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Jitka Lenková 

TAJEMSTVÍ VOYNICHOVA RUKOPISU 

 

Úvod 

Když p ed asem padla otázka, jakou historickou arod jnickou knihu by stálo za to 
vydat, odpov  se nabídla sama – Voynich v rukopis. Nedá se sice s naprostou jisto-
tou íct, že to je kniha arod jnická, zcela jist  to ale je v bec nejzáhadn jší rukopis na 
sv t . Je totiž napsána dosud neznámým jazykem a zatím nerozlušt ným písmem do-
pln ným ilustracemi, jejichž význam m žeme jen hádat. Nevíme, kdo byl autorem to-
hoto rukopisu a ani neznáme celou jeho historii. Fakta, která jsou o rukopise známá, 
související poznatky etných badatel , kte í se jím dosud zabývali, i n které vlastní po-
st ehy, jsem se pokusila shrnout v následujícím stru ném, ale zárove  pokud možno 
vy erpávajícím a p ehledném komentá i, a to hlavn  proto, abych ušet ila as t m z 
vás, které rukopis zaujme natolik, že se pokusíte, stejn  jako mnoho jiných, o jeho roz-
lušt ní.  

Na tomto míst  je nutné výslovn  upozornit na skute nost, že ú elem tohoto úvodu 
je pouze všeobecné uvedení do problematiky, v etn  rekapitulace nejd ležit jších hy-
potéz o vzniku a smyslu p edkládaného rukopisu, jakož i historie bádání v tomto sm -
ru, aby i neinformovaný tená  m l aspo  hrubou p edstavu o podstat  dokumentu, 
jenž získává v podob  autentického faksimile. Tato úvodní studie nemá, a vzhledem k 
rozsahu a form  ani nem že mít, ambici suplovat monografii shrnující celou historii 
bádání a veškeré analýzy, hypotézy a poznatky získané desítkami v dc  i amatérských 
badatel  celého sv ta b hem posledního století. Jelikož krom  desítek zahrani ních 
publikací, vyšlo i v eštin  n kolik knih, v nujících se Voynichovu rukopisu aspo  
áste n , a dlouhá ada lánk  zaobírajících se – více i mén  seriozn  a fundovan   

obšírn ji jednotlivými aspekty zkoumání rukopisu, v etn  r zných mystifikací a sle-
pých uli ek, nemá ani smysl je zde v plném rozsahu opakovat. 

Pro ty nejzvídav jší a nejnadšen jší jsme p ipojili  – mimo obsáhlé bibliografie  – 
i adresy internetových stránek1, které obsahují jak aktuální údaje o výzkumu Voyni-
chova rukopisu, tak mnohé teorie rozvinuté do podrobností výrazn  p esahujících rá-
mec tohoto komentá e. Ty hromady r zných spekulací by vás nem ly znervóznit, pro-
tože p i lušt ní Voynichova rukopisu, by  s ním za nete až te , máte po ád stejnou 
nad ji na úsp ch jako kdokoliv od roku 1912, kdy tento zapomenutý spis znovu spat il 
                                                      
1  Na tomto míst  je t eba zmínit p edevším stránky eského badatele Jana B. Hurycha, jenž se zkoumání 

rukopisu, v etn  konzultací a diskuzí se zahrani ními badateli, v nuje již od r. 1997: http://hurontaria. 
baf.cz/BETA/rukopis0a.pdf a http://hurontaria.baf.cz/enigma/ 
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I.   OBJEVENÍ  RUKOPISU 

