procesům luštění. Pomoc, kterou by mohly
poskytnout obrázky květin či ty v astronomicko-astrologické sekci nebyla ještě
plně využita. Co se týká autora, máme zde jen nejisté zprávy z třetí ruky a to
ještě jen o bývalých majitelích VM.

Hlavní problém je zřejmě ve filozofii a metodice našeho výzkumu , tj. v
metodách řešení. Jasně zde totiž máme případ tří neznámých proměnných (tj.
písmo, jazyk a možné zakódování). To znamená, že bychom normálně měli
"zmrazit" dvě proměnné a řešit jen v oblasti té zbývající proměnné. Takový
výzkum je ovšem velmi izolovaný, omezený a zcela nepraktický. Studovat
například i jen jazykové zvláštnosti není snadné a statistiky, které by nám měly
pomoct, nám zatím přinášejí více otázek než odpovědí. Pravda, můžeme hádat,
že určitá písmena jsou samohlásky, odhadnout některá písmena a případně i
koncovky, ale tím ještě nerozluštíme celou abecedu a gramatiku.
Je zajímavé, že když z jednoho folia dostaneme nějaké výsledky a snažíme se
je použít u jiného folia, okamžitě narazíme na překážky V takovém případě
děláme běžnou chybu, že nezkontrolujeme, zda výsledky neodpovídají třeba
jiné hypotéze a zastavíme se. To vše, namísto abychom chybu našli, z ní se
poučili a pokračovali dál.
Výzkumníci, kteří se snaží vyřešit kód nebo šifru, mají podobné potíže.

file:///C:/0/VM/a20.htm

2016-04-12

voynich

Page 4 of 7

Zatímco skupina 1) pracuje hlavně se slovníkem a gramatikou, skupina 2) si
nejprve zvolí dešifrovací metodu a snaží se ji použít. Pokud to zklame,
většinou blamujeme ne metodu, ale to, že jsme použili "špatný" jazyk. Jiní volí
komplikovanější šifru, jako třeba mřížku či dvojí zakódování. To vše bez
možnosti jít zpět a dokončit původní práci.
To vše řečeno, neberte ale moje nářky jako nějakou kritiku: máme zde opravdu
značně komplikovaný a záhadný případ, který se dříve nevyskytoval a nebyl
tedy ani zkoušen. Prostě neznáme nic lepšího, než použít staré, jinde
osvědčené metody. Čemu bychom ale měli spíše dávat vinu je naše filozofie
výzkumu, ta prostě nestačí na takový problém. A navíc ani naše metody
nesledují pořádně tuto filozofii. A zde se vnucuje další otázka: co jsme se
naučili od jiných věd, z jejich každodenního pokroku, zda opravdu používáme
jejich nejnovější metody? A zda je i umíme modifikovat pro náš účel?
Pro vědu je vždy nejdůležitějším nástrojem tzv. feedback, neboli zpětná
vazba. My všichni ji nějak používáme, třeba pokusy či testováním hypotéz,
dotazy a podobně, ale nijak důsledně. Pokračujeme spíše ve skocích dopředu,
zpět a znovu dopředu, ne soustavně a většinou jen tehdy, když narazíme na
seriózní problém. Naše kriteria chyb jsou nepřesná a často jen vágní. A přece:
analogové a později i digitální počítače udělaly pokrok právě proto, že
důsledně používají a mechanizují feedback, iteraci a postup ve smyčkách, ano,
v uzavřených okruzích, těch známých nástrojích která se skrývají za každou
simulací. . To nám pomohlo řešit různé problémy nejen rychleji, ale i lépe.
Jinak řečeno, nestačí jen řešící proces mechanizovat, ale je ho třeba
optimalizovat.
Ano, zde se opravdu dostáváme do domény počítačů, které jsme pořád ještě
dost nevyužili. Zatím jsme je používali jen pro statistické vyhodnocování VM,
různé testy, měření, počítání, řazení (sort) a hledání (search). Měli bychom se
ale soustředit přímo na dekódování, například tím, že použijeme různé
programy na řešení šifer. Někteří to zkoušeli, ale nějak to nepracovalo. Jak je
to například s reverzním inženýrinkem pro rekonstrukci původního textu?
Nuže i ten se zkoušel a zkouší, to když hledáme přípony a předpony a kdoví co
ještě, ale opět: současné metody na to nestačí. Je možné, že jsme něco
přehlédli?
Ano, přehlédli jsme něco hrozně důležitého: říká se tomu učící proces. Pravda,
my sami se v procesu také učíme, ale to není te účelový, opravdu učící proces,
co mám na mysli. Nebo je snad náš každý další krok založen přesně na tom
předchozím, kde jsme se něco užitečného dozvěděli? Můžeme iterovat, tj.
přibližovat náš výzkum tak, že bude konvergovat, tj. sbíhat se k něčemu
lepšímu , bohatšímu, pozitivnějšímu? Jistě, můžeme, ale "ručně" to trvá dost
dlouho a také to není příliš efektivní. My sice můžeme kterýkoliv proces
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zmechanizovat pomocí počítače, ale to nestačí: bez správného poučení ho
nemůžeme optimizovat. Je zde něco, co by nám dalo to správné poučení?

Ano je, jsou to umělé neuronové sítě (neural networks, dále jen NN), které
jsou dnes už běžně používány jako vylepšené nástroje pro řešení procesů, které
nelze vyjádřit matematickými či logickými formulemi, rovnicemi či
procedůrami, prostě proto, že je tak dobře neznáme nebo jim tak dobře
nerozumíme či ty, co jsou funkcí mnoha proměnných. Ale řekněte sami, není
VM právě takový případ? Ještě jsme se pořád nedostali dál, než k transkriptu,
ale to je také vše, co neurální sítě potřebují! Ony se samy umí adaptovat
(přizpůsobit, tj. poučit), opravovat svoje výsledky, a to vše díky uzavřené
smyčce, kterou bych nazval "poučit se a přezkoušet". A to ve stále se opakující
smyčce, dokud se nepřiblíží k výsledku na nějakou předem stanovenou
vzdálenost, tj. s minimální chybou. Ony také umí zmapovat i velmi
komplikovanou funkci "vstup-výstup" když se jim podaří siumulovat celý
hledaný proces. Takto trénovaná síť pak se dá použít k extrapolacím (tj.,
hledání výsledků pro jiné vstupní hodnoty) a to prostým dosazováním nových
vstupních dat přímo do modelu, například k předpovědím, odhadům,
simulacím, plánování a ještě k mnoha jiným aplikacím.
Můžeme použít NN k rozluštění VM? Jak víme, NN se umí dobře uplatnit
nejen v lingvistice tj. pro překlady, syntaxová a gramatická pravidla,
rozeznávání mluveného slova (speech recognition), ale i v kryptografii
(dešifrování, luštění kódů, použití nových metod zakódování a j.).dají se tedy
použít i pro naši skupinu 1) nebo 2). Ovšem že se extenzivně používají i jinde:
ve statistice, pro burzovní předpovědi, předpovědi počasí, řízené výrobní
procesy, lékařskou diagnostiku a ještě mnoho jiného.
NN sítě se skládají z nezávislých jednotek - tj. neuronú, nazvaných po těch v
lidském mozku, které také mají mnoho vstupů, ale obvykle jen jeden výstup.
Umělé NN vykonávají různé matematické nebo statistické funkce a to na
základě různých funkčních kombinací vstupních hodnot. Jakmile tato funkce
přestoupí tzv. prahovou hodnotu, neuron "zapálí" a výsledek se objeví na
výstupu. Mají navíc možnost se "učit", to znamená že se výsledek hned rovná
s realitou ,tj . funkce se otestuje a upraví, aby dávala přesnější napodobení
realit, teda menší chybu a tak pořád dokola.. Jsou prakticky dva druhy učení: s
dohledem (t zv. supervizované, tj vstup i výstup jsou dodány) a bez dohledu,
kde je dodán pouze výstup, což je náš případ s VM - výstup je již uvedený
trankskript, hledaný vstup pak je nezakódovaný původní text, tzv. plaintext.
NN se pak propracovávají, aby modelovaly celou funkci vstup-výstup, takže
tím najdeme náš vstup, tj, původní text. Mohou navíc pracovat nejen seriově
(jako PC, krok za krokem) ale i paralelně (mnoho najednou) a "vnitřní" funkce
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také může nabývat různých formulací, tak jak to potřebuje dané řešení. U
většiny případů NN dávají hned optimální nebo dostatečně blízké řešení, u
jiných je třeba předem hledat správnou konfiguraci, ale to už záleží na tom, jak
rychle se umíme učit my :-).
Mají NN nějaké nevýhody? Ale ano, výsledky nejsou vždy přesné a řešení
často trvá enormně dlouho. Některé problémy ani řešit neumí a obvykle do
řešení "nevidíme" tj. nevíme, jak přesně bylo dosaženo (říkáme, že není
transparentní) - nemůžeme totiž stanovit formuli či přesný proces, jak bylo
řešení dosaženo. Je to jako kdybyste u písemky požádali chytřejšího
spolužáka, aby vám to vyřešil: máte pak řešení, ale nemáte ani páru, jak to
udělal :-). Řešení je jakoby "zamčeno" v trénované paměti a když NN
přetrénujeme na něco jiného, je prakticky ztraceno (tj, jen když si ho
neuložíme :-). Většině problémů se ale lze vyhnout správným zadáním
příkladu a správným druhem neuronových sítí.

A nyní základní otázka: mohou nám opravdu NN pomoci s naším VM?
Obzvláště tedy pro náš případ, kdy máme výstup ale ne už vstup (plaintext)?
Ano, ale asi ne tím způsobem, jak to dělají pro jiné aplikace. Jak tedy na to?
Řekněme, že si vybereme jedno folio (vlastně jen jednu stranu, tj. stránku),
dosadíme její transkript a dodáme nějak odhadnutá data vstupu, tedy nějaký
text, o kterém si myslíme, že je řešením. Pak na to aplikujeme NN a necháme
je naučit se tento vzájemný vztah. Pak tu naučenou neuronovou síť aplikujeme
na jinou stránku. Pokud u ní nedostaneme nic známého (čtivého :-) jako bylo u
prvního vstupu, dá se hádat, že jsme se zmýlili a začneme s jiným odhadem
zase u první stránky. Jen výjimečně by to také mohlo znamenat, že je ta druhá
stránka je jinak zakódována, ale na to zase musíme jít jinak.
Namítnete, že to vlastně není žádný výsledek, dokud se opravdu nestrefíme.
jenže každý pokus nám pomůže eliminovat jednu metodu a hlavně naši
předpojatost a náchylnost brát neprověřené řešení jako pravé, teda něco, co už
hodně výzkumníků svedlo z cesty. Ano, musíme zde hrát hru na "co kdyby"a
opakovat to do té doby, než na něco přijdeme. Zjistíme také hned, že některé
sítě nám dávají lepší výsledky, že například "překládají" jednotlivé věty lépe
než celé stránky a podobně. Mohou tedy opravdu NN pracovat pro skupinu 1) i
2)? Ano, u té první musí nasimulat jazyk a gramatiku, u té druhé zjistit, jak
šifra, případně jaký kód pracují pro ten který neznámý jazyk. Pochopitelně
něco půjde lehčeji, něco hůře. Věřím, že objevíme, že VM používá podivné ale přesto platná - pravidla gramatiku nebo zašifrování. Některá už sjme
pracně - ručně - našli. Jiná na nás ještě čekají . . .
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Můžeme možná i najít, že vstup je jen hatmatilka, ale tu dostaneme vždy, kdy
bude náš odhad špatný :-), tak si to asi nepotvrdíme. Ale je to opravdu to, co
kromě pana Rugga opravdu chceme? proč by autor pracně zakódoval nesmysl,
když může dostat stejně záhadné výsledky , když si vezme zcela smyslný text?
Hlavně je důležité, že to řešení bylo vedeno systematicky a výsledky by měly
přijít a spolehlivěji než ručně. Zůstává jen otázkou, zda i my se poučíme
rychleji, abychom mohli typy neuronových sítí (konfiguraci a hladiny) správně
zvolit nebo i změnit tam, tam, kde nám nebudou dávat spolehlivé či dostatečně
přesné výsledky. Tím by se i také naše myšlení zbavilo setrvačnosti a stalo víc
nezávislé na našich předsudcích.
Jak vidíte, nepodávám zde nějakou definitivní metodu, jak na to. Může to
pracovat anebo nemusí. každý den přichází nové objevy o NN. Pravděpodobně
se budeme muset nejprve poučit o tom,, jak NN používají experti, ať už je to
pro problémy lingvistické, překladové, kódovací či jiné. Jisté je, že naše
problémy nejsou těm jejich moc podobné, ale rozhodně by nám to pomohlo
překonat některé naše problémy a výsledky simulace na NN by nás měly
inspirovat pro hlubší pochopení VM, případně ukázat cestu ke správnému
řešení . . .
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ZÁHADY STŘEDOVĚKÉHO RUKOPISU
ZAHALENY V JAZYKOVÉ ZÁHADĚ.
( interview časopisu EUROPEAN WEEKLY s
Janem Hurychem)

ZÁHADY STŘEDOVĚKÉHO RUKOPISU ZAHALENY V JAZYKOVÉ
ZÁHADĚ.
( interview of EUROPEAN WEEKLY with Jan Hurych, autor B.Johnson,
překlad do češtiny: Jan Hurych)
Skvělý softvér může vyluštit a zmapovat lidský genom, ale podivná kniha
středověku známá jako "nejzáhadnější evropský rukopis" (VM) stále ještě čeká
na dešifrování. Navzdory výzkumu několika desítek odborníků po desítky
roků, nikdo ještě nezjistil autora nebo datum původu 204-stránkové knihy s
bizarním textem a obrázky, s názvem Vojničův rukopis (VM).
Ačkoli vlastníky knihy lze vysledovat do středověké Prahy, výzkumníci si
odporují v tom, zda to původně napsal Angličan ve 13. století v Anglii nebo
v16. století Čech. Ani oni mohou vysvětlit účel knihy nebo kresby rostlin, jako
jsou tvary nahých žen a soustředných kružnic.
A nejhlubší tajemství je pohřbeno v textu: VM byl ručně psáný, buď v tajném
kódu nebo ve ztraceném jazyce, který moderní člověk nemůže přečíst. "Nebyli
jsme schopni dekódovat jedinou větu:" řekl řekl Deutsche Presse-Agentur
(DPA) Jan Hurych, zakladatel české společnosti věnované probíhajícímu
výzkumu VM, "I když to bylo nespíše napsáno jedním člověkem, naše
moderní technologie a počítače stále jsou schopni nám říci, co VM obsahuje."
Hurych strávil deset let studiem VM, který je nyní bezpečně uložen v
knihovně vzácných knih, v Yaleově univerzitě ve Spojených státech. Moderní
historie knihy se začala psát až v roce 1912, kdy americký obchodník a
sběratel knih Wilfred Voynich objevil rukopis, který dnes nese jeho jméno.
Některá staletí staré korespondence a jiné dokumenty odhalily, že před
přesunem do Itálie, byl VM v průběhu 16. a 17. století ve vlastnictví lidí, kteří
žili v Praze .
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Hurych si myslí, že je více pravděpodobné, že VM byl napsán ve střední
Evropě v 16. století. Myslí si, že "byl napsán, aby se dal číst pouze několika
zasvěcenými. Skript je zřejmě umělý, vytvořený podle určitého vzoru. "
Čech jménem Jacobus Horčický byl nejstarším potvrzeným majitelem. Ale
zatím historická stezka VM končí u něj, protože v důsledku náboženských
nepokojů," řekl Hurych, byl "vyhnán a jeho dům byl vypleněn davem."
Přesto, i když odborníci by nakonec našli autora a původ knihy, uvedl Hurych,
kryptologové nebudou mít klid, dokud se neodhalí smys lknihy. A aby
pochopili knihu, budou muset vědci nejprve odemknout tajemství jeho
nečitelného textu.
"Účel tohoto rukopisu je stále jen jistou spekulací," uvedl Hurych. "Může to
být cokoliv, od zábavného či žertovného hoaxu (i když by bylo dost pracné a
složité takový rukopis vyrobit) až k pracovnímu deníku nějakého vědce, který
se snažil skrýt své výsledky před konkurenty.
"Může to samozřejmě být i nějaký tajný dokument nebo cvičení ve speciální
kryptografii," řekl. "Můžeme se ještě zeptat, proč to muselo být skryto před
zraky veřejnosti. První věc, která přijde na mysl, je samozřejmě strach z trestu,
a můžeme spekulovat o nebezpečích v této době. "Ale co vlastně kniha říká?
Nikdo neví. Skript písmen v textu byl klasifikován jako "římská miniatura."
Ale nic není jisté.
Někteří učenci se domnívali, že stará forma českého jazyka může být
základem pro kód VM. Hurych si klade otázku, zda text může být psán v kódu
unvitř kódu. On sám se pokusil, ale neúspěšně, řešit text ve středověké latině.
Ve snaze o odhalení tajemství, jedna mezinárodní skupina výzkumníků
vyvinula náhodnou abecedu a pak ji používala k napsání kompletního přepisu
VM - v nečitelném jazyce. Ale to je nejdál. co se dostali.
"Problém začíná tehdy, když se snažíme najít jazyk," uvedl Hurych. "VM
postrádá delší slova a dosud nebyl znám takový jazyk, aby tomu odpovídal.
Takže hon pokračuje. Nejméně 30 vědců a četní asistenti po celém světě se v
současnosti snaží vyřešit hádanku VM z historických, botanických,
cryptologických a jazykových hledisek.
14.listopadu 2004.
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VÍCE O RAFAELU MNIŠOVSKÉM

VÍCE O RAFAELU MNIŠOVSKÉM
V minulém článku, "ZÁHADNÝ DR. RAFAEL" jsem se snažil shromáždit více
informace osobě, která prý "znala" historii původu VM. Zde půjdeme ještě dál, . . .

Role, kterou Dr. Mnišovský hraje v historii původu rukopisu VM, je kritická. Jak
Marci nepřímo přiznává, informace, kterou od něj dostal jsou pravděpodobně jen
dvorní klepy a Marci se osobně za ně nezaručuje. Je to divné, protože na druhé
straně se neváhal ve svých jiných dopisech zaručit za Barešovu osobu, ale to byl
člověk, kterého znal vemi dobře. Ve své knize "!Philosophia vetus restituta"
dokonce prohlašuje, že Bareš byl jeho přítel a z posledního dopisu je cítit jeho
sympatie s člověkem, který strávil poslední léta svého života řešením VM, leč
marně. Marci ve svom dopise také uvádí, že spolu s rukopisem posílá i poznámky
od Bareše. Zatím tomu nikdoz výzlkumníků nevěnoval pzoornost. Co se s nimi asi
stalo, pane Voynich?:-) Pokud si teda Kircher uschoval i dopis, proč ne
poznámky?
Co se týká Mnišovského, Marci ho uvádí spíše jako známého a radí Kircherovi,
aby se "sám rozhodl, čemu věřit". Pokud si teda Marci ještě 22 let po
Mnišovského smti pamatoval tu informaci dobře, máme zde stále ještě dva
problémy:
1) Byla Mnišovského informace založena na faktech nebo ne?
2) Řekl Mnišovský Marcimu celou pravdu?
Tímto si i rozdělíme hlavní otázku na dvě, hlavně proto, že někteří výzkumníci
tvrdí, že tyto klpey jednu dobu kolovaly u císařského Dvora (kupodivu ale o tom
nikde jinde zprávu nenalezneme) a že tedy Mnišovský opakoval jen to, co slyšel,
ale sám nezažil. Druzí se domnívají, že měl nějakou soukromou, tajnou informaci,
kterou znalo jen pár lidí. A jiní dokonce tvrdí, že si to vše Mnišovský jen
vymyslel.
1) Předpokládejme tedy nejprve, že Mnišovský opakoval přesně a že dvorská
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šeptanda byla založena jen na faktech - ale pak bychom ovšem za posledních sto
let intenzivního hledání museli někde najít o ní ještě nějakou zmínku. Nic z toho
se nestalo, ani Dee ani Sendivogius či jiný pražský alchymista, astronom nebo
historik, nikdo z nich se VM ani nezmiňuje! Pouze prof. Newbold, 300 let později,
si zopakoval Mnišovského dohad o Baconově autorství a vyrobil kolem něho celé
"řešení". Tím tomu ale udělal špatnou službu, protože po Newboldově smrti se
zjistilo, že celé jeho řešení je nesmysl, který nelze ani ověřit. Pravda, Mnišovského
historka o 600 dukátech se nápadně podobá té o 630 dukátech v jeho deníku, ale
tam vůbec neříká nic o prodeji, darování nebo dokonce jak vlastně k penězům
přišel. Jinak puntičkářský John Dee prostě nedává žádná jiné detaily, ani to, jak k
této sumě vůbec přišel. Navíc měl u sebe celou řadu rukopisů a sotva by se
rozloučil zrovna s VM, který byl jistě ten nejzáhadnější a nejzajímavější.
Jestliže teda Mnišovského historka nebyla nikde dokázána, můžeme tvrdit, že
neplatí? Ne tak rychle, víme jen, že jsme prostě v mrtvém bodě. Podobně ani
nevíme nic o Horčického vlastnictví, vyjma jeho jména ve VM, které se kdysi
"zázračně" objevilo Voynichovi, jméno, které není ani psáno jeho rukou (Viz můj
článek "NÁŠ OBJEV PODPISU"). Jméno, které za za posledních sto let zase
pomalu mizí, díky nešťastné a nesmyslné Voynichově aplikaci neznámých
chemikálií.
2) Druhá otázka je ještě složitější: nevíme, zda Mnišovský lhal anebo ne. Dvorní
klep mohl existovat přesně tak, jak ho vypověděl Marcimu, ale na to máme jedině
slovo Mnišovského, a jak víme, byl také povoláním právník :-). Ovšem pokud je
historka pravdivá (tj.otázku č1 byla zodpovězena kladně), máme ještě pořád jen
jeho verzi. Marci neříká, že to slyšel ještě někde jinde a proto se asi také nechtěl za
historku zaručit.
Zkusme to tedy z druhého konce: řekl to Mnišovský i ještě někomu jinému? Zatím
o nikom takovén nevíme, Marci se o nikom nezmiňuje a Bareš dokonce ani o té
historce nepíše. Takže jsme i zde opět v mrtvém bodě. Mohli bychom si ovšem
položit další řadu otázek. Například zda to Mnišovský řekl Marcimu jen tak
mimochodem mezi řečí nebo to naopak byl Marci, který se na to Mnišovského
sám tázal? Oba byli členové císařského dvora, oba měli vysoké funkce (Marci byl
hlavní lékař českého království) a dá se očekávat, že koridory pražského hradu se
jen hemžily různými dvořany, kteří neměli nic lepšího na práci než si říkat drby.
Ale pokud se ho Marci sám ptal, jak vlastně přišel na to, že má ptát právě jeho?
Zřejmě věděli o svých kryptografických zájmech: Marci jednou s Kircherem řešil
tajnou šifru švédského generála Bannera a Mnišovský - jak teď víme - dokonce
napsal učebnici tajného písma,
Je možné, že někdo Marciho k Mnišovskému poslal, aby se ho zeptal, zda o tom
něco neví? Ano, uhodli jste, mohl to být sám Bareš. V tom případě ale asi také i on
musel vědět o Mnišovského zájmech či o jeho knize. Zde je ovšem velký prostor
pro spekulaci a Wikipedia dokonce tvrdí, že Bareš dostal VM přímo od
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Mnišovského. Navíc ještě tvrdí, že VM napsal sám Mnišovský jakožto podvrh.
Ovšem Bareš zřejmě neřekl Marcimu, odkud VM má, jiank by to ten určitě napsal
Kircherovi, alespoň v dopise, který mu poslal s VM.
Zatím se ale věnujme jen faktům. Když Mnišovský dává Marcimu historku jaksi
"k dobru", měl už tehdy Bareš VM ve vlastnictví? Ve své knize, vytisknuté roku
1662, Marci tvrdí, že už zná Bareše 40 let. Podle René Zandbergena, Marci znal
Bareše patrně už od dříve, před rokem 1622, možná od roku 1618, kdy začal
studovat v Praze, ale tehdy ještě nebyli přátelé. Také Horčický byl tehdy ještě na
živu (zemřel 1622) a je možné, že vlastnil VM až do své smrti. Pokud vůbec kdy
VM měl, zatím máme jen jeho jméno ve VM - které někdo vymazal patrně ještě
před Barešem, dřív, protože si ho nevšimli ani Bareš ani Marci. Ovšem Horčický
byl uvězn2n v roce 1618 Direktoriem, později vyměněn za Dr. Jesenia ( kterého
věznili císařští) a poslán do exilu. Po bitvě na Bílé hoře se vrací, aby za rok na to
zemřel. Podle Pavla Skály ze Zhoře, v jeho knize Historie česká(napsaná 1626),
byli domy katolických exulantů vydrancovány, což by naznačovalo, že pokud VM
s sebou nevzal do vyhnanství, VM se "ztratil" právě tehdy. V roce 1625 Marci
promoval na doktora mediciny a hned v roce 1626 byl jmenován Hlavním lékařem
českého království, patrně proto, že byl jeden z prvních lékařů, které
vyprodukovala nová fakulta lékařství Karlovy univerzity a díky jisté protekci (jeho
známí byli hrabě Lobkowitz a arcibiskup Harrach); tím se stal automaticky i
členem císařského Dvora. Později se stal i osobním lékařem Ferdinanda III and
Leopolda I. Mnišovský byl ovšem členem Dvora od roku 1618.
Bareš napsal první dopis Kircherovi v roce 1637 a poslal jej po páteru Moretovi,
který zrovna cestovala do Říma - to znamená, že nejen VM v té době vlastnil
(poslal s ním i vzorky z VM), ale pravděpodobně ho získal ještě dříve, uvážíme-li,
žejistě váhal, nejprve zkusil řešení sám, pak se ptal známých a možná i Marci mu
už v té době pomáhal VM řešit. Podle dohadu některých výzkumníků jej k zaslání
inspirovala Kircherova kniha Prodomus Coptus (1636), kde Kircher luštil
neznámá písma. V roce 1638 dokonce Marci sám cestoval do Říma a potkal se s
Kircherem, ovšem ne kvůli VM. Ve stejné době už sice věděl, že Bareš má VM,
ale nevíme, zda o tom s Kircherem mluvil. Tak či tak Kircher na první dopis
Bareše neodpověděl - to víme z jeho druhého dopisu, který mu v roce 1639 píše
Bareš a který se zachoval. Takže Bareš získal VM asi někdy mezi 1622 ( kdy
Horčický umírá) a 1637 ( kdy píše Kircherovi první dopis). V celé té době se už
znali s Marcim velmi dobře. Zdá se, že Bareš patrně nedostal rukopis o mnoho
dříve, než se Marci stal členem dvora (1626), kdy to bylo asi poprvé, kde se Marci
a Mnišovský setkali u Dvora amohl se ho zeptat) a nejpozději asi 11 let později,
1637 (kdy jak už víme, rozhodně VM měl) . Ovšem soudě podle toho, že Bareš
byl asi desperátní, aby řešení získal, nečekal by celých 15 let, než by zkontaktoval
Kirchera.
Marci tvrdí, že informaci dostal od Mnišovského osobně (píše "řekl mi").
Předpokládaje, že se ho Marci na to přímo otázal - patrně na naléhání Bareše. Ta
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konverzace se mohla dít mezi 1626 (Marci prvně u Dvora) a 1644 (kdy Mnišovský
umírá) . Řekněme teda, že Bareš dostal VM v roce 1626 a když se nic víc
nedozvěděl od Mnišovského, napsal Kircherovi první dopis ( 1637). To by ale
stále ještě čekal 11 let, i když věděl, že Marci Kirchera zná . Od kdy ale vlastně
Marci Kirchera znal? Podle dopisů Kircherovi v Museo Kircheriano, první dopis
Kircherovi je datován z roku 1640, ten samý rok, co uviděl Kirchera v Římě. V
něm zve Kirchera k pražskému Dvoru a ještě stejný rok mu už doporučuje Bareše
(patrně aby mu nenápadně připomněl, že Barešovi neodpověděl ani na druhý
dopis , z roku 1639). Anebo odpovídá na dotaz od Kirchera, který už měl druhý
dopis od Bareše a chtěl vědět, zda se nejedná o podvrh. Vzbudil v něm snad druhý
dopis větší zájem nebo to psal Marci zase jen na naléhání od Bareše? V té době asi
měl Bareš pořád ještě velké naděje, že rukopis rozluští, takže to bylo asi nějak
brzo po získání rukopisu než později, i když to - podle Marciho - nikdy nevzdal.
Pokud tedy Bareš dostal VM někdy kolem roku 1635 či později, chybí nám fakta o
době mezi 1622 (smrt Horčického) a 1635, teda nejméně 13 let . . .
Odborník na Kircehrovu tvorbu, J. Fletcher se zmiňuje o tom, že Bareš byl jednou
sám byl v Italii, aby navštívil Kirchera. Bohužel tato informace není potvrzena,
jedná se patrně o Marciho, nebo o to, že Bareš v Italii studoval, ale to bylo daleko
dříve, než tam vůbec přišel Kircher z Německa učit. Může také to to být důvod,
proč se Marci v dopise Kircherovi nezmiňuje o Barešovi jménem? Asi ne, v
dopise Kircherovi naznačuje, že mu už Bareš předtím psal. Můžeme usoudit, že
pokud se Kircher zajímal o VM - a to asi ano, jako řešitel tajných písem - že se
snažil, ignorovat kopie od Bareše a místo toho chtěl do rukou originál. Bylo by to
logické, protože individuální vzorky by mu moc neřekly a také byl nepochybně
podezíravý, že jde o podvrh ( už jednou předtím Kirchera někdo napálil). Bareš,
mu ovšem zřejmě nechtěl rukopisu přímo předat, chtěl si uchovat obsah, ono
tajemství, jen pro sebe, patrně kvůli finančnímu zisku. jenže bez celé knihy neměl
Kircher šanci a tak viděl, že ho chce Bareš zneužít a odmítal sloužit takovému
účelu. Bareš si patrně ani nepřál, aby po jeho smrti Marci VM poslal Kircherovi,
jinak by mu rukopis poslal už sám. Zdá se, že i Marci váhal (možná až čtyři
roky!), než VM Kircherovi poslal, protože Bareš patrně umřel už před rokem
1662. .
Ale vraťme se k Mnišovskému. Svou knihu o kryptografii dokončil v roce 1628 z toho asi plyne omyl ve Wiki, že se v roce 1618(!) chlubil, že vynalezl
neřešitelnou cifru. To totiž, jak jsem zjistil, sám prohlásil právě v předmluvě k této
knize . Nehledě na to, že šifra v knize není neřešitelná :-), je rok 1628 jen o dva
roky později, než s ním mohl Marci vůbec mluvit u Dvora. V té době by asi také nejpravděpodobněji - Bareš knihu získal. Druhá možnost, že ji Bareš dostal hned
po smrti Horčického by znamenala, že by musel Marci ještě 4 roky čekat, než by
mohl mluvit u Dvora s Mnišovským, pokud se teda neznali od dříve - ale jak, když
Marci byl do té doby jen obyčejný student. A navíc by Bareš musel napsat svůj
dopis Kircherovi až po 17 letech od získání VM. Nezdá sep ravděpodobné, že by
vydržel tak dlouho čekat, soudě podle toho, jak si usilovně přál řešení najit ajak
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zřejmě pořád na Marci tlačil, aby ot u Kirchera urgoval!! Jenže dostal -li knihu
později, kdo ji měl celou tu dobu po Horčického smrti? Možná Jezuité, kterým
Jacobus téměř vše ve své závěti odkázal, ale jak by ji od nich Bareš získal?
Pravda, považovali by asi VM za jednu ze zakázaných knih, tzv. Libri prohibiti.
Oni ovšem pálili jen laciné výtisky knih, zabrané u obyvatel, ty cennější nepálili,
ale schovávali a zamykali do archivů :-).
Nejpravděpodobněji dostal Bareš knihu prostě od někoho jiného než od Jezuitů.
Ano, mohl ji dostat od Mnišovskébo, proč ne? Ten ji mohl mít nějakou dobu u
sebe, ale od koho ji dostal on? Pravda, oba byli s Horčickým zavilí katolíci , ale
Jacobus byl tak přímo vychován Jezuity, kterým jako chudý chlapec vděčil za vše,
zatímco Rafael si jen vylepšoval kariéru . I na epitafu, který si sám předem napsal,
netvrdí, že sloužil Bohu, ale císaři. Kromě toho, jeho kariéra začala vlastně až v
roce 1622, nemohl už teda znát ani Horčického ani Bareše nějak moc dobře. Jedno
je jisté: ani Mnišovský, ani Bareš neřekli Marcimu plnou pravdu, pro nám dosud
neznámé důvody. Tak např. Bareš se mu nevěřil, odkud VM má, jinak by to Marci
Kircherovi napsal - ve svých dopisech mu vždy upřímně píše vše, co ví. Navíc z
Barešova dopisu Kircherovi cítíme jistou neupřímnost - sotva lze věřit,. že chtěl
VM vyluštit je pro "blaho lidstva" a dobře víme, že neříká pravdu, když tvrdí, že
mu kniha "jen zabírá na regále místo a hromadí se na ní prach", zatímco Marci
popisuje, s jakou vášní se Bareš VM věnoval. Mnišovský zase Marcimu neřekl,
odkud ví, že Rudolf II vlastnil právě tento rukopis. Je tu ovšem ještě jedna
možnost, proč Mnišovský neřekl vše . . .
Ocitujme z anglické Wikipedie: Mnišovský..."přítel Marciho, který je údajným
zdroje historky o Baconvi, byl sám kryptograf (mimo jiné) a zřejmě vymyslel šifru,
o které tvrdil, že je nerozluštitelná (asi 1618). To vede k teorii, že on sám vyrobil
VM jako praktickou ukázku jeho šifry - a z Bareše si udělal pokusné morče. Když
Kircher publikoval svoji knihu "Prodomus Coptus", Mnišovský si možná pomyslel,
že jej bude cennější pokořit Kirchera než Bareše a přesvědčil ho, aby požádal
Kirchera o pomoc. K tomu si vymyslel historku o Baconovi, aby Bareše motivoval.
Marci ve svém dopise naznačuje, že historce nevěří. Ovšem nemáme žádný důkaz
pro tuto teorii (konec citátu, zdroj informace neuveden, j.h.)
Snažil sjem se něajkou dobu najít autora citátu, ale marně. Kdokoliv to ale byl,
měl uvést, že neprvě se o této domněnce sminěje Jorge Stolfi, ve VM Listu,
msg00052.html, 27 Dec 2000.nneéí to přesně totéž co ve Wikipedii, ale už také
odezřívá Mnišovského z podvrhu. Nebudeme se zde snažit ověřovat či popírat
uvedené tvrzení, protože citát sám jasně mluví jen o teorii a nedostatku důkazů. V
poslední době jsem si však ověřilk tři nová fakta, která dělají z uvedené teorie
opravdovou možnost.
První objev
je fakt, že Mnišovského kniha "Construction sive strues Trithemiana" (1628)
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není žádná učebnice čaštiny, ajak se dosud tvrdilo, ale opravová kódovací kniha ve
stylu Trithemia, jak sám autor přiznává. Díky známému českému kryptologovi
Mgr. P. Vondruškovi můžeme teď s jistotou říci, že se jedná o šifru, kterou
Mnišovský sám vynalezl (viz můj předešlý článek "ZÁHADNÝ DR. RAFAEL".
Šifra je ve stylu "Ave Maria" (známé šifry od Thrithemia), ale používá hned dvě
verze kódu, českou a latinskou. Nahrazuje sice jako Ave Maria každé písmeno
originálního textu jedním celám slovem, ale s 24 variantami. Zašifrovaný text pak
vypadá jako neviuný dopis v češtině (či latině). Zatímco Trithemius používá jen
slova z modliteb, Mnišovský vybírá slova z denního života a rozděluje je podle
gramatického klíče. Tak např. písmeno A je nahrazeno vždy jen přídavným
jménem. (Poznámka: používám zde slovo kód a šifra zcela volně, ne tedy zrovna
přesně podle definice. Ale kódu "Ave Maria" se například všude říká šifra a přesto
vyloženě používá slova z kódovacího seznamu :-)
Abych si potvrdil mé podezření, hledal jsem dále a dostal jsem velice cennou
informaci od skvělého slovenského kryptografa Mgr. Jozef Krajčoviče, PhD.,
který mi laskavě dodal citáty z knihy Kašpar, J.: Soubor statí o novověkém
písmu (The Compendium of Articles about the Modern History Writings, Praha,
Karolinum 1993. ISBN 80-7066-679-X. pages 188-190, Kapitola 6., The Secret
Writings in Modern History. (Tajná písma z moderní historie). Můj překlad
nebude asi zcela přesný, je to z angličtiny zpět do češtiny, ale doufám, že jsem
zachoval podstatu:
"První česká učebnice kryptologie je ručně psaná kniha Constructio sive Strues
Trithemiana, napsaná v roce 1628 českým právníkem a vysokým císařským
úředníkem Rafaelem Soběhrdem- Mnišovským ze Sebuzína a Horštejna, založená
na stejném principu jako je Trithemiova Polygraphia. Liší se ve dvou bodech: je
dvojjazyčná, tj. česko-latinská a podle autorových slov v úvodu má sloužit nejen
jako kryptologická učebnice, ale i jako pomůcka pro překlad mezi těmito dvěma
jazyky a zapamatování slov v uvedeném slovníku .
Poznámka 17: Hypotéza, že Mnišovský napsal knihu jako učebnici češtiny pro
svého žáka Ferdinanda, zmíněná v literatuře, je zřejmě nesprávná. Ferdinand se
stal žákem Mnišovského v roce 1619, ale kniha byla napsána roku 1628, v době,
kdy byl Mnišovský už sekretářem císařské kanceláře. Její formát je takový, že by se
z ní Ferdinand česky nenaučil a navíc už v roce 1627, rok před napsáním knihy,
mluvil Ferdinand česky plynně. Také pokud by ji psal Mnišovský pro následníka
trůnu, jistěe by v ůvodu uvedl věnovaní."
Poznámka 18: Rukopis je už zmíněn v katalogu královny Kristýny z roku 1649, viz:
C. Davidsson, c.p. s. 148. "
(konec citátů, j.h.)
Není třeba říkat, že citáty jsou z knihy vydané Karlovou univerzitou v Praze, tedy
výsledkem seriózního vědeckého výzkumu. Z toho pak můžeme navíc udělat
několik závěrů:
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a) Kniha tedy nejen není učebnice češtiny, ale nebyla dokonce ani psána pro
následníka trůnu (škoda, mohla by někde být i druhá kopie :-). Sám Mnišovský
uvádí lingvistické použití knihy jakožto sekundární, ne jako hlavní účel.
b) Kniha nemá věnování, což je na tu dobu neobvyklé. Neměla snad být nikdy
určena pro tisk? A kterému jinému účelu měla sloužit? Zde můžeme jenom hádat.
Je zajímavé, že VM také nemá žádnou druhou kopii.
c) Pokud tedy Mnišovský VM napsal, musel ho napsat až po této své knize. Proč?
Pouze po studii materiálu v této knize by poznal, jak je jeho šifra nedostačující a
vymyslel by lepší šifru (a celý podvrh). Na to by ale potřeboval pergamen, jeho
"Constructio" je psáno na papíře. A co je důležité, kódování ve VM je zřejmě
daleko rafinovanější než šifra v jeho knize . Takže VM by se mohl objevit až po
roce 1628, ale ještě před rokem 1637 (kdy už o VM píše Bareš ve svém dopise
Kircherovi). Také datum z Wikipedie, tj. objevu nové šifry je zřejmě mylné - v
roce 1618 ještě Mnišovský neměl ani jednoduchou verzi Ave Maria. Pokud by
přece jen tehdy měl něco lepšího, proč by se deset let po tom se vracel k něčemu
daleko primitivnějšímu? Zřejmě se ve Wikipedii jedná o překlep - namísto 1628,
někdo to opsal jako 1618. Ten rok byl navíc rokem pražské defenestrace a
Mnišovského kancelář ve Vídni měla jiné starosti, než vymýšlet šifry. Horčický už
tehdy byl ve vězení a ostatní katolíci se různě schovávali. Komu by se o té šifře
teda chlubil? Navíc jsem také našel v jeho knize, že se "vytahoval", Říká totiž v
předmluvě ještě toto:"Occultus occulti scribendi modus quem nemo mortalium
queat penetrareo" (Metoda tajného písma, které žádný smrtelník nemůže rozluštit).
d) Víme zatím o třech chybách v minulosti: první je od Dobrovského, který popsal
knihu jako učebnici (asi neměl ve Švédsku moc času si ji prohlédnout - jako
češtinář by to jinak poznal hned) a pak Dudík, který nesprávně usoudil, že
zkrácený podpis (Rafaël Mnisch., napsáno na konci knihy ) znamení někoho
jiného, jakéhosi Mniše. Třetí chyba byla přisouzení knihy jako učebnice pro
Ferdinanda III,
e) Zatímco Mnišovského kniha pobývala v Čechách asi 20 let, odvezli ji do
Švédska až při drancování Prahy, 4 roky po jeho smrti. Protože se ale nikdy
nedostali přes Karlův most do Starého města (díky studentské mušketýrské milici,
mezi nim byl i profesor Marci; za to pak dostal šlechtický titul z Kronlandu), by
patrně kniha uložena na pražském hradě. V té době (1648) už ale měl Bareš VM u
sebe nejméně 11 let . . . (
Druhý objev.
Objevil jsem kdesi poznámku, myslím, že to bylo v knize "Making of Habsburg
Monarchy", od R.J.W. Evanse, že prý Mnišovský tvrdil, že studoval 30 let
alchymii a sháněl pro Rudolfa II rukopisy z různých klášterů. Jmenoval prý
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Braunau (to je v Rakousku, kde se později narodil Hitler, ne, vážně!) a
Kremsmunster (v Horních Rakousích, kde je klášter a městečko samo bylo
založeno v roce 777, je tedy dost staré, aby tam nějaký stary rukopis nalezen byl :)). Maně si vzpomeneme na poznámku v knize prof. Newbolda, že mu Voynich
řekl, že našel VM v jednom zámku v Rakousku, ale to je jistě jen náhoda. Ovšem,
proč by zrovna nemohl Mnišovský najít VM sám a to přímo v Rakousku?
Ovšem mohlo to být naopak právě tam, kde dostal nápad udělat podvrh. Proč by
vlastně nemohl VM napsat on? Víme, že byl odborník na kryptologii své doby,
takový, že dokonce mohl o tom psát knihy. To nám také zodpoví, kde by mohl
někdo jako Mnišovský sehnat tolik listů pergamenu. Víme, že se také zajímal o
alchymii. Ale co jeho písmo? Už z ukázky jeho knihy vidíme, že bylo netypické,
nikdo jiný, kterého jsme zkoumali, měl tolik oddělené písmo (prakticky každé
písmeno bylo psané zvlášť, bez spojení s jeho sousedními písmeny. Ano, přesně
tak, jako ve VM. Věty ve VM totiž nemají tečky ani čárky a odstavce, které
bereme dnes jako věty, jsou v průměru 30 až 70 "slov". Jsou tedy trochu delší než
třeba české či jiné věty, ale to se zatím žádnému výzkumníkovi nezdálo
podezřelé :-).
Na druhé straně, pro Ave Maria by "věty" byly příliš krátké (jedno slovo=jedno
písmeno), takže šifra z Mnišovského knihy asi nebyla použita ve VM . To ovšem
neeliminuje Mnišovského coby autora, ale ani ne Trithemiuse, protože oba byli
schopni přijít ještě s něčím jiným, než co napsali. Mnišovský navíc ještě vylepšil
Trithemia, což se málokomu v té době podařilo. Kromě Bacona a Johna Dee,
Mnišovský je vlastně jediný znalec kryptografie, jmenovaný v Marciho dopise. A
co víc: musel znát práce Trithemia velmi dobře, dokonce ho jmenuje v úvodu své
knihy. Zřejmě se také od něj hodně naučil. A kdyby byl býval opravdu napsal náš
VM, mohl by se opravdu chlubit ím, že vymyslel nerozluštitelnou šifru :-)
Třetí objev.
Nedávno jsem objevil ještě něco: nápaditou podobnost Mnišovského rukopisu s
rukou, která napsala jméno Horčického do VM. Zde je ukázka slova Tepenec s
proloženými písmeny z Mnišovského knihy:

Je to zřejmě nejblíže ze všech rukopisů autorů (rozuměj jejich rukou), co jsem
studovali. To neznamená, že jsem zcela uspokojen tou podobností, ale asi už lepší
"ruku" nenajdeme. To samo ovšem ještě neznamená, že napsal i celý VM, ale stačí
to jako důkaz, že možná jednou měl VM ve vlastnictví. Koneckonců jsme už
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dokázali, že to nebyl Horčický, co se tam podepsal (viz můj článek "NOVÝ
PODPIS HORČICKÉHO). Ovšem proč by tam Mnišovský napsal právě
Horčického jméno a jak mohl vědět, že Horčický jednou knihu vlastnil, to se
můžeme jen dohadovat. Přidejme k tomu, že Mnišovský se "zapomněl" o svém
vlastnictví VM zmínit Marcimu, když ten se ho ptal a můžeme znovu
zapochybovat o celé té historce. Ovšem to by zatřáslo základy staré, stále
opakované historky o císaři-sběrateli, anglickém mágovi a středověkém mnichu
Baconovi. . . .
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ZTRACENÉ POZNÁMKY GEORGIUSE
BAREŠE

ZTRACENÉ POZNÁMKY GEORGIUSE BAREŠE
Z historie VM a jediného dopisu Bareše, který existuje, víme, že Bareš poslal v
roce 1637 první dopis Kircherovi spolu se vzorky (patrně několik poslaných
listů , tzv. folios). Datum jsme vypočítali snadno, protože ve svém druhém
dopise (27. dubna 1639) který existuje, říká že první dopis poslal "před rokem
a půl". Dopis donesl páter Moretus z Klementina, který v té době cestoval do
Říma. Po návratu potvrdil, dopis "došel do Říma v pořádku". Ani dopis ani
vzorky se ale nikdy nenašly . . .

