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Manuskrypt Wojnicza – największe wśród nierozwikłanych 
wyzwań kryptologii i językoznawstwa. 

Świat pełen jest tajemniczych artefaktów, które inspi-
rują do niekończących się badań naukowych, a w ich 
wyniku, do najbardziej niesamowitych teorii. Manu-
skrypt Wojnicza to największe wśród nierozwikłanych 
wyzwań kryptologii i językoznawstwa. Jak mawia doktor 
Marek Grajek - matematyk, ceniony konsultant w zakre-

sie zastosowań kryptologii w obrocie finansowym i na 
rynkach kapitałowych, autor książek poświęconych histo-
rii kryptologii: „Enigma bliżej prawdy” (Książka Histo-
ryczna Roku 2008) oraz „Nie tylko Enigma. Ryba, która 
przemówiła” (Nagroda Złotej Róży dla najlepszej książki 
popularno-naukowej 2014) – manuskrypt Wojnicza – to 
kryptologiczny Mount Everest . 

Dorota Wielgopolan: Jest pan matematykiem i uznanym kryptologiem. 
Przez kilkanaście lat prowadził pan badania nad historią Enigmy. Stworzył 
pan solidną, rzeczową i treściwą monografię na prawie 700 stronach 
poświęconą jej złamaniu. Michał Wojnicz podobnie jak pan poświęcił ostat-
nie lata swojego życia na odszyfrowanie zakupionego od Jezuitów manu-
skryptu. Można rzec, bardzo żmudna praca obydwu panów, nomen omen 
jak na krajanów rodowodem ze Żmudzi przystało. Ale co ma wspólnego 
manuskrypt Wojnicza z Enigmą? I czy próbował pan deszyfrować manu-
skrypt Wojnicza, który poniekąd, jak wiem, jest bardzo bliski pana sercu? 
Dr Marek Grajek: Żyjemy w świecie konkurencji, ale nie wszyscy muszą się 
jej poddawać. Manuskrypt Wojnicza jest wśród kryptologów odpowiedni-
kiem Everestu wśród wspinaczy, kolejka chętnych do zdobycia szczytu jest 
tak długa, że chyba lepiej spróbować swych sił na innych górach, równie 
pięknych, nawet jeśli nieco niższych. Poza tym sądzę, że odczytanie manu-
skryptu jest wyzwaniem raczej dla specjalistów zajmujących się odczytywa-
niem wymarłych lub sztucznych języków niż kryptologów. 
Ale chociaż przez wzgląd na swoje rodzinne korzenie z Wojniczem, powinien 
pan mu się może poświęcić?
Legenda rodzinna mówi, że faktycznie nasze rodziny były skoligacone, choć 
nigdy nie zdołałem zweryfikować tej legendy. Jedna z gałęzi mojej rodziny 
faktycznie pochodzi, tak jak Wojnicz, ze Żmudzi, ale to odległe i słabo udoku-
mentowane dzieje. 
Dlaczego więc to kryptolodzy, zaraz po językoznawcach, stawiają sobie za 
wyzwanie próbę deszyfracji tego tajemniczego manuskryptu? Dlaczego on 
tak fascynuje kryptologów?
Powróćmy do analogii z Everestem. Na pytanie o przyczynę podejmowania 
ryzyka zdobycia szczytu wspinacze odpowiadają, że usiłują nań wejść, ponieważ 
jest i prowokuje samą swoją obecnością! Manuskrypt Wojnicza to dla kryptolo-
gów i ludzi zajmujących się odcyfrowywaniem zapomnianych języków lub 
tajemniczych manuskryptów taki właśnie Everest. Mój przyjaciel, amerykański 
kryptolog Craig Bauer, napisał książkę pt. „Unsolved! History and mystery of the 
world’s greatest ciphers from ancient Egypt to online secret societies” na temat 
zagadek kryptologicznych, które do dziś pozostały nieodszyfrowane. Mimo tego, 
że współcześni kryptolodzy dysponując komputerami zdołali odszyfrować 

większość historycznych 
zagadek, jest jeszcze trochę 
nieodszyfrowanych tekstów, 
które oddziaływają na 
wyobraźnię. Pierwszy 
rozdział książki autor poświę-
cił właśnie manuskryptowi 
Wojnicza, jako najważniejszej 
z nich. Jest to zdecydowanie 
największe wyzwanie, jakie 
pozostało dla kryptologów i językoznawców. Oczywiście niezależnie od 
tego, że stanowi on nie tylko podnietę intelektualną, lecz także estetycz-
ną. Jego wizualne piękno przemawia do wyobraźni artystycznej.
Skoro tak wielu kryptologów podejmuje się tego wyzwania, dlacze-
go, według pana opinii, to bardziej praca dla językoznawców?
Kryptolodzy mają sporo narzędzi pozwalających określić rodzaj 
wyzwania przed którym stają. Stosując te narzędzia zdołali potwier-
dzić, że manuskrypt najprawdopodobniej nie stanowi szyfru ani 
kodu. Posłużyli się w tym celu pojęciami z dziedziny teorii informa-
cji: redundancją i entropią. Redundancja to innymi słowy nadmia-
rowość tekstu, cecha języka naturalnego, która pozwala np. prowa-
dzić rozmowę telefoniczną przy bardzo słabej jakości połączenia. 
Słyszymy co trzecie słowo rozmówcy, ale mimo to jesteśmy 
w stanie zrozumieć sens przekazu. W kryptografii celem jest 
uniknięcie wszelkiej redundancji i sprawienie, by szyfrogram 
cechowała możliwie najwyższa entropia, czyli brak jakiegokolwiek 
porządku. Otóż analiza manuskryptu Wojnicza dowiodła, że jego 
tekst cechuje wysoki poziom redundancji. Innymi słowy, jego struk-
tura odpowiada strukturze normalnego języka, a nie szyfru. 
Ale językoznawcom również nie udało się tego języka rozszyfrować.
Bo tekst jest zapisany nieznanymi skądinąd znakami i zapewne 
w nieznanym języku. Jest to najprawdopodobniej język sztuczny, 
oparty o zasady konstrukcji odmienne niż w językach naturalnych. 