Rukopis dostal svoje jméno podle amerického antikvá e a sb ratele knih polského p -
vodu Wilfrida M. Voynicha ( ti Vojni ). Ten na své výprav  za zajímavými úlovky 
navštívil roku 1912 i vilu Mondragone ve Frascati nedaleko íma, která až do roku 
1953 sloužila jako jezuitská kolej. Jezuité chovali ve vile sbírku r zných starých knih a 
mezi nimi i tento rukopis. V roce 1912 bylo naléhav  nutné vilu opravit a pot ebné 
prost edky m ly být získány prodejem ásti knih a rukopis . Tehdy se Voynichovi po-
da ilo jich asi t icet odkoupit (prost ednictvím mondragonských jezuit , brat í 
Strikland 2), mezi nimi i rukopis, který od té doby nese název Voynich v. Na t i stov-
ky dalších rukopis  od knihovny odkoupil sám papež a daroval je Vatikánské knihov-
n . Kdyby se mezi nimi ocitl i Voynich v rukopis, asi bychom se o n m už nikdy nic 
nedozv d li. (B hví, kolik takových poklad  Vatikánská apoštolská knihovna skrývá.) 
Naskýtá se samoz ejm  otázka, pro  se jezuité i papež tohoto podivného rukopisu 
vzdali. Byl to omyl, který už pozd ji nemohli napravit? O íšek, který už nemínili dále 
louskat a který vydali ve ejnosti v plen v p esv d ení, že když ne oni, tak už ho stejn  
nikdo jiný nerozlouskne? Nebo to byl zám r, aby se rukopis dostal mezi širokou ve ej-
nost? i jenom výhodn  prodali kopii spisu, jehož originál je st ežen na bezpe ném 
míst ? Vždy  jenom podle pouhého po tu pravd podobností m l rukopis desetkrát v t-
ší nad ji, že skon í ve Vatikánské knihovn  než u Voynicha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vila Mondragone 
                                                      
2  Prefektem Giuseppem Strickland-Sceberrasem a jeho bratrem Fra Paolem Strickland-Sceberrasem. 
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sv tlo sv ta. Možná je vaše nad je o n co v tší z toho d vodu, že n která bezpe n  
zjišt ná fakta ukazují na možný eský p vod rukopisu. 

Nejv tší radost mám ale v této chvíli z toho, že každý, kdo te  drží v ruce tuto kni-
hu, vycházející ke 100. výro í jejího znovuobjevení, by  o Voynichov  rukopise t eba 
až do této chvíle v bec nikdy neslyšel, si m že donekone na listovat jeho stránkami 
ve skute né velikosti a uvažovat o tom, co jím cht l asi autor íct, což ostatn  byl hlav-
ní zám r vydání toto knihy.  

Jsem p esv d ena o tom, že pokud n kdy n kdo Voynich v rukopis opravdu roz-
luští, bude to ech. Nejen proto, že rukopis možná i ech napsal, ale t eba i z toho d -
vodu, že mezinárodní loterijní spole nosti prý zkoušejí nové typy svých her práv  u 
nás. Protože když na jejich systém nep ijdou eši, tak už nikdo. Jsme prost  národ jak 
p emýšlivý, tak hravý, což jsme už mnohokrát dokázali. Když se nám dá šance. I když 
nejv tší nad je vkládám do našich botanik , astronom , astrolog , odborník  na d jiny 
alchymie, historiky v bec a zvlášt  pak do len  spole nosti Mensa, a v duchu dou-
fám, že si na tuto knihu najdou chvíli as, rozlušt ní Voynichova rukopisu m že být i 
okamžikem záblesku inspirace kohokoliv, kdo rukopis otev e.  

Autor p íslušného hesla v internetové encyklopedii Wikipedia nazval Voynich v 
rukopis  „svatým grálem historické kryptografie“.  Výstižn jší charakteristiku se mi 
zatím objevit nepoda ilo a tak jen dodám  –  hodn  št stí. 

 
 

 

Poznámka editora k ozna ení reprodukcí faksimile:  

Jelikož se rukopis nedochoval v ucelené podob  (a n které strany jednozna n  chy-
bí), jakož i proto, aby tená i naší knihy mohli bez komplikací využívat zahrani ní 
prameny, jsou jednotlivé strany faksimile íslovány / ozna eny p vodními identifikáto-
ry pod nimiž jsou evidovány v Beineckeov  knihovn  (Beinecke Rare Book and Ma-
nuscript Library) a ozna ovány v zahrani ních publikacích – nap . 20v, 20r atd.  (Levá 
i rubová stránka v otev ené knize se obvykle ozna uje písmenem v [z latin. verso  

rub, protilehlá]; pravá ili lícová stránka pak písmenem r [z lat. recto].  
 