Podpis Bareše (ale co je to pod tím)?

Z uvedeného lze usoudit, že zde máme celkem čtyři možnosti:
1. Dokumenty sice došly do Říma, ale už ne ke Kircherovi. To se zdá
značnš nepravděpodobné a i když o tom ze slušnosti Bareš uvažuje ve
svém druhém dopise (asi aby Kirchera neurazil) vidíme, že tomu sám
nevěří. Koneckonců Moretus mu potvrdil, že je donesl do Říma osobně.
Komu je dal, to ovšem nevíme, ale jistě se Moretus s Kircherem viděl
osobně, když si s ním pak i psal.
2. Kircher předpokládal, že mu Bareš poslal podvrh (už byl předtím byl
oklamán Andreasem Muellerem, ale bylo to skutečně před rokem 1637?)
a tak dokumenty zničil. Ovšem o Kircherovi víme, že byl vždycky
zvídavý (jednou se nechal spustit do jícna sopky Vesuv). Jistě by si je
schoval, alespoň dopis, tím se nedalo nic zkazit. Přesto se nikde nic
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nenašlo.
3. Stejně jako dopis, přílohy se opravdu prostě ztratily a detaily nejsou
známy. Při pronásledování Jezuitů v Itálii se například do jejich
dokumetů balily ryby na prodej.
4. Mohou sice být stále ještě někde uschovány, ale i to je dost
nepravděpodobné, protože ani dopis se nenašel.
Druhý díl příloh byl poslán s druhým dopisem Bareše Kircherovi. Zatímco
tento dopis to přežil, přílohy se opět nenašly. Protože dopis existuje, je docela
možné, že i přílohy (které jistě Kircher dostal také, když dostal dopis) ještě
dnes existují. Není ovšem o nich nikde záznam, ale bylo by to asi nejspiše v
Muzeo Kircheriano v Římě. Je ovšem možné, že se také ztratily nebo že i je
Kircher zahodil (ale to už spíše ne, když si nechal dopis).
Pokud ano, pak se ovšem musíme ptát, proč si Kircher dopis schoval a přílohy
zahodil, jediné kopie z VM co měl! Dá se totiž předpokládat, že právě v té
době se začal o VM zajímat, protože rok na to ( 12. září 1640) mu Marci posílá
dopis, kde mu Bareše doporučuje jako svého přítele, zřejmě na dotaz od
samotného Kirchera. Marci se také v dopise zmiňuje o nějakých přílohách
zaslaných Kircherovi, což podle René Zandbergena potvrzuje možnost, že to
by už byl třetí balíček vzorků z VM, tentokrát ale zaslaný Marcim samotným.

Nuže celá tato historie je celkem známá a kdyby šlo jen o to, pak bych ji tu ani
neopakoval. Jenže - a to je novinka - jsem před nějakou dobou našel zmínku
ještě o jednom balíčku vzorků zaslaných Kircherovi. Zmiňuje se o nich sám
Marci ve svém posledním dopise, kdy jej zasíláKircherovi přímo s VM (19
srpna 1666), přesněji řeceno, jde o "Barešovy pokusy vyřešit VM"..
Překlad onoho dopisu je v knize Mary d' Imperio, "The Voynich manuscript the Elegant Enigma", page 81, a v první kapitole píše, že překlad byl připraven
někým pro Voyniche a byl jím veřejněn (roku 1921, p.271)". Originální text
říká:
"....uerum librum ipsum transmittere tum recusabat in quo discifrando posuit
indefessum laborem, uti manifestum ex conatibus ejusdem hic una tibi
transmissis neque prius huius spei quam uitae suae finem fecit. "
Přeloženo do češtiny:
"...ale on sám v té době odmítal zaslat (Vám, j.h.) celou knihu, jejímuž řešení
věnoval úmornou práci, což je vidno ze vzorků, které vám zde zasílám a jeho
naději (vyřešit VM, j.h.) ukončila jedině jeho smrt."
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Slovo "conatibus" je ablativ slova "conatus" (= pokus, snaha), a mohlo to
znamenat jedině to, že se v tomto případě nejedná o vzorky či kopie z VM, ale
hlavně o záznamy, tedy poznámky, skeče, možná i částečné řešení od
samotného Bareše. Tyto poznámky zcela jistě zastihly Kirchera i s rukopisem,
ale ani ty nebyly nikdy nalezeny. VM a dopis byly zakoupeny Voynichem od
padres z Villa Mondragone - podle vyzrazení Ethel Voynichové, ale až po její
smrti. Divil bych se, kdyby se našel nějaký účet či potvrzení prodeje ( Voynich
to už od začátku až do své smrti tutlal) a tedy už se asi nikdy nedovíme, zda i
ty poznámky byly součástí prodeje. Voynich se o nich také nikdy nezmínil
aniž někdo někdy veřejně prohlásil, že by se ztratily. V tomto stadiu se zdá už
zcela nemožné, že by je Kircher vyhodil. Bareš byl mrtev a to byla jeho
poslední možnost se ještě něco o VM dozvědět!
Dává to tedy dokonalý smysl, že si je Kircher uschoval, obzváště jestli si
myslel, že se někdy na řešení VM vrhne. Mohl si totiž zcela dobře pomyslet,
že Bareš věděl víc, než řekl Marcimu a Marci pak Kircherovi. Možná, že
dokonce i věděl, kdo je skutečný autor nebo alespoň historii VM. Možná, že
tam jsou nějaké návody jak získat klíč k řešení. Je zajímavé, že se ani nenašly
dokumenty, dokazující, že Kircher VM někdy řešil. Kdybych byl autor Šifry
Mistra Leonarda, patrně bych i hádal, že Kircher VM vyřešil, ale že to cirkev
utajuje,a le naštěstí nejsem Dan Brown :-).
Ve VM jsou sice nějaké poznámky, ale jsou příliš krátké, aby se kvalifikovaly
jako "nějaké pokusy k vyřešení" . Koneckonců Baŕeš měl VM přinejmenším
dvacet pět let a mohl tam a leccos připsat sám, ale nevypadá to na jeho písmo.
Poznámky zaslané Kircherovy by jistě někde měly být, ale kde? Je sice možné,
že je padres nikdy nepřevezli do Mongragone, jako to udělali s VM a dopisem,
ale spíše je možná, že si je předtím Kircher uložil na jiné místo.
Co je ale nejvíc překvapující je to, že výzkumníci zmínku o poznámkách přešli,
jako by neexistovaly a že už je ani tehdy, když se objevil u Voyniche dopis,
kde o tom Marci píše, nikdo je nikdy nehledal. Je jisté, že Marci těm
poznámkám přikládal velkou důležitost, když je Kircherovi poslal a nezahodil.
Můžeme dokonce hádat, že Barešovi v něčem pomáhal a že si teda sám
podržel VM po několik let, jak hádá René Zandbergen. Marci byl velice dobrý
v matematice, jak ukazují jeho knihy (jeho kniha o optice předběhla i
samotného Newtona) a jednou se dokonce snažil vyřešit šifru švédského
generála Bannera, spolu s Kircherem, jak dokazuje jeho jiný dopis.
Je zajímavé, že žádná z těchto tří zásilek (nebo dokonce čtyř, má-li Zanbergen
pravdu) se nikdy nenašla. Pravda, první dvě byly asi jen kopie jednotlivých
listů rukopisu,(možná dokonce obsahovaly i dnes chybící folia), ale v té třetí
(čtvrté?) měly být Barešovy pokusy o vyřešení záhady VM. To by bylo
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závažným obohacením našich současných dokumentů, kterých není mnoho.
Mohli bychom dokonce studovat Barešova řešení a udělat si dojem, o jakou
šifru, písmo nebo dokonce jazyk šlo. Koneckonců Bareš byl době vzniku
rukopisu daleko blíž, než my! A jak už jsem psal, mohl vědět něco, co my ještě
nevíme.
Zatímco Marci tvrdí, že Bareš rukopis nikdy nevyřešil, nemohl ovšem vědět,
zda třeba Bareš nebyl už ke konci svého života k tomu vyřešení hodně blízko.
Dokonce je možné, že poznámky obsahovaly (nebo ještě obsahují? :-) celou
historii rukopisu, když si Bareš uvědomil, že po jeho smrti se to už nikdo
nedozví, a když ji nenapíše, že bude ztracena navždy. Možná, že to vše marci v
poznámkách našela právě proto je Kircherovi poslal spolu s rukopisem.
Poznámky by teda byly skvělým doplňkem trojice dokumentů, které máme:
Marciho dopisu, Barešova dopisu a samozřejmě samotného VM.
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VÝZKUM VM. STRATEGIE A VÝSLEDKY.

VÝZKUM VM. STRATEGIE A VÝSLEDKY.
V roce 2012 oslavíme "opětné objevení" Vojničova rukopisu VM ( v tom rove
koupil Vojnič VM) a od té chvíle nedá spát mnohým vědcům po celém světě.
Existuje opravdu nepříliš důvodů k oslavě nášeho pokroku při hledání řešení
VM. Shromáždili jsme spoustu doplňkových dat, podrobně je prostudovali a
používali A jak jsme se dostali daleko? Je to pořád jen seznam starých dogmat
z éry Vojničovy, některé pouze náhodné události a pak několik nových teorií,
pozoruhodných hlavně tím, že si vzájemně odporují :-).

Není to jen proto, že máme tři základní neznámé, tedy autora, písmo a jazyk ,
ale také kvůli nedostatku nějaké obecné strategie. To je pochopitelné, protože
každý badatel má svou vlastní oblast odborných znalostí, ale je to také velmi
politováníhodné, protože mnoho z prací bylo načato, pak zase opuštěno a
zmizely v zapomnění, aniž by nás řádně poučily z našich chyb. S výjimkou
skvělé knihy Mary d'Imperio je zbytek buď jen opakování známých
skutečnosti nebo výlet do země iluzí. To ovšem neznamená, že nebylo
dosaženo pokroku, ale máme zřejmě ještě dlouhou cestu před sebou. Mohli
jsme ale udělat víc během těch předcházejících sto let?
Problém začíná s tím, že VM je netradiční dokument a konvenčními metodami
výzkumu se obvykle nedostaneme příliš daleko. Velmi často výsledky vedou k
protichůdným závěrům, které mohou být vyřešeny pouze znalostí dalších fakt,
která bohužel nemáme. Nemám na mysli běžné statistické a jiné vědecké
metody, které se již osvědčily i v jiných oblastech, ale i tyto metody mohou
potřebovat další zlepšení. To proto, že máme neúplné nebo nekompatibilní
sady dat. Je také možné, že některé metody nelze už víc zlepšit (řekněme
datování uhlíkem) - ty musí být nahrazeny jinými, více moderními metodami.
Použití počítačů je samozřejmě jen tak dobré, jako jsou data, co jim dáváme.
Možná, že použití metod umělé inteligence by nám pomohlo v budoucnosti nebo možná také ne. Použití neurálních sítí s vlastním učením je stále ještě
uvažováno, ale - pokud vím - není dosud aplikováno.
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Jaké metody výzkumu používáme dnes? Na rozdíl od "odhadnout, testovat a
odpočívatj" :-), nejvíce oblíbené metody jsou dnes "podobnost, analogie anebo
náhoda", s použitím závěru z vědecké indukce. Jak daleko se ale dostaneme?
Typickým příkladem je objev "slunečnice", který vedl k hypotéze o
"americkém" původu VM, s datováním "po Kolumbovi" a bůhví, co ještě.
Ano, byl to už Georgius Bareš, který si všimli, že VM rostliny nebyly z
Evropy. Ano, i ta slunečníce by nakonec mohla být opravdu slunečnice a
všichni víme, že přišla z Ameriky. Také, zatímco jinak vážní vědci se celkem
pošetile snažili najít alespoň jednu další bylinu - které by připomínala nějakou,
co tady na Zemi máme - která by měla všechny parametry (tedy nejen listy
nebo květy nebo kořeny), jejich úsilí bylo marné zřejmě už od samého začátku.
Proč? Nyní už je zřejmé, že alespoň většina z květin VM nám není známa - je
tu výrazná nejistota i ohledně "slunečnice" samotné (jsou i jiné rostliny s
podobným okvětím, třeba zmenšeným, neznáme rozměry rostliny ve VM). Jak
pravděpodobná by pak mohla být identifikace dalších rostilin?

Zde se musíme zastavit a vydat se trochu zpět v čase. Základní metodou pro
VM výzkum není dedukce (hlavně proto, že neznáme všechna data, např. o
všech skutečnostech nebo podmínkách), ale metoda indukční , tedy
zobecnění, "dosažení univerzálního ze specifického". Byl to Francis Bacon,
který nejen vytvořil teorii indukce, ale také upozornil na její zrádné body, když
se nepoužívá správně.
Tento bod byl rovněž rozebírán v dnes klasickém článku TC Chamberlin,
(1890, "Metoda více pracovních hypotéz"). je nápadné, kolikrát VM vědci
změnili (podvědomě) svou "pracovní" teorii do "současné, převládající
teorie?" A pak hledali skutečnosti jen na podporu takové teorie ? Je totiž lépe
použít více hypotéz, které se vyšetřují současně, tj. souběžně, a to nejen může
odhalit vzájemné souvislosti mezi příčinami jevů, ale také nás nutí mít
otevřenou mysl, a to po celou tu dobu.
Autor také popisuje nevýhody i této metody, přičemž některé z nich později
eliminuje použitím silné Inference , kterou navrhl John R. Platt ve svém článku
"Věda, Silná interference jako správná vědecká metoda. (16. října 1964). A
jaký je recept na solidní závěr? Ve čtyřech bodech:
1 - Vymýšlet alternativní hypotézy; 2 - Navrhnout klíčový experiment (nebo
více z nich), s alternativními možnými výsledky, z nichž každý bude možná
schopen vyloučit jednu nebo více hypotéz; 3 - Provedení experimentu tak, aby
se získaly hned čisté výsledky; 4 - Recyklovat proceduru a použít dílčí
hypotézy k upřesnění možností, které zůstaly, a tak dále.
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To může vypadat jednoduše, ale není to snadné: soubor by měl obsahovat
všechny možné hypotézy, aby byl zajištěn úspěch. Dalším, velmi kritickým
bodem, je test, t.j. základní experiment. Jak je vidět, netestuje se zda, aby se
prokázala správnost jedné hypotézy, ale naopak aby se oddělily nesprávné
teorie . Je to především proces eliminace a musíme pečlivě vybrat druh testu
než začneme. Tento proces by měl být zpracován a aplikován každým
výzkumným pracovníkem dříve, než bude tvrdit, že má úspěchy. Platt dokonce
razil otázku "prubířského kamene". Skládá se z dotazu - ve své vlastní mysli "Který experiment by mohl vyvrátit mou hypotézu?" a provést ho.

Nyní se dostáváme k falzifikaci nebo "testovatelnosti pro neplatnost": již
Bacon varoval, že nemůžeme prohlásit, že hypotéza platí, dokud si nejsme
jisti, že jsme prozkoumali všechny možné případy pro falzifikaci - to jest,
dokud víme, kde nebo kdy není platná. Poznámka: falzifikace neznamená, že
vyvracíme samu teorii, jen zjišťujeme, kde neplatí, j.h.)
Dokonce i dokonale platné hypotézy by měly být falzifikovatelné, tvrdí Karl
Popper. Ty, které nemůžeme technicky vyvrátit, nelze vlastně ani plně
prokázat! Typickým příkladem je hypotéza "kódovaného blábolu" (viz Gordon
Rugg o VM), která nelze falzifikovat - jak dokázat, že jste dekódoval text na
původní text, který už sám byl blábol? Anebo jak dokážete, že když
dekódujete VM a dostanete blábol, že jste dostlai původní text? :-).
Takové teorie nemohou být prokázány ani vyvráceny. Musíme mít na paměti,
že i silný "závěr" a všechny okolnosti, kde platí, jsou pořád jen
pravděpodobné, což znamená, že nikdy nemůžeme být stoprocentně jisti, jak
to naopak je s dedukcí. Je totiž nejen důležitější a snadnější hledat výjimky než
potvrzení, což je obvykle nemožný úko, už proto, že ne všechny údaje jsou k
dispozici, nebo jsou-li, pak nejsou ověřitelné. A tady je moje část příběhu. . .

Jako příklad, mnoho přístupů do virtuálního počítače se obvykle omezuje jen
na zjištění toho, co už víme odjinud, něco více či méně podobné a známé.
Vyvijel jsem představu o celé sadě dat. Samozřejmě, že nemohuvyšetřovat
všechny případy, a tak jsem raději ukvapeně něco usoudil - ale to není pravý
způsob, jak vědecké indukce funguje. Protože jsem se odloučil od reality příliš
brzy, místo silné indukce jsem získal jen dobře určené, ale úplně špatné,
závěry hraničící s iluzí. Můžeme skutečně používat běžné věci pro vysvětlení
neobvyklých věcí? To sotva, zejména pro VM, který je "hádanka zabalená v
tajemství uvnitř enigmy" - jako říká slavný citát Winstona Churchilla ( i když
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pro něco jiného). Také ve VM výzkumu se čas od času objeví začátečník,
který ještě nemá ty pravé zkušenosti s pravým zklamáním :-).
Měl jsem představu, že musí být jiná, mnohem produktivnější metoda pro VM
výzkum a myslím, že jsem ji našel. Tato metoda je vlastně velmi jednoduchá:
musíme udělat pravý opak: měli bychom hledat výjimky, ne podobností. Je
to psychologický fakt, že ten, kdo hledá podobnosti najde je i v případech, kde
neexistují. Ve skutečnosti je někdy obtížnější najít jinou událost, která není
tolik té druhé podobná, a proto je obtížné i rozpoznat ji. Jindy je podobnost
prakticky nulová.
A zde je moje metoda: místo hledání podobností, budeme muset hledat
něco neobvyklého, nepravidelného nebo dokonce nemožného . Tyto okolnosti
jsou zvláště cenné: my víme, že jsou neobvyklé, takže právě proto nám mají co
říct!. Mohou nám dát nějaké nové, důležité informace - ovšem pouze tehdy,
pokud víme, jak je hodnotit :-).
Například řekněme, že je to rostlina s poměrně nemožným tvarem kořene.
Samozřejmě, že se nesmíme zastavit a naše další otázka bude: "Proč je to tak?
" Co bylo důvodem nebo jaký je účel za tím vším kreslíř sledoval? Byla to jen
chyba, nezkušenost, malá dovednost umělce nebo možná něco jiného?
Můžeme také počítat, kolikrát se tato odchylka objevila jinde ve VM a podívat
se na její variace. A další otázka je: "Mohli bychom vysvětlit alespoň jednu z
těchto výjimek nějakým způsobem - jak a co to znamená v obecném smyslu?"
Tím, že odpovíme na tyto otázky a vysvětlíme takové výjimky, můžeme získat
nějaké další cenné nápady.
Ano, kupodivu, i takový kořen nám může říci více, než výše zmíněné
razítkování oné rostliny jako "slunečnice". Hledejme, čím s eod slunečnice liší,
ne čím s ejí podobá. A ptejme se, proč tomu tka je. Můžeme například udělat
závěr že kořen naopak si autor vymyslel a prověříme všechny ostatní rostliny.
Pokud najdeme víc důkazů, že t aodchylka je asi pravidlo, najdeme možná
nějakou společnou myšlenku, například steganografii (zakódování, ale takové,
aby bylo nenápadné, např. v obrázcích) . V našem případě může být květina
klíčem k textu, který je vedle obrázků. Je pravda, že když jsme to našli,
musíme najít systém, který vše vysvětluje, něco jako společného jmenovatele a co je nejdůležitější, musíme otestovat tuto teorii. Pokud se potvrdí, pak se
můžeme dostat mnohem dál, než z některých podobností, v našem případě než
ke ůsklunečnici.
Koneckonců, i pokud ona "slunečnice" je skutečně slunečnice, co to vypovídá?
Je pravda, že se VM pak mohl dostat do Evropy až po roce 1492 (pokud
nepočítáme Vikingy :-), nebo kdykoliv později. Ale je možné, že VM ne byl
zřejmě napsán v Americe, a protože Indiáni neznali naše používání
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pergamenu, do Evropy se asi dostaly jen indiánské skeče ( i třeba starší než z
roku 1492 :-) a byly přepsány později v Evropě. Jak starý (či mladý) pak bude
"původní" VM?
Vezměme si jiný příklad: výzkum historie VM je poměrně bohatý, ale je - jak
je uvedeno v mém článku "VM - OPRAVDU MÁME DOBROU
PROVENIENCI?" - také velmi pochybný v některých místech. Užívání jedné
slavné vědecké osoby za druhou a snažení se dokázat, že jeden z nich byl
autor, je jen dalším cvičením v malichernosti. Vezměme teorii, že Leonardo
napsal VM. Njeprve dohodíme fakta: že leonardo skvěle kreslil, že psal zprav
do leva a obráceně, že se vyznal i v mechanice a prostorovém kreslení, atd.,
atd. Pravda, použije s evysvěylení, že byl tehdy Leonardo ještě dítě. Ale nezdá
s evám, ž ecelá t ateorie je jaksi - no dětinská?
Máme rukopisy těchto lidí, a také víme, že nesouhlasí s rukou ve VM. Než
budeme hledat důkazy na podporu jednoho konkrétního autora, musíme zjistit,
proč se nehodí jako kandidát - a pak už nemusíme pokračovat, prostě s e
nehodí :-). Ano, třeba toto: proč by psal tak trochu divné věci pro jeho
současníky, proč se snažil skrýt obsah a co vlastně tedy asi psal, co o neěm
víme, ž euněl, co neuměl, coměl rád a i to,jak uměl psát. Text VM rozhodně
nebyl napsán pro běžného čtenáře - možná vůbec pro nikoho jiného než pro
samotného autora.
Vím, ne všechny otázky mají odpovědi - ale u některých navrhovaných autorů
ano. Vezmeme-li také všechna specifika, musíme přijít s hypotézou, že ve VM
jistě skrývá nějaké tajemství. Samozřejmě, že "více podezřelý" autor bude ten,
kdo měl důvod něco skrývat. I tak jich jistě zbude dost. Co tedy dál? Najděte
příčinu a její stopy v dotyčném VM - a můžete vyloučit hodně "podezřelých"
tímto způsobem.
Vidíme, že začátečník obvykle začíná s jednou osobou a snaží se dokázat, že
autorem byl "on a jen on" (zatím byly asi jen dvě teorie, že to bylo žena). Co
to tedy obrátit: co by např. naznačovalo, že by to napsalaa nakreslila žena?
Tam je dokonce lepší výběr: tehdy ještě moc žen nepsalo a indikace "ženské
ruky a psychologie by byly ověřitelné. nebo naopak by bylo ednodušší to
vybrátit a tím pádem zbýá už jen muž- autor.
Některé fakta by prostě mohla být dost silná, aby danou osobu odstranila už v
prvním kole. Po dalším vyhledávání můžeme dojít k závěru, že autor nemůže
nebyl nalezen jen mezi "bohatými anebo slavnými" a že autor asi nebyla běžně
známé sooba (jako je například Georgius Bareš, kdo o něm dnes ví?). A co víc,
to vyloučení může být snažší - je dostatečné, aby odstranilo hypotézu tím, že
se najde jeden příklad, kde to nefunguje! Zároveň to je sopolehlivější, než
snažit se vyzkoušet najít pozitivní důkazy. To si také neuvědomují začátečníci,
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totiž jak rychle jsou pak jejich naépady "odstřeleny" zkušenými výzkumníky.
A co je horč´ší, berou to osobně :-).

Můj postup je celkem jednoduchý a je míněn jen jako rozšíření strategií, které
jsme používali a používáme dnes. To byly účinné metody, ale mnoho jich bylo
nakonec opuštěno, právě proto, že nedávaly absolutní důkaz. Ne vždy, ale dost
často narazíme na zeď jen proto, že samotné analogie jsou jen přibližné
nástroje a ne skutečné strategie. A to, co kdysi bylo inspirativní, dnes nemá
pokračování z jednoduchého důvodu, že není nikdy dost podobností, aby se
uplatnila rozšířená pravidla. Něco jiného, něco nového musí být ještě
objeveno, abychom byli schopni to shrnout a udělat testovatelné hypotézy.
Také nechci předstírat, že strategie hledání výjimek je něco nového - konec
konců, mnoho lidí v minulosti to udělalo a ča udělalil správné závěry. Takový
přístup se zdá být i produktivnější a spolehlivější než jen hledat podobnosti. I
když najdeme velké podobnosti, jsou někdy velmi povrchní a jaké by pk
mohly být obecné závěry založené právě na nich?.
(Poznámka: Kdo si přečetl mou knu ĎÁBLŮV ADVOKÁT, mohl dojít k
závěru, že jsem se soustředil jen na kritiku současné prprovenience a
"oficiálních" teorií. Ony to totiž ani nejsou nějaké "oficiální" teorie, ale jen ty ,
na nichž s evětšina shodal a jsou nejpravděpodobnější - alepsoň co se týká
historie. U textu VM defakto nemáme konsensus a cio se týká obrázků, tam s e
pořád ještě hledají analogie. Ke cti všech výckumníků je třeba řídi, že mají
zájem o nové věci, jsou velmi pomocní začátečníkům a mají, jak se říká "mysl
otevřenou".
Můj j úmysl v dané knize byl právě jen ten, že dokud neprovedeme pořádnou
"falzifikaci" naší provenience VM, nemůžeme ani s nadějí pokračovat dál.
Jenže jako vše, ani falzifikac eu VM není stoprocentně možná . . . ..
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JAK SE DOSTAL VM DO PRAHY.

Pokud jde o otázku, jak se dostal VM do Prahy, je stále jen jedna oficiální
verze: byl prodán v Praze Johnem Dee Rudolfu II. To je samozřejmě jen
informacez třetí ruky, kterou popsal Marcimu Dr. Mnišovský. Dr. Mnišovský
by se ovšem dal charakterizovat v nejlepším jako "nápaditý spisovatel",
protože je známo, že jako žalobce sestrojil pro Habsburky posmrtné obvinění
Valdštejna ze zrady na císaři - bylo tehdy třeba ospravedlnit jednu obyčejnou
vraždu (Valdštejn byl zavražděn na císařův rozkaz, bez soudu a bez rosludku).
Doklad o existenci VM v Praze je dvojí: v dopise Marciho, který provázel VM
na cestě do Itálie a v dopise Bareše; oba byly adresované Kircherovi a oba
jsou zde přeloženy, viz články SLAVNÝ DOPIS MARCIHO KIRCHEROVI a
BAREŠŮV DOPIS KIRCHEROVI. Marci je historická osoba a Bareš je
zmíněn v jedné z knih Marciho. Nicméně, interval mezi Rudolfem a Marcim
(plus Barešem, který měl VM ještě před Marcim) je ve VM údajně "smazaný".
Původně to bylo něco jako"chybějící článek", tepvre a zázračně "vzkříšený"
"podpis" Jakuba Horčického z Tepence, viz čánek VYŠETŘOVÁNÍ FOLIA
F1R, díl1. a díl2., majitele VM a dvořana Rudolfa II. Tak se totiž pořád ještě
vykládá ona mezera v provenienci (viz sajt Beinecke knihovny), jenže rukopis
"podpisu" není podobný podpisu Horčického (který objevil v mělnickém
archivu náš Karel Šlajsna).

JAK SE DOSTAL VM DO PRAHY.
Je-li ale skutečnost, jak se dostal VM do Prahy, jiná - a podrobnější informace
v tomto smyslu je v dopise Bareše (zde citovaného) - stále ještě nevíme, jak se
do Prahy dostal. Opět platí, že Marcim citovaná pověst o Johnu Dee může, ale
nemusí být pravdivá. Kromě čistě náhodné koincidence mzei "600ti dukáty"
citovanými v dopise a 630 dukátů v deníku Johna Dee, není jiný důkaz - dopis
Marciho se totiž nezabývá obsahem VM, takže nemůžeme srovnávat..
Samozřejmě, že pokud VM vznikl jinde, někdo ho musel dopravit do Prahy,
patrně byl zakoupen už v zahraničí - pokud ho nepřivezl sám autor. Mohlo to
být také zařízeno i tak, že majitel poslal do Prahy jen posla s VM - podobně
kjako Marci ho pak poslal do Itálie jezuitskou poštou. Rukopis ovšem také
mohl být do Prahy někým někomu darován nebo naopak někde zcizen a
převezen někým do Prahy (podobně jako švédská soldateska ukradla jiné
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dokumenty na pražském hradě a odvezla je do Švédska. My prostě nemáme
žádné spolehlivé dukazy.
Pokud jde o Bareše, prý nebyl první kupující, a patrně nevěděl nic o jeho
historii. Pokud o historii VM měl tušení - neřekl o tom asi nic Marcimu. Mohl
něco tušit, pak to držet v tajnosti, už jen proto, koupil-li VM od nějakého
zloděje (např. potom, co byl dům Horčického vydrancován). Podobně neměl
tušení o obsahu textu, jinak by se svěřil Marcimu, ale tomu asi neřekl ani to,
jak on sám dostal VM. Nejpravděpodobnějším majitelem před ním zřejmě
bude Rudolph nebo někdo dost bohatý, aby si VM koupil (řekněme Horčický,
který Rudolfovi půjčoval peníze). Rudolf byl známý sběratel, takže on by byl
asi nejvíc pravděpodobný jako kupující nebo příjemce tohoto daru od osoby,
která zase nemusí nutně být nějaký cizinec. Jestliže však máme věřit oficiální
pověsti, pak se musíme podivit, že Deeův deník popisuje jeho audienci u
císaře, ale není tam nic o VM.
Nejspíše ale VM do Čech přivezl nějaký cestovatel. Podívejme se po známých
cestovatelích z té doby, zejména po Češích, kteří také cestovali tam a zase do
Čech. Většina z nich byli čeští rytíři, kteří odešli a vrátili se z křížových
výprav, ale pokud se soustředíme na pozdější dobu, je jen málo těch, kteří jsou
nám známi. Jedním z nich byl Zdeněk Vojtěch Popel de Lobkovic, který
navštívil Itálii, Španělsko a země na cestě. On také o tom napsal knihu a stal se
císařský rada, nakonec nejvyšší rada a ještě držel tuto pozici v době, kdy jiný
cestovatel, Kryštof Harant (viz níže), napsal jinou cestovatelskou knihu.
Další jeho současník, Vilém Slavata, studoval v Itálii a cestoval po Itálii,
Španělsku, Galicii, dnešní Francii, Anglii, Holandsku, Dánsku a .Německu
Stal se nejvyšším soudcem a později císařským místodržitelem pro České
země (ano, ten samý, který byl později vyhozen rebely z okna Pražského
hradu).
Nejzajímavější byy asi cesty do Svaté země. V šestnáctém století mnozí
cestoval do Svaté země jako poutníci. Tak např. Martin Kabatnik byl jeden z
nich - však také kritizoval Haranta, že popisoval pouze cestu, ale ne už
zeměpis či historii (není to pravda, přečte si haranta, celá kniha je na netu).
Jiný, Oldřich Prefát, narozený v Praze, vykonal v roce 1546 pouze půl cesty.
Nejslavnější ze všech ovšem Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a ten je
předmětem tohoto článku.

KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC
se narodil v roce 1564 jako syn šlechtice Jiřího Haranta z Polžic, který se v
roce 1583 stal členem císařské rady). Vzdělání dostal v Čechách a učil se
latinu, řačtinu a dalších sedm jazyků ( mezi nimi byla i italština). Byl vzdělán
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v zeměpisu, dějepisu, umění hudby a malířství. Když mu bylo dvanáct let,
vstoupil do služeb arcivévody Ferdinanda Tyrolského v Innsbrucku, který byl
ovšem bratr císaře Maxmiliána II. Tam dále zkoumal řecké a latinské spisy a
vycestoval na krátké cesty do Itálie (navštívil hlavně Benátky) a do Německa.
V roce 1579 doprovázel Ferdinanda Tyrolského do Benátek a v roce 1585 ho
doprovázel k císaři, když mu Ferdinand vezl Řád zlatého rouna, které mu
udělil španělský král.
Později se Harant vrátil do Čech, ale v roce 1591 začali Turci válku a zabrali
většinu Maďarska. A tak v roce 1593 císař Rudolf svolal armádu, ke které se
přidalo mnoho Čechů, mezi nimi i Harant. Statečně tam bojoval a po válce mu
byla udělen v roce 1597 roční penze 700 dukátů (porovnej s údajnou cenou
VM, tj. 600 dukátů!). Ve stejném roce ale jeho první manželka zemřela a on
musel své děti svěřit do péče příbuzného, když odešel na svou pouť do Svaté
země. Zřejmě byl hluboce dojat smrtí manželky, kterou asi hodně miloval.
Dne 2. dubna 1598, se vydal na cestu z Čech, s jedním společníkem (šlechtic
Heřman Černín z Chudenic, o 12 let mladší) a jediným sluhou. Přijeli do
Benátek 19. dubna a strávili téměř tři měsíce v Itálii, kterou Harant již dobře
znal. 12. července nastoupili na loď ve Středozemním moři. Byli oblečeni v
jednoduchém františkánském hábitu, aby nevzbudili žádné podezření u Turků.
Na cestě se zastavili na ostrově Zante a Kandia a do konce srpna dospěli až na
Kypr.
Když dorazili do Jeruzaléma, který byl v té době v tureckých rukách,
představilii se jednou jako Francouzi, jindy jako občané Benátek, někdy
dokonce jako Poláci. Důvodem bylo, že císař byl stále ve válce s Turky (které
se Harant předtím zúčastnil :-), zatímco zmíněné země žily s Turky v míru.
Píše, že turečtí pohraniční důstojníci byli také velmi přísní. Pak naši poutníci
navštívili všechna posvátná místa v Jeruzalémě a nakonec byli povýšeni do
šlechtického stavu Řádu Božího hrobu. Pak ale byli o všechno okradeni (dnes
to není jine!) o všechno s výjimkou 22 dukátů ukrytých v opasku. Po dosažení
Káhiry se vydali na cestu zpátky, a sice 31. října. Došli do Alexandrie a 12.
listopadu se nalodili, ale neměli už žádné peníze, s výjimkou jednoho tolaru.
Na lodi trpěl Kryštof nemocí a tak musel odpočívat a zotavovat se. Do Benátek
dorazili 26. října téhož roku.

Po návratu žil Harant v Plzni, kde také pobýval císař Rudolf, když se tam
dočasně přesunul kvůli povodni v Praze. Harant se tam seznámil s císařem,
který uznal jeho služby ve válce v Maďarsku, udělal ho radou (1699) a vzal ho
zpátky do Prahy. Tam Harant strávil nějaký čas studiem přírodních věd,
psaním latinské básní a skládáním hudby (čtyři ze skladeb ještě existují).
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Rytířem už byl - jeho rodina sloužila králi po generace - teď byl ale ještě
povýšen do vyšší šlechty dne 8. ledna 1603. Ve stejném roce se oženil
podruhé. Jeho manželka, bývalá vdova, koupila některé další majetky, stejně
jako hrad, a to vše z jejího vlastního dědictví. V roce 1604 se jim narodila
dcera a byla pokřtěna vodou z Jordánu, kterou přivezl ze své cesty. Jeho druhá
žena však zemřela v roce 1607 (během porodu druhého dítěte, které zemřelo
také).
V roce 1608 konečně vydal Harant knihu o jeho pouti. Kniha měla také
spoustu vlastních obrázků, podle svědků byly velmi kvalitní). Měl i hodně
fyzických schopností: např. plaval uprostřed moře nebo přes nebezpečnou řeku
Jordán, šestkrát v jednom běhu. Byl skvělý v míčových hrách na dvoře
Rudolfa II (zejména ve hře, která byla předchůdkyní tenisu) a v různých
zbraní, jizdě na koni, v turnaji i lovu. Byl ochráncem pravdy, džentlmenského
chování a skvělým řečníkem.
V roce 1612 koupila jeho třetí manželka nějaký další majetek v okolí jejich
hradu Pecka, a tak strávil většinu času tam a ne v Praze. Rudolf II zemřel v
roce 1612, ale nový císař Matyáš II si podržel Harantovy služby a dokonce jej
udělal soudním radou. V roce 1614 jej císař poslal s řádem Rudolfova Zlatého
rouna zpět do Španělska. Cestoval přes Francii, Španělsko, Madrid, Milán a
Innsbruck. V té době však náboženské nepokoje v Čechách rostly a Harant, do
té doby oddaný katolík, konvertoval k protestantismu (1618).
Když Matyáš zemřel v roce 1619, Češi si zvolili svou vládu (Direktorium) a
jmenovali jej jako zástupce pro několik krajů. Povstání proti Ferdinandovi II a
katolíkům vyvrcholilo v Praze defenestracía císařstí mmístodržitelé Slavata a
Martinitz byli vyhozeni z okna Pražského hradu. Češi sice uználi Ferdinanda
za císaře, ale ne už jako jejich krále. Císař tedy vyhlásil válku proti Čechům a
na začátku Češi opravdu vyhrávali. V červnu 1919 vedl Harant české
dělostřelectvo v armádě hraběte Turna a dosáhl až okraji Vídně. Jeho
dělostřelectvo bylo tak blízko císařského paláce, že stříleli cízaři do okem.
Nicméně měla česká armáda jen 155 tisíc mužů a 10 děl a nebyla schopná
porazit rakouskou armádu, zvláště když nepřítel dostal posily. V srpnu 1619,
Češi zvolili za krále kurfiřta Ferdinanda Falckého za krále a on na oplátku
udělal Haranta jeho radou a předsedou českého parlamentu.
V jeho úřadě pak byli jak protestanti, tak i katolíci a spravedlivý harant např.
vydal příkaz k zaplacení kněží obou vyznání. Mezitím se císař Ferdinand II
vzpamatoval a po malém odporu české armády (podle letopisce Pavla Skály ze
Zhoře se jejich peníze pro žoldnéřské armády vyčerpaly) a po dosažení Prahy,
porazil Čechy v poslední bitvě na Bílé hoře , dne 8. listopadu 1620.
Tím skončila česká válka, první etapa 30-leté války. Je třeba říci, že císařská

file:///C:/0/VM/a25.htm

2016-04-12

voynich

Page 5 of 6

armáda také měla většinou žoldáky -ale navícv i hromadu zlata z Ameriky od
španělských Habsburků, Harant byl pak zatčen Valdštejnem na hradě Pecka,
uvězněn a spolu s dalšími 26 popraven mečem, 19. června 1621.. Je zajímavé
se zmínit, že mu císařští poskytovali určitou úctu a nebyl ubytován jako ostatní
ve společném vězení a také byl popraven důstojně, mečem. Jeho majetek byl
zkonfiskován císařem, ale ne už vlastnictví jeho manželky.
Ta prodala nějaký majetek generálu Albrechtu z Valdštejna, který ho později
věnoval kartuziánskému klášteru nedaleko Jičína. Později také konvertovala
zpět ke katolicismu a pak se provdala za Heřmana Černína, bývalého
společníka Haranta na jeho slavné cestě do Svaté země, který byl sice jako
katolík v roce 1619 degradován v Directoriu, ale později dostal od císaře titul
hraběte. Když zemřel (1637), zdědiila po něm celý jeho majetek.
Harant byl po dlouhou dobu prezentován jako zrádce - viz česká lidová
nadávka "harante"! - nicméně v roce 1638 jeho bratr Johan Georg Harant
přeložill jeho slavnou knihu do německého jazyka pro další publikaci. Další
německá publikace, v Norimberku 1678, byl už věnována císaři Leopoldu I.
(kdo byl také Habsburk, ale umírněný) a to s vysvětlením, že Harant ji chtěl
původně věnovat Rudolfu II. To bylo přidáno jen proto, aby se zmírnilo vinění
za zrady, neboť - historicky vzato, když byla kniha poprvé vydána v roce
1608, Rudolf byl ještě naživu :-).
KNIHA
.
Když studujeme Harantův život a jeho knihu, můžeme získat pocit, že by
mohlo opravdu dojít k nějakému spúojení s historií VM. Ne že by napsal VM
sám (náčrtky by byly více umělecké), ale je možné, že ho koupil někde v
průběhu jeho slavné cesty a zji zpět do Prahy. Mohlo by to být i na jeho
pozdější cestě do Španělska, ale nejzajímavější v tom směru se zdá být jeho
pouť do Svaté země. Jak sám prohlásil, nebylo mnoho slavných lidí, kteří tam
cestovali před ním a ti, co tam cestovali, toho nepsali příliš mnoho. Jeho kniha
je plná historických a geografických dat, které musel získat z některých jiných
knih a hodně je i cituje.
Na druhé straně v knize vypovídá všechny podrobnosti jeho cesty a to, čeho
byl svědkem (například výrobu stříbrných mincí), takže můžeme vidět, že se
zajímal i o mnoho jiných cí. Byl ovšem velmi dobrý spisovatel a zajímavé se o
vše. To, že přinesl něco zpátky, ne jen vodu z řeky Jordánu, se nám zdá být víc
než pravděpodobné. Odpočívali v mnoha klášteřích (v té době to stále byly
hlavní skladiště starých rukopisů) a navštíviil mnoho míst se starou historií
(Benátky, Padova, Ferrara, Kréta, Jeruzalém, Kahira, Alexandrie).
Musíme také vzít v úvahu, že příchod VM z blízkého východu nebyl až dosud
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uvažován příliš vážně, a to navzdory skutečnosti, že mnoho evangelií a
apokryfů bylo nalezeno přímo tam. Nyní, když jsou ta "západní" hledání
zdrojů VM téměř vyčerpána, může být čas obrátit se na východ. Vidíme zde
několik jiných bodů: jeho cestu na jih a východ, správné načasování, jeho
spojení s Prahou a v neposlední řadě pochybný osud jeho dědictví.
Jeden svědek uvedl, že měl jeho hudební skladby na jeho stole, ale když byl
zatčen, považovali je jen za "nějaké papíry z kostela", Z tohoto důvodu byly
ochráněny před konfiskací a později se našly. Pokud by někdy měl harant VM,
je možné, že ho dal císaři Rudolfu sám, když byl v jeho službách. Po jeho
zatčení, mohl VM být naopak zabaven. Také jeho žena mohla dát VM
Černínskému či dokonce Valdštejnovi. Když byl zavražděn Valdštejn
(25.února 1634), mohl VM změnit majitele opět.
Samozřejmě zde nevidíme žádné spojení s Horčickým. ale i on mohl shrábnout
část Harantovy knihovny po jeho popravě, řekněme v roce 1621 nebo 1622,
než zemřel. Tak či onak, VM zůstal v Praze až do doby Bareše a Marciho.
Dalším zajímavým bodem je to, že Harant byl dlouho považován za zrádce,
takže není překvapující, že třeba Bareš věděl, že VM patřil Harantovi, ale
nechtěl to prozradit pro strach, že by mohl být obviněn také on sám ( kdo ví,
co je tam napsáno, že?)
Jestli Harant koupil knihu cestou, to nevíme, v jeho knize o tom nic není,
nicméně měl s sebou na začátku dost peněz (byl okraden jen krátce před jeho
návratem), byl dostatečně vzdělán a měl zájem o staré knihy. Také znal další
jazyky; možná by byl přitahován k podivnému a tajemnému rukopisu. Přesto
by bylo předčasné, abychom tento případ posuzovali teď, když ještě nevíme
dost. Avšak mělo by být už teď zřejmé, že VM mohl velmi dobře přijít do
Prahy z jiného místa, než ze západní Evropy a Harant klidně mohl být ten, kdo
ho přinesl, Na to náráží už Bareš, když píše Kircherovi, ž eobsah zřejmě napsla
cizinec, aby popsla umění v cizích zemí - tedy lékařské, o výrobě zlat
anemuvil, ale patrně doufal - čast s marciom prý dělali trnasmutaci kovů . . .
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FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY PÍSMEN
VE VM
Zpět na ČLÁNKY
Frekvencí (četností) výskytu slov různé délky se zabývala řada výzkumníků
(například Jorge Stolfi ). Z nich se například dovíme, že delší slova se ve VM
prakticky nevyskytují - na křivce je vidět jasný pokles výskytu slov delších než 6
písmen. Latina i jiné jazyky mají naopak i delší slova.
Celkem má VM asi 8 tisíc různých slov, což je až příliš vydatný slovník pro knihu,
která má jen kolem 250 stránek. Navíc statistický výzkum VM zjistil, že rukopis
má na přirozený jazyk velice kompaktní strukturu, jinak řečeno, přenese daleko
víc informace pro stejnou dálku textu. Ovšem to vše je jen statistika, víc nevíme.
Četnosti výskytu jednotlivých znaků ve VM se už taková pozornost. nevěnovala.
A přece vlevo uvedený graf naznačuje, že spíše než o přirozený jazyk se jedná o
zašifrovaný text a frekvenční charakterika písmen to vůbec první, co se vždy v
kryptologii dělá . . .

FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY PÍSMEN VE VM

Abychom ale mohli tabulku
sestavit, musíme nejdříve
vybrat text, v našem případě
jsem vybral hned tři:
1) přepis (transkript)
samotného VM (použil jsem
starší trankript podle
Stolfiho)
2) vzorek středověké latiny,
LATIN 1(kapitola z díla sv.
Augustina (Confessions,
Book 1,
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/latinconf/
3) vzorek ve starší angličtině, ENG dílo Francise Bacona , The advancement of
learning , uvedené na: http://darkwing.uoregon.edu/~rbear/adv1.htm
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Proč latinu? Hlavně kvůli starší době a Rogeru Baconovi, ten totiž psal latinsky.
U Augustina jde o poměrně dlouhý text, takže srovnání je dost přesné. A proč
angličtinu? To zase kvůli Johnovi Dee, teda pokud by se jednalo o mladšího
autora (vybral jsem tedy pozdějšího Bacona, Francise). Jiné jazyky jsem
nezkoušel, šlo mi spíše o rozdíly, než o podobnosti. Výsledek je tabulka uvedená
níže. Červené je pořadí četnosti a každý dokument má vlevo také sloupec písmen
podle četnosti, jak jsem je našel na Netu (pochopitelně se pro každý jazyk liší).

Srovnáme-li tabulky frekvencí, latina a VM jsou si skutečně velmi blízko, i
percentuelně, viz fig.3 níže. Výsledek je téměř neuvěřitelný: i ty jisté "schody"
odpovídají až překvapivě přesně a jsou ve stejných místech. Jen v jednom místě
(čtvrté písmeno v pořadí) je frekvence poněkud více rozdílná, ale to může bát
dáno výběrem vzorku. Ovšem od 15 místa v pořadí už nepřesnost převažuje,
hlavně díky nízkým procentům - ale to platí pro všechny frekvenční tabulky.
Křivka latiny (žlutá) sleduje modrou (VM) docela dobře, nejen velikostí, ale i
tvarem a typickými zlomy. .

file:///C:/0/VM/a26.htm

2016-04-12

voynich

Page 3 of 4

Přiznám se, že mě podobnost překvapila a pro jistotu jsem si ještě vykreslil
srovnání VM s angličtinou, fig.4, abych se přesvědčil, zda je tam také taková
podobnost. Nu podobnost je; angličtina i latina jsou přirozené jazyky, takže
hustota písmen u obou klesá exponenciálně. Tam ale také podobnost končí: velký
rozdíl u angličtiny je ale v tom, že její křivka (fialová) celkem nepravidelně
protíná VM křivku (modrou) a navíc nemá výrazné a podobné stupně (schody).
To by ukazovalo na zcela odlišný jazyk - Latina totiž VM - a i její zlomy - navíc
poměrně blízko sleduje, je možné, že u obou byl použit stejný jazyk (anebo velmi
podobný, jako třeba novější latina. To, že se u obou liší frekvence u písmen velmi
nízkého procenta, je ovšem dáno malým výskytem těchto písmen. Křivka je v této
oblasti plochá, rozdíly jsou malé a proto se tato část křivky vůli těmto nevýhodám
nepoužívá k řešení.
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Výsledky jsem si srovnal ještě s jinými spolupracovníky, zda není někde chyba. Ve
všech případech se použily stejné vzorky, jako jsem měl já. Souhlas a přesnost
byly velmi dobré, zvláště při tak dlouhém textu a třech různých statistických
programech.. Důležité je, že nám jde o relativní a ne absolutní hodnotu frekvence
- ta se bude měnit podle délky textu - ani o sklon či gradienty. Důležitý je pro nás
hlavně průběh křivek, který charakterizuje samotný jazyk a jeho způsob zápisu.
Výsledek naznačuje, že by se mohlo jednalo o latinu, ne jako plaintext (tj. přímý,
nezakódovaný text), ale zašifrovaný: buď monoalfabetickou substituční šifrou
nebo jednoduchou transposiční šifrou (ta také nemění četnost písmen). Zde ale
náš výzkum ještě není zdaleka ukončen a výsledky přineseme později - hodně už
najdete v sekci DISKUZE.
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THEODORUS MORETUS ČILI POSEL DO
ŘÍMA

Jmenoval se Theodorus Moretus a narodil se v Holandsku, v Antwerpách, v
únoru 1602. V šestnácti letech vstoupil do jezuitského řádu a studoval v
belgickém Louvainu, městě proslulém starodávnou univerzitou. Někde je právě
veden jakožto Nizozemec, jinde jako Belgičan. Louvain byl ještě tehdy proslulý
svými dílnami, kde se opisovaly mnohé středověké rukopisy, i když, pravda, v
jeho době už tolik ne, asi proto, že se mohly vydávat tiskem. O to více pak šly
ovšem na odbyt rukopisy falešné :-). Studoval tam hlavně matematiku a to tak
dobře, že se už v roce 1629 stává profesorem matematiky v německém
Munsteru.

THEODORUS MORETUS ČILI POSEL DO ŘÍMA
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Jeho kariéra v Čechách začíná tehdy, když jeho bývalý učitel matematiky z
Louvain, páter Gregorius, tehdy učící v Praze, onemocněl. V roce 1630 mu byl
Moretus poslán na výpomoc. Zdravotní stav jeho profesora se ale ještě více
zhoršoval a tak v roce 1631 Greogorius opouští Čechy a jeho místo přebírá sám
Moretus. To ještě netuší, že v Čechách zůstane až do své smrti (1667).
V té době učil Gregorius v pražském Klementinu, jezuitské univerzitě, která
díky usilovné snaze ještě černokabátníků (jeden z nich byl zpovědník
Ferdinanda II) získala brzo po bitvě na Bílé hoře (už v listopadu 1622!) moc
nad českou univerzitou i veškerým českým školstvím. Jen zásahem kardinála
Harracha bylo zabráněno, aby se nepřepsala i Zlatá Bulla Karla IV. V roce 1638
ale odebírá císař Ferdinand III Jezuitům některá jejich monopolní práva, dává
osamostatnělému Karolinu fakultu práv a medicíny a Marci se stává prvním
děkanem. Tentýž rok cestuje do Říma, patrně aby tam bojoval za svobodné
Karolinum. Tam se také potkává s Kircherem.
Ale ne nadlouho. Jezuitské intriky pokračují a později opět Jezuité u císaře
vyhrávají. V roce 1654 bylo o mnoho mladší Klementinum (zal.1562) spojeno
s Karolinem(zal. 1348) v Karlo-Ferdinandskou universitu, a ze slavného,
daleko staršího partnera se stává jen ponížený doplněk. Nová universita spadala
pod pražského arcibiskupa a Jezuité dostali politicky vlivné fakulty, tj.
filozofickou a theologickou. Tak to vydrželo až do roku 1882, kdy se univerzita
konečně dělí na českou a německou. Proti spojení v Karlo-Ferdinandovu
universitu bojovali vlastně jen Češi a v jejich čele Marci, který v témže roce
dostává šlechtický titul, údajně za statečnost v boji proti Švédům na Karlově
mostě, ale asi hlavně proto, aby Habsburkové zlomili jeho opozici proti spojení

file:///C:/0/VM/a27.htm

2016-04-12

voynich

Page 3 of 8

univerzit. A v roce 1662 je dokonce Marci na čas i jejím rektorem, ale jen na
rok.
Ale vraťme se k Moretusovi. V Čechách vystřídal několik Jezuitských kolejí
( byl doktor filozofie a teologie), většinou jako profesor matematiky, geometrie
a astronomie - například učil i Olomouci, Znojmě, Jihlavě, Březnici, v
Klatovech (1667), Nise a Hlohově, patrně byl někdy i v polské Wroclavi
(Vratislavi), ale hlavně učil několikrát v Praze (1634-39, 1641-42, 1646-1656).
I jeho vědecká činnost byla velmi plodná, udělal různé objevy ve fyzice a
astronomii, hydraulice, hudbě, ale hlavně matematice, takže jej Jezuité nazývali
"náš Archimedes". Jeho výzkumy v optice ho vynesly mezi takové vědce jako
byl Robert Hooke, Drebbel, Kircher a Marci. Z jeho knih citujme např.
Tractatus physico-mathematicus de aestu maris (1665) nebo Propositiones
mathematicae ex hydrostaticaa de prima suppositione Archimedis ...napsaném
společně s Josephusem Nicotiusem (1667). Několik jeho rukopisů s
matematickými náměty dosud existuje a jsou uloženy v naší Národní knihovně
v Praze (viz Reference 1. na konci článku). Patrně psal i učebnice matematiky
(viz Reference 10). Také byl po něm nazván jeden kráter na Měsíci (podobně
jako po Kircherovi i Marcim), což jistě potvrzuje jeho vědecké zásluhy.
Dnes je ovšem jméno Moretus spíše známo pod názvem Plantin-Moretus
Musea v Belgii, tedy muzea tisku, prohlášeném UNESCEM (v roce 2001) jako
jedna ze světových památek. Christoffel Plantin byl totiž tiskař a proslavil se
tiskem vědeckých a humanistických knih. Už v roce 1575 měla jeho tiskárna
přes sedmdesát zaměstnanců. Toto na tu dobu tiskové impérium ještě rozšířil po
jeho smrti (1589) jeho zeď Jan Moretus, který začal tisknout i knihy s jinými
náměty. Zda byl příbuzným Theodora, který žil později (1602 až 1667) to
nevím, ale nedávno jsem objevil, že Theodorus byl syn Petera Moretuse a
Henrietty Plantinove, tj. z obou těchto tiskařských rodin, tedy zřejmě šlo o
vzdálenějšího příbuzného. Rodina Moretových byla už na konci 16ho století
prý velmi zadobře s Jezuity, jejichž páter provinciál například v roce 1593
rozhodl, aby se všechny jezuitské knihy v zemi tiskly u nich. Není divu, že se
Theodorus rozhodl stát Jezuitou a cítil se u nich jako doma :-).

Do jeho prvního, pětiletého období v Praze (1634 až 1639) také spadá jeho
cesta do Říma, o které se Bareš zmiňuje ve svém druhém dopise Kircherovi.
Vezl totiž Kircherovi Barešův první dopis (1937). Nikde jinde záznam o tom
prvním dopise nenalezneme, víme jen, že Moretus Barešovi potvrdil, že dopis
správně dovezl. Ovšem Bareš sám v druhém dopise (1939) taktně naznačuje - i
když vidíme, že tomu nevěří - že se asi dopis někde ztratil, protože žádný dopis
potvrzující příjem či nějakou reakci od Kirchera nedostal :-).
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To se dá vysvětlit velice lehce: Kircher se prostě ani nenamáhal psát, už proto
ne, že ho jednou kdosi napálil podvrhem a pak se mu veřejně vysmál. Navíc byl
Kircher znám jen jako odborník na hieroglyfy a dnes už víme, že jeho systém
byl zcela nesprávný, i když si na něm udělal slávu ( o tom si snad ještě něco
povíme). Po tom, co se druhý Barešův dopis u Kirchera našel, je zcela
nepravděpodobné, že by nedostal i ten první a s ním i vzorky - vlastně jen opisy
z VM - o kterých se Bareš ve svém druhém dopise zmiňuje. Co se ale nedá
omluvit, je Kircherovo mlčení, když víme, že Moretus přece potvrdil, že dopis
předal. Je ovšem možné, že se na něj Kircher ani nepodíval a dal Moretusovi
jen neurčitý vzkaz, že se na to podívá a napíše.
V Muzeo Kircheriano ovšem existují jiné dopisy a sice od Moretuse, celkem na
velmi přátelské úrovni, takže je téměř jisté, že se Moretus tehdy - nebo ještě
dříve - přímo s Kircherem osobně setkal a spřátelil. Například jeho jeden dopis
Kircherovi je z roku 1638, tedy už rok po jeho návštěvě s Barešovým dopisem.
Je navíc právě možné, že se potkali už dříve: oba byli už známí matematici.
Také matematiku učili a kromě jejich jezuitství je asi pojila ještě jedna vášeň:
sdělovat si nejen výsledky svých výzkumů, ale i různé drby. Obzvláště
Moretus, kterému se soudě podle těch dopisů moc v Praze nelíbilo a on se zase
asi nelíbil Pražanům (kteří tehdy zcela pochopitelně neměli Jezuity v lásce) a
tak si také navíc rád postěžoval.

A co vlastně víme o Moretusovi - člověku? Během celé své úspěšná vědecké
kariéry nezískal žádnou vyšší pozici - pokud je někde zapsán, je to jen jako
Reverend Pater, Ctihodný Otec. Byl tak skromný, bez ctižádosti nebo jen
neúspěšný v různých pletichách? Anebo pletichařil příliš a proto se stal
neoblíbeným i u svých představených? Nevěřím, že by se býval rád tak často
stěhoval, asi s ním šoupali, kam se dalo anebo nikde dlouho nevydržel. Ale
proč by se tam sám vracel? :-).
V římském Museo Kircheriano je také řada dopisů, které napsal Kircherovi,
většinou z Prahy (1638, 1639 a několik z druhého pobytu v Praze, roku 1642).
Mají v podstatě vědecký obsah, teda hlavně popis, co dělá a dotazy - chce
například vědět od Kirchera, jak veliká je míra congius Farnesiano čili
"congius vespasiánský" (to je kapalná římská objemová míra, asi 3.3 litrů).
Nebo se ptá, jak je dlouhá "římská stopa" - je tedy zřejmé, že to chtěl pro své
hydraulické, mechanické či jiné studie. Je zajímavé, že se asi hlavně jednalo
Moretusovi o výpočty - použijeme-li totiž jiné míry, vyjdou i číselné výsledky
jinak.
Vedle toho se najde v dopisech i pár osobních drbů, například se tam o někom
vyjadřuje nepříliš lichotivě, a sice že je "starý Villapandus". No prosím, jakýsi
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S. J. Joannes Villapandus existoval. Byl to španělský Jezuita , který napsal
třídílnou architektonickou knihu (1596) s ilustracemi, rozbírající například
řecký korintský oblouk nebo v té době už neexistující Šalamounův chrám v
Jeruzalémě. Dokonce znal i jeho poklady a celkovou cenu, za kterou byl
postaven - tedy něco, co muselo u vědců, zvláště matematiků, vzbuzovat jistý
smích. Jeho ilustrace později převzal biskup Walton do své bible vydané v roce
1657 a ozději snad i svobodní zednáři. Jenže v době, kdy Moretus používal jeho
jméno, Villapandus už nežil, zatímco z dopisu se zdá, jakoby Moretus mluvil o
někom živém. Pravda, jinak z textu není zřejmé, zda opravdu jde o výsměch a
už vůbec ne, o koho asi šlo. Podobně se vyjadřuje i o někom v Praze, kterého
ovšem oba znají, a sice že "ztrácí" paměť, čímž ho víceméně snižuje v
Kircherových očích, aniž by ho ale jmenoval pravým jménem.

Zkusme to teda jinak, s fantazií: oba byli členové Jezuitského řádu a
matematici, oba v cizí zemi a obzvláště u Moretuse je zřejmé, že byl v Čechách
nespokojen. Bareše zřejmě podceňovali, protože ten studoval v podúrovňovém,
i když jezuitském Klementinu, a v It8lii už jen laickou univerzitu Sapienza, o
které neměli Jezuité velké mínění. je ovšem pravda, že Klementinum se dostalo
na úroveň teprve až s příchodem matematiků z ciziny, což se přiznává i dnes. A
z koho jiného by si asi dělali oba Jezuité legraci než z pražských "nejezuitů"?
Protože se ale nikdy Kircherovy dopisy Marcimu ani Barešovi (pokud tomu
druhému vůbec kdy napsal) v Praze nenašly, nevíme, jaký byl opravdový vztah
Kirchera k Marcimu, zatímco víme, že Marci ho neskrývaně obdivoval a
nakonec mu jako laskavost věnoval i rukopis VM, který zdědil po Barešovi.
Jedna příhoda asi mluví za vše: Když 19 srpna 1666 Marci onen známý dopis
Kircherovi po jakémsi páteru provinciálovi (spolu s rukopisem VM), musí se
později Marci ptát v Kinnerově dopise (to byl zase jiný pražský Jezuita, co také
psal Kirchreovi) v lednu 1667 ptát, jak to dopadlo s jeho zásilkou rukopisu VM
a co s ní Kircher udělal! Po půl roce čekání po tom, co poslal Kircherovi
vzácný rukopis, nedostal Marci od Kirchera vůbec žádnou odpověď!!! A to
jistě věděl o Marciho nemoci - ten ostatně brzy na to v dubnu 1667 umírá, aniž
se patrně dočkal vůbec nějaké odpovědi! Podle dokumentů pak na smrtelném
loži slepý Marci podpisuje nějaký papír. Patrně je mu řečeno přítomnými
jezuitskými lékaři a pátery, že podepisuje svou poslední vůli. Zatím se ale jedná
o prohlášení, že dobrovolně vstupuje do jezuitského řádu! Vítězství Jezuitů nad
obhájcem Karolina bylo dokonalé . . .
Odpověď od Kirchera nedostal ani Bareš a sice na svůj první dopis z roku 1637,
dodaný Kircherovi v Římě právě Moretusem (zmiňuje se o tom ve svém
druhém dopise Kircherovi, 1639, který se zachoval - to znamená, že alespoň
druhý dopis musel Kircherovi dojít). Také druhý dopsi obsahuje vzorky z VM,
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ale ani na ten druhý dopis patrně Bareš nedostává odpověď, jinak by se o tom
Marci později ve svém známém dopise, kde mluví o Barešovi, jistě zmínil.
Nabízí se domněnka, že tedy oni dva čeští "nejezuiti", žijící v Praze, kde tehdy
Moretus učil a kterým se Moretus ve svých dopisech posmívá, jsou právě Marci
a Bareš. To vše patrně se souhlasným úsměvem Kircherovým, protože Moretus
nikoho nejmenuje, takže Kircher musel dobře vědět, o koho jde.
A jděme ještě dál: pokud se Moretus s Kircherem osobně v Římě potkal, je
téměř jisté, že se Kircher tehdy na Bareše ptal, když mu Moretus jeho dopis
předával, neboť jej jinak neznal. Pokud to tak bylo, mohl dostat od Moretuse
informaci ještě před přečtením dopisu a tak být předem záporně - nebo kladně zaujatý. Vtipkující Moretus tehdy asi také nazýval Bareše - patrně za jeho
usilovnou snahu vyřešit VM - "starým Villapandusem", zatímco Marci bude asi
ten, který už v té době ztrácel paměť. Podobně v jednom dopise mluví Moretus
s humorem o někom, kdo řeší kvadraturu kruhu - z Marciho knihy víme, že se o
to také pokoušel, stejně jako kdysi Moretusův učitel Gregorius.
Co odpověděl Moretus na Kircherův dotaz ohledně Bareše, to sice nevíme, ale
jistě jej nechválil, protože jinak by se asi Kircher dal do řešení a Barešovi brzo
odpověděl. Pokud jej ale vylíčil jako někoho posedlého chimérou či přímo za
blázna, víme, jak by se pak Kircher zachoval k jeho vzorkům z VM. To by
vysvětlovalo i to, že se nesnažil Barešovi ani odpovědět. Moretus ovšem
nemusel podat špatný posudek na Bareše ale jen na knihu, kterou předtím u
Bareše viděl, která se mu ale nezdála či mu zaváněla magií. Rozhodně viděl
alespoň vzorky, protože v druhem dopise Kircherovi Bareš píše, že opět posílá
vzorky a že je "nositel toho dopisu viděl"! Podle všeho to vypadá, že Bareš
předem opravdu ukázal Moretusovi celou knihu, aby ten mohl Kircherovi
potvrdit, že opravdu existuje, že ji viděl.
A tak je možné, že Kircherovo chování bylo způsobeno hlavně oním
negativním Moretusovým posudkem. Ve svých dopisech navíc píše Moretus
Kircherovi jako kolegovi, skoro jako rovný k rovnému; patrně v sobě našli
určité sympatie či kolegialitu. To ovšem nevysvětluje Moretusovo chování k
Barešovi, které by se v tom případě dalo kvalifikovat jako obyčejný podraz,
nejen na Bareše, ale i na Marciho, kterého jistě Moretus dobře znal a velmi
pravděpodobně věděl, že je Bareš jeho přítel. Také Kirchher se asi časem doví
pravdu, protože rok po druhém Barešově dopisu, v roce 1640, píše Marci
Kircherovi dopis, kde mu Bareše doporučuje jako svého přítele. Zda to bylo na
nějaký Kircherův dotaz to nevíme, ale patrně ano, protože jinak by Marci asi
přidal nějaký úvod, aby Bareše představit, zatímco dopis naznačuje, že Kircher
už o něm ví. Je také možné, že se Kircherovi Moretusova pomluva přece jen
nezdála . . .
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Tak či tak, je vše zatím jen naše fantazie. Otázek je stále víc než odpovědí.
Možná, že bychom tím vším Moretusovi jen křivdili. A Kircherovi? Je jisté, že
Marci Kircherovi VM po Barešově smrti poslal hlavně proto, že věděl, že je
Kircher, veden zvědavostí, hrozně toužil vidět skutečný originál VM, což
Bareš, pokud žil, udělat nechtěl. Je to pochopitelné, protože už víme, že z
jednotlivých vzorků VM vyluštit nelze. Pokud ve VM jsou nějaké skryté
náznaky, jak ho vyluštit, je třeba je najít a k tomu je třeba prostudovat celý
rukopis. Marně ale asi o něj předtím žádal, Bareš byl podezíravý a jistě chtěl to
skryté tajemství ve VM získat pro sebe, zatímco od Kirchera chtěl jen rozluštit
písmo. Je tedy pochopitelné, že v závěti neodkázal Bareš VM Kircherovi, ale
Marcimu, asi proto, že Marci byl jeho přítel, zatímco Kircher nikdy
neodpověděl. Marci, který tušil, jak to asi bylo, posílá Kircherovi VM s
dopisem, kde popisuje jisté fámy a jistí se tím, že prohlašuje, že za to neručí a
"nechává Kirchera, aby si to přebral".
Opravdu Kircher VM od Marciho dostal? Marciho dopis se našel podle Vojniče
"vložený do rukopisu" a zdá se, že je autentický, i když možná psaný písařem,
protože Marci byl už téměř slepý. Bohužel v dopise není nic konkrétního o
samotném rukopise, takže podle něj nejde říci, zda je VM skutečně onen
Barešův "pražský" rukopis nebo jiný, do kterého byl dopis vložen.. Naštěstí se
tak dá ale zhruba usoudit podle Barešova dopisu, kde popisuje "exotické
květiny, které nejsou v Německu známy", alchymistické recepty a podobně.
Tento dopis zřejmě Vojnič neviděl, jiank by jej použil ve svom důkazu původu
a jen "zázračné" objevení Horčického jména ho tehdy zachránilo. je podibné, že
se s VM také nenašly Barešovy poznámky, která Marci k VM přibalil, alespoň
o nich Voynich nikde nemluvil.
Takže Kircher opravdu VM dostal, ale z nějakého důvodu Marcimu
neodpovídal. Z jakého důvodu? Je možná, že se mýlí ti výzkumníci, kteří dělají
z Kirchera Marciho přítele. Možná, že mu nemohl odpustit, že Marci celý život
bojoval o samostatnost Karlovy univerzity proti jeho jezuitskému Klementinu.
Jeho dopisy si sice Kircher schovával a patrně i uznával Marciho vědeckou
práci, ale přítelem mu asi nikdy nebyl. Jak jinak si máme vysvětlit, že mu ani
během poslední Marciho nemoci doprovázené slepotou (to už mu bylo 72!)
nedokázal během půl roku ani poděkovat či odpovědět na jeho dotaz, zda dostal
jeho cenný dar!
Zdá se tedy, že se Kircher s Moretusem ještě v něčem dobře podobali . . .
(konec)
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Reference:
1) Pro životopisné a jiné údaje jsem použil informace ze stránky
http://www.math.muni.cz/math/biografie/theodorus_moretus.htm či odjinud z Netu.
2) Propositiones mathematicae ex hydrostaticae de prima suppositione Archimedis... by
Theodorus Moretus, Josephus Nicotius, 1667
3) Affectuosa solatia morientium, accepta ex Christi passione, by Theodorus Moretus
4) Tractatus physico-mathematicus de aestu maris, by Theodorus Moretus
5) Principatus incomparabilis primi filii hominis, Messiae, et primae parentis Matris
Virginis in … by Theodorus Moretus
6) Propositiones mathematicas ex harmonica de soni magnitude, by Theodorus Moretus
7)Tractatus in octo libros physicorum . ., Theodore Moretus et Paulo Schabone, 1633
8) Mathematici Tractatus (Prague, 1641), T. Moretus
9) De luna pascali et solis motu (Wratislaviae, 1666), T. Moretus
10) Mechanics and Mechanical Philosophy in some Jesuit Mathematical Textbooks of the
Early 17th Century (Mechanika a mechanická filozofie v některých jezuitských učebnicích
matematiky z doby ranního sedmnáctého století), vydala Springer Netherlands, 2007
11) Doc. RNDr. Ing. Karel Macák, CSc. Theodorus Moretus, provinciae nostrae
Archimedes, Technická univerzita v Liberci
Poznámka: Ve skloňování jména Moretus používám jeho nezkrácený tvar (Moretus-), zkrácené tvary mohou
vést k domnění, že se jmenoval "Moret", což je jiné, ale též známé jméno.
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A NA KONCI ŘETĚZCE JE BAREŠ
Zpět na ČLÁNKY
Můj přítel Rich SantaColoma cituje dopis od Wilfreda Voyniche napsaný v
květnu 1921. V dopise Wilfred napsal:
"Ted nemám definitivní informace, ale je možné, že Marci dostal VM MS
tehdy, když zdědil alchymistickou knihovnu Georgius Barschiuse, tj. nějakou
dobu po roce 1622. Nemohu ale najít nic o Georgiusovi Barschiusovi ."
Zde tedy uvádím text dopisu, který jsem poslal na VM konferenci, jmenovitě
pro Mr. SantaColomu.

Ano, Voynich ( dále jen V. ) věděl o dědictví Marciho a jménu Baresh ( dále
jen B. ). Obojí dostal v dopise z Prahy, který citoval Bareshovo jméno, takže
zřejmě nepotřeboval nic hádat . Myslím, že jsem někde četl o dopisu pro V. z
pražského archivu, který citoval právě onu závěť a detaily. Ten dopis zřejmě
stále jeětě existuje , samozřejmě asi nenapsali V., že v dědictví byl i onen
rukopis (VM).
Marci se zmiňuje o B. - s výjimkou jména - a o tom, jak sám dostal VM od
zemřelého přítele a to ve svém dopise Kircherovi. Vzhledem k tomu, že Marci
sotva zdědil více knihoven od svých zesnulých přátel v té samé době, B. je
hlavním kandidátem na posledního majitele VM před Marcim :-).
Ale vážně - nyní jsme si tedy jistialespoň jednou věcí: že totiž V. už znal
jméno B. , důka je v jeho vlastnám dopise, uvedením výše. Co je ale
skutečným překvapením je fakt, že V. se nikdy zmínil o B. - ani ve své
provenienci, kterou dával tak pracně dohromady, ani jinde na veřejnosti. Bylo
by přece pro něj výhodné, aby uvedl B. alespoň jako hypotézu. To by mu
mohlo poskytnout chybějící článek a posununouy provenienci víc dopředu
(rozuměj dozadu :-) k Horczickému ( dále H. ) a tím i k Rudolfovi II.
Nezapomínejme, že V. jinde neváhal dát do provenience ostatní z jeho
spekulací: např. vynalezl "majetníka" VM Johna Dee - Marci se o něm totiž
nikde nezmiňuje. To je samozřejmě další slepá ulička, kde se snažilV. dostat
VM ještě o pár set let zpět, k Rogeru Baconovi.
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Ale opravdu V. nepoužil nikde jméno B. veřejně? Ne, nikde jsme to nenašl.
Proč asi? My víme, že by třeba mohl tehdy dále hledat a najít i onen dnes už
známý dopis od B. Kircherovi, který by právě potvrdil B. jako vlastníka VM.
Ano, pravý důvod, proč V. zapřel B. je asi jinde.
. Mám podezření, že se V. nehodil Bareš pro jeho celkovou teorii.- z důvodů,
které neznáme. Možná třeba,, že našel v záznamech o B. ještě link na jiného
autora než byl jeho milovaný Bacon. Kde? Tak např v balíčku poznámek B.,
co poslal Marci Kircherovi spolu s VM (mluví o tom v dopise, který byl
přiložen k VM). Tento balíček se patrně ztratil, ale mohl se v Mondargone
přece jen vyskytovat, dokonce ho mohl V. koupit, ale pak to zatajit. Už proto,
že chtěl najít řešení VM jako první, pak by cena Vm značně stoupla.. |A pokud
se balíček nenašel, je divné, že se o něj V. nezjímal . . .
A ještě něco jiného: nezapomínejme, že odkaz knihovny B. Marcimu vytváří
více problémů než řešení. B. totiž mohl VM sehnat kdekoliv a kdykoliv před
tím, než ho posmrtně věnoval Marcimu. To otevírá mnoho nových a
nebezpečných možností - a kde je pak Bacon a Horčický? Naši
"impressionisté" prostě automaticky převzali doměnku, že když je jméno H. ve
VM, musel nutně být i vlastníkem a to prosím i potom, kdy jsme dokázali, že
to nebylo psáno H. rukou! Archivář, který to tam napsal, se mohl klidně mýlit!
Sám H. a jeho údajný podpis ve VM totiž navíc vůbec nemusí vést k
Rudolfovi. Jistě , H. byl Rudolfuv dvořan a víme, že dostal šlechtický titul
právě od něj, ale to ještě není žádný důkaz, že Rudolf někdy daroval nebo
prodal VM přávě H . Voynich dokonce mylně myslel, že "H. podpis " je přímo
Rudolfovo věnování VM právě H. :-) . Dokonce ani nemámE důkaz, že Rudolf
VM někdy vlastnil (Mnishowského informace je jen fáma z doslechu ( a to až
z třetí ruky, v té době ještě nežil :-). Takže vstup H. na scénu byl jen
posledním stéblem, na kterém se měl zachránit Voynichův Titanic a jeho
provenience.
A až na vytvoření virtuálníhoa navcí nepřímého odkazu na Rudolfa , je přínos
objevu H. "podpisu" pro provenienci jinak prakticky nulový. Naopak,, je to B.
, kde končí provenienční řetězec. Ano, je to Baresh - o němž víme, že VM
odkázal Marcimu, B. který strávil mnoho let studiem VM , B., který první
napsal Kircherovi a kdo ve své závěti velkoryse daroval VM Marcimu - ale je
to i B., který zřejmě také neznal předchozího majitele VM.
I když vezmeme H. podpis za samozřejmost ( byl totiž dvakrát vymazán,
podruhé defakto nemotorným chemickým ošetřením VM :-) , máme ted
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koncový "zbytek řetězce" se všemi virtuálními odkazy nadále odpojený od
druhé části, té před B.: od Bacona k Dee , od Dee k Rudolfovi, od Rudolfa k
Horczickému, od Horczického k Bareshovi ( nebo k někomu jinému, jak se
domnívá Rich) .
Jedna věc je ale jistá: můžeme teď oprávněně pochybovat nejen o úplnosti VM
provenience, ale i o věrohodnosti jejích jednotlivých, dosud uznávaných
článků.
Jan B. Hurych , 7. října 2013.
Ulož tuto stránku
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A40. CHYBĚJÍCÍCH DVĚSTĚ LET V
PROVENIENCI VM

Jan B. Hurych
Jednoho dne jsem diskutoval se svým přítelem Karlem Šlajsnou - který objevil
skutečný podpis Jacoba Horčického na zámku v Mělníce (v roce 2003, podpis
je z r. 1617) - a to opět o tom hradě. Karel žije v Mělníce a na mou žádost šel
do archivu na zámku a požádal je tehdy o pomoc při získání úřední kopie
podpisu, jimi ověřené. Jacobus, jak víme, byl kdysi velitelem zámku a protože
jeho jméno byl nalezeno ve VM, náš byl tedy jeho poprvé oficiálně ověřený
podpis.
Pozice kapitána (vládce hradu a okolního kraje) mu byla původně zapůjčena
císařem Rudolfem II a po Rudolfově smrti (1612), ji dostal na dobro, zřejmě
jako úhradu za peníze, které kdysi císaři půjčil. Po vypuknutí protestantského
povstání české šlechty byl uvezněn a nakonec vyměněn za rektora Karolina
(Univerzity Karlovy v Praze), Dr. Jana Jesenia, který byl v té době v zajetí
císaře. Jacobus byl sice propuštěn, ale vyhoštěn ze země (1618 nebo 1619).
Brzy po bitvě na Bílé hoře (1620), která znamenala i konec povstání, dostal
svůj hrad Mělník zpět, ale brzy zemřel (1622) od zranění, která utrpěl, když
spadl z koně. Svůj majetek odkázal pražským Jezuitům. Dr. Jesenius byl
popraven jeden rok předtím (1621) spolu s 26 dalšími vudci povstání...
Jak jsme se snažili získat více informací o zámku, Karel se mi zmínil, že
Mělnik byl tradičně městem českých královen, které tam obvykle pobývaly.
Nejznámější z nich byl Barbora Celjská, manželka císaře Zukmunda. Díky
manželství se stala také královnou Čech, Německa a Maďarska. Podíval jsem
se blíže na její curicullum vitae a byl jsem překvapen několika detaily, které
náhle probudily mou představivost.
Narodila se v roce 1392 a zemřela 1451, v té dobe již jako vdova královna, na
zámku v Mělníce. V době, kdy její manžel ještě žil, pobývala v Maďarsku,
zejména na jejích maďarských pozemcích, ale po jeho smrti 1437 byla
uvězněna jejím zeťěm Albertem II, pro spiknutí.. Utekla z vězení a našla si
útočiště u polského královského dvora (1438), a po Albertově smrti se natrvalo
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přestěhovala do Mělníka v Čechách (1441).
Těch zajímavých bodů ale bylo ještě více:
1) Žila překvapivě blízko době datování VM radiaktivním uhlíkem,(1404 1438, v průměru tedy kolem roku 1420). To datování uhlíkem nás překvapilo:
teď nemáme žádného vážného kandidátana na autora VM.
Roger Bacon (1214 - zemřel asi 1292), který je uveden v Marciho dopise a byl
stále propagovaný Voyničem jakožto autor VM, je nyní definitivně mimo
závod. Taktéž jsou mimo i jiní, ti. kteří žili nebo umřeli před rokem 1420 (jen
přibližně). Je sice možné, že VM může být jen mladší kopie nějakého staršího
originálu, ale originál se nikdy nenašel a VM sám vypadá jako skutečný a
jediný originál.
I "datování podle slunečnice", které se nemohla dostat do Evropy před 1492
( Vikingy vyjímaje :-) je samozřejme chybné. Jistě, bylo by bývalo možno
použit později starší, panenské pergameny, takže text je o hodně mladší, než
materiál, na kterém je psán, ale i to je zatím jen teorie.
Zdá se, že jsme nějak příliš zanedbávali dobu oněch dvou set let od 1420 do
(řekněme) 1620, kdy přibližně mohl Horčický získat VM do vlastnictví. Je
pravda, že legenda o Johnovi Dee, jak sbíral staré rukopisy v anglických
klášterech, - které byly zdevastovány králem Jindřichem VIII - je sice velmi
zajímavá, ale nemusí se vůbec týkat VM. Nejsme si totiž ani jisti, zda vůbec
Dee VM někdy měl - to je jen další legenda pan Vojniče. A nejen to, ani
neznáme nějaké majitele VM z oné doby chybějících dvěstě let. Datování
ulhlíkem totiž nechalo tento začátek provenience zcela otevřený pro spekulaci.
2). Já zde ovšem nenavrhuji, že by snad Barbara Celjská byla autorkou
VM. Je pravda, že nektěří výzkumníci dokonce uvažovali za autorku
Hildegardu z Bingenu (1098 - 1179), ta ale žila ještě před Rogerem Baconem,
zatímco Barbara se hodí k datování VM docela dobře - ale jen tím časem se
nedá moc dokázat. Nicméně Barbara už tehdy mohla docela dobře vlastnil VM
a pro tento nápad je ještě více zajímavých bodů.
3) Víme, že žila dost dlouho na mělnickém zámku (od 1441 do 1451) a tam
zřídila i vlastní alchymistickou laboratoř, kde aktivně pracovala na transmutaci
obecných kovů ve zlato. Proto ale jistě musela odně studovat alchymii a to
velmi velmi důkladně, přičemž nejlepší informace mohla dostat právě ze
starých rukopisů a jeden z těch, které nějak získala, mohl být právě VM.
Zřejmě měla i nějaké drobné úspěchy, které ale zapříčinili pomluvu, že
vyráběla nepříliš čisté stříbro a používala ho k podvádení při placení svých
dluhů.
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4) Tato pověst měla zřejmě počátek u Jana z Lázu (jinak zvaného Johann
von Läz - či Johannes de Lasnioro nebo Lasnioro, Ioannes z Laaz, Lassnior),
který je vůbec nejslavnejší z prvních českých alchymistů. Byl autorem
několika knih o alchymii, většinou v latině. Napsal například "Tractatus
Aureus" nebo "Tractatus II, de Lapide filozofico" - tato kniha je nyní k dostání
od Google Books. Žil a psal své knihy v první a částěčně i druhé polovině 15.
století (například knihu "Cesta spravedlivá Antonia z Florencie, údajně napsal
on a to roku 1457).
Ve svých knihách prohlašoval, že je žákem Antonia z Florencie (který žil
přibližně od 1400 až do 1469). Byl to onen tajemný Mistr alchymie, který žil
nějaký čas v Čechách a tam také zemřel, (Mohl by to možná být sám Antonio
Averlino z Florencie? Nick Pelling říká, že ne:-)
5) Jednoho dne se Jan objevil na Mělníce, zřejmě tam byl pozván samotnou
Barbarou, ale jeho návštěva neměla štastný konec: obvinil totiž Barbaru z
podvádení při jejích demonstracích (např.její střibro neprošlo "zkouškou
kladivem" a její zlato ztratilo po opětném roztavení svoji barvu). Barbaru si
tím pochopitelně znepřátelil a tak raději opustil Mělník nadobro. Mohla sice
získat VM od něj, když ještě nebyli rozhádáni. ale je též možné, že prostě
sehnala knihu jinde.
To je ovšem jen dohad a tak jsme se snažili opět získat nějaké informace v
mělnickém zámeckém archivu, ale bylo nám řečeno, že takto staré záznamy
tam prostě neexistují. Barbara zemřela v Mělníce v roce 1451na mor a je
pohřbena v katedrále Svatého Víta v Praze, na místě vyhrazeném pro české
krále a královny.
6) O dvěstě let později se usadil v tom samém zámku náš Jacob de
Tepenecz.. Dnes už víme, že vášnivě shromažďoval ve své knihovně všechny
druhy knih, některé dokonce ještě existují dnes i s jeho ex-libris. Protože byl
místním vládcem a majitelem zámku, měl přístup i do zámecké knihovny či
archivu. V dnešním archivu je ještě nějaká jeho úřední korespondence
(odtamtud jsme také dostali kopii jeho podpisu). Dáme-li dohromady jeho
zájem o staré knihy ja možnost, že tam VM zbyl po Barbaře, bylo by pro něj
snadné zabrat si VM jen pro sebe. Jak se říká u soudu: měl příležitost,
prostředky i motiv - a kniha mu nakonec přece i sezámkem patřila.
7) VM je ješte dnes kupodivu v dobrém stavu. Zdá se, že mohl v klidu
přežít v zámecké knihovně oněch dvěstě let před tím, než jej Horřický objevil
a přivlastnil si ho.Koneckonců VM pak přežil dalších třista let po Kircherovi
také v nějakém (jednom či dvou) úkrytech.
Pokud přijmeme tuto teorii, mužeme být nejen blíže k nalezení autora, ale
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máme zde i dosud chybějící lokaci pro oněch dvěstě let v provenienci VM.
Vyplní se tím tak i prostor, který je nyní podezřele prázdný . . .
Jan B. Hurych, 6 června 2014.
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A41. VM - ŠIFRA NEBO KÓD?