Hipotezy próbujące określić autora manuskryptu 
sięgają 2 połowy XIII wieku

EVEREST
Manuskrypt Wojnicza to dla kryptologów 
i ludzi zajmujących się odcyfrowywaniem 
zapomnianych języków, lub tajemniczych 
manuskryptów to właśnie Everest. 
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Znaleźli klucz 
do odczytania 
tajemniczego 
manuskryptu 
Wojnicza. 
Co skrywa zagadkowa 
XV-wieczna księga?

WPROST | www.wprost.pl
Źródło: Fox News| 27 stycznia 2018 r.

Naukowcy twierdzą, że są coraz bliżej wyjaśnienia 
tajemnicy manuskryptu Wojnicza. Profesor Greg Kon-
drak i jego doktorant Bradley Hauer, pracownicy Uni-
wersytetu Alberty w Edmonton w Kanadzie ogłosili, że 
przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji są w stanie 
poznać sekret jednego z najbardziej zagadkowych 
rękopiśmiennych zabytków średniowiecza. Ich 
metoda przyniosła już pierwsze, obiecujące rezultaty.

Rękopis Wojnicza to pergaminowa księga oprawiona w skórę. Na 120 
kartach, które przetrwały do dziś, znajdują się rysunki, wykresy i pismo, 
którego rozszyfrowanie do tej pory nie udawało się naukowcom. Tajemniczy 
utwór swoją nazwę zawdzięcza Michałowi Wojniczowi, polskiemu odkrywcy, 
który nabył księgę w 1912 roku od jezuitów z willi Mondragone we Frascati. 
Zagadkowy rękopis przez lata nurtował naukowców, co zaowocowało liczny-
mi próbami odszyfrowania jego zawartości. Dotychczas jednak nikt nie 
przetłumaczył zapisów sporządzonych z dużą starannością w nieznanym 
badaczom języku.
Przełom mogą przynieść badania prowadzone przez profesora Grega 
Kondraka i jego doktoranta Bradleya Hauera, którzy zastosowali metody 
komputerowe w celu odczytania tajemniczego tekstu, którego datę powsta-
nia, według badania metodą datowania radiowęglowego w latach 2009-
–2011 na University of Arizona, określono na lata między 1404 a 1438 
rokiem.
Kondrak, ekspert w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego, łączącej 
zagadnienia sztucznej inteligencji i językoznawstwa, przy pomocy swojego 
współpracownika, postanowił wykorzystać metody komputerowe w celu 
ustalenia języka oryginału. Kondrak i Hauer użyli próbek 400 różnych 
języków z „Powszechnej deklaracji praw człowieka”, by określić, w jakim 
języku powstał manuskrypt Wojnicza. Początkowo wydawało się, że tekst 
został napisany w języku zbliżonym do arabskiego, jednak zastosowanie 
dodatkowych algorytmów pozwoliło naukowcom dojść do wniosku, że 
manuskrypt został napisany po hebrajsku. – To było zaskakujące – ocenił 
Kondrak, cytowany w komunikacie Uniwersytetu Alberty. – A stwierdzenie: 
„To hebrajski”, było tylko pierwszym krokiem. Następnym jest rozszyfrowa-
nie tekstu – tłumaczył naukowiec.
Kondrak i Hauer doszli do wniosku, że Manuskrypt Wojnicza został stworzo-
ny metodą określoną przez naukowców mianem „alfagramów”, w których 
jedna fraza używana jest do zdefiniowania kolejnej. Na tej podstawie 
naukowcy stworzyli algorytm do rozszyfrowania tekstu. – Okazało się, że 80 
procent odczytanych słów znajduje się w słownikach hebrajskiego, ale nadal 
nie wiedzieliśmy, czy razem miały one jakikolwiek sens – tłumaczył 
Kondrak.
Naukowcy postanowili spróbować zrozumieć tekst za pomocą popularnego 
narzędzia – Translatora Google. Po przepuszczeniu przez tłumacz począt-
kowej frazy tekstu, otrzymali zdanie zrozumiałe gramatycznie i możliwe do 
zinterpretowania. Zdanie brzmiało: „Ona skierowała zalecenia do kapłana, 
gospodarza domu, do mnie i do ludu”.
Badacze nie chcą jednak poprzestawać na nieprecyzyjnym automatycznym 
tłumaczeniu Google'a, dlatego zapowiadają, że w celu odszyfrowania pełne-
go znaczenia tekstu muszą podjąć współpracę ze specjalistami w zakresie 
starożytnego języka hebrajskiego.

PREMIERA 
faksymile 
manuskryptu 
Wojnicza 
na Targach 
Książki 
w Poznaniu

Już 1 marca o godz. 11:30 najbar-
dziej sensacyjny manuskrypt z 
początków XV wieku, odnalezio-
ny w roku 1912 przez Polaka 
Michała Wojnicza, otworzy 
pierwszą edycję Poznańskich 
Targów Książki dla Dorosłych 
prezentując tajemna wiedzę na 
kartach faksymile.
Wydawcą jest DOM EMISYJNY 
MANUSKRIPTUM, awangardowa 
oficyna wydawnicza jedynych w 
swoim rodzaju Ksiąg Jubilerskich. 
Ksiąg będących świadectwem 
historii, nauki oraz sztuki, zapisa-
nym na kartach najstarszych 
skarbów bibliofilskich: manu-
skryptów, inkunabułów, białych 
kruków odtworzonych w nauko-
wych kopiach (faksymile).
Więcej informacji o wyemitowa-
nych dziełach znaleźć można na 
stronie internetowej www.ma-
nuscriptum.pl

www.manuscriptum.pl

Książka, 
której nikt 
nie przeczytał

Ma ponad pół tysiąca lat 
i nadal nie wiadomo, o co 
chodziło jego autorowi. 
Czy wypuszczenie na 
rynek setek kopii słynne-
go manuskryptu Wojni-
cza przyczyni się do 
rozwiązania zagadki, nad 
którą uczeni głowią się 
od pokoleń?

Manuskrypt 
Voynicha 
odkodowany?

Autor 
manuskryptu 
Voynicha 
zidentyfikowany?
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Zaprezentowano faksymile 
Manuskryptu Wojnicza. 
Do dziś go nie rozszyfrowano

Joanna Potocka | 1 marca 2019 r.

Manuskrypt Wojnicza jest uważany za jeden z 
najbardziej tajemniczych rękopiśmiennych zabyt-
ków średniowiecza. W Poznaniu po raz pierwszy w 
Polsce zaprezentowano jego faksymile, czyli wy-
konaną ręcznie, dokładną kopię.