V p ípad  vícestránkových rozkládacích folií, kdy p etiskujeme krom  celkového 

vyobrazení navíc i detailní kopie jednotlivých stran,  jsou tyto reprodukce ozna eny 
ísly dopl ujícími identifikátor folia  – tj. nap .  69v1,  69v2,  69v3  ( íslováno vždy 

zleva doprava). 
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Z dostupných, vícemén  mlhavých informací ohledn  p esunu rukopisu do Voyni-
chova vlastnictví je z ejmé, že i samotné okolnosti prodeje doprovázely tajemné, i p i-
nejmenším nejasné okolnosti, o nichž ani Voynich, ani jeho žena necht li až do smrti 
p íliš hovo it. Traduje se, že celá transakce byla uskute n na pod slibem naprostého 
utajení a toto tajemství bylo áste n  porušeno až dopisem paní Ethel Voynichové 
jejich spolupracovnici, sle n  Nillové, napsaným na smrtelném l žku, v n mž Nillo-
vé dává plnou moc k uve ejn ní Voynichovy korespondence s jezuity. Šlo o dopisy 
mezi ním a bratry Stricklandovými. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ethel Lilian Voynichová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wilfrid M. Voynich 
 

Voynich si rukopis ponechal a zabýval se jím až do své smrti v roce 1930. I jeho 
manželka, Ethel Lilian Voynichová4, rukopis opatrovala až do konce života, dalších 
t icet let. Poté ho zd dila její tajemnice Anne M. Nillová, která ho v roce 1961 prodala 
za 24 500 dolar  dalšímu newyorskému antikvá i H.P. Krausovi. Ten si rukopis cenil 
na 160 000 dolar , ale kupce na n j nenašel. Nakonec se ho v roce 1969 rozhodl daro-
vat univerzit  v Yale, kde je dodnes uchováván v Beinecke Rare Book and Manuscript 
Library  (Beineckov  knihovn  vzácných knih a rukopis )  pod katalogovým íslem 
MS 408. 

                                                      
4  Pozd ji známá spisovatelka a hudební skladatelka. Shodou okolností byla dcerou slavného britského 

matematika a filosofa George Booleho, objevitele základ  moderní aritmetiky a zakladatele matematic-
ké logiky, na kterých stojí dnešní informatika; od jeho myšlenek vedla posléze cesta k základ m pro-
gramování a um lé inteligenci. Pozn. editora. 
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Wilfrid M. Voynich (1865-1930) 
Objevitel slavného rukopisu se narodil jako Micha  
(Michail) Habdank-Wojnicz v západolitevském m s-
te ku Telšiaj3, tehdy sou ásti carského Ruska. Studo-
val na univerzitách ve Varšav , Petrohradu a 
v Moskv  lékárnictví a chemii a aktivn  se zapojil do 
proticarského hnutí. Zatímco jeho spolubojovníci Pio-
tr Bardowski a Stanis aw Kunicki byli roku 1886 po-
praveni, Voynich vyvázl jen s trestem vyhnanství na 
Sibi i. Z n j se mu poda ilo roku 1890 uprchnout a 
posléze "špinavý, hladový a bez pen z" doputoval 
p es Hamburk do Londýna. 

 
 
 
 
 
 
 

Mladý Voynich (1885) 
 

Tím skon ila dobrodružná ást jeho života.  Po revolu ním mládí si Voynich po-
angli til jméno a vydal se na dráhu spo ádaného ob ana a seriozního obchodníka 
s knihami a antikvá e. V roce 1893 se v Londýn  oženil a roku 1898 si zde otev el 
první vlastní obchod s knihami, další potom roku 1914 v New Yorku. Následující léta 
Voynich vyplnil pilnou prací,  intenzivn  se v noval starým tisk m,  katalogizoval  je a 
napsal o nich adu odborných pojednání. Rukopis, který nese jeho jméno, mu však z -
stal hádankou až do konce života. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3  hlavní m sto regionu Žemaitsko. 
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Wilfrid M. Voynich (1865-1930) 
Objevitel slavného rukopisu se narodil jako Micha  
(Michail) Habdank-Wojnicz v západolitevském m s-
te ku Telšiaj3, tehdy sou ásti carského Ruska. Studo-
val na univerzitách ve Varšav , Petrohradu a 
v Moskv  lékárnictví a chemii a aktivn  se zapojil do 
proticarského hnutí. Zatímco jeho spolubojovníci Pio-
tr Bardowski a Stanis aw Kunicki byli roku 1886 po-
praveni, Voynich vyvázl jen s trestem vyhnanství na 
Sibi i. Z n j se mu poda ilo roku 1890 uprchnout a 
posléze "špinavý, hladový a bez pen z" doputoval 
p es Hamburk do Londýna. 