Pánové, Montemurro a Zanette (dále M + Z) tvrdí ve svém článku
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%
2Fjournal.pone.0066344 (pokud máte Google translator, lze to i primitivně
přeložit do češtiny)
že VM je napsán v konzistentním, srozumitelném jazzyce. Mohli by také hned
dodat: "nebo v monoalfabetické šifře", protože jejich systém neuvažuje
"význam slov" (neboli jazyková kritéria), ale pouze jejich "obsah
informace" (pomocí statistického zpracování dat a informacní teorie). Oni,
samozřejmě, stejně jako ostatní zastánci "nešifrovaného VM" se nezabývají
praktickými námitkami k jejich výzkumu: např. jak to, že za posledních sto let
nikdo nebyl schopen vyřešit VM, zatímco "měli odpověď přímo před očima"?
Samořrejmě, že autor VM, píšící v 15. století by jen steží psal v jazyce, který
se už nepoužíval v jeho době nebo vymyslel nějaký umělý jazyk (nu mohl, ale
ten by neprošel (M + Z) testem - jak to jejich test pro počítačový jazyk Fortran
jasně ukazuje).
Jeden se jen diví, proč pan Monetmurro náhle ukončil diskuzi vedenou v
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%
2F%2Fwww.plosone.org%2Farticle%2Fcomments%2Finfo%3Adoi%
2F10.1371%2Fjournal.pone.0066344
Zejména v jeho "poznámce o kritice", cituji: "Proto, od nynějška, nemůžeme
reagovat na kritiku, co podporuje hypotézu hoaxu, pokud tato nebude recenzována před zveřejněním, aby byla zaručena její vědecká úroveň." V
podstatě to znamená, že stačí nazvat jakoukoliv kritiku "nevědeckou" - a je to.
A já myslel, že věda stačí nevědu pobít vždycky ! :-), Nu ta věda pana
Montemurra asi ne. Jen maličkost zůstává: kdo určí, co je "vědecké a co není?
Závěr pánů (M + Z) že obsah VM lze uznat tak, že je prostě nějakým
způsobem organizován. aby nesl nějaké informace (což už dávno víme), ještě
není jazykové hodnocení v pravém slova smyslu.
Na druhou stranu, příznivci opačné hypotézy, tj. tvrzení, že VM je jen
"náhodný blábol", (např. pan Rugg) by mohli samozřejmě neuznat statisticlcal
výsledky, např. podle Zipfova zákona, který nemusí platit pro jazyk jako pro
informační data. Dáme-li stranou skutečnost, že Ruggova metoda má svůj
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vlastní systém, tj. že to není "zcela náhodný" blábol, je vidět, že ale nemá ani
on žádný použitelný důkaz pro jeho teorii. . A tvrdí-li Rugg, že může vytvořit
blábol, který by dokonale napodobil pravidla našeho VM, není to pak možné
ani otestovat: neznáme ještě všechna pravidla ve VM a použit pouze některá
by nebylo spravedlivé.
Zbytek všech dalších možností - tj jiných jazyků, šifer, předpon, zkratek a
podobně - už byl zkoumán dzeširoka - i když ne přríliš do hloubky. Problém
je, že to nás také nedovedlo nikam a dokud nebudeme mít důkladné jazykové
vyšetření, tj gramatiky, syntaxe a slovní zásoby - pochopitelně skutečným
jazykovým odborníkem - nemužeme si být ničím jisti.

Také jsme si všiml, že prakticky žádný výzkum nebyl proveden za
předpokladu, že VM není zašifrovaný, ale zakódovaný, t.j. že používá převod
náhradních slov pro otevřený (tj, nezašifrovaný text) tak, že používá kódová
slova a význam těch lze nalézt jen v knize kódů, která ovšem není k disposici.
Nemožné? Nu ve VM jsou určité věci či náznaky, že to tak mlůže být. . .
Než zajdu do detajlů, chtěl bych upozornit, že uvedená kniha, tj. seznam kódů,
nemusí být příliš rozsáhlá, pravdepodobně pouze o velikosti vojenské knihy
kódů. Nekterá kódová slova nemusí být ani v knize, dají se vytvořit
automaticky podle nějakých pravidel, jako v češtině: krátký, kratší, nejkratší,
krátkost, zkrácený nebo i kombinací (krátké vlny a podobně), jako u těsnopisu
lze koncovky nahradit jedním znakem).
Takový postup byl už znám ve středověku a jen některá duležitá slova byla
nahrazena kódem. Zbytek - tedy slova neodhalující nic důležitého - byla v
otevřené řeči. Taková bezvýznamná slova spolu s kódy by samozřejmě
zamotala náš statistický výzkum VM, teda i dekódování. Také hledání
oteřeného, původního jazyka by to zablokovalo, protože kódová slova nemusí
mít smysl v žádném jazyce.

Některé skutečnosti nahrávají této možnosti: bylo pozorováno, že slova ve VM
jsou omezena na délku 5 "písmen", je tam jich jen málo s délkou 6 a žádná se
7. takový jazyk byl hledán, ale zatím marně. Kódový seznam mívá obvykle
také převážně jen krátká slova - mohla by dokonce být generována náhodně
(metoda A) , ale jejich význam by mohl být přiřazen jen v kodovací knize.
Další podobnost k VM je, že rukopis má poměrně nadměrný počet podobných
slov (tato skutečnost nebyla vysvětlena ani pro VM).
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Druhým způsobem (metoda B, používaným predevším v moderní době), je
vytvořit kód pomocí slov v některá normální knize (která je zveřejněna, tedy
nenápadná, vyskytuje-li se v knihovně) a kódy sestávají z lokace místa, kde
hledat to správné slovo. podle vzoru PP-LL-CC, kde PP znamenají číslo
stránky, LL pro linku a CC pro pozici na tomto řádku, zleva doprava.
Samozřejmě můžeme počítat buď "písmena" nebo "slova" a také vybraná
pozice může ukazovat buď písmeno (ale pak by byl otevřený text VM moc
krátký :-) nebo celé slovo (které by pak nahradilo slovo ve VM). Takovýto
systém pomocí čísla by však nevysvětlilo, proč VM potřebuje abecedu o 24
písmenách. stačila by jen čísla od 0 do 9.
Takže metoda A je výhodnější: kódová slova mohou být vybrána buď
náhodně nebo tajným systémem, aniž by odhalovala skutečný obsah. Taková
kódová slova by mohla vypadat pro nás jako zcela nesmyslné blábolení
(mišmaš), a bylo by obtížné odhadnout jejich význam - i když bychom věděli,
že takové kódování bylo opravdu použito. Bez správné knihy kódů ( abecedně
seřazené pro snadné kódování a dekódování), mužeme jen hádat, t.j. spoléhat
se na obklopující slova a porovnávat každý prípad. Na druhé straně, statistický
test by odhalil, zda se slova používají podle některých gramatických (nebo
jiných), pravidel a některá z těchto slov jistě nesou určitou informaci, jako jsou
slova, která vybrali (M + Z) ve svém článku.
Je zajímavé, že tady mužeme mít i zdánlivý "blábol" pana Rugga a
"informační obsah" z (M + Z). co však nemáme je kódovací kniha :-). První
problém tedy je - protože vše výše uvedené je jen moje hypotéza - že
potřebujeme nějaké jiné metody (jazykové především, jako je gramatika,
syntax, organizace slovní zásoby a " výrazy s více slovy", atd) aby se zjistilo,
zda je VM opravdu zakódované. A pak tu máme skoro nepřekonatelný
problém, jak to vše vyřešit. :-).

Jan B. Hurych, 20. července 2015
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VÝBĚR DISKUZÍ:
Všechny diskuze jsou copyright autora, ©Jan Hurych

Poznámka: Co se týká linků na jiné stránky, mnohé z nich už je zastaralých,
náhrady bohužel nejsou.
B1 - ROZBOR ZNAKŮ, BACONOVA ŠIFRA
B2 - DŮVOD PRO KRÁTKÁ SLOVA.
B3 - NOVÁ FAKTA Z PRAHY, DALŠÍ STATISTIKA.
B4 - KOMENTÁŘ K POZNÁMKÁM R.FIRTHA
B5 - LEONARDO, FREKVENČNÍ TABULKY
B6 - HOROSKOPY.
B7 - DOPISY ZE ŠPANĚL A ANGLIE
B8 - DOPIS Z POLSKA, SATIRA
B9 - NÁŠ NEDÁVNÝ OBJEV I.
B10 - NÁŠ NEDÁVNÝ OBJEV II.
B11- POLSKÝ NÁLEZ, SMRT TYCHONA DE BRAHE
B12- POKUS PSÁT PÍSMEM VM
B13 - MEZINÁRODNÍ DISKUZE (2008)
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B1.ROZBOR ZNAKŮ, BACONOVA ŠIFRA.

Na naši žádost zatím změnil link na naši stránku jen pan Stolfi. René
Zandbergen se neozval, asi měl plno práce - začal totiž novou stránku (viz
níže), která má parádní formát, je velice přitažlivá a má hodně informace,
podané daleko přehledněji. Dosavadní průzkum ukázal, že tyto nejdůležitější
VM stránky ještě pracují:
• http://www.geocities.com/voynichms ...René Zandbergen (b)
• http://hum.amu.edu.pl/~rafalp/HERM/VMS/vms.htm ...Rafal T. Prinke's
pages
• ftp://ftp.rand.org/pub/voynich/ ... Jim Gillogly's
• http://www.dcc.unicamp.br/~stolfi/voynich/ ... Jorge Stolfi's site, kde také
najdete nejvíc novinek.
Vše je bohužel pouze v angličtině. Zato tyto stránky byly autory opuštěny bez
další reference, ale René i Stolfi je ještě citují :-):
• http://www.voynich.nu/index.html ...René Zandbergen (a)
• http://www.cl.cam.ac.uk/users/mrr/voynich/index.html ...Voynich UK
• http://www.research.att.com/~reeds/voynich.html ...Jim Reeds (opustil
AT&T laboratoře)
• http://web.bham.ac.uk/G.Landini/evmt/evmt.htm ...Gabriel Landini's (opustil
University of Birmingham)
Jak se zdá, výzkum na mezinárodním bojišti dál táhnou hlavně René a Stolfi.
Poslední dobou se nemohu dostat ani na:
http://inky.library.yale.edu/voy/voy2.html , což jsou reprodukce listů VM,
University of Yale - můj hlavní zdroj výzkumu.
OPRAVA: Dostali jsme nove adresy na reprodukce, díky paní Daně
Kováříkové, jsou zde:
http://highway49.library.yale.edu/photonegatives/ zadejte heslo
"Voynich" (dokonce vás vyzývají "save!")
http://www.geocities.com/Athens/Atrium/1240/voynich.html
http://www.library.yale.edu/beinecke/brblcoll.htm
PŘÍSPĚVEK: Vlasta kašpar, Kralupy
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(Poznámka: Tento dopis jsem dostal před mnoha lety: konečně se mi ho teď
podařilo najít a autorovi se omlouvám, že jsem ho citoval, ale nejmenoval,
jednalo se o mou domněnku, zda onen červený prášek, který používal Kelly,
měl něco společného s realitou. ( j.h.):
V subjektu píšete:
"Jen tak mimochodem - není některá sloučenina zlata červená? Slyšel jsem, že
se zlato přidává do t.zv. rubínoveho skla, aby zrudlo; to by pak vysvětlovalo
údajné Kellyho úspěchy u Rudolfa - prostě se tím práškem při reakci původni
olovo pozlatilo..."
To rubínové sklo se barví látkou zvanou Cassiův purpur - je to v podstatě
kyselina ciničitá, na niž je mechanicky navázáno koloidní zlato. Jestli by se
tím dalo pozlacovat silně pochybuji, toho zlata je tam jen malinko.
Pak už znám jen jednu červenou sloučeninu zlata - síran zlatnatý - což je dost
nestabilní látka, vodou hydrolyzující.
PŘÍSPĚVEK: Jan Hurych,
Především jsem se snažil najít důkazy pro mou teorii, že abeceda EVA
(European Voynich Alphabet, podle skupiny stejného názvu) je vlastně jen
směsice písmen abecedy a kombinovaných znaků. Autoři EVY totiž určovali
písmena tak, že se řídili existujícími "mezery mezi písmenami", často délkou
těžce rozlišitelné od "mezer mezi slovy", viz obr. 1.

Obr.1.

Nemluvě o chybách, které se tak mohou vloudit do překladu, samotný
předpoklad, že mezery nutně oddělují písmena totiž nemusí vůbec platit (např.
psaná latinka je přece neodděluje - více o tom viz knihu "Záhadný rukopis").
Dále jsem se zabýval hledáním důkazů, že EVA bere některé kombinované
znaky jako jedno písmeno. Vybral jsem si na to officiální písmeno "t" abecedy
EVA a zvětšil je (viz obr.2., černá písmena jdou zvětšená písmena z tabulky
EVY). Sledováním VM se mi - vedle většiny míst, kde se opravdu vyskytuje
celé "písmeno" (obr. 3.) - podařilo opravdu najít místo, kde je toto "písmeno"
rozloženo na dvě půlky a mezi první a druhou polovinou tohoto "písmena" je
dokonce ještě další text, viz obr.4. Na druhé straně ale ta horní spojka je tam
stále. Jak si to EVA vysvětluje? Nevím.
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obr.2

obr.3.

obr.4.

obr.5.

obr.6.

Ani první, ani druhá polovina tohoto písmena nejsou podle EVY samostatná
"písmena" :-). Zajímalo by mě, jak to překladatelé transkriptu přeložili do
EVY :-).
Něco jsem také objevil v systému Johna Stojko, který tvrdí, že VM je psán v
ukrajinštině, ale s velmi zajímavými omezením: nejsou tam prý samohlásky.
No prosím, takových písem je více, ale to se to potom lehce doplňují na různá
slova :-). A písmena, o kterých tvrdí, že jsou podobná cyrilice, opravdu moc
nejsou. Nu posuďte sami, jak jsou podobná - jeho stránka je na:
http://home.att.net/~oko/home.htm , sekce "The Cipher".
Tam se také snaží písmena EVY, často jinak pojmenovaná, dokonce skládat
dohromady. V tomto případě vysvětluje ono původní "t" EVY jakožto "q"
EVY (které se podobá číslici "4", viz obr.5.) , které nazývá svým "s", s
modifikovaným "t" EVY, dávající kombinovaně zvuk pro st či sh (patrně míní
ruské "š"). Při detailním zvětšení písmene "t" si ale můžeme všimnout, že
rameno shora nalevo je oblouček, ne rovná čára, jak to pan Stojko - a dokonce
i EVA! - chápou. Zatím několik desítek písmen "t", co jsem zkontroloval (díky
grafickému prohlížeči, kde se snadno text dá mnohonásobně zvětšovat)
všechny ten oblouček měly. Zda na tom záleží? Samozřejmě, abeceda má totiž
také krátké čárky (jako sekce písmen, které běží stejným směrem a jdou
rovně). Psaní písmena "q" (to, co vypadá jako 4) už není tak důkladné, v
rychlosti psaní je někdy ono šikmé rameno téměř rovné, ale je zřejmé, že to je
dáno rychlostí psaní a že pisatel neměl v úmyslu to psát jako rovnou čáru. Dá
se tedy říci, že začátek písmena "t" je identický s písmenem "q". Naopak
písmeno EVY "k" (obr.6.) má vždy nahoře oblouček, ale autor VM si dává
záležet, aby ten nikdy nepřesahoval přes svislou čáru - je to totiž nepochybně
jiné písmeno a autor to pečlivě rozlišuje.
Na obr. 2. jsem také naznačil, jak asi byl znak "t" psán: především je při
zvětšení jasně vidět, že to bylo psáno perem (viz obr. 3.) a ne štětcem, jak
kdosi navrhoval - štětec by musel být plochý, aby provedl obloučkové
zakončení znaku, tak jak to vidíme u druhé svislé čáry, vpravo dole). Toto
zakončení ale není dole u levé svislice (trochu v obr.4. a vůbec ne v obr.3),
patrně proto, že se tam pero muselo vracet vzduchem nahoru, zatímco za
koncem znaku byla vždy pauza, a ruka dál nepokračovala nahoru, ale doprava,
tudíž oblouček.
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Dále je celkem zřejmé, že pisatel byl asi pravák - rozhodně nepsal levou
rukou, písmo a jeho stínování je jiné, než by bylo u psaní levou rukou. Z
písmena není vidět, zda ho autor psal zleva do prava, většina linek totiž klesá
směrem napravo - při opačném psaní by mělo tendenci narůstat nalevo, což se
ale projeví stejně. Psal-li ho ale pravou rukou, bylo přirozenější psát zleva do
prava a také "patička" u písmene "t" to naznačuje. Červenými šipkami jsem
naznačil pravděpodobný směr tahu písmena: u první svislice si nejsem
stoprocentně jist - zdá se ale, že písmeno bylo psáno na dvakrát, nejprve levá
svislá čára směrem dolů a pak bylo pero zvednuto a začínajíc ve stejném
bodě,jako u svislice, byl pak znak dopsán.
Přesnost, s jakou se pisatel "strefil" do stejného bodu při psaní druhé části, je
udivující - až při větším zvětšení teprve vidíme rozdíl oněch dvou bodů. Je sice
možno, že ta svislá čára začala zespoda a celý znak se psal bez zdvižení pera z
papíru, ale pak by ona svislá čára asi nebyla stínována (ale je!). Proč? Brkové
pero, tak jak se seřezávalo, může totiž psát svislou čáru nahoru je po otočení
do pravého úhlu, jinak to nožičky ohýbají (ledaže by se otočilo - nebo papír - o
180 stupňů :-). Pokud se teda toto "písmeno" psalo na dvakrát, míněno se
zdviháním pera z papíru, bylo by to i náznakem, že se vlastně jedná o dvě
písmena. Jak už jsem naznačil, EVA má většinu písmen psanou jedním tahem
(jednoduché znaky) , ale právě ty druhé, kombinované znaky vyžadují zvedání
pera z papíru. Nic na tom, latinka to má také a nic to nedokazuje, ale ty dvě
skupiny písmen se od sebe liší i jinak - ony obsahují prvky první skupiny dokonce i celá písmena!
PŘÍSPĚVEK:
Při náhodném čtení - zcela jinde - jsem narazil na jméno Blaise de Vinègere
(1523-1596), známého alchymisty (vynalezl benzoovou kyselinu) a
matematika, který se podobně jako Dee (1527-1608) zabýval kryptografií.
Dokonce byl v tom tak skvělý, že se jeho Vinègerova šifra (či tabulka) cituje
dodnes ve všech učebnicích kryptologie! Jeho kniha "Traicté des chiffres"
vyšla roku 1585 a druhé vydání hned další rok. A to se ještě učil od Trithemia
(četl jeho spis "Steganografia"), Belasa a Albertiho! A závěr? Nemohl být
zrovna on autorem VM? To nevíme, ale víme jedno: tím padá kdesi citovaná
domněnka, že kryptologie byla v té době v plenkách. Jeho šifra tehdy sice
zapadla v zapomnění a byla znovuobjevena někým jiným až v devatenáctém
století a to v ještě daleko jednodušší - a tudíž rozluštitelnější - formě (info
podle D. Kahna, kniha The Code-breakers). Také víme, že se kryptografií
zabýval skoro každý v té době (i Marci např. luštil tajné šifry švédské
armády!) Pokud byl autorem VM Horčický, mohl při své vysoké inteligenci a
všestrannosti klidně i on vynalézt nové písmo - ale na rozdíl od jiných ho
nepublikoval, právě z důvodu utajení.

file:///C:/0/VM/b1.htm

2016-04-12

voynich

Page 5 of 5

V tom smyslu není možno vyloučit jako autora ani Sira Francise Bacona
(1561-1626), otce vědecké indukce - ano, toho, co napsal kromě filozofických
knih dokonce i eseje o šifrách ("The Epistle of the Secret Works of Art and the
Nullity of Magic"). V eseji "Advancement of Learning" např. cituje už několik
druhů šifer: "Cyphars simple; Cyphars intermixt with Nulloes, or nonsignificant Characters; Cyphers of double Letters under one Character;
Wheele-Cyphars; Kay-Cyphars; Cyphars of words; Others." (Poznámka:
kdyby byl rukopis VM psán takovouto angličtinou, asi by s ní dnešní luštitelé
měli ztíženou práci :-). Jinde zase Bacon píše o výrobě zlata pomocí
transmutace, ale odsuzuje ji jako nesmyslnou - což je názor velmi pokrokový
na jeho dobu. Francise Bacona také s dílem jiného Bacona, Rogera (ano,
údajného autora VM, který žil ve 13 století) seznámil - kdo jiný? - právě John
Dee! Navíc prý existuje t.zv. Baconova šifra, podle které měl údajně napsat
Shakespearova díla Bacon sám :-).
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B.2. DŮVOD PRO KRÁTKÁ SLOVA

Nově objevené adresy:
• http://web.bham.ac.uk/G.Landini/evmt/
Stránky pana Landiniho, hlavního představitele EVY (o kterých jsme už mysleli,
že se ztratily) - velmi důležitý výzkum.
• http://darkwing.uoregon.edu/~rbear/adv1.htm Francis Bacon: The advancement
of learning , kniha 1.(zde uvedeno jen proto, protože tento text byl použit pro
frekvenční tabulku středověké angličtiny, viz níže, Diskuze).
• http://ccat.sas.upenn.edu/jod/latinconf/ v. Agustin: Konfese, kniha 1. (zde
uvedeno jen proto, protože tento text byl použit pro frekvenční tabulku
středověké latiny, viz níže, Diskuze).

1) Nový důvod pro "krátká" slova ve VM (Jan Hurych).
Nápady nechodí po horách, ale po knihovnách. Prohrabal jsem několik knih o
šifrách a našel jsem jednu historickou - už ani nevím, kde - transpoziční šifru (co
to je, najdete v příloze P16 - zde v Bulletinu), která je velmi zajímavá.
Je to odrůda nějaké staré šifry, kterou už používali patrně Řekové i Římané, kde
se na hůl určitého poloměru namotal šroubovitě pásek a na něj se do svislých
sloupců napsal text. Když se pásek rozmotal, kurýr se jím opásal a donesl tuto
správu tomu, komu byla určena. Ten sebral pásek a namotal ho na hůl stejného
poloměru a četl pak zase text svisle, tak jak byl napsán. Náhodné zachycení
kurýra nepřítelem nebylo příliš nebezpečné: ten zřejmě nedokázal dekódovat
zprávu, protože neměl potuchu, jak je zakódována a navíc neměl hůl stejného
poloměru :-). Nu a nepřítel také nebyl o moc chytřejší.
Nevýhody takového systému jsou jasné: sama idea utajení se totiž dá vytušit a
pak jen můžeme zkoušet hole různého poloměru - ovšem ne na kyrýrovi, ten
neměl vůbec potuchy, jak byla šifra vyrobena :-). To vedlo k vylepšení dané
metody a jedno takové vylepšení tu také uvádím. Upravil jsem ho do matrice a
vidíte ho na obrázku (fig.1.)
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Jako latinský text jsem použil
"VITA NOSTRA BREVIS
EST, BREVI FINIETUR,
VENIT MORS . . ." atd.,
( to je třetí sloka známé
studentské písně "Gaudeamus
igitur", pokud jste to
nepoznali) který jsem napsal normálně do řádků a to i s mezerami mezi slovy (ale
bez čárek). Šifrovaná zpráva se pak najde svisle, i s mezerami a spodní kraj
matrice se vždy zapíše jako mezera (vzpomínáte, jak jsme kdysi naznačovali,
že mezera není "jen" mezera?).
Výsledek pak je: "VRE V IASFE T TIN AB NI RBIT NERE OVETM SIVUO
TSIRR".
A příjemce zprávy? Ten si prostě zapíše slova svisle a zprávu pak čte vodorovně.
Je tu jen malý problém, který jistě už tehdy také vyřešili; já ještě ne :-). Je totiž v
tom, že sloupce, které končí mezerou ještě před koncem sloupce (zde např. čtvrtý
sloupec, NERE_), by se měly zapsat se dvěma mezerami. Jinak by luštitel
nevěděl u pátého sloupce, že musí začít nejprve s mezerou a pak teprve dál: tedy
"_ RBIT" a ne "RBIT_". Dvojí mezeru jsem ovšem u VM nikde neviděl, ale
patrně ji nahradili nějakým nadbytečným znakem (tzv. nulou), není totiž tak
častá .
Jak vidíme, originální text má docela normálně dlouhá slova (viz
"FINIETUR", ale může mít i delší, pochopitelně) a přesto mají slova v
kódovaném textu nanejvýš 5 písmen. A vidíte, my (nu teda spíše ti druzí :-) jsme
se pořád hledali s jazykem, který má tak krátká slova! Navíc by to vysvětlovalo,
proč se dvojice stejných písmen ve slovech opakují častěji než je zdrávo (míněno
v normálním jazyce :-). A nakonec i to, proč autor píše písmena odděleně a ne
spojitě, i když už se tak patrně v jeho době psalo. Bylo by to totiž obtížné
vizuálně oddělovat a transponovat: spojováním písmen by vznikly konfigurace,
kde by nebylo jasné, kde písmeno končí a kde začíná. Už jsme se zmiňovali, že
některá písmena mají v sobě i jiná, samostatná písmena - abeceda tedy nebyla asi
navržena pro případ spojování .
Elegantní šifra, není-liž pravda? Ale navíc je to i jasná giveaway, tj. vyzrazení, že
jde o šifru - jednak krátkost slov, jednak ta často opakovaná písmena. Přitom je
šifrování velice snadné - žádná matematika :-) - a vysvětluje to, proč asi ve VM
neudělal autor "viditelné" chyby ( tj. pokud měl cvik, těžko se mohl splést). Celá
matrice pochopitelně nemusí mít zrovna počet sloupců 9 a řádků 5; přesné
rozměry ještě neznáme a v tom je právě ta zábava :-). Transpoziční šifry (tj. ty,
které používají "pravá" písmena textu a jen je přemístí či zpřehází), mají pro
luštitele další výhodu: dá se na ně použít frekvenční tabulka (viz příloha P12,
výše). A i když my ještě ta "pravá" písmena" ani jazyk VM neznáme, můžeme se
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na ni podívat - viz dále.
Komentář L.P.: Musim otevrene rict, ze ta "transpozicni teorie" ma zatim dost
zavazne trhliny. Nerikam, ze ji rovnou zavrhuji, ale bude potrebovat minimalne
zasadni vylepseni:
1) Jiz zminena gramatika. Mam silnou obavu, ze tenhle jev transpozice
nevysvetli. Jak treba dostat stav, kdy velmi bezna sekvence pismen "aiin" je s
minimem vyjimek VŽDY na konci slova?
2) Pokud by skutecne kazdy sloupec byl oddeleny mezerou, znamenalo by to, ze
v celem manuskriptu nebude zadne slovo delsi nez tolik znaku, kolik je radku v
transpozicni tabulce. Navic by frekvence slov s delkou odpovidajici radkum byla
podstatne vyssi nez frekvence vsech ostatnich slov. To ale zjevne neni pripad
VM, kde je krivka docela pekne zvonovita. A proc by to autor delal, vkladat
mezery? Vzdyt by tim zbytecne prozradil jeden ze zakladnich atributu sifrovaciho
systemu. Pokud by NEDELAL mezery po kazdem sloupci, dostal by naopak
moznost mit jak velmi kratka, tak velmi dlouha slova. Jeste jsem nespocital (a
nevymyslel), jake by bylo rozdeleni slov v takovemto pripade, ale mam pocit, ze
by bylo vice-mene gaussovske (presneji poissonovske). To jeste proverim.
3) Posledni duvod je nejmene podstatny, nicmene ho nemohu nezminit.
Transpozice je jednou z nejznamejsich sifer, resila se zcela rutinne. Prekvapilo by
me, kdyby ji nikdo nezkusil a kdyz zkusil, tak ze by to nedovedl do konce, pokud
by to tak skutence bylo. Po precteni The Codebreakers vim, ze se lustily sifry, o
kterych bych si nikdy nepomyslel, ze jsou rozlustitelne. Specialne Friedman (Ale
i dalsi, treba Manly) byli dost velci experti na to, aby tuhle moznost odhalili. Jak
rikam, to neni duvod tuto moznost a priori zavrhnout, ale nemuzu to jen tak
vytesnit z hlavy. Jedine, co me napada, je, ze mozna nemeli k dispozici
transkripci EVA a v tech starsich transkripcich nebyla podobnost s latinou
dostatecne zretelna. To by mohlo byt vysvetleni. A kdyz prvni resitele podobnost
s latinou nenasli, ostatni uz predpokladali, ze tam neni, protoze "by se na to prece
uz davno prislo" a nezabyvali se tim. Myslim, ze v knize Mary D'Imperio by o
statistice pismen urcite byla zminka.
Odpověď J.H.:
1) Nu s tou gramatikou bych to neprehanel - to je asi jako kdyz nekdo najde slova
kamen a kamenik a mysli si, ze je to druhe je sedmy pad. Opakující se
"komcovky" slov mohou být také nejaky kod. U neznameho jazyka se jaksi nic
nevi predem a zde dokonce ani nevime, zda vubec jde o neznamy jazyk :-).
Vysvetleni velkeho mnozstvi stejnych slov ve VM je ale take mozne: proste se
nesifrovalo vse - tak treba dost dobre nemohl autor zasifrovat jednoslovní stitky u
obrazku zverokruhu.
Námitka L.P. Ja pouzivam vyraz "gramatika" ve smyslu "jiste zakonitosti ve stavbe slov". A
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tyto zakonitosti tam jednoznacne jsou, to je nadevsi pochybnost, nejen nekde, ale skoro vsude, v
textu i v napisech, a ty zakonitosti jsou dokonce v obou pripadech velmi podobne. Otazka je,
jestli se nejakym zajimavym zpusobem nemuze podobna "pseudogramatika" objevit i v
transpozici". Zatim me skutecne nenapada zadny zpusob, jak by se to mohlo stat, ale treba to
jde.

2) Nevim, nedelal jsem jeste statistiku. Tak napr. u uvedenem obrazku jsou v
sifre 4 petipísmenová slova a ta kratsi mají po 2 výskytech pro kazdý prípad (tj.
4, 3, 2, 1 písmeno). I kdyz je rozdíl ve frekvenci výskytu 50 procent,
"celosloupcová" slova defakto zabírají jen 30 procent ze vsech slov. Ukazka je
ovsem prilis kratka na nejakou statistiku. Navic nevíme, kolik sloupců měla
matice pro sifrovani. Ostatne ja netvrdim, ze zrovna tato sifra bude vyhovovat,
jen ze neco podobneho muze znacne zkratit puvodni delku originalnich slov teda idea, ktera se zatim moc nestudovala. Take si myslim, ze rozdeleni velkych
slov na kratsi zde byl naopak docela dobry trik, uz proto, ze zamestnaval par
desitek let - a jeste zamestnava - vyzkumniky VM hledanim jakehosi jazyka se "
superkratkymi" slovy :-).
3) Transpozicni sifra je skutecne nejjednodussi metoda pro sifrovani, ale ne uz
tak jednoducha pro desifrovani. Oboji ma vyhodu pro toho, kdo text sifruje.
Frekvencni tabulka nam zde pri reseni nepomuze (pismena jsou uz ta skutecna) a
kombinaci je mnoho (napriklad pro sestipísmenové slovo je to 6!=240), zvlaste
kdyz se jeste casto kombinuje se substitucni sifrou. Verim, ze pouziti transpozice
napadlo i odbornikum, ale zatim jsem se nikde nedocetl, ze by tim vysvetlovali
prave kratka slova ve VM. Nemám v úmyslu odpirat zasluhu zaslouzilym
odbornikum, ale je pravda, ze meli daleko vetsi uspech jinde, nez zrovna u VM :). Jejich prace na VM prispela spise k jeho dukladnemu rozboru nez k samotnemu
vylusteni. To nas bohuzel jeste porad ceka.
2) Frekvenční tabulky pro VM (Lukáš Palatinus)
K minulé diskuzi: Zaprve, gratuluji k postrehu o cislicich. V tomto pripade se mi
stalo presne to, co se stat nema, tj. prevzal jsem "obecne prijimanou teorii", ze
stranky ocisloval nekdo jiny pozdeji. Zda se ale, ze to tak neni a kdyz se nad tim
clovek zamysli, tak teorie, ze to cisloval sam autor, je prece nejlogictejsi... Je to
dalsi argument pro to, ze pismo je umele, pravdepodobne vymyslene autorem, a
ne prirozene a zapomenute. Autor si pravdepodobne nektere znaky nahradil
cislicemi, snad z pohodlnosti, aby nemusel vymyslet nove znaky, snad kvuli
prehlednosti pisma. Asi to nebylo kvuli jednoduchosti psani, protoze zrovna cisla
8 a 9 (psano dvema tahy!) nejsou z tech nejjednoduseji psanych.
Povsiml jsem si Vaseho (tj. J.H.) "povzdechu", ze nemate statistiku pismen. Tak
posilam neco malo statistiky, kterou jsem si kdysi udelal. Soubor "VM_letterstat
" obsahuje proste seznam pismen EVY a jejich pocet ve VM, pouzita je Stolfiho
"majority version", alespon pokud si dobre pamatuju. :-)., viz:
http:/www.dcc.unicamp.br/~stolfi/voynich/Notes/015/majority.evt )
O nejakem uniformnim rozdeleni sice nemuze byt reci, ale kdyz si to clovek
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nakresli, tak je videt, ze pismena lze rozdelit do asi ctyr az peti skupin, mezi
kterymi je vcelku velky skok ve frekvenci.
(Poznámka j.h. : Tento odstavec kurzivou je jen pro úplnost, data zde zatím
neuvádím, uvedeme je, až se budeme zabývat předpokladem, že text není
zašifrován a tyka se "gramatiky" VM). Soubor "VM_letterorder"/I> obsahuje
tabulku, ktera rika, kolikrat se pismeno v urcitem radku vyskytlo ve slove pred
pismenem v urcitem sloupci a obracene. Pochopitelne, ze tabulka je symetricka,
takze v radku ctyri, sloupec 2, musi byt stejna cisla, ale v opacnem poradi. Tento
soubor obsahuje vsechny dvojice pismen v jednom slove, takze treba slovo dain
zpusobi prispevek k pruseciku dvojic da, di, dn, ai, an, in. Soubor
"VM_letterpair" ma uplne stejny vyznam a format jako predchozi soubor, ale
obsahuje jenom nejblizsi sousedy, takze napr. ze slova dain budou zapocteny jen
dvojice da, ai, in. Oba posledni soubory byly vzaty ze Stolfiho seznamu "dobrych
slov", zalozenych na Friedmanove transkripci.
Tabulka frekvencí (fig. 2)
(ta pro VM je z "letterstatu" od L.P. (transkripce "EVA"), anglická a latinská
frekvence je od J.H. - grafy jsou níže)

3) Latina? (Jan Hurych).
Když už jsme u těch frekvencí, je celkem nejpravděpodobnější (za předpokladu,
že VM byl napsán v Evropě a to mezi 14 a 17 stoletim), že text byl napsán v
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latině a jak už jsem řekl, transposiční šifra zachovává nejen skutečná písmena - i
když zpřeházená - ale hlavně frekvenci písmen. Srovnáme-li tabulky frekvencí,
latina a VM jsou si skutečně velmi blízko, i percentuelně, viz fig.3. Výsledek je
téměř neuvěřitelný: i jisté "schody" odpovídají až překvapivě přesně a jsou ve
stejných místech. Ovšem od 15 místa v pořadí už nepřesnost převažuje, hlavně
díky nízkým procentům a naší nedokonalé tabulce latiny.

Použil jsem totiž pro mou frekvenční tabulku kapitolu z díla sv. Augustina
(Confessions, Book 1, http://ccat.sas.upenn.edu/jod/latinconf/ a udělal její
statistiku, protože jsem žádnou tabulku na Netu nenašel. I tak se jedná o
středověkou latinu a o poměrně dlouhý text, takže je to dost přesné. Křivka latiny
(žlutá) sleduje modrou (VM) docela dobře, nejen velikostí, ale i tvarem, i s
typickými zlomy. Myslím, že se začínáme někam dostávat, jenže i když bychom
teď srovnali tabulky frekvencí a našli správná latinská písmena, pořád je text asi
ještě transponován a největší dřina je před námi (neznáme rozměry šifrovací
matice). V blízké budoucnosti provedeme ještě srovnání pro ostatní díly
Augustina, abychom závislost upřesnili, případně vyvrátili :-).
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Pro jistotu jsem ještě sjel srovnání VM s angličtinou, fig.4, abych se přesvědčil,
zda je tam rozdíl. Použil jsem středověkou angličtinu, dílo Francise Bacona,
The advancement of learning , uvedené na:
http://darkwing.uoregon.edu/~rbear/adv1.htm Rozdíl není na první pohled velký:
angličtina i latina jsou přirozené jazyky, takže hustota písmen klesá
exponenciálně. Rozdíl u angličtiny je ale v tom, že její křivka (fialová) celkem
nepravidelně protíná VM křivku (modrou) a navíc nemá výrazné a podobné
stupně (seskupení), jako má VM i latina, která křivku VM - a i její zlomy - navíc
poměrně blízko sleduje. To, že se u obou liší frekvence u písmen velmi nízkého
procenta, je ovšem dáno malým výskytem těchto písmen a tudiž se musí značně
lišit text od textu. To ale platí obecně u všech jazyků a proto se tato část křivky k
řešení ani nepoužívá.
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B.3. NOVÁ FAKTA Z PRAHY, DALŠÍ STATISTIKA

Nově objevené adresy:

• http://www.fsbobiz.com/voynich/ Frogguy botanical archive , Fotografie botanických stránek z VM, upravil Ron Carter
• http://www.ehabitat.demon.co.uk/herbal.html Srovnání s jinými herbáři dvanáctého století, obrázky.
• http://www.ils.unc.edu/~mornj/voy/ Master's paper (disertační práce) Jasona Morningstara o Nulových znacích ve VM. Jeho linky jsou
ZDE (Beineckeho Library ale nepracuje, jak jsme také už oznámili v minulé diskuzi. Text, který tam přidala sama knihovna, ale ještě stále
najdete na http://web.archive.org/web/20030426051456/http://webtext.library.yale.edu/otcgi/search.bat?
DB=4&ACTION=View&QUERY=%76%6F%79%6E%69%63%
68&OP=near&QUERY=&OP=near&QUERY=&OP=and&SUBSET=SUBSET&FROM=1&SIZE=20&RANKMODE=Occurrence&RETURN=All&ITEM=1">
ZDE , včetně zaprášené fámy o Rudolfovi a Johnovi Dee :-).

a) Výzkum v Praze Dana Kovaříková
V naší korespondenci jsem napsal paní Kovaříkové, která dělá výzkum v České Národní knihovně, toto:
Zikmund Winter byl profesorem historie v Rakovníce a archivářem Národního Muzea v Praze. Ve svém díle popisuje různé osoby a
události z Prahy z doby rudolfinské i pozdější, obzvláště v knihách Pražské obrázky, Ze školy a kostela,V ohradě měst a městských zdech a
Z městských živností - je jich více, ale tyto mám doma (ještě jsem je ale neprošel). Jeho zdroji byly městské knihy, účetní knihy, soudní
spisy a podobně. Ovšem ty knihy většinou končí Bílou Horou ( kromě knihy "Mistr Kampanus"); nevím proč - zda byly záznamy z pozdější
doby nepřístupné či zničeny. Majitel VM, Georgius Barš či Bareš, byl zřejmě samotař a jako alchymista byl asi spíše amatér, sotva se tím
v jeho době ještě někdo plně uživil. Počítám, že archivy Karolina či Klementina by měly vědět víc. Možná i hřbitovy; boháč zřejmě nebyl,
ale v pohřebních knihách by být měl. Pokud se týká přesně doby, kdy žil: datum jeho smrti známe, je to rok napsání Marciho dopisu,
maximálně rok předtím, a počítám, že žil maximálně sedmdesát let, tím by se určilo zhruba nejvzdálenější datum narození.
Paní Kovaříková píše:
1. K těm Jezuitům – poslat dotaz jim můžete, ale nevím, budou- li schopni reagovat na Váš dotaz. Pravda je, že před odchodem z Čech
měli vynikající knihovnu, ale celá knihovna zůstala po jejich odchodu v Čechách. Přikládám stránku s historií Národní knihovny,
která byla a je v Klementinu ( je na http://www.nkp.cz/ , pozn. j.h.).
2. Zpět k Z. Winterovi – tak jak se probírám jeho poznámkovým aparátem, tak se nestačím divit. Jeho poznámky jsou v některých
oblastech velice podrobné. Pravda je, že měl přístup nejen do archívů, ale i do soukromých knihoven. V dnešní době spousta těchto
archivů už neexistuje ( různé požáry, apod.). Ty poznámky ale nekončí striktně roku 1620, má i mladšího data, ale spíše pro něj už
toto období nebylo tak zajímavé. Uvidím, co se dá nebo nedá najít. V jeho pozůstalosti je totiž spousta poznámek nezařazených k
literárním dílům, nebo takových, které v knihách nebyly použity vůbec.
3. Jen tak pro Vaši informaci:
– v rukopise "O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje" jsou dva zajímavé odkazy: r. 1602 zapsán mezi beany koleje
jezuitské Jakub Sinapsis Bojanovicensis Moravus, což není nikdo jiný než Jakub Horčický de Tepenec
- . . . jedná se o administrátora kolejních statků jezuitských. Na příklad byl jím r. 1651 povědomý Dr. Marcus Marci ...... opsáno z
Arch. musejní r. 1654
Dnes jsem v druhé knize objevila jakýsi odkaz na Barše a Baršové z Kamenice, ale pouze v rejstříku k dílu:
Baršovitius nobilis str. 442, Baršové z Kamenice str. 188.
Děkujeme paní Kovaříkové za ty zajímavé informace a těšíme se na další. Zvláště nás těší to, že nějaké záznamy o Baršovi zřejmě přece
jen někde budou ( j. h.)
b) Frekvenční tabulky pro VM (pokračování, J. H.)
Ještě k minulé diskuzi: Zaslal jsem anglickou verzi Bulletinu - ano, už máme nejen anglickou stránku, kde už jsou poslední příspěvky (P12
a D16), ale i anglický Bulletin - pánům Zandbergenovi a Stolfimu, se kterými jsme byl před časem v písemném styku. Zatím se neozvali.
V poslední diskuzi jsem přišel hned se dvěma hypotézami:
(1) Frekvenční charakteristiky písmen pro VM a středověkou latinu jsou si velmi podobné, na rozdíl od angličtiny
(2) Krátká slova ve VM by vysvětlovala také zvláštní transpoziční šifra
Především k těm charakteristikám: srovnali jsme si naše statistiky pro VM s Lukášem Palatinem a výsledky jsou téměř stejné, viz
fig.1, rozhodně víc než přesnost vyžaduje - můžeme tedy výsledky pro VM považovat za spolehlivé. Přesné nebudou nikdy - v
transkriptu totiž chybí řada neurčených písmen - ta jsme pochopitelně nepočítali. Navíc jsme nepovažovali zvláštní znaky EVY (ch,
ans, sh cth, ckh, atd.) jako jednotlivé znaky - to by bylo příliš mnoho práce a výsledek by asi za to nestál :-). Navíc není jisté, zda to
jsou složeniny či prostě dvě či tři písmena, spojená dohromady - graficky to vypadá stejně.
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Protože jsem minule použil jen první knihu sv. Augustina (označil jsme ji zde LAT1) pro frekvenční charakteristiku,, udělal jsem
ještě novou tabulku, tentokrát z celé Augustnovy knihy (je to 13 dílů, zde jsem to označil LATINTOT). Výsledky se příliš neliší (viz
fig.2), LATINTOT je dokonce ještě trochu bližší VM a hypotézu (1) to vlastně naznačuje ještě víc.