W 1912 roku amerykański antykwariusz i kolekcjoner pochodzący z Polski - Wilfried 
M. Voynich (Michał Habdank-Wojnicz) kupił rękopis od jezuitów z Villa Mondragone we 
Frascati pod Rzymem. Liczący kilkaset stron rękopis na pergaminie pozbawiony jest tytułu, 
nieznany jest także jego autor. Według specjalistów, pierwotnie manuskrypt zawierał 136 
dwustronnie zapisanych kart, czyli 272 strony. Do dziś przetrwało 120 kart - są na nich 
rysunki przedstawiające niezidentyfikowane rośliny, diagramy astrologiczne i teksty 
w nieznanym języku, zapisane znakami. Manuskrypt znajduje się na stałe w magazynie 
biblioteki Beinecke na Yale University.

W piątek w Poznaniu po raz pierwszy 
w Polsce zaprezentowano faksymile manuskryptu, czyli wykonaną 
ręcznie, dokładną naukową kopię tego dzieła.

Manuskrypt Wojnicza uważany jest do dziś za jeden z najbardziej tajemniczych rękopi-
śmiennych zabytków średniowiecza. Mimo badań prowadzonych zarówno przez amatorów, 
jak i zawodowo zajmujących się łamaniem szyfrów specjalistów, nadal nie wiadomo, jaka 
jest jego treść. Dr Rafał T. Prinke zaznaczył, że naukowcy nadal nie są w stanie rozpoznać 
choćby języka, w jakim zapisana jest treść w manuskrypcie.

Pojawiają się także teorie, które wskazują, że tam nie ma żadnej treści, że to tylko przypad-
kowe fantazje. Natomiast jeżeli tam rzeczywiście jest jakiś tekst, to nadal nie wiadomo na 
bazie jakiego języka naturalnego on powstał. Pojawiają się hipotezy - od języków meksykań-
skich, poprzez łacinę, angielski, flamandzki, hebrajski, staromandżurski. Hipotezy - 
w dobrej wierze - publikowane były już wcześniej przez wybitnych uczonych, profesorów 
uniwersyteckich. Niestety doprowadzały one tylko do utraty prestiżu tych uczonych, ponie-
waż ich hipotezy okazywały się całkowicie nietrafione - podkreślił Prinke.

Jak dodał, "bazując na ilustracjach, wiemy, że połowa dzieła dotyczy zielarstwa - to nie 
ulega wątpliwości, ponieważ połowa to rysunki roślin opatrzone jakimś opisem. Znajduje 
się tak również część poświęcona astrologii, są też elementy farmaceutyczne, oraz najdziw-
niejszy fragment, w którym przedstawione są 'figurki kobiece' jakby w kąpieli".



www.manuscriptum.pl
Większość języków sztucznych nawiązuje 
konstrukcją i słownikiem do języków natural-
nych. Np. w esperanto rozpoznajemy przetwo-
rzone słowa zaczerpnięte z kilku języków, z racji 
pochodzenia jego autora, nawet z języka 
polskiego. Języki sztuczne używają odmiennych 
od swego źródła, najczęściej uproszczonych 
form fleksyjnych, innych wzorców budowy 
zdania, ale mimo wszystko ich zasady konstruk-
cji nawiązują do języków naturalnych. Obok 
języków naturalnych i sztucznych funkcjonują 
języki syntetyczne, konstruowane na odmien-
nych zasadach. Wyobraźmy sobie język 
w którym nie określamy rzeczowników 
w sposób naturalny, lecz tworzymy hierarchie 
kategorii. Na szczycie hierarchii sytuujemy 
kategorię obejmującą wszystkie przedmioty 
i oznaczamy ją ustalonym znakiem. Dalej 
wyróżniamy kategorie przedmiotów ożywio-
nych i nieożywionych, po czym oznaczające je, 
znaki dołączamy po znaku odpowiadającym 
wszystkim przedmiotom. Dalej tworzymy 
kolejne warstwy podkategorii, oznaczając je 
kolejnymi znakami. Stworzony w opisany 
sposób język, będzie całkowicie niezrozumiały 
dla kogoś, kto nie zna zasad jego konstrukcji. 
Biorąc pod uwagę, że manuskrypt datowany 
jest na czasy średniowiecza proszę powiedzieć, 
czy to czasy, kiedy została wynaleziona krypto-
logia?
Początki kryptologii sięgają dużo głębiej niż 
średniowiecza. Najstarsze znane nam tajemne 
pisma pochodzą z egipskich grobowców, 
z okresu około 2-2.5 tysiąca lat przed naszą erą. 
Bibliści znają rodzaj szyfrowania określany 
atbasz. Polega on na zastąpieniu pierwszej 
litery alfabetu aramejskiego ostatnią, drugiej - 
przedostatnią itd. W efekcie w aramejskim 
zapisie biblii pojawiło się określenie Szeszak, 
którego bibliści nie bardzo potrafili zinterpre-
tować. Dopiero zastosowanie podstawienia 
atbasz pozwoliło wyjawić, że za tajemniczym 
określeniem kryje się Babilon. Kryptografia jest 
naprawdę dojrzałą, choć ciągle młodą damą. 
A wracając do średniowiecza musimy pamiętać, 
że nie był to okres życzliwy dla nauki. Ówcześni 
badacze mieli sporo powodów, by swą wiedzę 
raczej utajniać niż komunikować powszechnie. 
Jedna z hipotez przypisuje autorstwo manu-
skryptu angielskiemu filozofowi średniowiecz-
nemu, franciszkaninowi - Rogerowi Baconowi, 
a przecież wyniki badania pergaminu na 
którym został spisany wskazują, że powstał 
kilkaset lat po nim?
Hipotezy próbujące określić autora manu-
skryptu sięgają 2 połowy XIII wieku, ale na 
podstawie badań fizyko-chemicznych wiemy, 
że pergamin rękopisu powstał w początku XV 
wieku, jakieś 150 lat po czasach Bacona. 
Najprawdopodobniej hipotezy dotyczące 
genezy manuskryptu nie odpowiadają faktom. 
Teoria, że manuskrypt może mieć coś wspólne-
go z Baconem, wzięła się stąd, że był on znany 
z obsesyjnego wręcz zainteresowania metodami 
utajniania wiedzy. Bacon uważał, że wiedza 
powinna być domeną zastrzeżoną tylko dla 
umysłów zdolnych udźwignąć jej ciężar. Wiedza 
to potęga, więc należy używać jej w sposób 
rozważny, a to oznacza, że nie każdy powinien 
mieć do niej dostęp. 
Gdyby jednak stał za tym Bacon, co chciałby 
ukryć w manuskrypcie? 
Na przykład recepturę produkcji prochu strzel-
niczego, która właśnie w jego czasach dotarła 
z Chin do Europy. Tak jak dzisiaj staramy się 
ukrywać tajniki produkcji broni jądrowej, tak 
i w średniowieczu sekret produkcji prochu był 
tajemnicą najwyższej wagi
Jest też wiele hipotez co do wymarłych już 
języków w jakich mógłby być napisany manu-
skrypt. Ponoć ostania hipoteza wzięta 
z przeskanowania tekstu metodą sztucznej 
inteligencji wskazuje, że jest to starohebrajski. 
Czy dopuszcza pan tę hipotezę, biorąc pod 
uwagę ilustracje nagich kobiet kąpiących się 
w naczyniach przypominjących żydowskie 
łaźnie?
W mojej opinii manuskrypt nie jest spisany 
w żadnym z języków naturalnych, lecz 
w stworzonym w sposób arbitralny, być może 
na potrzeby jednego dzieła. Wracając do pani 
pytania o obrazy nagich kobiet warto zapytać, 
czy ilustracje pozostają w jakiejkolwiek relacji 
do tekstu? Analiza cech manuskryptu wskazu-
je, że tekst powstał w innym czasie niż ilustra-
cje. Możemy dopuścić możliwość, że ktoś 