 
 
 
 
 
 
 

Mladý Voynich (1885) 
 

Tím skon ila dobrodružná ást jeho života.  Po revolu ním mládí si Voynich po-
angli til jméno a vydal se na dráhu spo ádaného ob ana a seriozního obchodníka 
s knihami a antikvá e. V roce 1893 se v Londýn  oženil a roku 1898 si zde otev el 
první vlastní obchod s knihami, další potom roku 1914 v New Yorku. Následující léta 
Voynich vyplnil pilnou prací,  intenzivn  se v noval starým tisk m,  katalogizoval  je a 
napsal o nich adu odborných pojednání. Rukopis, který nese jeho jméno, mu však z -
stal hádankou až do konce života. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3  hlavní m sto regionu Žemaitsko. 
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II.  CHARAKTERISTIKA  RUKOPISU 

Popis rukopisu  

Rukopis (kodex) má pom rn  malý rozm r, 7x10 palc  (tj. cca 16 x 23,5 cm), ale ítá 
na 234 stran a je tak tém  p t centimetr  silný. Je to spisek bez desek, pokud rukopis 
desky n kdy v bec m l, jsou ztraceny, možná i úmysln  zni eny. Historie Voynichova 
rukopisu je plná mezer, není vylou eno, že byl t eba i ukraden a desky zni eny, aby 
nemohl být zjišt n p vodní majitel díla. Sám rukopis se skládá ze 17 sešit  stejného 
charakteru s r zným po tem list  (p vodn  m l z ejm  272 stran), z nichž n které mají 
rozm r n kolikanásobku b žné stránky rukopisu (18x18 palc ) a jsou poskládány na 
rozm r rukopisu. Titulní list nebo úvod chybí. Listy jsou íslovány arabskými íslicemi 
od 1 do 166. P edpokládalo se, že rukopis mohl takto dodate n  (?) o íslovat John 
Dee, ale nejspíš tomu tak není. Polský badatel Rafal T. Prinkle zjistil, že íslice 8 je 
v rukopise psána od zdola nahoru, takže jako první je napsána levá ást dolní poloviny 
íslice, následuje pravá horní ást, levá horní a pravá dolní. Dee psal své osmi ky no-

v jším zp sobem, sice stejným sm rem, ale za ínal naho e (levá horní ást, pravá dol-
ní, levá dolní a jako poslední pravá horní). Není pravd podobné, že by jeden jediný ru-
kopis, by  tak pozoruhodný, vyznamenal tím, že by v n m íslice psal úpln  jinak, než 
byl zvyklý. Stereotyp psaní íslic bývá navíc velmi zažitý a je nesnadné ho p ekonat. 
Up ímn  e eno, pro  taky. Rukopis tedy musel o íslovat n kdo jiný, než Dee, n kdo, 
kdo byl zvyklý psát osmi ky „postaru“. Mohl to být t eba i jeho druh Edward Kelley. 
Krom  jednotlivých list  jsou o íslovány i n které sešity, a to na první nebo poslední 
stran . N které listy (12, 59-64, 74,  91-92, 97-98, 109-110) zjevn  chyb jí. Je také 
možné, že další listy, p ípadn  celé sešity, se ztratily ješt  p edtím, než byl rukopis 
svázán. Rovn ž je možné, že jde o ást i poz statek podstatn  v tšího díla.  

Rukopis je napsán brkem, kterým jsou nakresleny i obrysové linky kreseb. Zdá se, 
že kresby byly vybarveny až dodate n , místy velmi nep esn  a hrub . 