Udělal jsem ještě jednu statistiku, kde jsem počítal mezery mezi slovy (fig.3.). Počet mezer je percentuelně zhruba stejný, to
znamená, že i slov je u VM percentuelně stejně zhruba jako u latiny, což je dost překvapivý závěr. To vysvětluje i to, že "průměrná"
délka slova u obou dokumentů se příliš neliší. To potvrzuje i výpočet v obr.dole (modře), který srovnává "průměrnou" délku slova u
VM (4,61), latiny (5,25) a angličtiny (4,96). Desetinná místa ve výsledcích jsou ovšem nesmysl (slova přece mají jen celý počet
písmen), ale pro srovnání je to podstatné - zaokrouhlením čísel na celá by totiž měly všechny tři jazyky stejnou délku průměrného
slova, totiž "5". VM má sice "průměrné" slovo nejkratší, ale zase ne tak o moc, rozhodně ne o tolik, jako je tomu u délky "nejvíc
používaných slov" ( viz níže). Pochopitelně jsem do celkového počtu písmen nezahrnul i mezery, ty jsem jen použil k výpočtu
celkového počtu slov v dokumentu a to tak, že jsem podělil celkový počet písmen mezerami mezi slovy.
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Jak je tedy možné, že tedy tvrdíme, že VM má "kratší" slova? Inu ono to není zcela přesné, ne všechna slova jsou kratší: VM má
prostě míň "delších" slov, ale zato si to vynahrazuje větším počtem středně dlouhých (viz Stolfi,
http://www.dcc.unicamp.br/~stolfi/voynich/00-12-21-word-length-distr/ (Poznámka: nechci zde graf přetiskovat bez dovolení a
pošta, jak je vidět, nepracuje :-). Jinak řečeno, statistická křivky jsou sice jiného tvaru, ale plochy pod ní se u obou (tj. VM i latiny)
zase příliš moc neliší. Stolfiho křivky mají maxima, tj. délky nejvíc používaných slov (neplést s naším "průměrným" slovem, viz
výše) jsou zhruba (na Stolfiho fig.2.): VM (5,5), latina (7,8) a angličtina (6,5). Jinak řečeno: nejvíce slov ve VM jsou slova pěti či
šestipísmenová, u latiny jsou to většinou osmipísmenová. Nejdelší "průměrné" slovo má také latina (5,2) a nejkratší VM (4,6), ale
zde už rozdíly nejsou zdaleka tak markantní ( podle našich výpočtů).
Poznámka: lineárně proložená Stolfiho křivka je ovšem ve skutečnosti schodovitá: slova ve VM totiž mají - jako ostatně všude jinde
- vždy jen celý počet písmen, takže by se tam spíše hodil sloupcový než spojnicový graf.
Co z toho plyne? To, že VM používá slova, jejichž délka je od jisté délky omezena, ať už přirozeně (jazykem) nebo uměle (zatím
nevíme jak a proč) a hlavně dost soustavně - nemá totiž žádný prudký skok. Jedna z "umělých" možností je třeba použití transpoziční
šifry (viz naše minulá diskuze D16). Na druhé straně se ale i maximum křivky posouvá doleva a jeho relativní hodnota zvyšuje, takže
křivka je i strmější - tj. značně vzrůstá počet středně dlouhých slov (proč asi?). Naše křivky jsou ovšem podle Stolfiho jen křivky
"tokenů", tj. skupin písmen, ne "slov". Ovšem Stolfiho definice "slova" je poněkud vícevýznamová: "A word is an abstract sequence
of symbols; a token is an occurrence of a word in the VMS text (delimited by blanks, line breaks, etc.)". Křivky pro tokeny u něj
ovšem vypadají poněkud neurovnaně, takže zde z nich citujeme jen hodnoty pro "slova".
Substituční šifra má většinou stejný počet písmen jako originální text, a zatímco monoalfabetická nemění frekvenční křivku, jen
zpřehází písmena (pokud jich ovšem úmyslně nedává víc, jako Polybiova (viz příloha P13), polyalfabetické abecedy křivku
frekvence písmen zplošťují, takže je značně plochá a také maximum křivky je nižší, pokud vůbec nějaké má (při 25 použitých
abecedách a nekonečně dlouhém textuy je to teoreticky už jen vodorovná přímka). Délku slov může ovlivńovat jen transpoziční šifra,
zatímco substituční ji většinou ponechává stejnou, pokud ji ovšem zcela nepotlačuje (např. rozláme-li se text na pětipísmenové
skupiny, které už ovšem nejsou vůbec slova :-). U kombinací obou šifer je ovšem situace daleko obtížnější, ale nezdá se, že by VM
šel tak daleko, alespoň ne v celém textu ( bylo by obtížné ho vůbec číst :-).
Transpoziční i substituční šifra ale už byly známy ve 13 století, takže padá námitka, že by VM nemohl být zašifrován, protože to
tehdy ještě neznali :-). Zda ovšem opravdu zašifrován je, to nevíme - opravdovým důkazem by bylo asi jen rozluštění VM.
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b.4. KOMENTÁŘ K POZNÁMKÁM R.FIRTHA .

Na netu jsem nalezl referenci na texty ( 1991 až 1995) Richarda Firtha,
jednoho z VM badatelů. Současná stránka pana Firtha na AT&T už neexistuje,
ale na linku http://www.dcc.unicamp.br/~stolfi/voynich/mirror/firth/ dokumenty
najdete. Jsou zajímavé hlavně svou nápaditostí: přidal jsem zde navíc můj
komentář k jeho tvrzením, přičemž jsem některá z nich - pouze volně a značně
zkráceně - přeložil do češtiny, pro ty, kterým by jeho angličtina dělala potíže.

KOMENTÁŘ K POZNÁMKÁM R.FIRTHA
Autor vychází z těchto informací:
- Colin Wilson: "The Philosopher's Stone" (jen mini-zmínka, nic víc, knihu
mají na Amazonu - to je netové vydavatelství)
- Labyrinths of Reason ( "Labyrinths of Reason: Paradox, Puzzles, and the
Frailty of Knowledge" by William Poundstone, kniha je na Amazonu)
- Notes on Secrets in Writing, Brumbaugh, Robert S.: The Most Mysterious
Manuscript - The Voynich "Roger Bacon" Cipher Manuscript, G. Southern
Illinois University Press, 1978, není na netu)
- Přepisy VM z EVY do ASCII (latinka, ale bez háčků a čárek)
TEXT 1: Klíčové body.
Robert Firth
Náš komentář
Dokument je zřejmě kompilace
botanických, astronomických možná Bohužel jen podle obrázků, o textu
i medikálních dat - soudě podle
nevíme nic víc.
obrázků.
Souhlas. Na rozdíl od starých
Zdá se, že ilustrace byly nakresleny manuskriptů, kde byl obrázek vlastně
před textem, který je obklopuje, tedy skeč kolem prvního písmena, zde se
spíše jedná o opravdové ilustrace k
je pravěpodobně o nich.
textu. Obrázky byly nakresleny dříve,
asi protože zobrazovaly nějaké výsledky
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- teda hlavně u botanických a
astronomických sekcí. Otázkou je, zda
obrázky ilustrují text nebo text jen
vysvětluje obrázky.
Text je rozdělen na krátké paragrafy, Souhlas, ale větší mezera mezi odstavci
každý z nich začíná větším a
je jen díky většímu začátečnímu
ornamentálním písmenem Písmo je písmenu. Navíc je ta "ornamentalita"
psáno zleva doprav a seshora dolů. poměrně prostá.
I poznámky lze psát rychle, jakož i
Řídkost inkoustu svědčí o poměrně
předem na papíře napsanou šifru. O
rychle psané kopii, ne poznámkách
řídkosti inkoustu lze pochybovat. Ale
nebo pracně přepisovanou cifru.
souhlasíme, že text je plynulý a bez
Navíc nejsou v textu opravy.
chyb.
Rukopis je evropského původu:
hvězdy jsou pro severní polokouli,
namalovaný zvířetník je západního, To je vše hezké, ale to ještě nestačí:
evropského stylu, namalované dámy daleko víc by posloužil kus překladu se
jsou "při těle", květiny jsou až na
jménem města, atd. Rozhodně to
dvě evropského původu (toto pak ale nevyváží důležitý fakt, že zatím žádný
autor opravuje, slyšel totiž, že
evropský jazyk neposkytl řešení.
většina jich není). Také písmo má
evropské znaky.
Rukopis je buď a) nesmysl, b) cifra,
c) "čistý" text "na čtení". Možná i
Prozatím zůstaňme u tří možností.
kombinace a) a b), kde většina
Kombinace a) a b) je zajímavý
vložených písmen je "vycpávka bez poznatek, dosud nikým dále
významu" (až v poměru 1:10). Autor nesledovaný!
dále vysvětluje, že jde nejspíš o c).
Proč nejde text číst? Protože jazyk,
písmo nebo obojí už neexistuje.
Trochu nepravděpodobné, že by
Příklad: po pádu Mount Sejur
všechny knihy jako VM byly jen v jedné
(poslední bašta Katharů) by byla
knihovně, a že se ani písmo nikde
celá knihovna Voynichovských textů
nezachovalo? Ale která vyhynulá
spálena. Kniha byla prostě psána,
komunita a který jazyk?
aby byla čtena nějakou komunitou,
která už také zmizela.
Je možné, že jazyk i písmo bylo
vynalezeno, ale nezdá se, že první
účelem toho bylo utajení. To, jak
bylo písmo navrženo, je vidět, že jim
šlo o čitelnost - i to, jak se symboly
spojují. Možná, že šlo o těsnopis,
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možná písmo, které mělo nahradit
latinku - podobně jako byla psaná
latinka navržena pro stejný účel.

písmena - která jsou oddělena mezerou.
Že by autor myslel an sektory, jako my?

Jak si ale pan Firth představuje, že by
Ani syntetický jazyk nemusel mít za
takovou knihu četli hned všichni? Navíc
účel tajnost: možná, že šlo o pokus
tam jistě budou jistě i slova "běžná",
mezinárodního jazyka - jako jsou
jako třeba slovo "jsou" a podobně. Která
třeba chemické vzorce.
to jsou? A který jazyk?
Teorie o dvou autorech podporuje
Stejně dobře to může dobře dokazovat,
domněnku, že šlo o normální "knihu
že naopak šlo jen o 2 zasvěcence :-).
na čtení".
Psaní nedalo tolik práce - problém by
byl, jak vytvořit tolik náhodných (a
navíc značně krátkých slov) opravdu tak
Pan Firth dedukuje, že protože psaní
systematicky, aby to vypadalo na první
VM dalo velkou práci, že asi nešlo o
pohled, že se jedná o skutečný text.
podvrh - kdo by si s tím dal tolik
Zkoušky náhodnosti dokonce potvrdili,
práce?
že text náhodný není, odpovídá
přirozenému jazyku - ovšem založeno
na abecedě EVY.
Ve své hypotéze "P" spojuje pan
Firth neznámou abecedu s
jednoduchou cifrou, protože obojí
Jinými slovy, o abecedu prý nejde.
"vypadá" stejně a i způsob řešení je
Podivné zjednodušení, když víme, že
stejný (uvádí příklad "Zlatého
neznáme ani abecedu, ani písmo, ani zda
brouka" od E.A. Poe, jednoduchou
je to opravdu jen jednoduchá cifra :-).
substituční cifru). Musíme prostě
rekonstruovat písmo - podle kterých
pravidel, to je ale těžká otázka, říká.

TEXT 2: Části A a B, je zde evidence pro nějaké pravidlo (paradigm?)
Robert Firth
Autor oddělil pro svou statistiku
VM na části A a B, definované
jiným "rukopisem" (a prý jiným
slovníkem - rozdělení není jeho,
ale už od dříve).
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Náš komentář
Výsledek ukazuje, že nelze najít, zda se
jedná o jiný jazyk - a dokonce ani ne o
jinou osobu. Jak víme, rukopis se stářím,
nemocí či zraněním může měnit. Jenže
zjištění, zda se jednalo od va autory, nám
chybí - my nemáme dosud ani jednoho
autora :-). K čemu tedy ono rozdělení je? I
pokud se jedná o šifru s jednou abecedou,
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frekvence písmen by se neměly lišit,
chceme-li je vůbec použít k našemu řešení.
Nebo zjistíme, že máme dva VM?
Rozbor četnosti výskytu
(frekvence ) jednotlivých písmen
byl proveden na krátkém vzorku a
to podle Couriera, který dává
jedno písmeno i pro vyloženě
složený symbol. Tím vzniká
průměrná délka slov =5, zatímco
při rozložení složenin se průměr =
spíše 7. Oba díly sledují Zipfovy
zákony (pro přirozené jazyky).

Vzorky asi byly netypické. Podle našich
pokusů se nezdá, že by složeniny zvýšily
délku slova o celých 40 procent. Zipfovy
zákony by potvrzovaly, že jde o jazyk
přirozený, a to i při složeninách vzatých
jako písmena :-). Zipf ovšem neplatí pro
zašifrovaný text - znamená to snad, že VM
není zašifrovaný?

Jinak řečeno, A a B se liší, ale nevíme proč
a o jejich rozdílech nemůžeme říci nic
Části A a B se liší značně - to
zajímavého. Osobně si myslím, že
ovšem neznamená, že užívají
sledování rozdílů A a B je celkem
každá různý jazyk či různé
zbytečné, jedná-li se o nezakódovaný text
zakódování.
a asi nám nepomůže, jedná-li se o společný
kód (a zdvojí naši práci, jedná-li se o dva
různé kódy :-).
Následují tabulky frekvencí
Zajímavý postřeh. Také my jsme
jednotlivých slov. Autor se
navrhovali, že mezery mohou mít jinou
správně ptá, zda jde opravdu o
úlohu, než prostých "mezer". Nejde tedy a
slova. Domnívá se, že ne.
priori vyloučit, že VM je zakódován. Zde
Zjišťuje, že kdyby byly mezery
je ale paradox: pokud je frekvence prvních
vloženy náhodně, pak by
písmen ve slovech stejná jako u
frekvence prvních a posledních
přirozeného jazyka, pak jde o přirozený
písmen slov byla stejná, jako
jazyk s "přirozenými mezerami" - jak tedy
frekvenční křivka zbytku. To ale může autor vědět, že mezery byly
není.
rozloženy náhodně (tj. uměle)?
Ano ale ne steganografickou. Například
cifra, která ponechává první písmena slova
Jisté skupiny písmen se vyskytují
a zbytek slova naplní tzv. "nulovými
také v různých variacích, často jen
písmeny" (tj. bez významu) bude mít
mírných variací společného
přirozenou frekvenci prvních písmen, i
kořenu. To vylučuje cifru.
když ne přirozenou frekvenci všech
písmen.
Další poznatek: možnost, že
Ano, ale důkaz nemáme a řešení to zatím
písmo je slabikové, třeba japonské nepomohlo. Ale pozor, není to totéž, co
(katakana, jak už jsme také
vynechání samohlásek - zde má každá
navrhovali, j.h.) nebo svahili.
slabika svůj (jiný) znak.
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Případně jde o dvojí abecedu, jako
u Trystemia (středověký
kryptograf).
Nebo: předpokládejme, že nejde o
kód. 95 procent textu je napsáno
základními 20 znaky - že by měl
jazyk jen 3 samohlásky a 7
souhlásek pro 24 slabik?
Je zde jistá gramatická
pravidelnost. Např. "SC89" (podle
EVY, j.h.) je zakončení slov
pravidelné a často podobné
skloňování.
Jinak je typů koncovek (přípon)
málo, to odpovídá moderním
jazykům.
A a B mají stejné kořeny slov, ale
různé přípony. Kořeny jsou
neobvykle krátké, jen jedno či dvě
písmena.
Mohou to být zkratky?

Možná, ale jak to vysvětlí ona "kratší"
slova?
Matematiku příkladu jaksi nechápu. Jinak
souhlas, ale takový jazyk a písmo jsme
zatím nenašli .

Sám autor přiznává, že to ale moc
neznamená. Jsou i jiné hypotézy pro tuto
specialitu.
Dobře, ale jsou to skutečně přípony? (viz
diskuze v D9)
Přípony mohou být "umělý závoj" na
zakrytí skutečného textu (opět viz D9)
Taky nás to napadlo, ale všechna slova
nelze zkrátit, rozhodně ne tak, aby se dala
číst jednoznačně.

TEXT 3: "Nevojničovský" text ve VM.
Robert Firth
Inspirace pro tuto sekci přišla
z knihy Mary d'Imperio
(mimochodem nejlepší kniha
o VM, j.h.). Zodiak
(zvířetník) má celkem jasné
znaky středověké astrologie
pro planety a napsané názvy
měsíců. Písmo vypadá spíše
jako německé než latinka.
Také jazyk by mohl být
podobný německému.
Zdá se, že stránky VM byly
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Náš komentář

Otázka je, kdo to tam napsal a kdy. Pokud to
napsal sám autor, pak by to odpovídalo tomu,
že VM vznikl asi ve střední Evropě,
pravděpodobně v 16 století. proč by ale autor
najednou psal "nevoyničovsky"?

Nevím, Roger Bacon žil dokonce ve 13tém
století. Nevím, jak se pozná, že římské číslice
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očíslovány dvakrát: jednou
římskými číslicemi, asi z 18
století a navíc ještě arabskými
číslicemi s textem, např.
"5tus". Abeceda je psaná
středověkou latinkou, ale
číslice jsou ze 14 století. Je
možné, že VM je starší, než
jsem odhadli?

jsou z 18 století - ale proč ne, u jezuitů jem
možné vše :-).Viděl jsem jen arabské číslovky
v pravém či levém rohu nahoře a ty prý měl
psát John Dee. Autorovo vysvětlení, víceméně
žertovné, např. rafinovaný plán Johna Dee
(patrně ke spletení kupce?, j.h.) naznačuje, že
se mu samotnému nějak ta kombinace nezdá.
My si myslíme, že číslovky, napsané později,
jsou pro řešení VM celkem nezajímavé - ledaže
by pisatel úmyslně popletl pořadí stránek :-).

Na obr23. je jakýsi nečitelný
text, psaný asi německy, ač je
Písmo poznámek je jistě zajímavé - ale opět:
zcela ostrý, přesto je
jak dál?
nečitelnější než třeba
Marciho v jeho dopise. Proč?

TEXT 4: Athanasius Kircher
Robert Firth
První zajímavý bod o
Kircherovi je, že byl
alchymista. Přispěl do
knihy (sborníku?)
Tractatus Aureus,
kterou R.F. zrovna
studuje. Kircher také
přeložil Emerald
tablets do latiny, ty
jsou alchymisty
používány dodnes.

Náš komentář
Kircher byl také ve své době známý vědec; dnes o
něm ale nikdo neví, protože po sobě nezanechal nic
použitelného pro dnešní vědu - jak ostatně přiznává i
R.F. Byl výborný matematik, jako Dee, dokonce
matematiku učil na jezuitské univerzitě v Římě. Své
pokusy demonstroval se zručností showmana. Našel
jsem zápis o jedné takové show pro bývalou
švédskou královnu Kristinu (u které žil a později i
umřel sám Descartes), která měla o vědu velký
zájem.Předváděl jí například rostliny, které rostly v
baňce přímo před očima.

Kircher se pokoušel
rozluštit egyptské
hieroglyfy. Nejprve
uhodl - správně - že
koptický jazyk byl
odvozen se staroegyptštiny. Později
prohlásil, že vyluštil
hieroglyfy a to ve své
knize Oedipus

Jak je ale vidět, nalítli na to jak Bareš, tak dokonce i
Marci. Ovšem je pravda, že Kircher zkušenosti s
různým luštěním měl. Z dopisů Marciho se
dovídáme, že spolu řešili tajné depeše švédského
generála Bannera. Jen tak mimochodem: Marci také
velel legii studentů, které hájila Karlův most proti
Švédům - za to dostal šlechtický titul " z
Kronlandu" (Lanškrounu). Je škoda, že se
nezachovaly Kircherovy dopisy Marcimu - měly by
být snad v archivu Karlovy univerzity - nebo možná
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Aegytpiacus (1652),
což byla snůška
nesmyslů.
R.F. se původně
domníval, že Kircher
použil VM jako klíč k
hieroglyfům, ale sám se
opravil - Kircher totiž
viděl VM až po napsání
své knihy.

Klementina; na smrtelné posteli přestoupil Marci k
Jezuitům, proti kterým předtím dlouho hájil Karlovu
univerzitu.
První dopis Bareše Kircherovi je z roku 1637, už
tehdy s ukázkami z rukopisu - ten zřejmě Kircher
nedostal. Druhý dopis, s více ukázkami mu poslal už
1639, třináct let před Kircherovou knihou! Celý
rukopis uviděl Kircher ale až v roce 1665 či 1666,
kdy ho dostal od Marciho. Dá se předpokládat, že z
toho nebyl moc moudrý: nejen že nevyřešil
hieroglyfy, ale ani VM (to sice stoprocentně nevíme,
ale jeho povaha byla taková, že by se určitě pochlubil
veřejně (a měl z toho i další profit, jak už on to uměl konec života žil totiž jako soukromý vědec z dotací).

TEXT 5: Předešlá řešení.
Následující poznatky R.F. jsou prý ze známé knihy Mary d'Imperio, které R.F.
doplnil svým komentářem.
Robert Firth
Tak především profesor
Newbold. R.F. Souhlasí s
Manlym, že Newboldovo
řešení je nereálné. Použil
totiž mikro-značky a navíc
nechal značně prostoru pro
fantazii.
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Náš komentář
Ano, Manly Newbolda zcela zdiskreditoval. O
tom píše i Kahn (The Code-breakers). Manly
dělal v Yardleyho MI-8, oddělení americké
špionáže a ani on, ani jeho šéf VM nerozluštili.
Manlyho článek, popírající na 47 stránkách
Newboldovo "řešení", byl vlastně klíčový bod:
Newbold byl totiž předtím chválen po celém
světě jako jediný, kdo rozluštil VM. Navíc
Newbold nikde ani přesně nevyjevil klíč, podle
kterého to dělal. Objevil totiž v textu VM
jakési mikroskopické značky (nu tak
mikroskopické zase nebyly), které pak dával
dohromady coby tajnou zprávu; něco z textu
dokonce zdvojil, a nakonec z toho zjistil, že
Bacon objevil mikroskop a ještě jiné věci. To
prosím jen z textu; ne proto, že už na ty mikroznačky by asi musel mít ten mikroskop, že
ano :-). Jenže Manly zjistil, že to nejsou mikroznačky, ale jen to, jak si autor čistil pero. Jak je
vidět, i profesoři mohou střílet značně vedle . . .
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Další byl Feely. Ten se
domníval, že jde o
středověkou latinu a
srovnával frekvence písmen a
slov Bacona a VM. Nikam se
ale nedostal.
- Podobně u názvů obrázků
musel hádat 3 věci: jazyk,
dále co obrázek představuje a
ještě název.
Pak Strong. Podobně jako u
Newbolda: šifra je
komplikovaná a výsledek
není přesvědčivý.
A nakonec Brumbaugh.
Jeho řešení - pokud by platilo
- by bylo kritické, protože
naznačuje, že u VM jde o
padělek. R.F. ale upozorňuje,
že sám používá interpretaci
B. metody podle paní
d'Imperio (B. sám nedává
úplnou informaci, jak to
dělal).
Postup: Dekódování: každý
znak VM je číslice (1 až 9) a
každá číslice má tři
alternativy písmen v latinské
abecedě.
Kódování: normální text se
převede podle tabulky na
číslice a přepíše do VM v
písmu VM - každý symbol
podle určitých pravidel, aby
se vyskytoval zhruba stejně
často, jako jiná. Při
dekódování lze jedno slovo
převést až na 6561 možností ale jen ty, které mají nějaké
mínění v deformované latině
(pig latin - např. slovo
"ARABYCCUS") pak platí.
d'Imperio udává tuto tabulku:
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Nepochybně - všechny jeho předpoklady byly
zřejmě špatné: slova podle EVY jsou na latinu
příliš krátká a Bacon zcela jistě autorem není.
- Ano, to je už se mohl rovnou ptát křišťálové
koule :-).

Stronga jsem dál nestudoval, j.h..

Deformovaná latina Brumbaugha je rozhodně
deformovaná, ale sotva je to ještě latina :-).
Opět je vidět zoufalá snaha B. přeložit VM za
každou cenu. Jestli tedy jde o padělek, ten je
spíše v metodě překladu :-). Vybírat z více
možností není žádné řešení - to je vlastně jen
přiznaní neschopnosti najít řešení: správná šifra
tuto možnost ani nedovoluje.
Diskreditace B. se nám líbí, ale je třeba uvážit,
že i R.F. použil trik - rozdělil čísla v tabulce
tak, aby mu to vyšlo na správnou délku slov, to
vše ovšem zcela v duchu B. "řešení" :-). Ano,
chyb bylo v minulosti mnoho, hlavně ta
mnohoznačnost: řešení Newbolda, Brumbaugha
i ukrajinská" verze VM jimi až přetékají.
Myslím, že jakákoliv řešení, kde si musí luštitel
něco domýšlet, jsou už a priori nesprávná a
tudíž zbytečná snaha.
Náš závěr: nesmíme ale podceňovat šifrovací
umění té doby: bylo už tehdy dost vyvinuté a
pracovaly na něm nejlepší mozky tehdejší
doby. Osobně se začínám přiklánět spíše k
tomu, že VM je asi zašifrovaná verze. Ale ne
zase příliš komplikovaná. Pokud autor sepsal
VM hlavně pro sebe (zaklínadla, recepty) pak
měl zájem, aby je mohl rychle přeříkávat přímo
z knihy, aniž by je předtím přepisoval. Pokud
byl VM určen i pro jiné čtenáře, pak asi s
možností, že nebudou muset používat složité
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123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQZ
V R W S X T Y U us
R.F. správně namítá, že latina
nemá K a W, rovněž má I=J a
U=V. Vojničovské "9", které
se prý ve VM vyskytuje
nejčastěji, je latinská
koncovka "us" (viz tabulka),
která se už ale dávno tak píše.
Proč není také zakódována je to snad dvojí trik Dr. Dee?
Asi sotva, říká R.F.

tabulky či metody. Pokud tedy jde o šifru,
neměla by zase být tak složitá. Jenže i
jednoduchých šifer máme asi nekonečný
počet :-).

Dále přidává zajímavé
příklady, v posledním
například ukázku překladu
textu s katarsko - erotickým
podtextem, je-li to přeloženo
podle Brumbaugha. K
našemu překvapení ale
dodává, že nešlo o VM text,
ale jen první řadu čísel z
tabulky logaritmů :-).
Nakonec správně usuzuje, že
bychom se při řešení měli
metod B. a podobných zcela
vyvarovat.
TEXT 7: Předmět VM

Robert Firth
Předmětem této diskuze je zda text
VM popisuje ilustrace, co mají
ilustrace představovat a co ne.
Ilustrace byly rozhodně nakresleny
nejdříve, protože vidíme, jak je často
text "napasován" podél ilustrace.
Horší je rozhodnout, zda text opravdu
popisuje ilustrace.
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Náš komentář
Naprostý souhlas. Ovšem text nemusí
být popis květiny, mohou to být
popisy jejich zpracování, jejich
léčivých účinků a možná i recepty (to,
že tam nejsou číslovky, nás nemusí
plést - mohou být vypsány slovy).
Text také mohou být různá
zaříkávadla při použití, tehdy opravdu
považovaná za důležitá k léčení :-).
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Brumbaughovo tvrzení, že text je jen
nějaké "halabala" na vyplnění stránky
je nesmysl - často vidíme i půl stránky
prázdné. A navíc v některých místech
je vidět snahu vtěsnat konec textu ještě
na stránku. Navíc na jednom listě to
vypadá, jako by dlouhé jméno bylo bez rozdělovací čárky - dopsáno na
druhé řádce (f81r ).
Autor našel jména, připsaná ke
květinám, také hned v textu na téže
stránce, přesně ve tvaru, použitém ve
"štítku" u obrázku. Autor to porovnal s
jiným rukopisem a počet výskytu
štítků u obrázků ještě v textu je zhruba
stejný.
O čem tedy obrázky jsou? Obrázky
květin jsou rozhodně herbář nebo
farmaceutický atlas. Obrázky
zvířetníku: paní d'Imperio spočítala 30
obrázků na každý měsíc, jedná se tedy
spíše o kalendář, než astrologii.
Astronomické obrázky: zde je
možnost i jakési magie - horní "den"
na obrázku je patrně 1 květen a dolní
zase svátek Všech svatých. Jiný
obrázek, rozdělený na 24 dílů, má cosi
dělat s měsíci.
Obrázky nymf a "potrubí": autora
nenapadá nic než anatomie, ale cítí, že
tam něco nesedí.
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Autor se nezmiňuje o nějakém kódu,
vyjádřeném obrázkem - ale tento
nápad už byl dávno zamítnut
většinou badatelů.Důvod je asi ten,jak
už jsme kdesi napsal: je to příliš
pracné na to malé množství informace,
kterou by to skrývalo :-).

Souhlasíme s teorií pro štítky, ale
herbář není jediná alternativa - může
to soubor léčivých rostlin i s
použitím, léčivými účinky a
patřičnými recepty. Ale v podstatě
souhlasíme.
Ostatní jsme nestudovali - 24 je také
počet hodin v jednom dni :-) Jinak je
možné, že by názvy měsíců a podobně
mohly částečně i pomoci rozluštit
písmo, kdo ví? Na rozdíl od květin
jich není tolik :-).

Už jsme se v naší knize "Záhadný
rukopis" vyslovili prohlášením, že
může jíti třeba o gynekologii. To, že to
obrázky nesouhlasí s anatomií, nás
Ostatní, různé obrázky: (f85r) ukazuje nemusí překvapovat: první pitva ve
Adama a Evu a alegorii stvoření
stření Evropě byla v Praze, r.1600 a
člověka - možná, ale poněkud divoká prováděl ji Jan Jesenius. Ani druhé
představa, ale často lepší než rozumné národy nebyly o moc víc vepředu ve
uvažování.( fotografie tohoto listu na znalostech. Např. správný krevní
Netu není, pozn. j.h.).
koloběh objevil Angličan Harvey až v
době Marciho, který mu možná k
Alchymie: chybí zde obrázky
tomu dal i podnět ( pracoval na tom a
známých alchymistických zvířat
sám Harvey ho navštívil v Praze).
(pelikán) a jiných předmětů.
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Ceremoniální magie: také zde chybí
obrázky běžné v textech z té i
předcházející doby. Autor např. cituje
z Fausta od C. Marlow: "kruhy, čáry,
scény a čtverce".

Chybějící obrázky ovšem nic
neznamenají - z něčeho, co chybí,
nemůžeme přece odhadnout nic o tom,
co nechybí. Ale jinak souhlas - ovšem
nezapomeňme, že VM není běžná
kniha :-).

TEXT 8: Hádání slov

Robert Firth
Následující poznatky RF jsou prý od
Feelyho, které RF doplnil svým
komentářem. Podle Feelyho jsou
"clews" štítky u obrázků, která nám
mají umožnit - podle obrázku uhodnout jejich význam. Např. 30 slov
na ( f70r) mohou to být jména hvězd,
dní, svatých a podobně. Nemusí to být
vlastně jen jednoduchá slova, ale
určitě jsou to názvy. D¨Imperio jich
dokonce jmenuje 60! RF se domnívá,
že jména osob a věcí jsou běžná v
různých jazycích, hlavně tedy hvězd a
podobně. Egyptské písmo na rosettě
bylo vyluštěno právě tak.

Náš komentář
Protože jsme tento pokus ještě
nedělali, my se zde soustředíme spíše
na psychologii takového postupu. RF
poukazuje na Rosettský kámen, z
kterého Champollion vyřešil
hieroglyfy. Nuže tam to bylo ve dvou
jazycích a byl to doslovný překlad.
To zde nemáme: i když napíšeme
jména v našem jazyce, nevíme přesně,
zda znamenají to, co je na obrázku přesněji to, co si myslíme, že je na
obrázku - a tudíž ani neznáme jejich
překlad do VM.

Pravda, máme tu zase navíc obrázky,
ty na rosettě nebyly, ale nejistota
RF zkoušel ona jména, ale bez
zůstává - nehledě na to, že u rosetty
velkého úspěchu. Prý je na to potřeba jsme znali oba jazyky. A i když třeba
mít dobré kopie a také botanika, který ona květina bude "česnek", jak uvádí
by pomáhal svou expertízou.
RF - a jméno ve VM bude mít opravdu
i šest písmen (velká náhoda!) - určitě
se to neřekne ve VM jazyce také
"česnek" (pokud VM nenapsal
Horčický :-). Jak nám to teda pomůže
rozluštit VM, když neznáme jeho
jazyk? Jednotlivá písmena totiž mohou
být pořád cokoliv, budeme znát jen
jejich četnost, frekvenci. (Poznámka:
totéž platí všeobecně i pro VM, kde
máme dvě neznámé veličiny: písmo a
jazyk, takže jakákoliv statistická
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srovnání nám nedají nic určitého, na
rozdíl od vojenské šifry, kde alespoň
vycházíme ze známých jazyků!!!)

TEXT 9: Paralelní slova

Robert Firth
Autor sledoval sledoval samohlásky
ve VM (pokud tam ovšem jsou :-) a
jaký vliv mají ligatury (znaky pro
různé kombinované zvuky), používaje
seznam podle J. Guye Dále také
zmínku paní Dˇ'Imperio o záhadném
písmenu "4" - vyskytuje se totiž pouze
na začátku slov a to ještě jen před
písmenem "o". Asi se jedná o
předponu, protože slova, začínající
"4o- " mají ekvivalent s "o-"
např: (číslo v závorce je počet
výskytů)

Náš komentář
Pokud jde jen o určitou vědeckou
klasifikaci a názvy (jako třeba
medicinální latina) tu prostě začínají s
"4", tak bychom se z toho mohli něco
dozvědět. Je-li to ovšem umělý jazyk,
jsem od vyřešení ještě dál, než
předtím :-((

4o8aiiv [10] o8aiiv [22]
4olp9 [23] olp9 [31]
4olpaiiv[18] olpaiiv [25]
4olpox [18] olpox [24]
Vysvětlení? Možná, že je to předpona
jako "an" (řecká) nebo "et" ( latinská,
dnešní "&", prostě české "a"). Ale
proč jen u uvedených slov - to ho
zaráží.
Podobně "ocásek" nad znakem, který Autora zcela správně fascinuje
vypadá jako dvě spojená "c":
pravidelný výskyt. Prý: "30% of the
words get modified, for every one of 6
c't9 [51] ct9 [102]
words - tomu jaksi nerozumíme: asi
c'taiiv [12] ctaiiv [37]
míní 30% (z celého slova) je
c'tc9 [32] ctc9 [54]
modifikováno, pro každé jedno ze
c'tcc9 [18] ctcc9 [15]
šesti?
c'to [83] cto [37]
Autor na to nemá hypotézu, jen tvrdí,
c'to89 [12] cto89 [28]
že to popírá hypotézu o umělém
c'to8aiiv [10] cto8aiiv[18]
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jazyce nebo "levém faktorování" ( co
to je?) či "stromové struktuře" jako je
třeba "Dewey decimal classification"
nebo"Real Character of Wilkins".
Stromová struktura tvoří slova tak, že
priorita je na prvním písmeně, menší
na druhém, atd. Pan Firth je lingvista,
a navrhuje, že toto by mohlo být
základem "vojničiny" (voynichism, tj.
jazyk VM), ale na druhé straně popírá,
že by to byl jazyk synthetický (tj.
umělý). Pro nás ale může tato
statistika naopak potvrzovat, že jde o
nějaký kód, případně nuly (o nulách
více v D12).
Na stránce f82v je prý 14 štítků u
To by potvrzovalo náš odhad, že text k
obrázků, z nichž se 8 opakuje vedle v obrázkům má opravdu smysl - ale
textu. A jsou to právě slova počínající ještě ne to, že je to prostý,
nezakódovaný text! Pokud jde jen o
"4".
určitou vědeckou klasifikaci a názvy
(jako třeba medikální latina) prostě
začínají s "4", tak bychom se z toho
mohli něco dozvědět. je-li to ovšem
umělý jazyk, jsem od vyřešení ještě
dál, než předtím :-((
c'tox [92] ctox [214]
c'to2 [65] cto2 [146]

TEXT 10: Poznámky a návrhy.