zdobył stronice pergaminu z ilustracjami 
i nadpisywał na nich tekst. Treść manuskryp-
tu może, ale nie musi być powiązana z ilustra-
cjami.
Podział manuskryptu na działy tematyczne jest 
więc też umowny?
Został oparty na treści ilustracji, ale to ryzykow-
na hipoteza. Z drugiej strony ich znaczenie 
można powiązać z różnymi aspektami średnio-
wiecznego pierwowzoru współczesnej nauki, 
czyli alchemii. Weźmy na przykład rozdział 
opatrzony ilustracjami gwiazd i planet, alchemi-
cy wierzyli w oddziaływanie ciał niebieskich na 
procesy, które dzisiaj określilibyśmy mianem 
procesów fizycznych. Jeszcze łatwiej uzasadnić 
związek z alchemią części botaniczno-przyrod-
niczej, alchemicy często warzyli wywary z rozma-
itych ziół, na dobrą sprawę byli kimś w rodzaju 
proto-lekarzy. W zasadzie ilustracje we wszyst-
kich sekcjach mają jakiś związek z alchemią, co 
tłumaczy zainteresowanie manuskryptem ze 
strony jego najbardziej znanego posiadacza 
– cesarza Rudolfa II.
A według pana hipoteza o wiadomości pozosta-
wionej przez przybyszów z innej cywilizacji ma 
jakikolwiek sens?
Przybysze z innej galaktyki wydrukowaliby 
swoje przesłanie do ludzkości raczej używając 
swojej galaktycznej drukarki, a nie sięgając po 
pomoc kilku skrybów. Nie ma jakiegokolwiek 
powodu, by drukując swój manifest zmieniali po 
drodze czcionkę w galaktycznym edytorze 
tekstu.
Co ma pan na myśli mówiąc „kilku skrybów”? 
Jaka jest więc pana teoria na proweniencję 
manuskryptu? 
Zróżnicowanie sposobu zapisu poszczególnych 
znaków manuskryptu sugeruje, że jego sekcje 
zostały zapisane przez kilku różnych skrybów. 
Co więcej, tekst w sekcjach, które wyszły spod 
pióra różnych skrybów daje nieco odmienny 
obraz statystyczny języka. Całość wygląda tak, 
jakby manuskrypt został zapisany przez grupę 
ludzi pracujących zespołowo pod nadzorem 
kogoś, kto zaprojektował znaki sztucznego 
języka i sformułował jego gramatykę, po czym 
przekazał reguły wykonawcom. Stworzone 
prawa języka musiały być jednak dość elastycz-
ne i podlegały interpretacji ze strony skrybów, 
toteż możemy dostrzec różnice w stylu części 
manuskryptu pisanych ręką różnych skrybów. 
Nie ośmielę się sformułować hipotezy, czy ich 
twór stanowił jedynie sztukę dla sztuki, czy też 
kryje się w nim jakaś treść. Jedno jest pewne; 
z punktu widzenia metod analizy stosowanych 
przez kryptologów, tekst został zapisany przez 
kilku ludzi, a fragmenty, które wyszły spod ich 
piór różnią się wzajemnie.
Kilku piszących? Ilu mniej więcej?
Mniej niż 10 skrybów. Wygląda to tak, jakby 
twórcom spisującym manuskrypt dano tylko 
ogólne wytyczne dotyczące jego formy i treści, 
pozostawiając sporą swobodę co, lub jak mają 
zapisać. Co ciekawsze, różnice stylu nie pokry-
wają się z umownymi granicami pomiędzy 
rozdziałami. 
Ale dlaczego ktoś miałby angażować aż tyle rąk 
do pracy?
Spisywanie manuskryptu w sztucznym języku, 
zapisanym sztucznymi znakami musiało być 
tak pracochłonnym zadaniem, że udział kilku 
skrybów był zrozumiały. To zresztą kolejny 
argument przeciwko autorstwu Rogera Bacona 
lub dowolnego innego pojedynczego człowieka. 
To z pana inicjatywy doszło do budowy pomni-
ka poznańskich kryptologów od Enigmy. Dziś 
jest pan doradcą powstającego w Poznaniu 
Centrum Szyfrów. Czy uważa pan, w świetle 
swoich doświadczeń, że pierwszy egzemplarz 
naszej faksymile manuskryptu Wojnicza powi-
nien znaleźć się w tym centrum kryptologii?
Sądzę, że byłoby logiczne, gdyby Centrum 
Szyfrów żegnało zwiedzających częścią prezen-
tującą nierozwiązane dotąd zagadki kryptolo-
gii. A ponieważ manuskrypt Wojnicza pozosta-
je do dnia dzisiejszego największym wśród 
nierozwikłanych wyzwań tej dziedziny, byłoby 
naturalne, by narrację tej części zbudować na 
jego fundamencie. Tym bardziej, że wyzwanie 
manuskryptu zawdzięczamy naszemu rodako-
wi, człowiekowi o równie fascynującym życio-
rysie jak historia księgi, którą udostępnił 
światu. 
Bardzo dziękuję! Nie jestem co prawda krypto-
logiem ale po rozmowie z panem, wdrapała-
bym się również na ten Mount Everest…
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Manuskrypt Wilfrida Michaela Voynicha to jeden z najbardziej 
zagadkowych artefaktów świata. Z księgi przetrwało 120 stron. 
Spisano ją na pergaminie w nieznanym języku i ozdobiono niezro-
zumiałymi ilustracjami.