 

Doba a místo vzniku  

Podle zp sobu provedení kreseb v rukopise se obecn  p edpokládá, že místem jeho 
p vodu je Evropa, nejspíše Itálie, anebo alespo , že jeho autor byl Evropanem (podle 
dalších indicií je pak autorství asto p ipisováno n kterému z eských    resp. v 

echách žijících  u enc ). 
Dlouhou dobu se všichni badatelé zabývající se Voynichovým rukopisem mohli 

spoléhat jen na "kvalifikovaný odhad", podle n jž bylo dílo datováno do 15.-17. stol. 
Jedním z vodítek bývají obvykle od vy vyobrazených osob, ty jsou zde však bohužel 
zobrazeny nahé, bez od vu. Není také vylou eno, že Voynich v rukopis není originá-
lem, ale „jen“ kopií (opisem) p vodního staršího díla, p ípadn  dokonce opisem opisu. 
Tomu by odpovídalo to, že v rukopise nejsou žádné zjevné opravy ani poznámky po 
okrajích, jak to bývá v originálech anebo v konceptech. Písa  (nebo podle vzhledu pís-
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Pr lom do ešení tohoto problému teprve v nedávné dob  vnesly moderní v decké 
metody, a vlastn  je škoda, že až nyní, když se tak mohlo stát už daleko d íve. Jak je 
možné, že datace rukopisu pomocí radioaktivního izotopu uhlíku C14 v rukopise by-
la provedena až v únoru roku 2011, když je tato metoda známa p es šedesát let? 
Nicmén  kone n  se tak stalo a tým vedený Gregem Hodgkinsem dosp l k názoru, 
že pergamen rukopisu byl ze zví ecích k ží vyroben v letech 1404 až 1438. Zárove  
bylo zjišt no, že pergamen byl popsán krátce poté, co byl vyroben, tedy p ibližn  v 
tomtéž období. 

Tomu odpovídá také zjišt ní Josepha Barabeho7,  který se zam il na použité in-
kousty a barvy a použil k jejich výzkumu sv telný mikroskop, spektrografii a krysta-
lografii.8  Zjistil, že inkoust je vyroben z dub nek, jako modrou barvu použil autor 
drcený azurit, že na hn dých a ervených odstínech má sv j podíl železo a na okro-
vých hematit. Jako pojidlo byla použita arabská guma. Tyto materiály odpovídají 
t m, které se používaly v 15. a 16. století, a naopak nebyly zjišt ny žádné materiály z 
pozd jší doby, nasv d ující nap íklad možnosti podvrhu z 19. nebo 20. stol. Barvy 
byly podle Barabeho kupodivu aplikovány s velkou pe livostí, by  výsledné kresby 
p sobí jako ledabylé a naivní. 

Pokud se spolehneme na tyto záv ry odborník  a p ijmeme za své, že Voynich v 
rukopis nebyl vytvo en p ed rokem 1404, mohli bychom jako autory vylou it všechny 
osobnosti, které se tohoto roku nedožily. Ne ešíme tím však ten p ípad, že Voynich v 
rukopis sice vznikl až po roce 1404,  ale jako opis staršího díla,  nap . spisu Rogera 
Bacona. Není také vylou eno, že i pokud je rukopis opravdu starý nejmén  ty i stole-
tí, nevznikl od prvopo átku jako podvrh. 

 
Obsah rukopisu, nám ty kreseb 

Kosmická t lesa, hv zdy, souhv zdí, nahé ženy, neznámé rostliny zakreslené však ty-
pickým „herbá ovým“ zp sobem, alchymie, léka ství – cosi jako recepty nebo horo-
skopy? V celém rukopise však není jediná obecn  známá alchymická zna ka, rovn ž 
astronomické (astrologické?) nákresy neodpovídají zp sobu, jak byly (a jsou) horo-
skopy obvykle zakreslovány. Ve v tšin  p ípad  to vypadá, jako by nejprve vznikly 
kresby a ty byly dodate n  dopln ny textem, který je „obtéká“. N které obrázky jsou 
opat eny popiskem – slovem ve vojni tin , které se potom objevuje i v textu kolem ob-
rázku. Na stránkách s rostlinami se naho e vyskytuje slovo, které by mohlo být názvem 
vyobrazené rostliny. Výskyt toho slova je omezen jen na tu jednu stránku, na jiných se 
neobjevuje. Na jiných místech ale mohly být ony podivné kresbi ky k textu p idány 
jenom proto, aby tená e svedly na scestí a zcela ho zmátly pokud jde o obsah textu. 
P esto to vypadá, že na pouhé „matení tená e“ by daly takové kresby svému autorovi 
p ece jen p íliš mnoho práce. 
                                                      