Robert Firth
1) Korelace písmen : Currier prý
našel závislost mezi posledním
písmenem slova a začátkem dalšího
slova - a tvrdí, že neexistuje takový
přirozený jazyk. R. F. souhlasí s
korelací, ale tvrdí, že takový jazyk
existuje. Mnoho jazyků právě mění
výslovnost dalšího slova podle
koncovky předcházejícího a některé
jazyky, jako welština mění i písmena.
Jiný příklad: změna anglického
neurčitého členu "a" na "an" před
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Náš komentář
1) V češtině je to převážně jen
zvukově: např. "v" na konci slova se
někdy vyslovuje jako "f", "bez" se píše
před souhláskou jako "beze" - ale
ovšem i vyslovuje! Sama fonetika
ještě není gramatika (někde ano, např.
"di" a "dy", ale to se vyslovuje různě
jen v češtině, ne už v cizích slovech,
např. "direktiva"). Je možné, že
některé jazyky jdou ještě dál, ale
podobně jako už jsme řekli dříve,
může jít i o kód. Co se týká příčin:
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samohláskami. Podobně se "my" mění
na "mine". R.F. pochybuje, zda je to
tak neobvyklé a zda můžeme usuzovat
z následku příčinu. Poznámka R.F.: to,
že se na začátku vět vyskytují některá
písmena častěji, je normální zjev.

víme, že při skloňování se mění
podstatné jméno podle použitého
slovesa: např. "dáti - komu", viděti koho", atd. jedná se vlastně o různé
přípony a chtělo by to sledovat dvojice
slov dále, za předpokladu, že skladba
věty je jednoduchá, tj. že předmět
2)Potřeba srovnání:
okamžitě následuje sloveso, tak by se
mohla přibližně určit slovesa a
Ohledně teorie pana Guy o dialektu, je podstatná jména.
třeba srovnat VM se základními
dokumenty evropských národů a to
Ještě jedna zajímavá věc, které jsem si
pro různé dialekty- je to lepší, protože všiml - proboha, snad ne první ze
pak budeme mít pracovní statistiku, ne všech? :-) - VM nemá žádné tečky za
jen odhady.
větou! Dokonce ani ne čárky, ale ty
nejsou tak důležité: zmatek způsobený
3) Řádky:
nedostatkem čárek je jistě menší než
když neznáme konec věty! Vysvětlení
R.F. si nemyslí, že se jedná o poezii a je prosté: nová věta začíná na další
že řádky mají svou funkci - některé
řádce po větší mezeře mezi řádky,
běží a do konce, jiné jen k obrázku a takže vypadají jako celý odstavec.
podobně. Je ovšem možno napsat
Když na to pomyslím, věty ve VM
báseň do jednoho dlouhého řádku . . . jsou vlastně extra dlouhé, že by teorie
kódu a nul přece jen platila? Začátek
4) Písmena:
věty je také označen "velkým"
písmenem (zda je to velké písmeno, to
R.F. jasně dokazuje, že písmo bylo
není jisté, ale rozhodně je začáteční
psáno "brkem", kterým se špatně píše
písmeno napsáno jako větší). Pokud se
do kopce: proto jsou čáry "nahoru"
opravdu jedná o kód, pak prostě tečky
spíše v oblouku a "o" je psáno jako
nepotřebujeme, spíše nám moc
dva obloučky. Nadhazuje, že písmo
vyzrazují :-)!
mohlo být tak vytvořeno, aby se dalo
psát "brkem" lehce. Egyptské písmo 2) Jak R.F. sám říká, je to pracné. My
bylo např. navrženo tak, aby se dalo se domníváme, že i poněkud
psát rákosem.
nadbytečné: pomůže nám to snad najít
jazyk? Zvláště když ani nevíme, co
5) Slova: problém je, zda mezery mezi
jsou písmena a co složeniny? Nejprve
slovy jsou přesně to, mezery mezi
je třeba zaútočit na základní otázky.
slovy. Jestli ano, pak znaky pana Guy
jsou neplatné, a "pokud ne, tak jsem 3) Souhlas. Jen člověk, který nikdy
(R.F.) dělal celou práci o příponách a nečetl poezii, by mohl tvrdit opak.
předponách zbytečně." R.F. uznává, že Výjimkou by bylo snad je "dada" nebo
si není jist ani svou ani Guyovou teorií tzv. "poezie v próze", tj. próza s
a že měl postupovat jinak: nehledat
poetickým obsahem :-).
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společné známky, ale rozlišující. Podle 4) Souhlas. I pan Prinkle např. na své
toho navrhuje tyto hypotézy:
stránce (viz naše str., Reference) při
důkazu proti "číslování stránek VM
Johnem Dee" píše perem osmičku
S1W1: Mezery rozdělují slova
jedním tahem (jinak je ovšem jeho
S2: Mezery neoddělují slova, ale jsou důkaz správný: J. Dee nepsal tak, jak
vsunuty podle určitého pravidla (např. jsou číslovky ve VM, navzdory
vždy po "9")
anglickým expertům :-). Není nijak
S3: mezery jsou vsunuty náhodně, jen překvapivé, že autor VM si složil svou
aby pletly
abecedu tak, aby mohl psáti perem W2: Rozdělení slov je indikováno v ničím jiným se už tehdy nepsalo a jistá
textu nějak jinak
plynulost a krása písma ukazuje, že
W3: Rozdělení slov není v textu
sám už také nepsal starou gotikou, ale
indikováno
tou moderní, patrně ze 16 století (viz
obr. na naše diskuzi D12).
Hypotézy S můžeme zkoušet tak, že se
soustředíme na mezery, hypotézy W 5) Náš názor:
tak, že ignorujeme mezery. R.F. věří, S1W1: Mezery rozdělují slova že máme dost důkazů, abychom
možné, ale slova příliš krátká!
odmítli hypotézu S3. Také můžeme
S2: Mezery neoddělují slova, ale jsou
zkoumat četnost výzkumu podobných vsunuty podle určitého pravidla (např.
slov u štítků a textů.
vždy po "9") - možné, ale kde jsou ta
druhá pravidla? Pokud je "9" nějaká
6) Záblesky naděje (1):
koncovka či přípona, pak to není
žádné pravidlo: koncovka prostě končí
R.F. je přesvědčen, že Brumbaugh se slovo :-).
mýlí, už proto, že nadělal příliš mnoho S3: Mezery jsou vsunuty náhodně, jen
chyb. Srovnejme VM eleganci s
aby pletly - také jsme to jednou
kostrbatým překladem B., který na
navrhovali.
tom pracoval tolik hodin. R.F. chápe, W2: Rozdělení slov je indikováno v
že to není vědecká námitka, ale jen
textu nějak jinak - asi sotva, nic se
estetická. Dále to prý dokazuje dvě
nenašlo
věci: VM byl psán, aby byl čten, ne
W3: Rozdělení slov není v textu
dekódován a měl být jeho čtenářům
indikováno - také jsme to jednou
něco jako prostý text (plain text) a
navrhovali.
dále, že to není unikát, ale jediný
přežívající exemplář - kde jinde by se R.F. si asi neuvědomuje, že S3 a W3
získala tak velká praxe v jeho psaní? mohou být jedna hypotéza a tak
nemůže S3 jen tak lehce vyloučit. R.F.
7) Záblesky naděje (2): Naděje
věří, že máme dost důkazů, abychom
spočívá v nálezech pana Guy a celé
odmítli hypotézu S3 - to zřejmě na
skupiny, takže dnes máme daleko víc základě jeho práce s předponami a
informací, což nám zabrání uchýlit se příponami. Co když to jsou ale
od správné cesty. Také počítače nám "nuly"? Nezapomeňme, že R.F. je
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odborník na jazyky, Currier zase spíše
na kódy. R.F. prostě apriori usuzuje,
že jde o "čistý text" a proto ho
rozebírá jako jazykozpytec a proto
vůbec kódy neuvažuje. Ačkoliv
bychom dávali přednost jeho přístupu,
nemůžeme kódy předem eliminovat.
Jeho zákonitosti přípon mohou být
docela dobře zákonitosti nul. Tomu by
odpovídala i enormní délka vět,
rozšířených o velký počet nul. Navíc
neuvažuje další možnosti u S2: víme,
že nuly mohou hrát třeba i roli
nějakého písmena (nebo i více, jednáli se o mřížku!). Podobně mezera
mohla určovat něco jiného: například
klíč.
6) Souhlasíme s tím, že Brumbaughův
překlad není řešení, vše ostatní je ale
jen zbožné přání: To, že se zachoval
jen jediný exemplář, sice nedokazuje,
že nic jiného nebylo ve "vojničtině"
napsáno, ale matematická
pravděpodobnost toho, že se nic jiného
nezachovalo, je mizivá - byl by to
první příklad v dějinách :-)! Podobně
to, že VM byl určen i jiným osobám možné to je, ale dokázat to nejde.
Naopak je jasné, že ho uměl číst autor
a pokud je VM psán kódem, je jisté, že
byl určen jen nepatrnému množství
čtenářů: opět, autor vychází ze závěru
a snaží se ho dokázat zpětně. Jinými
slovy: je zaujat stejně, jako my, jenže
opačně :-).
7) Záblesky naděje (2): Víra pana R.F.
se nesplnila - dnes většina hlavních
členů zmizela do neznáma (alespoň
soudě podle Netu), patrně proto, že
základní hypotézy byly příliš
dogmatické a nepružné. Patrně to bylo
i tím, že i druhá naděje - počítače -
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zklamaly na celé čáře. Nu ony
nezklamaly, spíše jen naděje, že
počítače budou myslet za lidi :-).
Statistika je totiž jen nástroj a kdo
někdy dělal v přírodních vědách, ten
ví, jak lehce může člověka zavést. U
počítačů tomu říkáme "garbage in garbage out" (nesmysl na vstupu nesmysl na výstupu). Jinými slovy:
máme tu variantu starého vtipu:
utrhneme-li kobylce všechny nohy a
zapískneme, pak nevyskočí - to prý
dokazuje, že kobylka slyší nohama :-).
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B.5. LEONARDO, FREKVENČNÍ TABULKY

Nově objevené adresy:
• Na http://www.crystalinks.com/voynich.html je krátká exkurze kolem VM
• Na http://www.world-mysteries.com/sar_13.htm je delší exkurze plus historie
• Opravdový humor - ale asi smrtelně vážně míněný, najdete na stránce paní Edith
Sherwood Ph. D., http://www.edithsherwood.com/ která se domnívá, že autorem VM je
Leonardo da Vinci. Nu proč ne, domnívat se můžeme ledascos, ale první námitka, která
nás napadne je, že tak diletantské obrázky určitě nekreslil Leonardo. Ale na to má paní
Sherwood i přesnou odpověď: Leonardo to nakreslil, když mu bylo osm let! Chcete vědět
proč tak soudí?
Cituji, ale raději to také hned přeložím a vsunu i vlastní komentář (v závorkách):
"1) Podle botanických expertů květy a kořeny některých rostlin ve VM prostě navzájem
nesouhlasí (Poznámka: míněno, že mají části od různých rostlin, defakto se nepodobají
žádné nám známé rostlině, j.h.) . Jen dítě může udělat takovou chybu. (Poznámka: no
prosím, já bych se svou znalostí botaniky ji klidně udělal také, ale ne Leonardo, o kterém
je známo, že byl vždy vynikající pozorovatel a kreslil přesně podle přírody. Navíc nešlo o
chybu, ale spíše o určitou fantazii, některé části se totiž nevyskytují vůbec, j.h.).
2) Biologické obrázky vypadají jako dětské. Obrázek s3724838 ukazuje dámy, které mají
prsa a také i mužské genitálie. Toto nemůže být omyl dospělého člověka (Poznámka:
Autorka patrně neslyšela o hermafroditech, j.h.). Obrázek též zobrazuje spojení vajíčka a
sperma, ukazující výjimečně hluboký pohled na lidskou reprodukci. (Poznámka: jistě
výjimečný, u osmiletého dítěte, ale obávám se, že jde jen o fikci - obrázek totiž může zcela
dobře zobrazovat i raketu, jak letí na Venuši, j.h. :-). Autor obrázků není obeznámen s
ženskou anatomií, asi jen viděl anatomii feny nebo prasnice (Poznámka: Nevím, říká se o
něm ledacos, j.h.) Leonardova kresba plodu je extraordinérní a jako dospělý by nemohl
udělat takovou chybu.
3) Výkres je opravdu vynikající pro dítě, ale pouze adekvátní pro dospělého (Poznámka:
Což by ovšem nevylučovalo ani dospělou osobu , ovšem bez nějakého talentu, j.h.)."
Z toho všeho je nejzajímavější to, jak se k tomu všemu dostal právě sám Leonardo - podle
toho, jak to autorka posuzuje, to mohl namalovat i netalentovaný a v anatomii hodně
zaostalý dospělý a navíc docela neznámý člověk. Že to musel ale být Leonardo, autorka
vysvětluje nápisem, který když se obrátí naruby, by mohl vypadat jako poněkud stěsnaný
a zdeformovaný "lionardo". Navíc je prý na obrázku beran (Aries), tedy zvířetnikový
znak dubna. Obrázek ovšem jasně ukazuje kozu, tedy Kozoroha (Capricorn), včetně
vemene - ale to jistě autorka asi vysvětlí tím, že Leonardo nikdy neviděl berana :-). A
ženských postaviček je tam 15, a tady autorka dostává datum patnáctého dubna roku 1452
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(datum narození Leomarda) .
Rok už se v článku nevysvětluje, ale to dá rozum, že to nenakreslil 15 dubna narozený
Benjamin Jovet, Henry James, Emile Durkham, Bliss Carman, Thomas Szasz, Jeffrey
Archer či Dave Edmunds. Bessie Smith či Claudii Cardinale můžeme vyloučit hned, ty
určitě znají ženskou anatomii. Ovšem pozor: co takový Leonhard Euler? Pravda, on byl
sice matematik a syn kněze, ale byl ve svém životě dvakrát ženat. Snad jen to, že se
narodil až sto let po tom, co v Praze už dávno Bareš řešil VM, by nám asi dělalo potíže.
Protože ale rok zůstává pořád záhadou, je možné, že autor VM předvídal, že onoho dne
půjde slavný Titanik ke dnu, stejně jako celá tato teorie o Leonardovi :-).
Horší je to s měsícem dubnem. Jak to udělat, aby se beran se nažral a kozoroh zůstal celý?
Je možné, že se Leonardo přece jen narodil 15 ledna? Stále jsem si lámal hlavu, jak došla
autorka u Leonarda k těm osmi letům, ale pak mi to došlo: podíváte-li se na stránky VM,
uvidíte tam poměrně často číslo "8". Nu dobrá, ale hodně často je tam i číslo "9" - že by si
ještě tehdy Leonardo nebyl jist, jak je vlastně starý?
a) Frekvenční tabulky pro jiné jazyky( J. H.)
Podobnost četnosti písmen VM s četností písmen v latině je přes všechny možné
nepřesnosti překvapivá, hlavně proto, že jsem ještě nenašel podobné výpočty někde jinde
- míněno takové, které by náš závěr vyvracely (pokud o nich víte, dejte mi prosím vědět).
Kryptologičtí experti tvrdí, že frekvenční charakteristiky dvoj- či tří- písmenových skupin
jsou daleko přesnější než pro jednotlivá písmena, ale to nám zde nepomůže: transpoziční
šifra totiž většinu takových skupin rozhází. Protože by bylo příliš pracné snažit se na
základě frekvenční charakterisitiky písmen vylučovat všechny ostatní jazyky - a hlavně
sehnat transkripce dokumentů v těchto jazycích z doby, která odpovídá asi tak vzniku VM
- soustředíme se více na hledání možného řešení než na hledání důkazů proti němu.
Pokud se řešení nenajde, je to dostatečný důkaz k tomu, že se buď jedná o jiný jazyk,
nebo o latinu s kombinací různých šifer anebo prostě jen to, že na to asi nestačíme :-).
Poslední poznámka se asi zdá směšná, ale ještě směšnější by bylo ji neuvažovat - je to
totiž také logická možnost a u řešení VM to dosud byla asi ta nejpravděpodobnější.
I tak se mi podařilo najít malou tabulku na Netu a sice z výborného Klasického
kryptografického kurzu od Lanakiho (= Randy Nichols, President of the American
Cryptogram Association from 1994-1996) na
http://www.aegeanpress.com/books/catalog.htm#Cryptography , která ukazuje rozdíly
mezi 10 jazyky. Ovšem uvedená čísla jsou jen pomůcky pro řešení, takže na jednom
číslesedí třeba až tři písmena. Je to tam, kde jsou frekvence všech tří téměř stejné, a jsou
tedy zřejmě zaokrouhleny na celé procento - pro potřeby dešifrování, kde na desetinných
místech tolik nezáleží :-). Tyto křivky tedy nejde chápat takovým způsobem jako naši VM
křivku, díky právě této nepřesnosti. Nicméně už samotné vyčíslení ukazuje, že rozdíly
mezi jazyky jsou značné. Přidáme-li k tomu i fakt, že latina byla vlastně první kandidát
pro řešení VM, neměla by nás tedy podobnost mezi ní a VM zarážet - spíše je zarážející,
že byla latina tak rychle vyřazena ze "soutěže".

file:///C:/0/VM/b5.htm

2016-04-12

voynich

Page 3 of 7

PARTIAL FREQUENCY DISTRIBUTION FOR CRACKING XENOCRYPTS

16
NORWEGIAN:

LATIN:

FRENCH:

8

7

6

E

RNS

T

AI

10

9

7

6

I

E

UTA

SRN

OM

7

6

5

4

3

2

<1

UO

L

D

CMP

VB

F-Y

18

8

E

AN

14

CATALAN:

HUNGARIAN:

ITALIAN:

DUTCH:

SPANISH:

8

4

LDO

GKM
4

2

<1

UVFHPA'

3
CPL

(bal)

12

E

O

18

11

8

7

5

4

3

E

N

I

RS

ADTU

GHO

LBM

CW

15

12

8

7

1

E

A

S

ILRNT

16

13

8

6

5

E

A

T

OS

LNZ

13

12

11

9

7

E

A

I

O

L

20

10

7

6

E

N

IAT

O

RS

JBO' YAECWXZQ

<2

13

PORTUGUESE: A

GERMAN:

RSIT

5

6

5

4

3

2

IN

DMT

UCL

P

QV

5

4

3

OC

DU

MP

2

<1
(bal)
<1
(bal)
<1

BVQGF

(bal)

4

3

<2

KIM

RGU

(bal)

6

5

3

2

NRT

SC

5

4

3

DL

S

GKH

13

9

8

7

5

4

EA

O

S

RNI

DL

CTU

DMO'U

VG

2

<1
(bal)
<1

UVWBJMPZ

(bal)

3

1

<1

MP

GYB

(bal)

Zpracováno - pro možnost vynesení jakožto křivek - to pak vidíte v tabulce níže.
Nepřesnosti způsobené tím, že se pro dvě či více písmena uvažuje stejná frekvence, jsem
ponechal, jen jsem skupinu písmen nahradil dvěma či více body o stejné frekvenci. To
vysvětluje zlomy na křivce, které by při přesných číslech byly daleko menší.
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Patřičný graf potom vypadá takto:

b) Frekvenční tabulky pro VM (pokračování, J. H.)
V poslední diskuzi jsem si uvedli substituční tabulku EVY do latiny, získanou
porovnáním četnosti různých znaků s latinou:
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VM

o e h y a

c d i

k l

r

t

s q n p m f g x v

LATIN E I T A U S N M R O C D L P Q B V F G H X

Minule jsme tu uvedli (D18) konverze prvních dvou sekcí z VM na "latinu" při použití
této tabulky. Dnes přidáváme dvě další.

VM <f2v>
kooiin.cheo.pchor.otaiin.o!dain.chor-!!!!!!!dair.shtykcho.kchy.sho.shol.qotcho.loeees.qoty-!!!!!!!chor.daiinotchy.chor.lshy.chol.chody.chodain-!!!!!!!chcthy.daiinsho.cholo.cheor.chodaiin=
kchor.shy.daiiin.chckhoy-!!!!!!!s!shey.dor.chol.daiindor.chol.chor.chol.keol.chy.chty-!!!!!!!daiin.otchor.chandaiin.chotchey.qoteeey.chokeos-!!!!!!!chees.chr.cheaiinchokoishe.chor.cheol.chol.dolody=
KONVERZE:
REEMMQ.STIE.BSTEC.EDUMMQ.E!NUMQ.STEC-!!!!!!!NUMC.LTDARSTE.RSTA.LTE.LTEO.PEDSTE.OEIIIL.PEDA-!!!!!!!STEC.NUMMQEDSTA.STEC.OLTA.STEO.STENA.STENUMQ-!!!!!!!STSDTA.NUMMQLTE.STEOE.STIEC.STENUMMQ=
RSTEC.LTA.NUMMMQ.STSRTEA-!!!!!!!L!LTIA.NEC.STEO.NUMMQNEC.STEO.STEC.STEO.RIEO.STA.STDA-!!!!!!!NUMMQ.EDSTEC.STUQNUMMQ.STEDSTIA.PEDIIIA.STERIEL-!!!!!!!STIIL.STC.STIUMMQSTEREMLTI.STEC.STIEO.STEO.NEOENA=

VM <f3r>
tsheos.qopal.chol.cthol.daimmycheor.chor.dam.qotcham.chamochor.qocheor.chol.daiin.cthyschey.chor.chal.cham.cham.choqokol.chololy.s.cham.ctholychtaiin.chor.cthom.otal.damotchol.qodaiin.chom.shom.damoysheor.chor.chol.oky.damosho.aor.sheoldam.otchody.olydas.chol.cthom=
pcheol.shol.sols.sheol.sheyokadaiin.qokchor.qoschodam.octhyqokeey.qot.shey.qokody.qokchey.cheodychor.qodair.okeey.qokeey=
tsheoarom.shor.or.chor.olchsy.chom.otchom-!!!!!!!oporaroteol.chol.s.cheol.ekshy.qokeom.qokol.daiin-!!!!!!!soleeg-
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soeom.okeom.yteody.qokeeo.dal.sam=
pcheoldom.shodaiin.qopchor.qopol.opchol.qoty-!!!!!!!otolomotchor.ol.cheor.qoeor.dair.qoteol.qosaiin-!!!!!!!chor.cthyycheor.chol.odaiin.chol.s.aiin.okol!or.am=
KONVERZE:
DLTIEL.PEBUO.STEO.SDTEO.NUMVVASTIEC.STEC.NUV.PEDSTUV.STUVESTEC.PESTIEC.STEO.NUMMQ.SDTALSTIA.STEC.STUO.STUV.STUV.STEPEREO.STEOEOA.L.STUV.SDTEOASTDUMMQ.STEC.SDTEV.EDUO.NUVEDSTEO.PENUMMQ.STEV.LTEV.NUVEALTIEC.STEC.STEO.ERA.NUVELTE.UEC.LTIEONUV.EDSTENA.EOANUL.STEO.SDTEV=
BSTIEO.LTEO.LEOL.LTIEO.LTIAERUNUMMQ.PERSTEC.PELSTENUV.ESDTAPERIIA.PED.LTIA.PERENA.PERSTIA.STIENASTEC.PENUMC.ERIIA.PERIIA=
DLTIEUCEV.LTEC.EC.STEC.EOSTLA.STEV.EDSTEV-!!!!!!!EBECUCEDIEO.STEO.L.STIEO.IRLTA.PERIEV.PEREO.NUMMQ-!!!!!!!LEOIIGLEIEV.ERIEV.ADIENA.PERIIE.NUO.LUV=
BSTIEONEV.LTENUMMQ.PEBSTEC.PEBEO.EBSTEO.PEDA-!!!!!!!EDEOEVEDSTEC.EO.STIEC.PEIEC.NUMC.PEDIEO.PELUMMQ-!!!!!!!STEC.SDTAASTIEC.STEO.ENUMMQ.STEO.L.UMMQ.EREO!EC.UV=

OPRAVA: Do konverzí v minulém čísle se nám vloudilo pár chyb - to bylo zjištěno
při důkladnějším testování počítačového programu. Omlouváme se a správné konverze
jsou tedy zde:
VM <f1r>
RSTLA.STUNUMMQ.EO-!!!!!!!EODSTIA.STUC.SFTUC.UVADIIUA.STUC.EC.ESTA-!!!!!!!NSTE.ORENA.ERENUC.STENANUE.SRTA.SRTE.SRTA.LTA-!!!!!!!NRLTIIA.SDTA.REDSTENA.NUONEO.STERIE.NUMC.NUV-!!!!!!!LESTIA.STERENA=
BEDEA.LTEO.NUMC.SBTEUO-!!!!!!!NUC.STIA.DENA.EDEUMMQ.LTELTASTERA.STEO.SDTEO.LTEO.ERUO-!!!!!!!NEOSTIA.STENE.OEO.STA.SDTAPE.EO.STE*IL.STIEO.NEO.SDTIA-!!!!!!!AREO.NEO.NEOE.AREO.NE!O!ST!!ENAEREO.LTEO.REO.RISTA.STEO.RA-!!!!!!!STEO.SDTEO.STENA.STEO.NUMMQLTEC.EREO.STEO.NEO.RA.NUC-!!!!!!!LTEO.NSTEC.EDSTE.NUC.LTENADUEC.STEDSTIA.NUO.STENA-!!!!!!!LSTENA.BEO.STENUC=
VM <f1r>
RANUMQA.ABSTEO.NUMMQ.EDSTUO-!!!!!!!ABSTUMMQ.SRTEOLANECSTECA-!!!!!!!STRUC.L-!!!!!!!LTEC.SDTA.SDT!PEDUMMQ-!!!!!!!SDTIA.A-!!!!!!!STEC.STA.ANA-!!!!!!!STUMMQ*TUMMNA-!!!!!!!STDEN.NA-!!!!!!!SBTA.NUO!L-!!!!!!!STERUMMQ.NEDESTEC.UO-!!!!!!!LTENUMMQ-!!!!!!!STEO.!NUQ-!!!!!!!ADSTUMMQ.NUQLUMMQ.NUMQN-!!!!!!!N!REO.LEC-!!!!!!!ADEONA-!!!!!!!NSTEO.NSTA.SDTALTEC.SRTA.NUMMQA-!!!!!!!STEO.NUQ=
RANUMQ.LTUMMQ.PEA.L.LTEO.FENUQ-!!!!!!!ARLT.EOLTIIA.NUMMONA-
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NOLLTE.REO.LTIIA.PERIA.ARENA.LE-!!!!!!!STEO.ARA.NUMQ.NUMMCEOPERA.STEOUMMQ.LTEO.LTIRA.NUMMQ-!!!!!!!SDTIA.RIEO.L!UMMQ.LUMMQASTUMQ.NUO.STA.NUOEC.LTUQ.NUQ-!!!!!!!EOLUMMQ.LTIIA.SRTECEREO.STA.STEC.SDTEC.AEC.UQ.STUQ-!!!!!!!LUMMQ.STIDA.STARA.LUOLTE.ARIIA.STIA.NUMMQ.STSDTA=
ADEUMQ=

Závěr: Vypadá to, že použitá šifra ve VM (pokud je opravdu psán v latině) není vůbec
jednoduchá. Anebo není moje znalost latiny tak dobrá - zatím mě totiž nic zajímavého
nenapadlo. . .
(dokončení příště)
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HOROSKOPY

Nově objevené adresy:
• Na http://hum.amu.edu.pl/~rafalp/HERM/VMS/manus.htm naleznete informaci o českých
manuskriptech, vzhledem k osobám kolem VM.
• Na http://www.morewood.net/voynich/vmsquires.html# je výborná pomůcka: ukazuje - ve formě
listování, folie VM, respektive jejich obsah.
• Kritiku Levitova "řešení" VM a jiné zajímavosti najdete na
http://www.crystalinks.com/voynich.html

ZAJÍMAVÝ OBRÁZEK "HOROSKOPU". ( J. H.)
Probíral jsem nedávno folio f57v, údajně kvalifikované jakožto "astrologické ", pravděpodobně tedy jakýsi
horoskop. Na rozdíl od těch druhých horoskopů ( mají ostatně uprostřed obrazy zvířat ze zvěrokruhu) se
vyznačuje několika koncentrickými kruhovými mezikruží či "prsteny", z nichž ten od okraje druhý se
vyznačuje čtyřmi sektory, které ukazují spíše něco jako abecedu: znaky se v jednom sektoru (vlastně
"kvadrantu") jsou všechny od sebe odlišné, jinak řečeno, neopakují se. Níže je zobrazen každý sektor ve
výřezu, přičemž jsme použili techniku horizontální či vertikálního natočení, aby byla písmo čitelné písmena jsou totiž psána koncentricky, tj. kolmo na spojnici se středem. Každý ze tří ostatních sektorů pak
to opakuje až na výjimku, o které se zmíníme níže. Na obrázcích jsme přidali červené čáry na rozmezí
kvadrantů ( označené 1,2,3,4 - takže první kvadrant je mezi čarami 1-2, atd. - čísla těchto čar ale nejsou na
obrázcích vidět).

Na obr. Fig. 1a. je první, horní kvadrant. Zároveň jsme zde červeně označili odpovídající písmena abecedy
EVA. Zde neoznačená písmena tabulka EVY charakterizuje jako "kapitalizovaná" - zde to nedává smysl nebo je vůbec neobsahuje - proč, to jsme se nedopátrali. V tomto kvadrantu je celkem písmen sedmnáct
(latina jich má 21 - nemá totiž k, j,w,u,y a nahrazuje i=j, v=u). Na druhé straně autor používá jinde v textu
písmena (i v tomto horoskopu), která v těchto "abecedních" sektorech nejsou. Jde tedy v těchto
kvadrantech o něco jiného než jen o soupis abecedy?
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Na obrázku Fig.1b. je "pravý" kvadrant a je tam také sedmnáct znaků, stejně dobře čitelných. Kvadrant byl
pro srovnání graficky otočen o -90 stupňů, takže zde vypadá jako "horní". Jinak je tento kvadrant velmi
podobný tomu prvnímu.

Třetí kvadrant kvadrant "dolní", obrácený vertikálně a horizontálně tak, že opět jsou písmena nahoře (viz
obrázek Fig. 1c.) a dají se srovnat s těmi v prvním kvadrantu. Je vidět, že autor psal písmena na pergamenu
otočením hlavou dolů, protože písmena jsou psána velice čitelně a podobají se dobře těm v horním
kvadrantu.

Zbývající, "levý" kvadrant je na obrázku Fig.1d. Podle mezery na konci vpravo a "nahuštění" na začátku
vlevo vidíme, že autor si to zřejmě přesně nevyměřil, aby zaplnil i tento kvadrant. Nezdá se, že by tato
mezera měla nějaký jiný význam. A právě tato mezera nás vlastně vedla k tomu, že jsme ho ohodnotili
jako začátek kvadrantů - písmena se jinak v kruhu opakují a nevěděli bychom, kde text začíná :-). Je ovšem
pravda, že horní kvadrant je téměř přesně v úhlu -45 a +45 stupňů.
Proč byla právě tato písmena zvolena do tohoto horoskopu, nám není dobře jasné, rozhodně se ale nejedná
o prostý text, jako je tomu v druhém mezikruží (od středu), kde se písmena opakují nepravidelně - viz
zelené elipsy na obrázku Fig.2. Zde už také není imaginární rozdělení na čtyři kvadranty, jako na
obrázcích Fig.1a až 1d. , ale text naopak pokračuje kolem dokola. Navíc je u "slov" jaksi víc "nahuštěný", i
když mezery mezi písmeny zůstávají.
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Proč jsou v centru horoskopu nakresleny čtyři osoby (patrně muži), na rozdíl od druhých, které mají každý
jedno zvíře ze zvěrokruhu, to také nevíme, patrně jde 4 roční období. Co dodat? Je možné, že autor "dodal"
do kvadrantů úmyslně jen část "abecedy" nebo šlo jen o ornamentální doplnění obrázku? Je zajímavé, že
některé znaky, (které nejsou označeny podle EVY) se vyskytují v textu VM většinou jen zřídka, jiné
dokonce vůbec ne. Možnost, že by šlo u znaků s horizontálními či vertikálními čárkami o číslovky, se zdá
celkem nepravděpodobná.
Další konverze. ( J. H.)
Minule jsme tu uvedli (D18) konverze prvních dvou sekcí z VM na "latinu" při použití této tabulky. Dnes
přidáváme dvě další.

VM <f3v>
koaiin.cphor.qotoy.sha.ckhol.ykoaiin.s.olydaiidy.qot**ol.okchor.okor.olytol.dol.darokom.chol.shol.seees.chom.cheeykam.okai!qodar.**s.eey.kcheol.okal.do,r.chear,een- y**ear.otchal.**or.**ar.ckhy!or.cheor.kor.chodaly.chom= tchor.otcham.chor.cfham.s!ykchy.kchom.chor.ch*k*ol.oka- ytcheear.okeol.cthodoaly.chor.cthyochor.daiin.qokshol.daiim.chol.okarysho.shockho.ckhy.tchor.chodaiin.chom- osh.chodair.ytchy.tchor.kcham.sshar.shkaiin.qokchy.yty.cthal.chky- dain.sheam.yteam=
KONVERZE:
REUMMQ.SBTEC.PEDEA.LTU.SRTEO.AREUMMQ.L.EOANUMMNA.PED**EO.ERSTEC.EREC.EOADEO.NEO.NUCEREV.STEO.LTEO.LIIIL.STEV.STIIARUV.ERUM!PENUC.**L.IIA.RSTIEO.ERUO.NE,C.STIUC,IIQ- A**IUC.EDSTUO.**EC.**UC.SRTA!EC.STIEC.REC.STENUOA.STEV= DSTEC.EDSTUV.STEC.SFTUV.L!-
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ARSTA.RSTEV.STEC.ST*R*EO.ERU- ADSTIIUC.ERIEO.SDTENEUOA.STEC.SDTAESTEC.NUMMQ.PERLTEO.NUMMV.STEO.ERUCALTE.LTESRTE.SRTA.DSTEC.STENUMMQ.STEV- ELT.STENUMC.ADSTA.DSTEC.RSTUV.LLTUC.LTRUMMQ.PERSTA.ADA.SDTUO.STRA- NUMQ.LTIUV.ADIUV=

VM <f4r>
kodalchy.chpady.sheol.ol.sheey.qotey-!!!!!!!doiin.chor.ytoydchor.chol.shol.cthol.shtchy.chaiin-!!!!!!!!s-!!!!!!!choraiin.chomotchol.chol.chy.chaiin.qotaiin-!!!!!!!daiin.shainqotchol.chy.yty.daiin.!okaiin.cthy= pydaiin.qotchy.dy.tydychor.shy!tchy.dy.tche*y- qotaiin.cthol.daiin.cthomshor.shol.shol.cthy.cpholdy- daiin.ckhochy.tchy.koraiinodal.shor.shyshol.cphaiin- qotchoiin.she*r.qoty- soiin.chaiin.chaiindaiin.cthey=
KONVERZE:
RENUOSTA.STBUNA.LTIEO.EO.LTIIA.PEDIA-!!!!!!!NEMMQ.STEC.ADEANSTEC.STEO.LTEO.SDTEO.LTDSTA.STUMMQ-!!!!!!!!L-!!!!!!!STECUMMQ.STEVEDSTEO.STEO.STA.STUMMQ.PEDUMMQ-!!!!!!!NUMMQ.LTUMQPEDSTEO.STA.ADA.NUMMQ.!ERUMMQ.SDTA= BANUMMQ.PEDSTA.NA.DANASTEC.LTA!DSTA.NA.DSTI*A- PEDUMMQ.SDTEO.NUMMQ.SDTEVLTEC.LTEO.LTEO.SDTA.SBTEONA- NUMMQ.SRTESTA.DSTA.RECUMMQENUO.LTEC.LTALTEO.SBTUMMQ- PEDSTEMMQ.LTI*C.PEDA- LEMMQ.STUMMQ.STUMMQNUMMQ.SDTIA=
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B.7. DOPISY ZE ŠPANĚL A ANGLIE

Nově objevené adresy:
Zde je souhrn linků na Ramóna Lulla, viz náš článek P17:
• Napsal asi 300 děl, jejichž seznam a popis je na
http://orbita.bib.ub.es/ramon/
• Systém je popsán na:
http://www.c3.hu/scca/butterfly/Kunzel/synopsis.html .
Jeho Arte electionis je na:
http://www.math.uni-au gsburg.de/stochastik/pukelsheim/2003e.html
Augsburgská edice téže knihy je na:
http://www.math.uni-augsburg.d e/stochastik/llull/ .
• Zkusme se podívat na písmo Lulla, jedno je na:
http://www.math.uni-augsburg .de/stochastik/llull/welcome.html , ťukněte tam
na: Artifitium electionis personarum
Je totiž podobné připsané poznámce ve VM, "michiton oladabas", atd.", viz
http://www.ic.u nicamp.br/~stolfi/EXPORT/projects/voynich/98-11-07-f116redrawn/ , která by mohla být klíčem k VM.
• Poznámku od Dana Scotta najdete na
http://www.voynich.net/Archive/msg00431.h tml Scott se domnívá, že slovo
"labadas" je právě španělské.
• Rafal Prinkle má řadu českých rukopisů na své stránce:
http://main.amu.edu.pl/~rafalp/HERM/ VMS/manus.htm Tam uvádí link na:
http://main.amu.edu.pl/~rafalp/HE RM/VMS/uppsala.htm [text je částí "Cod.
Slav. 60 der Universitätsbibliothek in Uppsala", Scando-Slavica, tomus V
(1959), p. 164 ")], kde je část učebnice češtiny od Dr. Míšovského - viz naši
historickou sekci VM . Rukopis je nyní v Uppsale - jak se tam dostal? Asi
drancováním Prahy - náš pan doktor, jinak známý tež sepsáním (posmrtné :-)
obžaloby Albrechta z Valdštýna. Míšovský totiž žil totiž v letech 1580 až 1644,
zatímco drancování Prahy Švédy bylo hlavně v roce 1648, když zabrali pražský
Hrad. Jak je vidět, našlo by se ve Švédsku ještě víc, možná i něco od
Horčického . . .
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Dopis on Nicka Pellinga.
Nick Pelling se probíral naší anglickou verzí stránky VM a napsal mi tento
dopis (volně přeloženo):
Dear Jan,
Do příštího čísla VM Bulletinu můžeš přidat též link na (rychle rostoucí)
vojničovský žargon na stránce, kterou jsme nedávno vytvořil ( dobré zvláště pro
začátečníky, aby rozumeli, co si naše VM sajty povídají :-)
http://ww.voynich.info/vmswi ki/phiki.php?VoynichJargon
A také toto: v posledním čísle popisuješ " magický kruh". Na stránce 376 od
Richard Kieckhefera "Forbidden Rites: A Necromancer's Manual of the
Fifteenth Century", uvidíš podobný magický "trojkruh", s centrem rozděleným
na 4 díly (folio 105v no.40 manuálu, který popisuje). Toto byl křesťanský
magický kruh, s texte v každém kruhu pro jinou část Svaté Trojice.
Já si ovšem myslí, že 4 duchové ve středu folie VM f57v representují "směrové
démony": na str. p.169 knihy Richarda Kieckhefera "Magic in the Middle
Ages", cituje známého profesor astrologie Cecco d'Ascoli jak vyvolával temné
duchy ve čtyřech světových směrech: Sever Paymon, Východ Oriens , Jih Egim,
Západ Amaymen.
Harry Potter 's site má podobně: S Amaymon, V Magor, J Egym, Z Paymon.
Také jsme našel popis Paymona (Paimona) na:
http://members.tripod.c om/~Lilybunny/library/ref/troll/lieutenants.html "Ďábel
vyššího řádu Paimon tam vystupuje jakožto mladá žena s korunou na hlavě,
jedoucí na velbloudu."
Na obrázku f57v: nevidím tam nikde velblouda, ale nemyslíš, že osoba nalevo
(zípad?) vypadá jako mladá žena s korunou na hlavě?
Najít popis ostatních "směrových duchů" by byl,o zajímavé, zatím jsem neměl
úspěch, jedině Paymon odpovídá popisu . . .možná proto jsou ostatní dva
otočeni zády ke čtenáři n a (f57v).
Dále jsem s e dočetl, že oni čtyři duchové byly často umístěni uvnitř magických
kruhů, aby zesílili jejich moc - tak např. magický kruh v Britské Knihovně má
pět koncentrických kruhů (MS Sloane 3556, f1v) ten jsem si prohlédl, ale
nemohl jsem se ničeho dopátrat :-(
Cheers,
.... .Nick Pelling.....
-----------------Poznámka od j.h: domníval jsem se původně, že jde o astrologický kruh, ale
možnost magického kruhu není vyloučena.. Ovšem nejsem na to expert - mě
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pouze zajímá rozluštění textu. Dosavadní literatura se o magii ve VM příliš
nezajímá, ale patrně tam nějaká je ( viz naše poznámky dříve o možných
zaříkadlech - daiin, daiin - a podobně). To jen abyste si nemysleli, že jsem se
snad dal na magii :-).
Dopis od Pabla Garcii, volně přeložen:
Hello Jan,
nedávno jsme četl knihu o VM. kde se říká, že autorem je Ramon Llull. Byl to
Španěl, co žil 1220 až 1305, víceméně. Jeden jazyk, kterým mluvil, byla
katalánština. Myslíš, že jazyk VM by mohl být katalánština? Také nemohu nikde
najít překlad VM do angličtiny.
Thanks Paul Pablo
----------------------Odpověď.
Hello Paul,
EVA je jen arbitrární přiřazení písmen latinky ke znakům VM, většinou jen na
základě grafické podobnosti a transkript tedy nemá zatím žádný sémantický
význam (neznáme ani jazyk, ani písmo). Frekvenční tabulky nám totiž
neprozradily jazyk a co do písma - našel jsem sice podivuhodný souhlas
frekvence latiny a VM, ale odhaduji, že je to ještě zašifrováno. Víc o VM
najdeš v Zandbergenovi a Stolfim, viz naše linky. Na anglické verzi mé knihy
pracuji, většina toho už je na: http://www.angelfire.com/electronic2/ohlas/
VM/ , anglická část.
Jan Hurych, webmaster.