Księga jest przechowywana w bibliotece Uniwersytetu Yale. Od prawie stu 
lat spędza sen z powiek naukowcom i entuzjastom tajemnic, historykom, 
bibliofilom i kryptologom. Kto, kiedy i w jakim celu napisał manuskrypt 
Voynicha? Jak w lutym 2011 roku podał serwis naukowy ScienceDaily, 
uczonym z University of Arizona nareszcie udało się jednoznacznie ustalić 
datę powstania manuskryptu Voynicha. Do badań użyto najnowocześniej-
szego na świecie sprzętu ze specjalistycznego ośrodka NSF Arizona Accele-
rator Mass Spectrometry.

Własny alfabet i słownictwo 
Wykorzystując metodę datowania radiowęglowego, zespół kierowany 
przez chemika i archeologa, dr. Grega Hodginsa, stwierdził, że pergamin, 
na którym spisano księgę, pochodzi z początku XV w. Tajemniczy manu-
skrypt jest więc dużo starszy niż dotąd sądzono. Stworzenie go przypisywa-
no anonimowemu autorowi z końca wieku XVI, na przykład słynnemu 
angielskiemu alchemikowi, szpiegowi i awanturnikowi, Johnowi Dee. 
Dzięki analizom Hodginsa, wiadomo, że owce, z których skór wykonano 
pergamin, wypasano już w czasach bitwy pod Grunwaldem. Wiemy już, 
kiedy powstał manuskrypt Voynicha, o czym jednak mówi ta zagadkowa 
księga? Zaraz poznamy tę wiedzę tajemną, bo jak 2 grudnia 2011 roku 
podał serwis Fox News, kod manuskryptu Voynicha został złamany. Tajem-
nica manuskryptu Voynicha nareszcie odkryta! Tak w każdym razie twier-
dzi Veikko Latvala, biznesmen i wizjoner z Finlandii. Latvala określa siebie 
jako bożego proroka i właśnie dzięki boskiej pomocy jedną z najbardziej 
tajemniczych ksiąg świata udało mu się odkodować. Z kolei słowa fińskiego 
proroka przekazuje światu jego rzecznik, Ari Ketola, dotąd wspólnik w 
interesach Latvali. - Znaki, którymi spisano manuskrypt Voynicha, opisują 
fale dźwiękowe i sylaby wokalne - wyjaśnia zagadkę rękopisu Ari Ketola. - 
Język tej książki jest dość złożony. Sylaby dźwiękowe zapisano mieszanką 
języków hiszpańskiego i włoskiego. Inne fragmenty są równie złożone. Te 
komplikacje mają swe źródło w języku, jakim posługiwał się autor manu-
skryptu. Ten człowiek mówił w rzadkim dialekcie babilońskim, używanym 
na niewielkiej powierzchni Azji Mniejszej. Autor nie wiedział, jak zapisać 
swą wiedzę, więc musiał stworzyć własny alfabet i słownictwo. Jednocze-
śnie zapis ma formę skrótów, jak te stosowane w stenografii. 

O czym jednak mówi księga? 
- Książka ta jest dziełem życia zapomnianego dziś uczonego - oświadczył 
Ketola, przekazując ustalenia fińskiego wizjonera. - To naukowa publikacja 
medyczna, a wiedza w niej zawarta będzie przydatna i dziś. Pisarz był 
naukowcem. Ten botanik, aptekarz, astrolog i astronom znacznie wyprze-
dzał swe czasy. Księga ta zawiera także proroctwa, wiedzę, której za życia 
autora ludzkość jeszcze nie miała. Innymi słowy manuskrypt Voynicha ma 
być tomem dotyczącym zastosowania roślin do celów medycznych 
i w innych gałęziach nauki. Zdaniem Latvali, w księdze zawarto opis 16 
tysięcy 152 roślin. Przykładowo, rosnące podobno dziś na obszarze Etiopii 
serce ognia „sprawia, że skóra jest piękna”. Z oleju wyciskanego z pąków 
sporządza się maść, która likwiduje zmarszczki, napar z kwiatów zapobiega 
stanom zapalnym. Roślina ta ma być nieduża, wysoka na 10 cm, jasnozielona, 
lubiąca suche i gorące obszary. Jak dotąd, naukowcy tej rośliny nie odkryli, 
ale według Latvali, przyjdzie czas, kiedy to botaniczne proroctwo się spełni. 

Fin ma kontakt z Bogiem? 
Przez prawie sto lat legion kryptologów próbował rozszyfrować rękopis. 
Bez skutku. Jak więc udało się to Finowi? Odpowiedź jest prosta. Latvala 
ma bezpośredni kontakt z Bogiem. - Żaden zwyczajny człowiek nie potrafi 
odkodować tej księgi, bo nie ma kodu lub metody, pozwalającej odczytać 
zawarty w niej tekst - wyjaśnia za swego wspólnika Ketola. - Wynika to z 
faktu, że manuskrypt spisany jest w języku metafizycznego kanału 
proroctw. Osoby z takim darem to rzadkość, jednak od tysiącleci zawsze 
była któraś z nich na Ziemi. Teraz tę rolę pełni pan Veikko Latvala. Krypto-
lodzy do ustaleń Fina podchodzą z wielką ostrożnością i odmawiają 
komentarzy w sprawie wniosków Latvali. 
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Badacze próbowali złamać szyfr 
zastosowany w tej książce przez 
setki lat. Jak dotąd jednak, 
tajemniczej księgi nie udało się 
odczytać nikomu z wyjątkiem 
Indiany Jonesa. Niedawno jednak 
w badaniach nad nią nastąpił prze-
łom i odkryto, że jej prawdopodob-
nym autorem jest żydowski medyk 
żyjący w północnych Włoszech 
w XV wieku.