7  v decký pracovník a editel sekce v deckých zobrazovacích metod spole nosti McCrone Associates. 
8  Analýza byla vypracována na základ  objednávky Beineckeovy knihovny v laborato ích McCrone As-

sociates ve Westmontu, Ill. a Sterling Memorial Library v Yale – ve spolupráci s víde ským Institutem 
pro um ní a technologie (Institut für Kunst und Technologie, Universität für angewandte Kunst) a fir-
mou ProOmnia v lednu 2009 (projekt MA 47613, oficiální zpráva z 1.4.2009).  Pozn.editora. 
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ma dva i více písa ) tedy opsal(i) p edlohu rovnou „na isto“. V tom p ípad  by moh-
lo být stá í p vodní p edlohy ješt  o n kolik set i dokonce tisíc let vyšší, protože stej-
ným zp sobem se poda ilo až dodnes dochovat nap íklad n které antické spisy. 

Erwin Panofsky, odborník na Albrechta Dürera (1471-1528), který studoval Voyni-
ch v rukopis ve t icátých letech minulého století, je p esv d en o tom, že rukopis 
vznikl n kdy kolem roku 1470, nejpozd ji za átkem 16. století, a to v N mecku. Že by 
to byl dokonce výrobek p ímo z Dürerovy dílny? Je známo, že císa  Rudolf II. byl vel-
kým obdivovatelem A. Dürera a jeho díla piln  sbíral. 

Odborník na st edov ké herbá e Sergio Toresella5 se domnívá, že Voynich v ruko-
pis vznikl kolem r. 1460, a to v Itálii. Usuzuje tak podle podobnosti mezi písmem 
Voynichova rukopisu a italským písmem z tohoto období, tedy písmem humanistic-
kým6. 

 

 

 

 

 

 

 

St edov ká beneventána, používaná do 16.stol. v Itálii a Dalmácii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písmo humanistické 

                                                      
5  Viz Sergio Toresella: La bibliografia degli antichi erbari: metodologia e problemi. Milano 1988. 
6  Srov. James Wardrop: The Script of Humanism: Some Aspects of Humanistic Script 1460-1560. Oxford 

University Press, New York 1963. 
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soukromým deníkem mladého Leonarda (zapo atým možná již v d tském v ku), která 
byla laickou ve ejností donedávna s nadšením p ijímána, jelikož souzn la s populárním 
esoterním klišé v brownovském stylu9. 

Jedním z hlavních propagátor  teorie, že autorem rukopis je mladi ký Leonardo da 
Vinci (1452-1519) byl francouzský badatel Thierry Maugenest. Ten ve své knize Ma-
nuscrit MS 408 Voynich (2007) tvrdí, že objevil pod jedním z obrázk  na str. 70 Leo-
nard v podpis, slovo Leonardo napsané zprava doleva (jak je známo, Leonardo použí-
val zrcadlové písmo – viz obrazová p íloha níže). Další indicií Leonardova autorství je 
pro n j obrovské spektrum Leonardových znalostí, od anatomie po astronomii. 

Podle Maugenesta pochází rukopis z r. 1472, což ovšem nedávné analýzy, ur ující 
stá í použitého pergamenu a barev, zpochyb ují. I kdyby byl totiž pergamen zhotoven 
až v r. 1438, musel by i tak (za p edpokladu, že autorem je výjime n  nadané dít ) p i-
nejmenším 25 let n kde nepoužitý ekat, což je velmi nepravd podobné. Z výše uve-
dené teorie vychází i Edith Sherwoodová. Podle ní je rukopis je psán upraveným pís-
mem st edov kou italštinou a zašifrován formou anagram , které jsou konstruovány v 
podstat  náhodn , bez p esných pravidel zám ny písmen. 
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Použité písmo 