Další konverze. ( J. H.)
Poznámka: Marně se snažím vyrobit program, který by byl schopen
automaticky zformovat celý text (bez pauz, tedy z jedné řádky, to ještě umím :) do tabulky s n sloupci, kde n mohu volit - to abych jej pak mohl číst svisle.
Jde o to zjistit předem, zda se opravdu jedná o transpoziční šifru. Prozatím tedy
opět jen přidávám další konverze do "latiny" (používám na to Excel a dokonce
mám i krátký prográmek v javascriptu, který jsem předělal ( původně překládal
do morzeovky :-). Jde otevřít v browseru a jen tam vložíte (paste) text z
transkriptu EVY. Kdo máte zájem, napište si mi o něj.
Minule jsme tu uvedli (D20) konverze dvou sekcí z VM na "latinu", dnes
přidávám dvě další konverze.
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VM <f4r>
otchol.chol.chy.chaiin.qotaiin-!!!!!!!daiin.shainqotchol.chy.yty.daiin.!okaiin.cthy= pydaiin.qotchy.dy.tydychor.shy!tchy.dy.tche*y- qotaiin.cthol.daiin.cthomshor.shol.shol.cthy.cpholdydaiin.ckhochy.tchy.koraiin- odal.shor.shyshol.cphaiin- qotchoiin.she*r.qotysoiin.chaiin.chaiin- daiin.cthey=
KONVERZE:
EDSTEO.STEO.STA.STUMMQ.PEDUMMQ-!!!!!!!NUMMQ.LTUMQPEDSTEO.STA.ADA.NUMMQ.!ERUMMQ.SDTA=
BANUMMQ.PEDSTA.NA.DANA- STEC.LTA!DSTA.NA.DSTI*APEDUMMQ.SDTEO.NUMMQ.SDTEVLTEC.LTEO.LTEO.SDTA.SBTEONANUMMQ.SRTESTA.DSTA.RECUMMQENUO.LTEC.LTALTEO.SBTUMMQ- PEDSTEMMQ.LTI*C.PEDALEMMQ.STUMMQ.STUMMQ- NUMMQ.SDTIA=
VM <f4v>
pchooiin.kshe*.kchoy.ch*pchy.dolds-!!!!!!!dlodol,chey.chy.cthy.shkchor.sheo.cheory-!!!!!!!choldy*ho.sho.chaiin.shaiin.daiin.qodaiin-!!!!!!!o,ar,amqok*hy.qocthy.choteol.daiin.cthey-!!!!!!!choaiinshor.sheey.ct!!!!o.otoiin.shey.qotchoiin-!!!!!!!chodainytchoy.shokchy.cph!ody= torchy.sheeor.chor.chokchy.cphy!dyola*n.chor.cthol.sho.otor.cthory- qooko,iiin,cheom.chcthy.shoky.daiinotaiin.sheo.okeody.chol.chokeody- sho,kcheor.shody.shtaiin.qotol.daiinqok*y.sho.okeol.s.keey.shar.char.ody- shody.s.cheor.chokody.shodaiin.qotyochody.chy!key.chtody=
KONVERZE:
BSTEEMMQ.RLTI*.RSTEA.ST*BSTA.NEONL-!!!!!!!NOENEO,STIA.STA.SDTA.LTRSTEC.LTIE.STIECA-!!!!!!!STEONA*TE.LTE.STUMMQ.LTUMMQ.NUMMQ.PENUMMQ-!!!!!!!E,UC,UVPER*TA.PESDTA.STEDIEO.NUMMQ.SDTIA-!!!!!!!STEUMMQLTEC.LTIIA.SD!!!!E.EDEMMQ.LTIA.PEDSTEMMQ-!!!!!!!STENUMQADSTEA.LTERSTA.SBT!ENA=
DECSTA.LTIIEC.STEC.STERSTA.SBTA!NAEOU*Q.STEC.SDTEO.LTE.EDEC.SDTECAPEERE,MMMQ,STIEV.STSDTA.LTERA.NUMMQ-
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EDUMMQ.LTIE.ERIENA.STEO.STERIENALTE,RSTIEC.LTENA.LTDUMMQ.PEDEO.NUMMQPER*A.LTE.ERIEO.L.RIIA.LTUC.STUC.ENALTENA.L.STIEC.STERENA.LTENUMMQ.PEDA- ESTENA.STA!
RIA.STDENA=
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B.8. DOPIS Z POLSKA, SATIRA

Nově objevené adresy:
• http://www.nature.com/nsu/031215/031215-5.html - článek Johna Whitfielda
o objevu Gordona Rugga, že VM je podvod
• http://www.post-gazette.com/pg/03355/253466.stm - podobně jako článek
výše, ale od Michaella Woodse
• Kromě toho má teď Gordon Rugg svou vlastní stránku na
http://www.keele.ac.uk/depts/cs/staff/g.rugg/voynich/index.html
• Stránka http://www.jura.ch/lcp/cours/dm/codage/stegano/cardan.html - má
více o Cardanově mřížce ( použité Mr. Ruggem k napodobení VM), bohužel ve
francouzštině, ale ťukněte na tlačítka a poznáte, jak to pracuje
• http://www.voynich.net/Arch/2004/01/msg00365.html - o české středověké
kryptografii - dopis je navíc i v češtině.
• Jak už jsem oznámil minule, vyrobil jsem si pro potřebu svou i jiných seznam
VM ikon (zmenšených folií, podle kopií na stránce http://voynich.noip.com/folios/) a to pro všechny stránky VM, co na té stránce jsou - ikony
najdete ikony.htm .
Příspěvek od našeho polského čtenáře.
(Michal)
"Nedávno jsem se dozvěděl o záhadách kolem VM. Podle fotografií z Internetu
se mi zdá že autor (případně autoři) chtěli popsat životní procesy. Možná, že
chtěli ukázat analogie mezi rostlinami a orgány lidského těla. Ženy a
"instalační" systém mohou být ilustrací kapalin ( obzvláště krve) cirkulující
lidským tělem. Proč ty obrázky žen v různých akcích? Možná, že autor soudil,
že jiná reprezentace POHYBU by nebyla perfektní a tudíž by špatně
informovala čtenáře o autorových konceptech či úmyslech.
Žena byla v té době často považována za "nečistou". Hříšná, smrtelná a křehká
část lidského života - ta fyzická - byla často často považována v převtělení
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jakožto mladá, atraktivní dívka. Těm, kteří se snažili udržovat svůj chtíč, se
doporučovalo, aby svoji představivost konfrontovali s tělem s doslova
zbaveným pokožky. Účelem bylo vymazat žádost o sexuelní spojení s ženou.
Myslím, že nahé ženy dále indikují, že autor se zajímal o tělesné funkce, systém
tělesných kapalin a jiné životní funkce. Důraz byl dán na fyzické, materiální
aspekty ŽIVOTA, aniž by se referovalo na spirituální stránku (vyjímaje
astrologickou sekci). Takový radikální přístup k poslání ŽIVOTA by měl pro
autora těžké následky a to jak ve 13 tak i v 16 století."
Poznámka redakce: Někteří odborníci ještě pořád označují zmíněné kresby
jakožto "plumbing", tj. potrubí, což nám zdá nejen neprofesionální, ale svědčí
to i o hloubce jejich pohledu :-).
VOYNIČŮV MANUSKRIPT NAPSAL KOHOUT!
(satira, o původním objevu si přečtěte jinde )
Od našeho zvláštního dopisovatele z východního Ontaria se dovídáme - zatím
striktně neoficielně), že Prof. P.E.C. King - vedoucí katedry drůbežologie,
University of Underbridge (tamtéž) objevil způsob, jak byl VM napsán. Jeho
článek "Moje a jen moje řešení" se brzy objeví v Análech Prérijního a
Přidruženého drůbežnictví. Prozatím můžeme z rozhovoru s profesorem o jeho
metodě prozradit jen toto:
Jsa odborníkem v uvedeném oboru, profesor se dosud zajímal o VM jen jako
hobby a svůj objev si původně chtěl nechat jen pro sebe, ale nedávné objevy,
které vysvětlují, jak byl VM vytvořen doslova z ničeho, podvržen a draze
prodán, ho přece jen podnítily, aby se také ozval.
O co vlastně jde? O to, přátelé, že při použití jednoho kohouta a půl pytle
kukuřice je možno napsat celý VM ne za několik let nebo - podle poslední
hypotézy - za tři měsíce, ale za pouhý týden. To vše ovšem za předpokladu, že
původní text neexistuje a kohout se nepřežere zrním tak, až praskne. ( Naše
poznámka: to se ovšem mohlo právě stát - ve VM byly už dávno objeveny "dvě
ruce", míněno dva autoři, zde tedy dva kohouti). A metoda? Zrní se prý
rozhazuje - asi tak, jako to dělávali středověcí rolníci, ručně - a to na mřížku,
která se podobá specielní středověké okenici s kulatými okénky. Na rozdíl
známého stroje Enigma se zde kolečka nevyměňují, ale jen zachycují zrní.
Každé kolečko je celkem náhodně označeno písmenem abecedy a to tak, aby
počet písmen nesouhlasil s latinskou abecedou. Kohout si pak vybírá zrní ve
svém, nám a Kingovi celkem neznámém pořadí.
A zde právě přistupuje vědecká, řekli bychom přímo geniální metoda dalšího
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zakódování. Kohout (o kterém se předem přesvědčíme, že neumí číst) se ovšem
vrhá na zrní v okéncích v různém pořadí a v tomto pořadí se pak písmena zapíší
- a zdálo by ze, že to je vše. Nu dobrá, ale co pauzy mezi slovy, které VM, jak
známo, také má? Nu tam je právě ta rafinovanost metody: prof. King totiž
používal ke čtení písmen v okéncích svého asistenta, který koktal. Pokaždé,
když se asistent zakoktal, udělal profesor mezi písmeny mezeru. Nu a protože
koktání je jev přirozený, získaná statistika slov je pak stejná jako pro naturální
jazyk, stejně jako u VM.
Profesor King se už dříve proslavil objevením tzv. "Pecking syndromu",
zjištěného z testu na holubech, kde ťuknutím na elektrický spínač získává holub
potravu z dávkovače zrní. Přestanete-li holuba krmit, bude ťukat dál a čím míň
holuba krmíte, tím víc ťuká. Zde ovšem King šel dál: využil krmení vlastně
přímo k zakódování, namísto holuba ale vzal kohouta - holub by jak známo
mohl odletět a tím by se kódování narušovalo. Krmení mu ale neodepíral,
naopak ho krmil dobře a pořád - na rozdíl od asistenta, který naopak z hladu
koktal daleko lépe.
Výsledek profesorova pokusu byl překvapivě podobný textu VM a při použití
počítače a několika malých úprav se mu podařilo imitovat i některé zákonitosti,
které zatím jazykovědci ve VM objevili. "Ale na rozdíl od nich," říká profesor,
"já nemusím žádné zákonitosti ve VM hledat - můj text totiž ani neexistuje :-).
Přesněji řečeno, je to jen kohoutí výběr zrní, modilovaný koktáním mého
asistenta. A jelikož tento už zatím naši univerzitu opustil a proslýchá se, že
zemřel z podvýživy, je naše metoda neopakovatelná a náš text dokonce
nerozluštitelný, haha."
Když se náš dopisovatel dotázal Dr. Kinga, jak tohle vše dokazuje, že originální
VM je podvod, odpověděl: "Podívejte se, kdyby to nebyl podvod, tak už jsem
to dávno rozluštil, to snad pochopíte i vy, ne? Prostě to musí být zcela jasně
podvod." Na naši otázku, na čem bude pracovat v blízké budoucnosti, se
profesor zasnil : "Ještě bych chtěl ukázat, že epos o Gilgamešovi vlastně mohl
napsat i pštros . . . "
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B.8. NÁŠ NEDÁVNÝ OBJEV - I.

NÁŠ NEDÁVNÝ OBJEV I.
( Jan Hurych a Karel Šlajsna)
Díky naší rozvíjející se spolupráci s Českou Republikou jsme mohli získat prvý podpis
Jakuba Horčického z Tepence a to přímo z českého archivu. Tento podpis je zobrazen
níže a je to zřejmě vůbec první takové zveřejnění.
Jak už jsem se zmínil v mé elektronické knize "Záhadný rukopis" (kniha je ke stažení
zdarma, ale jen pro členy Klubu KČK, přihlaste se na adrese dole), je značně
překvapující, že nositel jediného jména, které je přímo vepsáno v rukopise - a tudíž
časově prvního, 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 ale jasně distancuje od její spolehlivosti. Je pravda, že se
nikdy nepochybovalo o tom, že Horčický rukopis vlastnil, ale nikdy se s úvahami
nezašlo za tuto mez. Nikdy nebyl považován za autora nebo alespoň za člověka, který
by mohl vyřešit rukopis, nehledě na to, že to je první skutečně zaručený vlastník
rukopisu.
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
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"dokázal" Vajdštejnovu zradu a to v onom známém procesu. To už byl ovšem o
Valdštejn dávno zavražděn na císařův rozkaz - bez nějakého soudu - a tak bylo nutné
tuto vraždu zdůvodnit. Vzhledem k tomu můžeme Dr. Raphaela považovat při
nejlepším za "tvořivého" spisovatele.
Souhlas mezi jeho uváděnými 600 a 630 dukáty, které uvádí John Dee ve svém
deníku, je patrně jen náhodný. Dee se sice ve svém deníku zmiňuje, že získal tuto
sumu, ale neříká jak a za co, ačkoliv všude jinde v deníku přímo hýří detaily :-). To
také asi vedlo Vojniče k tomu, aby si vymyslel "chybějící článek" - mezi Rudolfovým
vlastnictvím a následovním darem VM Horčickému. Tak spojil dvě nedokázané
situace ještě pochybnějším spojením. Tento poněkud romantický výmysl se ale
opakuje ještě dnes, navzdory faktu, že věnování 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 mé knize jsem už poukázal na to, že vědomosti, které byly nutné k napsání VM byly
právě ty, které jsem nahoře uvedl, že právě Horčický měl. Nikdo z "podezřelých
autorů" ale neměl všechny tyto znalosti a tak jsem považoval za logické, že jsem ho k
tomu seznamu přidal (díky ovšem ještě jiným faktům). Abych mohl dále sledovat můj
scénář - což se ostatně mělo udělat už dávno - bylo třeba získat Horčického rukopis
pro srovnání. To se konečně podařilo, díky asistenci pana Karla Šlajsny z Čech, který
získal vzorek písma z archivu města Mělník. Následuje text průvodního dopisu:

Státní oblastní archiv Praha
Státní okresní archiv Mělník
Pod Vrchem 3358, 276 01
Vážený pan
Karel Šlajsna
Mělník
-----------------Váš dopis značky ze dne: 12 listopadu, 2003
Naše značka: 379/2003
Vyřizuje: Mach
V Mělníku, dne 9.2. 2004
Věc: Rukopis Jakuba Horčického z Tepence, hejtmana panství Mělník
K Vaší žádosti o vyhledání písemnosti s rukopisem a případně
i podpisem Jakuba Horčického z Tepence, hejtmana panství Mělník
Státní okresní archiv Mělník sděluje, že ve fondu města Mělník
se nachází několik listin vydaných kanceláří mělnického panství
v období působnosti uvedeného hejtmana ve funkci. Jeho ruka se
objevuje na jediném listu z 18.11.1617, adresovaném městské radě
v Mělníce, a to v podpisu.
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Kopii příslušného místa vám zasíláme v příloze. Do originálu je
možné nahlédnout v badatelně archivu v úředních dnech, tj.
v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00, v případě dohody i
v jiné dny. Archiválie zde budou pro vás rezervována po dobu
jednoho měsíce.

Podpis,
Statni Okresní Archiv Mělník
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Obrázky nahoře jsou jednak celý dokument ( s textem a Horčického podpisem) plus
zvětšený text. Text je zřejmě také psán Horčického rukou, zvláště písmena k, b, p, n
jsou identická. Text jsem přečetli jako:
"Jakub Horczyczky z Tepencze (Myztogozta), (královny ci kralovstvi ) Czeské
Heytman (Pankras)....Zámku Melnizkégo"
kde slova v závorkách jsou pouze přibližná.
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 jeho exilem 1618
(byl poslán do exilu protestantským Direktoriem), byl už velitelem Mělníka - viz
datum našeho dokumentu, 1617 - a pronásledoval tam protestanty (podle knihy jeho
současníka, Pavla Skaly ze Zhoře: "Historie česká", vydaná později nakl. Svoboda
1984, Praha - 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 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 nebyl ten, aby se snad dokázalo,
že byl či nebyl autorem VM. Vzorek rukopisu však rozhodně pomůže zodpovědět
některé důlkežité otázky. Zatím se soustřeďujeme na dvě věci:
1) Srovnání rukopisu Horčického s vymazaným jménem (podpisem?) ve VM, které je
vidět jen pod ultrafialovým světlem, což už objevil Vojnič)
2) Srovnání s různými postranními poznámkami ve VM (zřejmě psanými někým
jiným, než autorem) s rukopisem Horčického.
Zatímco záporný výsledek ad 1) nemůže ještě vyvrátit autorství ( H. mohl ještě klidně
samotný rukopis napsat), kladný výsledek ho ovšem také ještě nemůže ani potvrdit museli bychom nalézt podobnost v samotném písmu rukopisu. A i když je toto písmo
(jinak neznámé) blíže písmu 16ho než 13 století (když bychom považovali Bacona za
autora), používá jen jisté fragmenty či elementy latinky a kromě toho to mohla být
kopie, tedy ruka někoho jiného. Kladný výsledek by ovšem potvrdil naše podezření, že
Horčický byl autorem, ale ne příliš: proč by do VM napsal své jméno, když by vše
ostatní chtěl utajit? Zdá se, že jeho jméno bylo vepsáno opravdu někým jiným..
Výsledky srovnání 2) by měly dávat víc informací: pokud byly poznámky po straně
psány Horčickým, pak nemohl být zároveň i autorem. Na druhé straně ale byl časově
blíže době vzniku rukopisu než my a mohl o něm získat víc informací - mohl se
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například dozvědět, kdo je autor nebo získat nějaké tipy, jak VM řešit (viz známou
poznámku "michiton . . .. etc."
Naše práce na obou úkolech už začala a budeme vás informovat o výsledcích hned jak
je získáme.
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B.10. NÁŠ NEDÁVNÝ OBJEV II.

• JAK UŽ JSEM OZNÁMIL předtím, vyrobil jsem si pro potřebu svou i
jiných seznam VM ikon (zmenšených folií, tzv. ikon, podle kopií na stránce
http://voynich.no-ip.com/folios/) a to pro všechny stránky VM, co na té stránce
jsou - ikony najdete v sekci IKONY

DISKUZE O NAŠEM OBJEVU POKRAČUJE.
( Jan Hurych)
Na internetové konferenci o VM
http://www.voynich.net/Arch/2004/2004.html ;se rozběhla diskuze kolem
verifikovaného podpisu Jakuba Horčického z Tepence. Uvádím zde jen
přibližný překlad mých - zkrácených - odpovědí (nesou ale přesně v časovém
sledu). Omluvte prosím překlepy a jiné chyby. Podpis J. je webmastera.
Hi,
Horní řádek našeho obrázku podpisu je vlastně zvětšenina poslední řádky, tak
jak byla provedena už archivem. Je to ověřený podpis, tedy "Jakub z Tepence",
psaný česky ( tehdejší "z" se psalo trochu jako číslice "3" a má význam
latinského "de"). Jméno Tepenec je název hradu n a Moravě, který byl už v
době Horčického zříceninou.
Ovšem zdá se, že v případě prvního "c" ( v obou slovech, Tepenec i níže u
Horčický) je kombinace písmen "cz", zatímco ta, co je dnes psána jako "č"
dříve "cz", vypadá trochu jinak. Také chybí čárka na "ý", pokud neuvažujeme
tu, co je vprostřed slova Horčický. Pokud Horčický podepsal VM pro svou
vlastní potřebu, napsal by to asi česky, kdyby to ale bylo řekněme pro
vědeckou knihovnu, použil by latinu, tedy slovo "de" místo "z", jako je to třeba
v jeho dekretu povýšení na šlechtice (viz stránka René Zandbergena).
J.
P.S. Proč používal Voynich tak nevhodné kopírování (mluví o chemikálii, u
modrotisku je to čpavek i ozon, které jsou chemicky velmi agresivní), když
mohl použít fotografování, už tehdy na velké úrovni? ( pozn.: Voynich dělal
modrotiskovou či jinou kopii a tak vlastně teprve objevil jméno Horčického ve
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VM). Musel přece vědět, že tím VM poškodí. Pokrytí pergamenu plastickou
folií, jak říkáte, ale není vhodná metoda - daleko lepší je jej držet VM ve tmě a
dusíkové atmosféře, aby se zabránilo jeho stárnutí.
Hi,
pozastavoval jsem se nad tím, že u folie f17r jsou světlé obdélníky, pokrývající
text. Jak říkáte, může se jednat o plastickou folii, ale co ta skvrna? Zatímco
struktura "šumu" je stejná i u skvrny těsně pod prvním "foliovým" obdélníkem,
skvrna sama na folii nevypadá :-), spíše jakoby byla od kapky nějaké tekutiny.
Že by někdo ty folie tak neodborně lepil, že mu ukáplo i lepidlo? Škoda, že
nemáme barevnou kopii folie - to by nám leccos vysvětlilo.
J.
Hi,
hádám, že na "našem" podpisu Horčického je písmo v kursivě, zatímco ve VM
je to spíše "fracture script" (písmena jsou izolována, ne tedy spojena). Váš
návrh, že by se mělo správně srovnávat s jiným podpisem H., někde v jiné
knize, kterou vlastnil, by skutečně pomohlo výzkumu, i když bych raději dával
přednost té naší, ověřené verzi, zatímco jméno H. mohl do VM či druhé knihy
napsat kdokoliv.
J.
Hello,
a) jelikož obě kopie ( Dark a Light, tj. tmavá a světlá, z různých zdrojů) jsou
špatné kvality, zatím jsme se daleko nedostali, výsledky zveřejníme na konci
měsíce (poznámka: už jsou zde)
b) srovnali jsme poznámky ve VM, psané po straně, ale nenašli jsme žádnou
podobnost s písmem Horčického. Jsou to: f66v ( dole), f86v3 ( téměř střed),
f66r ( dole) and f17r (nahoře- ví někdo, proč tam jsou světlé obdélníky?). Také
text na f116v (top, nahoře) není podobný Horčického rukopisu. Pravda, jsou
tam dvě různé skupiny textů, ale ty vypadají jako psané stejnou rukou. Jedna
záhada: proč autor nechal jednu stránku, bez VM textu, jenom jakýmsi
"klíčem" k rozluštění?
Jan
Poznámka pro čtenáře:obrázky najdete na: http://voynich.no-ip.com/folios/
Hello,
Krumlov a Třeboň, obě náležející hraběti Rožmberkovi, byly rájem pro
alchymisty a co do důležitosti byly hned za Rudolfovými laboratořemi v Praze.
Tam pracovali Kelly a Dee, když byli vyhoštěni z Prahy a tam se také narodil
Deeův syn, kterého nazval podle místa, "Trebonius".
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Zatímco Kelly pak odešel do císařových služeb do Prahy, Dee zůstal, ale bez
Kellyho se nemohl spojit se svými "anděly" a nakonec se vrátil do Anglie.
Kellyho osud byl poněkud horší: když mu došel jeho "rudý" prášek, nemohl už
"vyrábět" zlato. Ovšem císař Rudolf mu nevěřil a nechal ho uvěznit. Když se
Kelly pokoušel o útěk, spadl s hradeb a na svá zranění zemřel. Napsal jsem
webmasterovi Krumlovské stránky, ale nikdo mi zatím neodpověděl.
J.
Hi,
ano, jezuitský seminář na krumlovské stránce je ten samý, kde Horčický
studoval. Co se týče připojené lékárny, nevím, jestli to je ta samá. Horčický
pracoval pro jezuitského kněze Martina Schaffnera, který úspěšně léčil nejen
obyvatele semináře, ale i místní občany. Když Jakub odešel na studie do
Klementina v Praze, začal prodávat svoji Aqua Sinapius, lektvar, a to tak
úspěšně, že na tom hodně zbohatl.
Na krumlovské stránce jsem našel jméno pana ing. Libora Sváčka, který je
fotografem a patrně i webmasterem. Podobně jsem napsal i Jezuitům do Prahy,
zatím žádná odpověď. Na váš dotaz o překladu mé knihy do angličtiny: neměl
jsem zatím na to čas, ale většina textu je už na mé stránce, v anglické verzi. Na
stránce http://www.angelfire.com/electronic2/ohlas/VM/ se tvrdí, že ve VM se
- údajně - nachází jméno Jakuba Horčického a udivuje mě, že to zatím nikdo
pořádně nevyšetřil: byl dobrý student a experimentátor, vyznal se výborně v
botanice i apatykářství, byl alchymista a patrně znal též astrologii a astronomii.
Opravdu mě těší, že se o to zajímáte,
J.
Hello,
ano, podpis Horčického je na naší stránce zde:
http://www.angelfire.com/electronic2/ohlas/VM/b25.htm
Co se týká jména Horčického, které prý bylo - podle Vojniče napsáno do VM
Rudolfem II - anebo někým úplně jiným :-) - to je na folii f1r sotva vidět (na
tmavé kopii vůbec ne). Zřejmě bude těžké získat nějakou lepší kopii ( jméno je
prý nejlépe vidět pod ultrafialovým světlem, protože bylo vymazáno). Co se
týká důvodu vymazání: buď šlo o utajení jména Horčického - ať už pro
jakýkoliv důvod - nebo, jak už někdo navrhl, pergamen byl vymazán - možná i
se jménem, aby byl použit pro text VM. Na kopii jsou také vidět různé
škrábance a použití nějaké kapaliny,
J.
Přikládáme příspěvek od výzkumníka VM ze Slovenska,
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RNDr. Jozefa Krajčoviče, friedo@szm.sk , který je odborníkem na kryptografii.
Jeho stránka je: http:\\friedo.szm.sk - a vřele doporučujeme tam nahlédnout.
Text přetiskujeme přímo z pošty, takže prosím omluvte neúplnou diakritiku.
Zdravim,
Chcel by som vam podat v skratke moj nazor na historiu lustenia VM a sucasne
aj
nacrtnut moju teoriu o sifrovacom systeme pouzitom v manuskripte. V prvom
rade
vam musim podakovat za upozornenie na zaujimave zdroje o VM, hlavne
stranka Rene
Zandbergena je very interesting!!! Vlastne z nej som cerpal pri sledovani
historickeho vyvoja lustenia VM.
V sekcii - Proposed solutions - http://www.voynich.nu/solvers.html ma
zaujala mala poznamka tykajuca sa dr. Manlyho, vojenskeho kryptoanalytika,
o jeho domnienke, ze metoda sifrovania v VM je jednoducha substitucna sifra
s vysokym vyuzivanim klamacov, resp. nulls, co IMHO, znaci ze nebol daleko
od pravdy!!! V kritike Newboldovho riesenia sa podujal na pekne predvedenie
jeho uplnej nefunkcnosti, co sa tyka nalezov
zlomkov otvoreneho textu v VM. Je to tzv. technika ad absurdum. Myslim na
tuto
techniku z hladiska riesenia Gordona Rugga a jeho domneleho hoax VM. Dala
by sa
pouzit aj proti jeho metode.
Dalej sa domnievam, podobne ako vy, ze lingvisti nemohli byt uspesni v
odhaleni VM, pretoze neuvazovali vrstvu kryptografickeho spracovania a
kryptologovia, aspon AFAIK, neuvazovali so stlpcovou transpozicnou sifrou a
Friedman, asi najvacsi kryptolog v dejinach, skoncil pri teorii umeleho jazyka,
pretoze asi neporozumel lingvistickej povahe VM a v tej dobe nebola
dostatocne presne urcena zakladna abeceda VM. Odhliadnuc od autorstva
manuskriptu a od historie jeho vzniku, iba uzsia spolupraca lingvistov a
kryptologov by mohla pomoct pri konecnom vyrieseni VM. Co sa tyka mojej
teorie transpozicnej sifry, myslim si ze zatial, podla toho v akom stave sa
teraz nachadzam, neda sa vylucit jej falosnost a nespravnost. Ukazuje sa, ze
jazykom
VM by mohla byt latincina. Zatial uvazujem s moznostou, ze jedno
transpozicne heslo bolo pouzite na jeden foliant v VM. Ak vyjdu moje
statisticke testy a metoda pravdepodobneho slova sa osvedci pri pokuse
transponovat sifrovy text,
budem vas o tom ihned informovat.
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Ohladne literatury tykajucej sa stredovekej kryptografie v Cechach v 15. az 17.
storoci, vyjadril by som sa k clanku Ryba, B.: K tajnemu pismu v listech
Husovych. Sbornik historicky 1, 1953, s. 56-52, v strankach je chyba (spravne
ma byt s.46-52:)), pretoze z diskusie na mailingliste o VM vyplynulo, ze
ziadatel o informacie mal zaujem hlavne o M.
Jana Husa. Takze strucne, ide o stary znamy anticky kryptograficky system
jednoduchej substitucie, ktory pouzival cisar Augustus, a ktory si v stredoveku
zjednodusili tak, ze nahradili iba v texte samohlasky nasledujucim abecednym
znakom pri ponechani spoluhlaskovych znakov. Napr. z 9. az 11. stor. su
zname: Kbrplxs=Karolus, Thfpfklbctxs=Theofilactus, a
Rbkmxndxs=Raimundus. A M. Jan Hus pouzil v niektorych listoch
xzclff=Wyclef, pricom vsak sifru posilnil tak, ze pismeno l bolo postavene
hlavou dolu a pre prve f bol pouzity jeho zrkadlovy obraz, podobny nasej cislici
4. To by bolo nadnes vsetko, co som chcel s vami prediskutovat.
Tesim sa na dalsiu spolupracu pri rieseni VM.
S pozdravom,
Jozef
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POLSKÝ NÁLEZ, SMRT TYCHONA DE
BRAHE, atd.

a) HORČICKÝ
Námi objevený podpis Horčického i s vysvětlením je vidět jinde na tomto
portálu.
Pošta: Autor jménem PK#01 cituje Riegerův slovník naučný, Ottův slovník
naučný 1899, a jiné, na stránce
http://uair01.xs4all.nl/Voynich/Horcicky_Encycl/horcicky_enc.html a je to
tam česky! Podobně cituje o Marcim
http://uair01.xs4all.nl/Voynich/Marci_Encycl/marci_enc.html , také české
výstřižky.
Podle nich H. napsal pamflet "Konfessí katolická t. Vyznání pravé víry
křesťanské všeobecné o naději, lásce, spravedlnosti křesťanské atd." vytištěno
v Praze, 1609, 1677 and 1782. Autor také našel 3 knihy o Marcim, v češtině v katalogu České Akademie Věd, viz:
Jan Marek Marci z Kronlandu
Zapomenutý zakladatel novověké fyziologie a medicíny
Zdeněk Servít
1989 Praha, Academia ISBN 80-224- (rest is missing), 274 pages
Prof. Servit byl první ředitel (1954-1969).Prague Institute of Physiology.
(Servít,Zdenek,1913-1986)
Jan Marcus Marci z Kronlandu
Historická monografie
Josef Vinař
1934 46 pages
MUDr. et PhDr. Josef Vinař, který od "podzimku roku 1934 přednášel na
Karlově universitě ...
Joannes Marcus Marci,
a seventeenth-century Bohemian polymath
Charles university celebrates the 4 (rest is missing)
Petr Svobodný, Anna Bryson
1998 ISBN 80-7184-475-6 236 pages
b) POLSKÉ ŘEŠENÍ
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V polském tisku se objevil článek ( 3 října 2003) o badateli jménem Basik,
který tvrdí, že rozluštil VM. Cituji: " Skrze analogie s různými abecedami,
současným i starodávnými, jsem vymyslel celý systém fonologie ... uspěl jsem
v rozpoznání 45 písmen a 50 slov v mandžurském jazyce ( z Mongolska, pozn.
j. h.). je možné, že tam jsou ještě 4-5 cizích písmen, která se vyskytují jen v
cizích (nemandžurských, j.h.) slovech. Autor přiznává, že ze starou
mandžurštinu (manchu) , jen naučil z jedné knihy - důkazy řešení ovšem zatím
nikde nepublikoval :-).
c) DOHAD O SMRTI TYCHONA DE BRAHE:
V německé televizi se objevil film "Nebeské intriky" od G. and A.-L. Gildera.
Ti tvrdí, že Brahe zemřel na otravu rtutí - našli ji prý v jeho vlasech při pitvě v
Praze ( r. 1930?) Více informace, anglicky, je na:
http://www.fixedearth.com/brahe_poisoned.htm a na
http://www.metaweb.com/wiki/wiki.phtml?title=Tycho_Brahe Při pitvě se n
ašlo také olovo v okolí nosu, který prý měl ne z mosazi, ale prý ze stříbra. je
možné, že se tam rtuť dostala do krve. Podle dokumentu mu praskl močový
měchýř, a ne u císaře, u Rožmberka a neumřel hned, jak se tvrdí. Co je ale
dosud pravda, je, že v Týnském chrámě má dosud náhrobek :-).
Poznámka: V nedávné době byla v Praze skupina odborníkůz Dánska, ale
otravu nepotvrdila.
d) NICK CHTĚL VYŠETŘIT SKVRNU NA JISTÉ STRÁNCE VM
( f68r) Podle nás tam ale nebylo žádné písmo, jen skvrna, patrně se ji někdo
snažil vymazat.
e) ŠIFRY:
navrhoval jsem, že ve VM je možná transpoziční šifra, kde jsou i mezery
přemístěny. Pak se někdo zeptal, jak se to dělá - odpověď je tedy na A2.>
Jeden autor tvrdí, že to nemůže být, že by to zvýšilo entropii druhého řádu, ale
Vm má malou. Nu a co, třeba ten text vůbec žádnou entropii nepotřebuje? :-).
Ale vážně: pokud se jedná o šifru, navíc kde ani nevíme, kde končí slova,
mluvit o entropii je nesmysl. Na druhé straně nám bylo ale pogratulováno, že
jsem udělali frekvenční charakteristiku písmen ve VM - asi jako vůbec první z kompletního transkriptu.
f) JOHN STOJKO mi nabízel, kvůli podobnosti našich jazyků - je Ukrajinec
- podívat se na jeho stránku, kde soudí, že VM je psán v ukrajinštině, azbukou.
Zajímavé, je to na: http://home.att.net/~oko/home.htm
h) DISKUZE O PODVRHU: Už jsme se tu zmiňovali o "nové" teorii, že VM
je podvrh. Osobně si myslím, že to není tak snadné - musíme totiž nejprve
definovat podvrh - je to prostě něco, co předstírá, že je něco jiného. Ale VM
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nic nepředstírá, ono je opravdu psáno neznámým skriptem v neznámé řeči :). To, že tolik lidí umí kopírovat Monu Lisu, také ještě neznamená, že ta v
Louvru je podvrh :-). Podobně námitka, že steganografie ( zatajení zprávy v
textu tak, že není nápadná) ve VM není vidět, to ale může znamenat spíše to,
že je tak dobře utajená, než to, že tam žádná není :-).
i) LATINA?
Naše statistika potvrzuje, že text VM může být latinský, frekvence rozložení
písmen je neuvěřitelně podobná středověké latině. Ovšem rozluštit VM, to je
něco jiného :-).
j) NA AMAZONU VYJDE KNIHA O VM,
napsali ji Kennedy & Churchill ( ne, to opravdu není vtip, ovšem tito dva
dosud žijí a už to i inzerují
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/tg/stores/detail//books/075285996X/reviews/202-5038111-5481434
k) VETERÁNI ANGLICKÉ KONTRAŠPIONÁŽE, KTEŘÍ
ROZLUŠTILI NĚMECKOU ENIGMU
řeší tajemný nápis na náhrobku z 18ho století v Anglii, Zajímavý článek o tom
je na: http://smithpp0..tripod.com/psp/id16.html
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B.12. POKUS PSÁT PÍSMEM VM

Nově objevené adresy:
1) >http://www.borderlands.com/archives/arch/decipher.htm
Článek: DECIPHERING THE MOST MYSTERIOUS MANUSCRIPT IN
THE WORLD (by Aldrich Daimler)
Obsah:Kryptografie a steganografie ( písmo, utajené v normálním textu, viz
popis Baconovy šifry na naší stránce VM), historie VM, text Marciho dopisu,
Newboldův omyl (velmi detailní), Friedman (detailní), seznam literatury.
2) http://members.aol.com/zotzahau/VM.html
The Most Mysterious Manuscript: The Voynich Manuscript by Michael
Tice
Obsah: Historie, Dee, Bacon, vztah k Necronomikonu a Mythos, seznam lit.
3) http://rec-puzzles.org/sol.pl/cryptology/Voynich
SOLUTION TO THE /CRYPTOLOGY/VOYNICH PROBLEM by Arlet
Obsah: Historie, VM prý je podvrh Edmunda ( míněno zřejmě Edwarda :-)
Kellyho. Jinak velmi detailní rozbor starých metod luštění.
4) http://www.sacred-texts.com/alc/kellystn.htm
"THE STONE OF THE PHILOSOPHERS" by Edward Kelly
Obsah: text Kellyho knihy.
PŘÍSPĚVEK: Jan Hurych - O písmu VM zase trochu jinak.
Udělal jsem pokus: zajímalo mě, co je na tom pravda, že písmo VM je plynulé
(smooth) a elegantní. Vzal jsem na to grafické fixové pero pro kaligrafii, s
dlátovou špicí - to proto, že inkoust splývá jemně a dobře se s ním stínuje, ale
pochopitelně to není totéž, co husí brk či kaligrafické, ocelové pero se
zbroušeným, useknutým ostřím.
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Napodobil jsem první řádku z VM (folio 56r), obr. a, výsledek je na obr. b nešlo mi ovšem o jasnou podobnost písma ani "rukopisu", ale o lehkost
napodobení. S tím jsem neměl problém, psal jsem to přímo, neboť "písmena"
jsou jasně čitelná - ať už je píšeme rychle (jak si myslí pan Firth, viz příloha
P4), anebo pomalu. Takže opisovat to asi nebylo těžké, ani když opisovatel
nerozuměl textu. Co se týká spojitosti a plynulosti, myslím, že jsem se strefil
dobře (porovnej oba obrázky) - ale psal jsem to větší než je skutečná velikost
(asi o polovinu) a pak zredukoval). Co se týká věku autora, nevěřím, že by se
mi třásla ruka více než jemu - jenže já to nepsal brkem. Horší je to už se
spojováním sekcí: zcela jasně je na VM vidět - i bez zvětšení - že se často
autor přesně "nestrefil", možná ještě častěji než já :-) Co z toho vyplývá? Ne
moc: snad jen to, že "písmena" opravdu nebyla psána jedním tahem. To ovšem
nedokazuje, že moje teorie o segmentech (coby samostatných písmenech)
platí, naopak, začínám ji víceméně nedůvěřovat, jak už jsem posledně
naznačil :-). Snaha autora pečlivě spojovat dotyčné segmenty ukazuje na to, že
písmena se opravdu skládala z více segmentů - kdyby byl každý segment celé
písmeno, nestálo by mu to za to: nepřesnost sem, nepřesnost tam, četlo by se to
stejně OK.
Zajímavý je způsob stínování: brkovým perem se píše jinak než třeba
kuličkovým perem. Nějakou dobu jsem to zkoušel - je například nemožné
udělat tah směrem nahoru a ještě ho stínovat. Nožičky pera (seříznutého tak,
jak se tehdy psalo) se brání psát proti papíru a rozbíhají se - ledaže byste
zkroutili ruku o 90 stupňů nebo obrátili papír vzhůru nohama :-). Stínovat
směrem dolů jde dobře, a to buď přímo svisle či pod úhlem, dokonce i
obloukem, ať už vpravo či vlevo. V tomhle směru také nesouhlasím s panem
Prinklem (viz jeho adresa dříve na VM stránce), který sice správně dedukuje,
že číslování ve VM nepsal John Dee, ale směr, jak to popisuje, neodpovídá
tomu, co jsem zrovna vysvětlil.
Kdosi - už nevím kdo - navrhoval, že byl VM psán štětcem. To je pochopitelně
nesmysl, a důkaz je jasný každému, kdo někdy maloval (či alespoň něco
popisoval) štětcem - čáru štětcem lze také stínovat, ale její ukončení není jako
perem (zanechává jistý "ocásek"). Jinak jsem se ze svého pokusu příliš
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nedozvěděl - snad jen to, že podobná slova jsou si opravdu hodně podobná,
protože písmo je téměř "krasopisné". Souhlasím s panem Firthem, že písař
věděl, co píše - uměl to přímo číst, jinak by asi nadělal víc chyb - ale jak, to
ještě nevíme. O dopisování textu nějakým "textem navíc, ale beze smyslu" to
ale ještě nesvědčí: mezery mezi slovy jsou natolik pravidelné, že by nebylo
možno napsat třeba první písmena a zbytek dopsat - i když bylo možné napsat
si vše na papír a pak to jen opsat. Prostě opět ta zlá nejistota :-).
A ještě jedna věc: nedá se ani posoudit, zda je exemplář VM "prvopis" (a asi
unikát) či kopie - pravda, udělal jsem při opisování také jednu chybu (na
obrázku už není), ale to jsem se spletl o celé slovo dopředu :-).
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B.13. MEZINÁRODNÍ DISKUZE (2008)