Naukowcy datują powstanie rękopisu na lata 
pomiędzy 1401 a 1438 rokiem (do pomiarów użyli 
metody szacowania czasu rozpadu izotopów 
węgla). Określa się go mianem manuskryptu 
Voynicha nie od nazwiska twórcy, lecz na pamiątkę 
jego odkrywcy. To właśnie on – Michał Wojnowicz 
– upowszechnił informację o rękopisie po tym, jak 
go zakupił u jezuitów w 1912 roku. Co wiadomo 
o księdze? Właściwie niewiele.

Księga składa się z ilustracji i ich podpisów. Na 
podstawie stworzonej przez naukowców klasyfika-
cji rysunków stwierdzono, że księga składa się 
z kilku części: zielarskiej, astronomicznej, biolo-
gicznej, kosmologicznej i farmaceutycznej. Bada-
cze czule pochylający się nad tym dziełem są 
podzieleni: niektórzy z nich uważają, że księga 
w całości jest rodzajem demistyfikacji, a zawarte 
w niej treści to jedynie ciąg przypadkowych 
znaków, które nie mają żadnego znaczenia. Inni 
uważają, że zawiera zbiór informacji stanowiących 
próbkę wiedzy swego czasu tajemnej.

Do tej ostatniej grupy, która wierzy, że manu-
skrypt Voynicha warto poddać analizie, należy 
Stephen Skinner, badacz specjalizujący się w bada-
niu średniowiecznych rękopisów. Skinner uważa, 
że książkowe ilustracje zawierają wskazówki odno-
śnie tego, kto jest ich autorem. Jeżeli okaże się, że 
wypracowany przez niego kod jest prawidłowy, być 
może będzie można również użyć go do odczytania 
całej księgi.

Skąd konkluzje Skinnera, w których identyfikuje 
on autora manuskryptu jako mieszkającego we 
Włoszech żydowskiego medyka? Badacz wywnio-
skował to, wnikliwie przyglądając się ilustracjom 
przedstawiającym nagie kobiety zażywające kąpie-
li w wypełnionych zielonymi płynami basenach. 
Jego zdaniem można dopatrywać się w nich odnie-
sień do publicznych żydowskich łaźni nazywanych 
mikvah, które nadal są miejscem oczyszczenia 
kobiet po porodzie lub menstruacji w środowi-
skach ortodoksyjnych Żydów. Według Skinnera 
łaźnie te były jedynymi miejscami, w których euro-
pejskie kobiety kąpały się nago w czasach średnio-
wiecza.

Jako jeden z dowodów na poparcie swojej tezy 
Skinner przywołuje brak jakichkolwiek chrześci-
jańskich symboli w manuskrypcie. To dość niezwy-
kłe w czasach, kiedy szalała inkwizycja.

Badacz uważa, że autorem był 
żydowski medyk, ponieważ ilustracje 
w części zielarskiej i astronomicznej wskazują na 
to, że stworzyła je osoba wnikliwie znająca tę tema-
tykę. A taką wiedzą w średniowieczu mogli 
pochwalić się przede wszystkim medycy.

A skąd pewność, że autor miesz-
kał we Włoszech? Zdaniem Skinnera 
wskazuje na to ilustracja przedstawiająca 
fortyfikację. Taki jej typ stosowano w XV wieku 
jedynie w zamkach leżących na północy Włoch, 

na przykład w okolicach Pizy. Warto podkre-
ślić, że w tej części Włoch mieszkało wówczas 
bardzo wielu Żydów.

Skinner podkreśla, że jego teoria wymaga dodat-
kowych analiz i wsparcia ze strony innych naukow-
ców, ale deklaruje, że jest pewny na 85% jej słusz-
ności. Jeżeli ma rację, tajemnica, której rozwikła-
niem zajmowali się specjaliści od co najmniej 1912 
roku, zostanie wreszcie odkryta. A dzięki temu 
możliwe, że poznamy treść całego manuskryptu 
Voynicha, który kto wie, jakie sekrety ujawni 
naszym ciekawskim oczom.

Skąd konkluzje Skinnera, w których identyfikuje on autora manuskryptu jako mieszkającego 
we Włoszech żydowskiego medyka? 
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Tajemnica rękopisu 
z polskim wątkiem 
w tle

Współczesna historia manuskryptu liczy 
sobie wiek z małym okładem. W 1912 r. kupił go 
antykwariusz Wilfrid Voynich, znalazłszy 
wśród szeregu starych dokumentów we 
włoskim Frascati (pozostałości jezuickiego 
księgozbioru w willi Mondragone, dawnej 
rezydencji papieskiej).

Na manuskrypt składa się ponad 100 welino-
wych stronic w oprawie ze skóry. Dokładną ich 
liczbę trudno podać, bo niektóre są rozkłada-
ne, innych zaś wyraźnie brakuje. Są zapełnione 
równym, starannym pismem (doliczono się 170 
tys. znaków) oraz ilustracjami. Te ostatnie są 
zróżnicowane: kwiaty i inne rośliny (nieziden-
tyfikowane), symbole alchemiczne, gwiazdy, 
ale także: nagie postaci kobiece w kąpieli...

Po śmierci Voynicha rękopis trafił do Bibliote-
ki Ksiąg Rzadkich i Rękopisów (Beinecke Libra-
ry) Uniwersytetu Yale. Od niedawna można go 
obejrzeć także online. Wiadomo, że pochodzi 
z pierwszej połowy XV stulecia, bo to ustalono 
metodą datowania radiowęglowego. Nikomu 
jednak nie udało się ustalić, kto jest autorem 
dokumentu ani co jest w nim napisane.

Mistyfikacja czy aztecki trop?
W XX wieku manuskrypt badali m.in. krypto-

lodzy i językoznawcy. Przez parę dekad 
przyglądał mu się np. słynny William Fried-

Rośliny, gwiazdy i nagie kobiety

Nie wiadomo, kto i gdzie go napisał. Nie umiał go rozszyfrować sławny 
kryptolog. Niebawem powstanie blisko 900 precyzyjnych replik manuskryptu 
Voynicha – tylko czy poszerzenia grona jego odbiorców pozwoli rozwikłać 
zagadki, nad którymi naukowcy bez skutku głowią się od dziesięcioleci?

man – znany ze złamania szyfru japońskiej 
maszyny "Purple" podczas II wojny światowej. 
Nawet on dał za wygraną.