Je zcela unikátní, dosud se nikde na sv t  nepoda ilo objevit jiný zápis psaný stejným 
druhem písma. P edpokládá se, že abeceda rukopisu je hlásková, p i emž je možné ro-
zeznat 19-28 „písmen“. Je také možné, jak prokázala po íta ová analýza, že rukopis je 
sepsán dv ma r znými jazyky a používá více než jedno písmo, což by nazna ovalo 
možnost existence podvojné šifry. S touto teorií p išel v sedmdesátých letech 20. stole-
tí Prescott Currier a p ednesl ji na neformálním kongresu NSA (National Security 
Agency) ve Washingtonu. Každý dvojlist rukopisu byl podle n j napsán bu  Voyni-
chem A nebo Voynichem B a dvojlisty psané týmž jazykem byly azeny k sob . Pouze 
„herbá ová“ ást rukopisu je psána ob ma druhy písma a jazyka sou asn  a je tak je-
jich sm sí. Podle Curriera proto rukopis psaly nejmén  dv  r zné osoby, dokonce jich 
ale mohlo být i více, p t i osm. Každý z obou jazyk  rukopisu (pokud samoz ejm  
ovšem existují) je psán „svým“ písmem a k zám n  písma nedochází. Currier p ipouští 
i to, že pokud by i tak byla autorem rukopisu jen jedna osoba, mohla rukopis sepsat ve 
dvou r zných obdobích svého života. 

Další badatel, který se zevrubn  zabývá problematikou Voynichova rukopisu, Philip 
Neal, upozor uje, že ádky v rukopise (v „biologické“ sekci) vypadají, jako by byly 
psány ob ádek, že byla nejprve napsána jedna „sada“ ádek a potom do vynechaného 
místa mezi nimi vepsána druhá „sada“. 

Pozoruhodné je i to, že v celém rukopise nejsou žádné viditelné opravy – nebylo co 
opravovat, anebo p ípadné chyby v psaní byly prost  ponechány bez opravy? 

Na druhou stranu je vid t, že jednotlivá písmena nejsou psána stále stejn  silnou 
linkou. To je pochopitelné, protože pero namá ené do kalamá e nepíše stejnom rn . 
V kolísání síly tahu pera by se však m la objevovat jistá pravidelnost. V rukopise jsou 
však n která písmena a ásti textu zesíleny nepravideln , n kdy t eba jen jedno „pís-
meno“ uprost ed „slova“. Dokonce to vypadá, jako by p vodní slab  napsaný text byl 
po napsání ješt  jedno siln ji obtažen. Kdo písmena obtahoval? Sám autor, když se mu 
zdála málo z etelná? Nebo z jiného d vodu? Nebo n kdo pozd ji, p i studiu rukopisu 
tam, kde písmo vybledlo? Zdá se nepravd podobné, že by zkušený písa , jímž autor 
Voynichova rukopisu bezpochyby byl, psal tak bídn  (tak bídným perem?), že by cítil 
pot ebu jednou napsaná písmena ješt  obtahovat. Nebo skute n  byly jeho možnosti 
takto omezené, nap íklad chudobou i proto, že dlel ve v zení i v jiném pro psaní ne-
p íznivém prost edí? A pokud obtahoval písmenka n kdo jiný než autor a textu nero-
zum l, byl vždycky tak p esný, aby je obtáhl správn ? 

V tomto p ípad  mi to p ipadá jako p ílišné pitvání se v problému. Když budu mít 
rukou psaný text m  známým písmem, nep esné obtažení n kterých písmen mi neza-
brání ho správn  p e íst. Druhá možnost je však ta, že obtažená písmena mají n jaký 
zvláštní význam – mají se t eba vynechat anebo je t eba vynechat ta ostatní anebo n co 
úpln  jiného. 

A ješt  jedna mali kost. Autor rukopisu jej napsal pravou rukou. Tím ze hry o au-
torství vypadávají všichni leváci  v etn  Leonarda da Vinciho, o n mž se v této sou-
vislosti d íve také uvažovalo, s tím, že ada badatel  razila hypotézu, že rukopis je 
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soukromým deníkem mladého Leonarda (zapo atým možná již v d tském v ku), která 
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