INTERNATIONAL DISKUSE (červenec 2008, autor příspěvky pouze) Napsal
jsem nějaké body do mezinárodní konference.VM, které jsem zde seřadil podle
subjektů, především abych si osvěžit paměť v pozdějším období :-)
• Mnishowský:
Jedna věc mi vadí: pokud Mnishowského informace o VM (Dee a Rudolph) je
pravda, jak to, že se nikdo jiný o tom nikdy nezmínil (ani o VM) v nějaké
knize nebo v korespondenci z té doby, a ani Barešovi to nestálo za to,zmínit se
o tom Kircherovi ve svém dopise. Možná on sám o tom nevěděl ?
Bareš se naopak dělal náznaky o lékařském využití a dokonce i původu (podle
René,překlad je můj): "Ve skutečnosti je docela pravděpodobné, že některý
dobrý člověk se zájmem o skutečné lékařské vědy. když si uvědomil, že
současná metoda léčení nebyla v Evropě velmi efektivní) odešel do
orientálních krajů, kde získal nějaké egyptské l lékařské metody, částečně z
knih, částečně také z diskusí s odborníky v tomto umění, a že přinesl tuto
informaci s ním zpátky, zašifrovanou v této knize se jejími znaky. "
Samozřejmě, Bareš znal Kircherovu knihu Prodromus Coptus, věnovánou
Egyptu a možná jen chtěl tím získat Kircherův zájem :-)
Prohlášení o Mnishowského knize psané pro jeho císařského studenta českého
jazyka byla rozšířena svedlo některé k prohlášení, že to byla učebnice českého
jazyka. Teď samozřejmě víme, že nebyla a konkrétní objev Ave Maria šifry v
knize patří právem českému kryptologu panu Vavruškovi. To také ukazuje, jak
zručný Mnishowsky byl v kryptografii, skutečnost, která ještě nebyla
dostatečně zdůrazněná.
Věřím, že Mnishowsky musel vědět mnohem více o VM, tedy o které knize
Marci mluví (asi ji viděl u Bareše, atd.) Také jasně řekl, že Ferdinand mu o
tom osobně řekl - a ta část byla s největší pravděpodobností pravda - ale jak
Ferdinand věděl, že Mnišovský mluvil o VM nebo naopak? On zřejmě sám jen
citoval šeptandu, protože v 1612 (poslední datum kdy Horczicky mohl dostat
knihu od Rudolfa před jeho smrtí) bylo mu pouhé 4 roky. Po smrti Rudolfa II,
byla část jeho knihovny prodána Matyášem a na zbytek sedal prach, dokud
nebyl vypleněna Švédy v roce 1648. A protože Ferdinand neřekl, že tu knihu
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viděl , pravděpodobně Mnishowsky jen hádal.
Je možné, že by mohl být M. jeden-čas vlastníkem, který napsal Horčickéhoy
jméno do VM? Jeho historka pak by byla výsledkem jeho osobního hledání
knihy neznámého autora. Jak ale dostal knihu? On byl totiž také jeden z
Rudolfových "dodavatelů" rukopisů a po porážce Fridricha, byl hlavní úředník
pro konfiskace :-). To také dává vymazání jména Horčického do nové
perspektivy.
Způsob, jak se VM dostal do Prahy je nyní více než kdy jindy mlhavý a
můžeme klidně také hledat další. Jednou z hlavních možností je rabování a
krádeže během 30 leté války (Horczického majetku, Fridrichova majetku,
zbytků Rudolfovy sbáírky umění) Dost zajímavé je, že "podpis" v VM má
velmi blízkou podobnost k rukopisu Mnishowského, podle jeho rukopis
"Stavba sive strues Trithemiana ", nyní uloženého v Uppsale., viz článek A22.
• Kircher
Něco divného je i v tom příběhu jak Muller podvedl Kirchera falešným
rukopise - oba jistě byli konkurenti, zejména pokud jde o Čínu. Podle
některých odkazů na internetu, Muller (on není ani vždy psán stejným
způsobem v různých záznamech) napsal dokument s vymyšlenými čínskými
znaky a Kircher je "vyřešil". To se zdá být možné, ale jaké formě to Muller
vyzradil? Vypadá to spíš jako soukromý vtipy z korespondence, nafouknutý
historiky. Jistě, Kircher byl naivní, ale pokusil se Muller to zveřejnit tak
brutálně, jak se to dnes jeví? Kupříkladu Pereisc zacházel s Kircherovými
kiksy mnohem jemněji a Muller byl nakonec také "bratr kněz", předpokládám.
• "posel"
Ale kdo je "doručitelem VM", o kterém se zmínil Mnischowsky - byl to snad
Mnishowsky sám? V knize ( "Vytváření monarchie Habsburků", by RJEvans)
je Mnishowsky citován, že prohlásil: "já oficiálně hledal rukopisy spojené s
Rudolfem", on se dokonce zmínil o Rakousku, Braunauské knihovně
kemsmunsteronského kláštera. Mimochodem, to souhlasí s tím, jak kdysi
Voynich kdysi řekl Newboldovi, že našel VM v jednom rakouském zámku prohlášení, že je v naprostém nesouhlasu s oficiálním příběhu o Villa
Mondragone. Titul "doručitel rukopisu" vadí mi dost: Mnishowsky ho buď
neznal nebo ho nechtěl vyzradit Marcimu. Možná, že to nebylo důležité - ale
kdo byl teda prodávající? Mohlo by to být, že ani Rudolf to nevěděl? Nebo to
byla nějaká instituce, řekněme klášter, dále nespecifikovaná?
Koneckonců,nositel mohl být někdo jako Mnishowsky,a nakoupit rukopis jako
agent v nějakém klášteře.
"Posel", ať už to byl kdokoliv, zřejmě nebyl sám majitel. To slovo zní divně,
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skoro jako by bylo použito v nedostatku lepšího popisu. To nám moc
nepomůže, ale naznačuje to, že Rudolph zřejmě neznal majitele osobně a že
VM zřejmě ani nepatřil člověku, který přinesl VM k němu. Jinak by slovo ""
vlastník "nebo" prodávající " bylo vhodnější.
To ale může eliminovat takové prodejce, jako Mnishowsky nebo Horczicky oni jistě nepotřebovali "posla", protože by jednali s Rudolfem osobně. To
můžet aké naznačovat, že majitel nežil v Praze - jinak by mohl přinést takovou
cennost sám nebo alespoň být přítomen v průběhu transakce - a tak to zase ani
nevylučuje Johna Dee. On by se dal nazvat "poslem", byl cizinec, nebo
zejména v případě, že Mnishowsky neznal jeho jméno. Ani Marci ho necituje,
Dee je výmysl Vojniče - věděl, že Dee byl v Praze Dee a Marci cituje odkaz na
Bacona.
Také titul "posel" naznačuje, že to byl předem dohodnutý prodej - Rudolf
očekával. že VM má být dodáno k němu a peníze byly poskytnuty přímo při
transakci, pravděpodobně účetním Rudolfa. Přesto, protože Mnishowsky
pouze cituje Ferdinanda, prý sám nevěděl nic o transakci .
• Roger Bacon
Další záhada. Marci napsal: "Věřil, že autor byl Roger Bacon, Angličan." Kdo
"věřil"? Dr. Raphael, Rudolph sám nebo jen Ferdinand III? Mohlo by to
znamenat rozdíl: kdyby to bylo Rudolph, zatímco ti dva druzí nikdy neviděl i
VM a Mnishowsky zřejmě jen opakuje Co se o to, kdo věřil, že Bacon byl
autor: Řekl bych, že Marci znamenalo Rudolfa sám. Mnishowsky by si to
pouze v případě, uviděl VM nebo věděl více o VM isám (což je samozřejmě
možné), ale nemohl prostě vytáhnout myšlenku autorství Bacona z rukávu.
Mnishowsky bylo řečeno, jako info spíše Ferdinand sám, což opět vede k
tomu, Rudolph myslel, že to asi moc. Koneckonců, je tato informace obvykle
poskytovány vyzve kupujícího k nákupu :-).
• Ioannes Marci
Nikdo nepodezřívá Marciho, že by nemluvil pravdu což znamená, že
informace, které mu dal Dr. Raphael věrně pakuje.. Marci sám varuje
Kirchera, aby si svůj vlastní úsudek. Nyní, když Bacon je vyloučen a
Rudolfova vlastnictví není nikde dokumentováno, je to zhruba v době, kdy
bychom měli opustit starou provenienci a hledat některé další možnosti.
Vzhledem k tomu, že Marci a Mnishowsky "věděli", o které knize mluví,
problém je zjednodušen na otázku, zda to byla ta samá kniha, kterou vlastnil
Baresch.. Jak víme, Rudolph měl mnoho knih a protože Marci nepopisoval
knihu v detailech, můžeme se jen dohadovat. Vsadím se, že Rudolph vlastnil
celou řadu podivné rukopisů :-). A protože nevíme, jak VM dostal Horczicky a
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tatáž je později v rukou Baresche, můžeme jen doufat, že to byly stejné knihy.
Musíme založit naše předpoklady především na dopisu Marciho: ten existuje a
o Marcim je známo, že to byl vážný vědec a Kircherův přítel. On
pravděpodobně popsal přesně to, co slyšel nebo viděl. Takže nemáme důvod
mu nevěřit, protože on jen popisoval fakta, o kterých slyšel.
Marci opravdu popsal Kircherovi jen detaily , hlavně ty od Mnishowského.
Nepochybuji o tom, že to, co cituje, je přesné - i přes skutečnost, že jeho
setkání s Mnishowsky se stalo nejméně 22 let před dopisem Marciho
Kircherovi (Mnishowsky zemřel 1644), a máme několik záznamů,že Marci
ztrácel paměť ve svých pozdních letech - ale to by znamenalo, že mu něco
uniklo, ne že by si pletl jména či události.
• provenience
Moje práce o Mnishowském nebyla určena k hledání další provenience, jen
najít něco nového. Nemůžu se přihlásit ke staré verzi, protože je plná
chybějících článků, náhody a Vojničovských legend. Samozřejmě, otázka je že
další hledání je možná stejně marné. Prosím, nechápejte mě špatně: oficiální
původ je stále nejsilnější ze všech hypotézí,, ale můžeme si to ještě zesílit nebo upravit - pokud najdeme nové skutečnosti. A pravda, možná, že
nemůžeme mít už lepší. Ale ano, můžeme, pokud najdeme Barešovy vzorky
které Baresch a Marci poslali Kircherovizs VM (jak on potvrdí ve svém
dopise) (nebo se pokoušet řešit VM). Nemyslím si, že Kircher je Kircher
zahodil : mohly být ještě více informativní, než dopis Marciho. Voynich je prý
nikdy nekoupil, ani se o nich nezmínil. Mohou snad být ještě pohřbeny na
Mondragone?
Protože zde pracujeme především s indukcí, můžeme udělat výše uvedené
závěry také tak, že odstraníme možnosti, které je mohou zfalšovat. Chce to mít
další důležité reference - podpůrné důkazy by zvýšily pravděpodobnost teorie.
Řekněme, že Horczického jméno by mělo potvrdit, Rudolfovo vlastnictví. I
Voynich si uvědomil, že to není rozhodující a tak šel ještě dále a vynalezl
legendu, že to bylo součástí věnování Rudolfa samotného Teď samozřejmě ta
teorie věnování neplatí, tou jen Voynich a jeho odkaz na Rudolfa jen oslabila,
ale samozřejmě že ji nepopírá úplně. Příběh o Dee je samozřejmě Voynichův
vynález - Marci se zmiňuje pouze o "nositeli". Přesto, autora neznáme a
prvním doloženým majitelem byl Baresch, takže "Praha" by měla dát tomuto
rukopisu své jméno. Vojnič byl ovšem jen překupník.
• To, co víme o rukopise, pochází podle Voyniče hlavně ze tří zdrojů:
a) Marciho dopis, zvláště historka podle Mnišovského (informace z třetí ruky)
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b) 630 dukátů o kterých Dee napsal ve svém deníku, aniž by vysvětlil, za co je
dostal a srovnání s nějakými 600 dukáty, o kterých mluvil Mnišovský.
c) "Podpis" Horčického, který ukazuje na něj jakožto jednoho z majitelů, ale
ne už na to, že by byl autor (sotva by asi podepsal rukopis, který tak pracně
zakódoval :-) .
Všechny tři výše uvedené bodu jsou ovšem vágní, aby je mohlo být použito
jako spolehlivých zdrojů pro původ VM (tzv. provenienci). Naštěstí je zde
ještě dopis Bareše Kircherovi, o kterém Vojnič nevěděl, ten sice popisuje VM,
ale zamlžuje zdroj VM ještě víc.
Vždy mě překvapovalo, že Mnišovský měl všechnu tu informaci při ruce, když
se ho Marci ptal na VM. Pokud to byl jen drb u císařského dvora, jak to, že se
o tom nikdo jiný nezmínil ani v dopisech, memoárech či v nějaké knize?
Mnoho lidí z té doby by si jistě ve svých pamětech vzpomnělo na záhadnou a
unikátní knihu, kterou prodal Dee Rudolfovi. Prakticky každý vzdělanec té
doby, se kterým jsme se setkali (rozuměj při našem výzkumu, ne osobně:-) by
si vzpomněl, jak se takové řeči vedly u dvora, už proto, že většina z nich také
sbírala staré rukopisy. Někteří by se možná snažili i knihu koupit! Taková
šeptanda by se dokonce donesla i Kircherovi, který byl velký sběratel rukopisů
a určitě by VM měl u něj velký respekt.
Jiný bod: Marci věděl, že Bareš napsal Kircherovi - teda určitě věděl alespoň o
druhém dopise z 1639 - ale vůbec se o té šeptandě Kircherovi nezmínil, když
mu tehdy ve svém dopise Bareše doporučoval (roku 1640, kdy patrně
odpovídal na dotaz o Barešově spolehlivosti a originalitě VM). Jelikož Marci
píše "Mnišovský . . . mi řekl", pak se to muselo nutně stát, ještě než Mnišovský
zemřel (1644), Ale Marci se o tom nezmínil Kircherovi ani v pozdějších
dopisech, až v tom posledním, 22 let po Mnišovského smrti. Musíme si
uvědomit, že už když mu to Mnišovský vyprávěl, byla ta historka satrá 50 až
60 let (Dee se potkal s Rudolfem v roce 1584 a prodej by musel nastat nejspíše
v tom roce). Navíc víme, že na stará kolena Marci ztrácel paměť stejně jako
zrak.
Vzhledem k tomu, že Rudolf vlastnil mnoho rukopisů, stejně jako Dee, je
zajímavé, že Mnišovský věděl přesně, o kterém Marci mluví, aniž by ho
předtím viděl ( rukopis, ne Marciho :-) . Pravda, Marci asi viděl VM u Bareše,
ale co Mnišovský? Jak mohl vědět, že informace, kterou Marcimu sděluje, se
týká zrovna VM? Je možné, že přece jen někdy VM viděl? Bareš měl VM od
roku 1637 či dříve, mohl tedy VM ukázat Mnišovskému a dozvědět se od něj
onen drb a uvést jej sám v dopise Kircherovi, aby potvrdil autenticitu VM, což
ale neudělal.
Prohlédl jsem si ještě jednou Marciho dopis a on říká: " on (Mnišovský)... mi
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řekl, že zmíněná kniha patřila Rudolfovi II a ten dal tomu, kdo rukopis přinesl,
600 dukátů". Jenže ani Marci, ani Mnišovký se nezmiňují o Johnovi Dee - tuto
informaci přidal právě Vojnič, když si přečetl v Deeových denících o 630
dukátech , které od někoho dostal. Ovšem Dee nikdy netvrdil, že rukopis
prodal a tudíž se nemohl ani zmínit o Rogeru Baconovi, kterého si asi
vymyslel Rudolf či Mnišovský.
• John Dee
Nejzáhadnější je role Johna Dee. Vojnič zjistil onu informaci o 630 dukátech a
ano, je to teda jakýsi link až k Baconovi. Dee totiž posbíral mnoho knih v
devastovaných anglických kléšterech a ano, byl v Praze a navštívil Rudolfa.
To je ale vše a je to dost málo.
Fakta proti jsou totiž stejně silná: Dee ve svém deníku nikdy nezmínil o takové
knize, ani o zdroji oněch 630 dukátů, dokonce už vůbec ne o nějakém prodeji
Rudolfovi. A to je zajímavé, protože Dee byl jinak ve svém deníku velmi
specifický. Osobně si myslím, že Dee si nepřivydělával prodáváním rukopisů a
VM by asi byl ten poslední, který by prodal Určitě byho napadlo, že větší
hodnota té knihy je v jejím dekódování, ne v pouhém prodeji. Je také faktm, že
měl ještě mnoho rukopisů, když opuštěl Třeboň a údajně tam i některé
Vilémovi zanechal. Ledaže by byl unaven luštěním VM a raději knihu
Rudolfovi prodal, aby se nemusel trápit :-). Také se nezdá, že by mu někdy
chyběly peníze a navíc by jistě dostal od Rudolfa víc, kdyby mu knihu prodal i
s rozluštěním. Co se týká poznámky jeho syna Arthura, že Dee měl v Praze
rukopis, plný "hieroglyphics", ten byl tehdy ještě malý chlapec a navíc to mohl
být klidně jeden z rukopisů, které si Dee podržel až do smrti.
• Edward Kelley
Co se týká Kelleyho, ten už je úplně z obrazu. Víme, že si držel Glastonburský
rukopis "blízko u těla" a že jej nechtěl půjčit ani Johnovi Dee, který byl jinak
jeho partnerem. Navíc by mu rukopis vynesl daleko více peněz, kdyby mohl
stále předstírat že z něho čerpá recepty na svoji populární show "Jak dělat
zlato". Kromě toho jistě dostal od Rudolfa za své experimenty víc (šlechtický
titul, dům na Karlově náměstí a pod) takže peníze nepotřeboval. Co se týká
podvrhu, pan Rugg se mýlí: určitě by to neriskova - Kelley byl vše možné, jen
ne stupidní :-).
• Zda Bareš odmítl poslat do Říma original VM.
To se můžeme pouze dohadovat, protože žádný Kircherův dopis se v Praze
nenašel a nevíme, zda o to někdy Bareše požádal. Vypadá to ale, že první
Barešův dopis Kircherovi, v roce 1637, zůstal bez odpovědi, protože ve svém
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druhém dopise (1639) Bareš naznačuje, že se asi jeho dopis Kircherovi ztratil,
ale zdá se, že jen chce být taktní, protože ho Moretus ujistil, že dopis v
pořádku doručil. Co se týká druhého dopsiu, možná, že mu Kircher odpověděl,
protože rok na to Marci posílá Kircherovi dobrý posudek na Bareše.
S oběma dopisy Bareš poslal vzorky, teda patrně jen opsané kopsie z VM;
nezmiňuje se totiž, že by posílal i originální folia. Důvod, proč neposlal
originály, je snadno k uhodnutí - ani ve své poslední vůli neodkazuje original
Kircherovi, ale svému příteli Marcimu. Co se týká Kirchera, ten se možná
pokusil o řešení i z kopií, ale když neuspěla tak raději Barešovi ani
neodpověděl. Navíc to byla to doba, kdy musel obhajovat svůj Prodromus
Coptus, protože byl od odborníků napadán - a my víme, že se v něm
diametrálně mýlil.
• Francesco Pucci (*1540 - upálen inkvizicí 1593)
Jednu dobu se Ital Pucci přifařil k Johnovi Dee, byl na několika seáncích
(první roku 1585) a když biskup Sega pozval Dee a Kelleyho do Říma, aby
tam diskutovali svá andělská zjevení, Pucci jim navrhovali, aby šli. Mohla to
být od něj jen naivita, ale spíše zlý úmyl, protože Dee jen podezírla coby
špióna Vatkánu a věřil, že by ho zcela určitě vydali do rukou inkvizice. Jak je
vidět, s čím kdo zachází, tím také schází, sám tomu Pucci neušel. Podle
jednoho britského autora byl i Giordano Bruno zaměstnán jako špion na dvoře
královny Elizabety, když pobýval v Anglii. Ani jeho to nezachránilo do
plamenů. Zdá se také, že se provinil něčím horším než Galileo: tvrdil totiž, že
vesmír je bez konce. To by vedlo k tomu, že by se lidé ptali, kde je vlastně to
proslavené "nebe" :-).
jejich
• Pražský rukopis.
Ano, tak by se měl správně nazývat VM, protože autora neznáme a Praha bylo
první místo, kde se objevil. Oddělením dopisu od VM totiž Vojnič ztratil
možnost tvrdit i nadále, že Pražský rukopis z Marciho dopisu a jeho VM jsou
jedno a to samé. Máme totiž na to jen jeho slovo. Marciho dopis se může týkat
zcela jiného rukopisu, nepopisuje totiž vůbec nic z vlastností či obsahu
rukopisu. Vojnič to věděl a proto mu přišlo vhod zázračné objevení
Horčického "podpisu", a to přímo ve VM. Je zajímavé, že v rukopsie dnes
nemůžeme najít stopy po původním vymazání (jméno předtím nebylo vidět),
jen škody způsobené Vojničovým chemickým "zpracováním". Dnes naštěstí
máme něco, co téměř plně potvrzuje, že VM je skutečně Pražský rukopis:
Barešův dopis píše jasně o "květinách, které nejsou v nikde v Německu
známy" a navíc víme, že Marci zdědil rukopis právě po Barešovi.
Je ovšem možné, že Mnišovský byl původní majitel VM přd Barešem, který
sám vepsal Horčického jméno do VM. Jeho informace Marcimu pak může být

file:///C:/0/VM/b13.htm

2016-04-12

voynich

Page 8 of 10

výsledkem jeho osobního výzkumu. Jak se ale kniha dostala k němu? Víme, že
byl jedním z dodavatelů rukopisů pro Rudolfa a po po o Fridricha Falckého
byl také jeden z hlavních úředníků, co konfiskovali majetek poražené šlechty.
To by také mohlo vysvětlit důvod k pozdějšímu vymazání Horčického jména.
Dnes je způsob, jak se VM dostal do Prahy, ještě více zamlžen. Jak se dostal k
Barešovi, to se můžeme jen dohadovat, protože v době povstání a třicetileté
války docházelo ke mnoha krádežím ( Horčického majetku, Fridrichova
majetku, Rudolfových sbírek)
• Konfiskace po potlačení povstání.
Konfiskace byly dělány bezohledně a ve velké míře. Protestanti měli volbu" jít
do Exilu nebo konbevertovat ke katolicizmu. Ti, co měli přímo styk s
povstáním, byli popraveni, jejich majetky zabrány. Kdo šel do exilu, musel
nechat majetek v zemi a ten byl též konfiskován a prodán nebo udělěn jako
odměna. Když dnes cestujete severovýchodními Čechami, skoro všechny
zámky tam byly tehdy dány vítězným generálům, většinou Španělům a Italům,
zbytek zabral sám Valdštejn.
Zde je jeden příběh, který jsem objevil, když jsem hledal detaily o Kryštofovi
Harantovi z Polžic a Bezdružic, který také mohl přivést VM do Prahy.
Cestoval totiž do Svaté země a napsal o tom knihu - a to byl ještě Rudolf II
císařem. V roce 1599 se stal císařovým rádcem. Studoval filozofii, mluvil
několika jazyky a také skládal hudbu.
V roce 1618 se přidal k povstalcům a dostal místo v novém Direktoriu. Po
porážce byl spolu s ostatními popraven - asi halvně proto, ž epřitáhl s vojskem
až k Vídni a kanony tam ostřeloval císařovo sídlo (a rozbil pár oken). Díky
jeho reputaci byl popraven jen stětím, zatímco ostatní byli lámáni kolem a
rozčtvrceni. Jeho vlastnictví konfiskoval sám Valdštýn, ale jeho ženě majetek
zůstal, protože konvertovala ke katolicizmu. Ta později zase prodala svůj
majetek právě Valdštýnovi, který jej daroval Kartuziánskému kláštěru v Jičíně.
Později zde našli Harantovy muzikální kompozice (existují dodnes), které byly
původně při konfiskaci přehlédnuty. Vojáci totiž viděli jen papíry s nějakými
čmáranicemi - a noty neznali. Podobně mohl přežít persekuce i náš VM.
• Dee a Rudolf.
Podívejme se znova na datum údajného prodeje knihy Rudolfovi. Podle jeho
deníku - přesněji řečeno jen podle oněch 630 dukátů - to mohlo být v roce
1584. Marci se narodil až v roce 1595, Mnišovský o něco dříve, ale pořád ještě
až 1580.
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Víme, že Mnišovský o Johnovi Dee nehovořil, takže prodej se mohl s tát
kdykoliv před Rudolfovou smrtí 1612. V tom roce ještě Marci nebyl ani na
univerzitě v Praze, ale Mnišovskému už bylo 32 let a měl už nějakou kariéru
za sebou. Už v roce 1602 totiž napsal část knihy Diadochus od Paprockého a
ano, on mohl být ta osoba,která "doručila Rudolfovi rukopis". Je zajímavé, že
Mnišovský neříká "majitel", ale jen "doručovatel rukopisu", který také hned
obdržel peníze. Mohl je pak třeba přinést abotovi kláštera, který původně VM
vlastnil a od kterého měl zmocnění k prodeji!
V knize "The Making of the Habsburg Monarchy" (Robert John Weston
Evans, Jak se tvořila habsburská monarchie), na straně 361 říká autor, že "on
(Mnišovský) ...hledal rukopisy pro Rudolfa a to v klášterech Braunau a
Kremsmunsteru" v Horním Rakousku. Nu dobrá, Kremsmunster je jen jeden,
ale Braunau jsou hned tři:
1) Benedictinský klášter Braunau v Ruhrské oblasti. 1133 Adalbert
Ruhrský daloval veškerý svůj majetek biskupovi z Regensburgu aby tam
založil Augustiniánský řád
2) Braunau am Inn, l4km na jih leží Rashofen, kde je Augustinianský klášter
založený r. 1125. Město samo je též rodiště Adolfa Hitlera, tedy něco, na co
Rakušáci nejsou zrovna moc hrdí :-).
3) Jeden klášter je klášter Braunau v Čechách (Broumov) , v době
Mnišovského byl Broumov částí rakouského císařství, ale je v Čechách, ne v
Rakousku. A ještě jedna možnost: V roce 1213 král Přemysl Otakar dal nějaký
pozemek benediktinskému řádu v Břevnově u Prahy (tedy opět ne v
Rakousku).
Kdy tam Mnišovský byl, to nevíme, ale když se vrátil ze svých studií v cizině,
stal se brzo na to královským sekretářem a, zástupce císaře ve Vídni. Později
také ( 1611) změnil své jméno, protože Sebuzíni (jak se původně jmenoval)
byli většinou protestanté, a tak si dal jméno Sebuzín-Mnišovský, a přvní část
jména později ignoroval zcela. Později se stal kancléřem apelačního soudu v
Praze. To už se psal rok 1612, Rudolf umírá a tak je jisté, že v těch kláštěrech
hledal asi někdy mezi 1602 (kdy napsal Diadochos) až 1612. Ovšem
genealogii klášterů studoval už předtím.
Teoreticky by měla existovat i faktura z prodeje VM, protože kláštery si vedly
své záznamy důkladně. Dokonce stojí za to si všimnout, že všechny ty kláštry
byly starší než starodávné Glastonbury, kde nalezl Kelley zase svůj rukopis. . .
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IKONY ( výběr quire)
QUIRE je sešit z pergamenu, který je přeložen na několik stránek (něco jako tiskařský arch), do velikosti
folio. Ťukněte na modré číslo quire - uvidíte všechna folia v daném quire, ovšem zmenšená a očíslovaná
podle stránek ve VM. Quira 16 a q18 jsou prázdná, u jiných se ztratily některé folie.
KROS je tabulka převodu dvojího číslování (z čísel Beinecke skenů na čísla VM folií)
Pro detailní obrázky použijte tento link: http://beinecke.library.yale.edu/digitallibrary/voynich.html

q1
q11

q2
q12

q3
q13

q4
q14

q5
q15

q6
q17

q7
q19

q8
q20

q9
q10
zbytek KROS

Všechna folia v jednom obrázku najdete níže - ale s Beinecke číslováním. Pro převod na foliová čísla
použijte výše přístupnou tabulku KROS
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Quire Q1:
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Quire Q2:
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Quire Q3:
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Quire Q4:
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Quire Q5:
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Quire Q6:

file:///C:/0/VM/k6.htm

2016-04-12

voynich

Page 1 of 1

Quire Q7:
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Zpět na seznam ikon
Quire Q8:
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Quire Q9:
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Quire Q10:
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Quire Q11:
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Quire Q12:
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Quire Q13:
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Quire Q14 :
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Zpìt na seznam ikon
KROS - TABULKA DVOJÍHO ÈÍSLOVÁNÍ.
Originnální Beinecke skeny ( v tabulce jako B. STRÁNKA a B. SKEN) jsou na here
Protože skeny mají jiná èísla než je èíslování stránek ve VM (zde FOLIO), pøidáváme
zde tuto tabulku pøevodù. Díky patøí René Zandbergenovi, který ji první sestavil.
B.
B.
STRÁNKA SKEN FOLIO
1
1006076 f1r
1
1006077 f1v
1
1006078 f2r
1
1006079 f2v
1
1006080 f3r
1
1006081 f3v
1
1006082 f4r
1
1006083 f4v
1
1006084 f5r
1
1006085 f5v
1
1006086 f6r
1
1006087 f6v
1
1006088 f7r
1
1006089 f7v
1
1006090 f8r
1
1006091 f8v
1
1006092 f9r
1
1006093 f9v
2
1006094 f10r
2
1006095 f10v
2
1006096 f11r
2
1006097 f11v
2
1006098 f13r
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

1006099 f13v
1006100 f14r
1006101 f14v
1006102 f15r
1006103 f15v
1006104 f16r
1006105 f16v
1006106 f17r
1006107 f17v
1006108 f18r
1006109 f18v
1006110 f19r
1006111 f19v
1006112 f20r
1006113 f20v
1006114 f21r
1006115 f21v
1006116 f22r
1006117 f22v
1006118 f23r
1006119 f23v
1006120 f24r
1006121 f24v
1006122 f25r
1006123 f25v
1006124 f26r
1006125 f26v
1006126 f27r
1006127 f27v
1006128 f28r
1006129 f28v
1006130 f29r
1006131 f29v
1006132 f30r
1006133 f30v
1006134 f31r
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1006135 f31v
1006136 f32r
1006137 f32v
1006138 f33r
1006139 f33v
1006140 f34r
1006141 f34v
1006142 f35r
1006143 f35v
1006144 f36r
1006145 f36v
1006146 f37r
1006147 f37v
1006148 f38r
1006149 f38v
1006150 f39r
1006151 f39v
1006152 f40r
1006153 f40v
1006154 f41r
1006155 f41v
1006156 f42r
1006157 f42v
1006158 f43r
1006159 f43v
1006160 f44r
1006161 f44v
1006162 f45r
1006163 f45v
1006164 f46r
1006165 f46v
1006166 f47r
1006167 f47v
1006168 f48r
1006169 f48v
1006170 f49r
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5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7

1006171 f49v
1006172 f50r
1006173 f50v
1006174 f51r
1006175 f51v
1006176 f52r
1006177 f52v
1006178 f53r
1006179 f53v
1006180 f54r
1006181 f54v
1006182 f55r
1006183 f55v
1006184 f56r
1006185 f56v
1006186 f57r
1006187 f57v
1006188 f58r
1006189 f58v
1006190 f65r
1006191 f65v
1006192 f66r
1006193 f66v
1006194 f67r1
1006194 f67r2
1006195 f67v2
1006195 f67v1
f68r1
f68r2
f68r3
1006196 f68v3
1006196 f68v2
1006197 f68v1
1006198 f69r
1006199 f69v
1006199 f70r1
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7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1006199 f70r2
1006200 f70v2
1006201 f70v1
1006202 f71r
1006203 f71v
1006203 f72r1
1006203 f72r2
1006203 f72r3
1006204 f72v3
1006204 f72v2
1006205 f72v1
1006206 f73r
1006207 f73v
1006208 f75r
1006209 f75v
1006210 f76r
1006211 f76v
1006212 f77r
1006213 f77v
1006214 f78r
1006215 f78v
1006216 f79r
1006217 f79v
1006218 f80r
1006219 f80v
1006220 f81r
1006221 f81v
1006222 f82r
1006223 f82v
1006224 f83r
1006225 f83v
1006226 f84r
1006227 f84v
1006228 f85r1
1006229 f85r2
1006229 f86v4
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8
8
8
8
11
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1006229 f86v6
1006230 f86v5
1006230 f86v3
1006231 Ros.
1006232 f87r
f87v
1037112 f88r
1006233 f88v
1006233 f89r1
1006233 f89r2
1006234 f89v2
1006235 f89v1
1006235 f90r1
1006235 f90r2
1006236 f90v2
1006237 f90v1
1006238 f93r
1006239 f93v
1006240 f94r
1006241 f94v
1006241 f95r1
1006241 f95r2
1006242 f95v2
1006243 f95v1
1006244 f96r
1006245 f96v
1006246 f99r
1006247 f99v
1006248 f100r
1006249 f100v
1006249 f101r1
1006249 f101r2
1006250 f101v2
1006251 f101v1
1006251 f102r1
1006251 f102r2
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9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11

1006252 f102v2
1006253 f102v1
1006254 f103r
1006255 f103v
1006256 f104r
1006257 f104v
1006258 f105r
1006259 f105v
1006260 f106r
1006261 f106v
1006262 f107r
1006263 f107v
1006264 f108r
1006265 f108v
1006266 f111r
1006267 f111v
1006268 f112r
1006269 f112v
1006270 f113r
1006271 f113v
1006272 f114r
1006273 f114v
1006274 f115r
1006275 f115v
1006276 f116r
1006277 f116v
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OTÁZKY A ODPOVĚDI - (FAQ)

Sekce:
RUKOPIS (všeobecně)
AUTOR
JAZYKY PÍSMO
OBRÁZKY - ROSTLINY
BR>OBRÁZKY - ASTROLOGIE
OBRÁZKY - LÁZNĚ
KRYPTOGRAFIE
CIZÍ PŘÍPISKY
HISTORIE

RUKOPIS (všeobecně)
otázka

odpověď

Jak se určí stáří
rukopisu?

Jediný vědecký test byl vykonán v roce 2009
(radioaktivním uhlíkem, University of Arizona).
Rozsah (pro pergamen, ne pro písmo!) byl určen jako
léta 1404 až 1438, tedy v průměru asi kolem roku
1420. Námitky: je-li VM kopie, mohl být originál
(nemáme, ale mohl existovat a ztratit se) daleko
starší, třeba až od Bacona. Naopak kláštery
schovávaly panenské pergameny po staletí (některé se
nalezly ještě dnes), ty pak mohly posloužit k napsání
VM až daleko později. Rozbor inkoustu a barev je
založen jen na odhadu, kdy se která chemikálie prvně
historicky použila, teda je hodně nepřesný.

Je možné, že některý
pergamen byl znovu
použit?

Ano, na některých místech je vidět vymazání pergamen byl drahý, a někdy se používal už předem
použitý a vymazaný, většinou chemicky či
vyškrabaný.. Zpráva o testu neříká, zda zrovna taková
folia se nachází ve VM a zda tato folia byla použita
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při zkouškách.
Kolik folií chybí?

Můžeme se jen dohadovat, ale konečné řešení to asi o
nic nezpozdí a případný jejich nález ho asi ani
neurychlí :-)

Má VM dostatečně
textu, aby se dal
vyřešit?

Absolutní souhlas, ano, má. Ale nezapomeňme, že
neznáme písmo ani jazyk. V případě umělého jazyka
to asi stačit nebude, vzpomeňme na neschopnost
Japonců vyřešit americké depeše v indiánském
Navajo jazyce, který neznali. Podobně jto nebude
lehké, jestli bylo použito více kryptografických metod
nebo druhé zakódování. Vojenští znalci říkají, že 500
slov stačí na vyřešení depeše, jenže oni znají jazyk i
písmo a také mají často i jiné indikace k řešení
(napříkal zabavený originál :-). Navíc musíme vyřešit
i význam obrázků a astrologickách diagramů.

Za jakým účelem byl
VM napsán?

Nevíme. Mohl sloužit jako osobní deník či vědecký
zápis. Ani nevíme, zda byl psán jen pro autora nebo i
pro hrstku "zasvěcených". Dokonce ani nevíme, zda
autor chtěl, aby to vůbec někdo někdy přečetl, tj.
rozluštil.

Je VM zakódovaný?

Všeobecně se předpokládá, že ano - už jen tím, že má
neznámé písmo, což je určitý druh kódu přiřazenému
písmenům. Jsou zde indikace, že je navíc ještě napsán
v šifře nebo užívá steganografii (kódování obrázkem,
pozicí či jinak).

Jaký je účel obrázků? Co se týká rostlin, pak navzdory dohadů laiků - a
dokonce i expeertů! - tam není ani jedna rostlina,
která má všechny znaky nějaké rostliny zde na Zemi.
Navíc to asi není herbář - obrázky jsou hrubé,
nepřesné a diletantsky zbarvené jen 5 barvami . Už
Mary d'Imperio hádá, že jde o složeniny, hybridy
nebo fikci. Je možné že obrázky slouží nějakému
kódování. Naopak pro sekce "astro" and "balneo"
prostě vůbec nevíme, k čemu slouží. nejsou to typické
archeologické předpovědi ani popisy lázní :-).
A co originální vázání Existující vázání a desky nejsou originální. Kdy byly
knihy?
vyrobeny, nevíme, ale už Bareš v dopise nazývá VM
"knihou" (ex libro), někdo jiný ji zase nazývá
"kodex". Titulní stránka zřejmě chybí a zdá se, že VM
nebyl ani dokončen, soudě podle poslední stránky.
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Kde je místo původu
VM?

Nejvíce se hádá Střední nebo Severní Evropa, hlavně
podle písma a jistými prvkyvstředověkého písma.
Písmo samo je ovšem jasně umělé (či vyhynulé),
nevyskytuje se nikde jinde na Zemi. Možná ale, že
nás čeká překvapení . . .

Není VM padělek?

Je-li, pak to určitě neudělal Vojnič, mnoho
potvrzujících fakt o originalitě VM bylo nalezeno až
po jeho smrti. Navíc padělek by předstíral, že je něco,
co není. VM nic nepředstírá. - není zde ani narážka,
že skrývá nějaké tajné recepty, transmutaci kovů či
díla známých filozofů. Jistě, "padělková" teorie žije
vesele dál (viz Rugg about Kelley) , ale důkaz o
padělání zatím nikdo nenašel.

Obsahuje VM
opravdu nějaký mišmaš, text beze
smyslu?

Zdálo by se, že ano, ale zrovna tak se může jevit dítěti
čínské písmo :-). Bylo zjištěno, že VM má svá vnitřní
pravidla a formu, takže podezříváme, že určitě má
nějaký originální text, který má smysl. Na druhé
straně VM obasahuje příliš mnoho různých slov, což
by neodpovídalo přirozenému jazyku. S úsilím, které
do toho autor dal, by se asi nedřel zbytečně ještě s
kódováním: i smyslný text napsaný ve "vojničově
písmu" už sám o sobě vypadá jako miš-maš, to by mu
stačilo :-).
na začátek
AUTOR(ŘI)

otázka

odpověď

Kolik autorů měl VM Courier diokázal statisticky, že se různé sekce liší
a proč?
svým "slovníkem". K tomu přidla svůj neodborný
odhad, že i písmo je psané jinou rukou. Defakto jde
zřejmě jen o změnu rukopisu stářím, případně
opotřebovaným perem. určité sekc emusí mít jiný
slovník už tím, že se zabývají jinou oblastí: astrologie
bude mít nutně jiný slovník než botanika :-). Autor
ovšem mohl mít pomocníka či pokračovatele, ale k
vyluštění VM je "druhá ruka" celekem irelevantní.
Jsme schopni
identifikovat alespoň
toho prvního autora?

file:///C:/0/VM/m.htm
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odhadovat, snad jen "psychologický profil aujtora",
ale simplifikované písmo to ztěžuje. Jeden detail je
zajímavý: zdá se, že jméno Horčického napsal do VM
Mnišovský, soudě podle jeho zjednušeného rukopisu
(viz člůánek ZÁHADNÝ DR. RAFAEL).
na začátek
JAZYKY
otázka

odpověď

V jakém jazyce byl
psán originální text, tj.
"čistý
text" (plaintext)?

Zatím statistici neudělali žádný závěr ze statistiky
slov a jejich délky. Njeblíže je ais frekvenční
charakteristika, která se silně pdobá latině ( viz náš
článek FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY
PÍSMEN VE VM) Obráceným postupem jsem
nedostal žádný srozumitlený text, ale vyskytují se tam
zlomky latiny. To by znamenalo další zašifrování,
třeba jen velmi jednoduché (vynechání mezer mezi
slovy a rozsekání textu jinými pauzami. Určitě nejde
o víceabecední šifru, ta byl udělala plochou
charakteristiku.

Kteří by byli kandidáti Věří se, že původ VM je evropský. Latina byl tehdy
na tento jazyk?
nejběžnější jazyk (vytlačila dřívější řečtinu). I jiné
jazyky jsou možné, ne všechny ještě byly testovány.
V případě umělého jazyka jsme asi u konce s
luštěním :-)
na začátek
PÍSMO
otázka

odpověď

Je písmo opravdu
neznámé?

Nic stejného či podobného se nikde nenašlo - a nejen
to, zdá se, že bylo vytvořeno uměle.

Kdo očísloval folia? .

Při velkém zvětšení je patrné, že číslování stránek je
stejnou rukou jako jsou podobná čísla v textu, jen
pero bylo tlustší. Argument, že některé stránky jsou
číslovány mimo pořadí, by se dal lehce vyvrátit, jenže
zatím na to nebyl podán uspokojující důkaz. I autor
sám se mohl splést :-).

file:///C:/0/VM/m.htm
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Jak na vás působí VM Písmo je práce opravdového genia - elegantní, prosté
celkově?
a estetické. Bohužel písmena mají často některé
segmenty stejné, taže se musí psát odděleně - pero s
epúro každé púísmeno musí zvedat, atže se t
aekonomie jendoduchých písme ztratí :-). Jinak ale
autor byl zřejmě sběhlý pisatel, ale už ne moc zběhlý
v kreslení či malování :-)
Existují nějaké chyby Nic takového nám není známo, chyby ve slovech
či přepisy v textu?
nepoznáme a přepsání neexistují. jendi říkají, že právě
proto musí být VM originál a že autor věděl, co píše.
Ale spíše se přikloníme k názoru, že pravě opis by mít
méně chyb (obzvláště opisoval-li autor svůj vlastní
nečistopis" :-). Ovšem u písaře, který nezná písmo, by
bylo chyb daleko více. Ale zase: je-li to mišmaš,
chyby už podle definice neexistují :-)
Kódování bylo asi jen jednoduché, písmo je plynulé,
bez zpřerušení či zlomů. Pokles ku konci řádku
ukazuje, že šlo o plynulé psaní. Zajímavé je, že písaři
si v té době řádky linkovali (tj. udělali si předem
linky), ale nic takového ve VM není.
na začátek
OBRÁZKY ROSTLIN
otázka

odpověď

Jaká je kvalita
obrázků?

Obrázky zřejmě kreslil jeden člověk, ne příliš zkušený
v kreslení či pozorování věcí ( tím se nutně vylučuje
Leonardo :-). Prinitivní obrázky ale kontradiktují
eleganntímu písmu VM.. Druhá věc je to, že u rostlin
zřejmě nešlo o přesnost, sloužily-li jako kód - i osoby
tam jsou více méně jen symbolické.

A co ty kresby
rostlin?

VM obrzáky nevypadají jako herbář - srovnej krásné
rytiny v Mathiolliho herbáři ze 16 století. Navíc jsou
nepřené - ani autior by nemohl podle nich žádnou
rosltinu najít - navíc je tma jen 5 barev! Nevíme, zda
šlo o úmysl či amatérizus. našli jsme totiž ve kresbách
rostlin skryté číslice - jiné zase na stránce obrázků s
koženy, každá rosltina má jiný počet od 1 do 10. Že
by kódování?

Co víme o barvách?

file:///C:/0/VM/m.htm
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často i viditelně nesprávné. Našli jsme zabarvené
vázy, kde barva jasně maskovala čísla po ní, když
jsme různě odfiltrovlai barvy.. Výška barevných čar
odpovídala výšce čísel, a když se výška čísel měnila,
měnila se i výška maskování.
na začátek
OBRÁZKY ASTROLOGICKÉ ( a astronomické)
otázka

odpověď

doplnit

doplnit

doplnit

doplnit

doplnit

doplnit
na začátek
OBRÁZKY - LÁZNĚ (balneo)

otázka

odpověď

doplnit

doplnit

doplnit

doplnit

doplnit

doplnit
na začátek
KRYPTOGRAFIE

otázka

odpověď

Proč asi byl VM
zašifrován?

Obsah měl zůstat tajný, stejně jako písmo - nebo se to
jen předstíralo :-) Pravděpodobně ale byl obsah
nebezpečný pro autor ai čtenáře. Ovšem ty obrázky
nahýchh nymf naznačují, že nešlo o nebezpečí
obvinění z černé magie či herese.

Jsou také obrázky
zašifrované?

Samy ne, ale mohou být klíčem k nějaké šifře. Může
jít i o ...............

Co zobrazují některé

Hádalo se, že to jsou písmena neznámé abecedy, nebo

file:///C:/0/VM/m.htm
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alepsoň slabiky. Nic nepomohlo. Může ale jít o
kódová slova nebo o umělý jazyk.

Proč nejsou v textu
čárky, tečky a věty
dlouhé - jakoby
odstavce?

Zřejmě nebyly potřeba nebo by moc prozrazovaly.
Odstavce ale odpovídají délce normálních odstavců.

Proč jsou mezi
písmeny anebo co asi
znamenají?

Už jsem tu napsal, že spojené písmo by bylo
nečitelné: podobné segmenty dvou sousedních
"písmen" by by mohly splést (zda patří k prvému či
druhému písmenu. "Spojené" písmo ovšem už bylo
určitě známo v době psaní VM. Mezery meiz slovy
jsou buď opravdu mezery nebo jiné, neznámé
písmeno, nebo dokonce falešné znaky, tzv. nuly anebo jiné kúodování, pochopitelně.
na začátek
CIZÍ PŘÍPISKY

otázka

odpověď

Kolik různých lidí
psalo do VM ty
"škrábanice"?

Doplnit.

Jsou tam některé
známé "RUCE"?

Doplnit.

Doplnit

Doplnit
na začátek
HISTORIE

otázka

odpoved

Většina "fakt" jsou jen "šeptandy". I "podpis"
Co opravdu víme "bez Horčického není od něj. Víme, kdy dostal titul
pochyby"?
"Tepenec",( zemřel 1622), ale co když to opravdu
napsal někdo jiný a daleko později?
Vypadá to, že ho koupil od zloděje (Horčického dům
byl povstalci vydrancován) - určitě to nebyklo
dědictví či dar - byl totiž ještě dost maldý, když
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Horčický zemřel. Je docela možné, že původního
majitele před ním neznal. Ale že by se o něj ani
Jak dostal Bareš VM? nezajímal? Marci o tom nic neříká, ani Bareš v
dopisw Kircherovi, jen naznačuje, že by to mohl být
léčitel nebo doktor).

Jak dostal Horčický
VM?

Asi ho koupil, bohatý byl na to dost. Říkají, že
půjčoval Rudolfocvi II peníze a že ten, když nemohl
platit, mu prostě VM dal. Jiná verze je, že když
Rudolf zemřel, dostal ho jako část splátky za dluh.
Také dostal hejtmanství v Mělníce, kteroužto funkci
už ale vykonával dávno předtím.

Proč Kircher neluštil
VM?

Myslím si, že ho luštil, ale neřekl to nikomu. Kdyby
ho rozluštil, tak by se pochlubil. Ale je možné, že
myslel, že je to hoax - buď mu to namluivl Moretus,
nebo už měl zkušenost: Podvedli ho totiž i jiní a ještě
se tím chlubili :-)
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