W końcu pojawiły się nawet tezy, że nie sposób 
się doszukać w rękopisie Voynicha jakiejkol-
wiek sensownej treści; składa się na niego raczej 
ciąg przypadkowych znaków, a dokument jest 
wręcz wyrafinowaną mistyfikacją.

Jednak parę lat temu dwaj naukowcy (jeden 
to fizyk teoretyczny) z University of Manche-
ster opisali w piśmie "Plos One" swoje badania 
statystyczne, na podstawie których orzekli, że 
rękopis zawiera sensowny przekaz. Nie udzieli-
li jednak odpowiedzi na pytanie, jakim 
językiem go spisano i jak go przetłumaczyć.

Z kolei w 2014 r. dwaj amerykańscy uczeni na 
łamach periodyku botanicznego postawili 
tezę, że tekst musi być dialektem języka aztec-
kiego. Wyszli od obserwacji, że rośliny przed-
stawione w manuskrypcie to flora rodem 
z Ameryki Środkowej i występująca tylko tam. 
Jedną z tych roślin skojarzyli z tzw. manu-
skryptem Badianusa (Meksyk, XVI w.), który na 
łacinę przetłumaczono z azteckiego języka 
nahuatl. Ten zaś w czasach przed hiszpańskimi 
podbojami stanowił w tej części świata język 
powszechny.

Rękopis Voynicha nie jest wprawdzie spisany 
w nahuatl, jednak naukowcy twierdzili, że 

rysunki ziół są w obu doku-
mentach dość podobne. A i 
udało im się zidentyfikować na 
ilustracjach – jak twierdzą – 
fiołka dwubarwnego, pocho-
dzącego z Ameryki.

Jeśli manuskrypt w istocie 
pochodzi z Ameryki prekolum-
bijskiej, wydaje się unikatem. 
Konkwistadorzy nie poprzesta-
li wszak na mordowaniu 
miejscowych i grabieniu ich 
złota, ale także bezlitośnie 
niszczyli zabytki ich kultury – 
w tym także księgi.

Dodajmy, że są i tacy naukowcy, którzy aztecki 
trop kwestionowali. Jeden z nich utrzymywał, że 
namalowane rośliny mogą być równie dobrze 
fikcyjne, tzn. przypominać istniejące, a nawet 
gdyby były prawdziwe – nie jest wcale powie-
dziane, że autor rękopisu pochodził z Ameryki 
Środkowej.

600 dukatów od cesarza
Przy założeniu, że manuskrypt Voynicha 
rzeczywiście pochodzi z Ameryki Środko-
wej, nierozstrzygnięte pozostaje pytanie, w 
jaki sposób ten bezcenny dokument dostał 
się do Europy. To, co działo się z nim 
później, jest nie mniej fascynujące niż 
tajemnica jego zawartości.

Udokumentowane źródła, które wspominają 
o nim jako pierwsze, pochodzą z XVII wieku. 
Pisał o nim Georg Baresch, praski alchemik – 
pierwszy ze znanych dysponentów dokumen-
tu. Nie umiał go przetłumaczyć, więc wysłał 
prostą próbkę do jezuity Athanasiusa Kirchera 
(wybitnego uczonego swoich czasów), 
o którym wiedział, że bada m.in. hieroglify 
egipskie. Manuskryptem z pewnością rozpo-
rządzał też Jakub de Tepenec – medyk 
i znachor Rudolfa II Habsburga, cesarza 
Austrii Czech i Węgier (świadczy o tym podpis 
na okładce, rozpoznany dopiero po stuleciach 
przez Voynicha).

Cesarz kupił dokument za 600 dukatów. Nie 
do końca wiadomo, czy zrobił to jako miłośnik 
sztuki i zabytków, czy jako obsesyjny miłośnik 
astrologii, okultyzmu itp. Przez jakiś czas 
uważano nawet, że manuskrypt powstał 
właśnie w tamtym czasie – jako zręczne 
fałszerstwo, w jakimś sensie "na potrzeby" 
cesarza.

Wiemy, że ok. roku 1665–1666 rękopis 
– wysłany przez rektora Uniwersytetu Karola 
w Pradze, Jana Marka Marciego – trafia w ręce 
Kirchera. Tu ślad po dokumencie urywa się na 

ponad dwa stulecia. Potem zdobywa go 
Voynich.

Także on jest ciekawą postacią. Pochodzi ze 
żmudzkiej szlachty (herb Habdank-Wojnicz), 
ale jest zwolennikiem socjalistycznej rewolucji. 
Dołącza do I Proletariatu Ludwika Waryńskie-
go, ale po carskich aresztowaniach trafia 
najpierw do Cytadeli, a potem na zsyłkę w głąb 
Rosji. Stamtąd ucieka i przedostaje się do 
Londynu, gdzie zaczyna działać w branży 
antykwarycznej (będzie pracować w tym zawo-
dzie także po emigracji do USA). Jego nowe 
imię Wilfrid to w istocie pseudonim z czasów 
działalności w Proletariacie.

Tajemnica w 898 egzemplarzach
Wiadomo, że Voynich niechętnie mówił 
o pochodzeniu manuskryptu, ale sam go badał. 
Ustalił niewiele – tak jak wielu znawców, 
którzy robili to po nim.

Do niedawna dostęp do tajemniczego rękopi-
su miało niewielu naukowców. Jednocześnie 
zainteresowanie nim było ogromne: do biblio-
teki Beinecke ciągle przychodzą setki listów od 
ludzi, którzy są przekonani, że rozwikłali 
tajemnicę jego pochodzenia. A znakomita 
większość wizyt na stronach internetowych tej 
instytucji dotyczy manuskryptu.

Po udostępnieniu rękopisu online przyszła 
pora na jego reprinty. Prawo do nich uzyska-
ło niewielkie hiszpańskie wydawnictwo 
Siloe. Powstanie dokładnie 898 egzemplarzy 
(liczba nie jest przypadkowa – chodzi o 
palindrom), które będą wiernie odwzorowy-
wać oryginał, wliczając w to rozdarcia, plamy 
czy braki.

Ochota na obcowanie z jedną z najbardziej 
tajemniczych książek w historii ma swoją cenę. 
Każdy z egzemplarzy będzie kosztować ok. 8 
tys. euro. Dużo? Jedna trzecia egzemplarzy już 
została wykupiona drogą przedpłaty, chociaż 
ujrzą światło dzienne za półtora roku.

ONET | www.kultura.onet.pl
Mateusz Zimmerman| 8 września 2016 r.

W 1912 r. amerykański antykwariusz i kolek-
cjoner pochodzący z Polski - Wilfried M. 
Voynich (Michał Habdank-Wojnicz), kupił 
rękopis od jezuitów z Villa Mondragone we 
Frascati pod Rzymem. Liczący kilkaset stron 
rękopis na pergaminie pozbawiony jest tytułu, 
nie znamy także autora. Jak się wydaje, pierwot-
nie zawierał 136 dwustronnie zapisanych kart, 
czyli 272 strony. Do dziś przetrwało 120 kart - są 
na nich rysunki przedstawiające niezidentyfi-
kowane rośliny, diagramy astrologiczne i teksty 
w nieznanym języku, zapisane dziwnymi znaka-
mi. Manuskrypt znajduje się w magazynie 
biblioteki Beinecke na Yale University, ale 
został udostępniony w formie cyfrowej na jej 
stronie internetowej.

Manuskrypt Voynicha uważany jest za jeden z 
najbardziej tajemniczych rękopiśmiennych 
zabytków średniowiecza. Mimo badań prowa-
dzonych zarówno przez amatorów, jak i zawo-
dowo zajmujących się łamaniem szyfrów 
specjalistów, nadal nie wiadomo, jaka jest jego 
treść. Wiele osób sugerowało, że to tylko misty-
fikacja pozbawiona sensu, obliczona na oszuka-
nie kolekcjonerów rzadkich ksiąg. W każdym 
razie badania prowadzone w latach 2009-2011 
metodą datowania radiowęglowego przez 
specjalistów z uniwersytetu Arizony wskazują, 
że powstał pomiędzy rokiem 1404 a 1438.

Niedawno Marcelo Montemurro z University 
of Manchester w Wielkiej Brytanii, opierając się 
o teorię informacji uznał, że zapis nosi cechy 
języka. Teraz niektóre z tajemniczych symboli 
udało się dopasować do dźwięków.

Stephen Bax z University of Bedfordshire 
(Wielka Brytania) jak dotąd zidentyfikował 
tylko 14 symboli, ale niektórzy lingwiści już 
śledzą początki jego "alfabetu Voynicha" z 
zainteresowaniem.

"Uważam, że ta praca jest o wiele bardziej 
interesująca i może mieć solidniejsze podstawy 
niż przypuszczano" – powiedziała Claire 
Bowern, lingwistka z Yale University. „Nie mogę 
się doczekać, aby zobaczyć, czy to prowadzi do 
dalszych wyników”.

Dotychczasowe badania poszukiwały 
ogólnych wzorców, które są charakterystyczne 
dla języka. Bax zdecydował się na podejście 
litera po literze.

Wybrał kilka słów, które wydają się podpisami 
odnoszącymi się do rysunków. Następnie porów-
nał symbole w tych słowach z nazwą widocznego 
na ilustracji obiektu w różnych językach. Bax 
porównuje to do technik stosowanych w odczy-
tywaniu egipskich hieroglifów, które skupiają się 
na imionach faraonów.

Pierwszym zbadanym w ten sposób słowem był 
domniemany podpis odnoszący się do rośliny 
mogącej być jałowcem. Słowo wygląda trochę jak 
"Oror " napisane w alfabecie łacińskim. Bax 
zastanawiał się, czy może to być związane z arabską 
nazwą jałowca, która jest wymawiana "a\'ra\'r".

Następnie zbadał podpis obok ilustracji przed-
stawiającej konstelację siedmiu gwiazd. Niektó-
rzy sugerują, że rysunek ten przedstawia Plejady, 
siedem gwiazd w gwiazdozbiorze Byka. Druga i 
czwarta litera podpisu przypominają podobne 
do O i R symbole ze strony jałowca. Odczytanie 
podpisu mogłoby dać słowo brzmiące podobnie 
do „taurus” (byk). Przyjmując, że tak właśnie jest, 
Bax był w stanie przypisać dźwięki do trzech 
innych liter w tym słowie.

Z kolei podpisy odnoszące się do roślin wyglą-
dających jak kolendra i centuria (tysiącznik) 
zaczynały się od tego samego symbolu. Mimo, że 
te rośliny mają wiele nazw w różnych językach 
indoeuropejskich, wszystkie zaczynają się od "C". 
Dlatego Bax zasugerował, że początkowy symbol 
może odpowiadać dźwiękowi "c".

W sumie dzięki takiemu podejściu naukowco-
wi udało się odkodować 14 symboli, które 
opublikował w Internecie. Ponieważ manu-
skrypt jest bardzo obszerny, jest nadzieja, że uda 
się w nim znaleźć dość materiału porównawcze-
go, aby odczytać kolejne litery. W tym celu Bax 
ma zamiar zebrać w czerwcu grupę lingwistów.

Pragnie także sprawdzić, czy jego alfabet jest 
właściwy. Podobieństwa liter do łacińskich, 
greckich i arabskich oraz inne szczegóły histo-
ryczne i językowe sugerują mu, że tekst pochodzi 
z rejonu Kaukazu w zachodniej Azji.

Bax uważa, że może to być forma pisemna 
jednego z niezapisanych w innej formie dialek-
tów. Twierdzenie to stoi w sprzeczności z inną 
niedawno opublikowana teorią - na podstawie 
analizy wizerunków roślin jeden z naukowców 
wysnuł wniosek, że może chodzić o zapis wyga-
słego języka z terenów Meksyku.(PAP)
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Manuskrypt Voynicha - pod tą nazwą kryje się jeden z bardziej 
tajemniczych tekstów w historii. To 120-stronicową księgą, której 
autor, pochodzenie, a nawet język w jakim została napisana pozo-
stają nieznane do dziś, z pomocą nowoczesnych technik datowania 
udało się ustalić moment jej powstania na lata 1404-1438. A teraz, z 
pomocą AI udaje się go w końcu rozszyfrować.

Manuskrypt Voynicha - pod tą nazwą kryje się jeden z bardziej tajemni-
czych tekstów w historii. To 120-stronicową księgą, której autor, pochodze-
nie, a nawet język w jakim została napisana pozostają nieznane do dziś, z 
pomocą nowoczesnych technik datowania udało się ustalić moment jej 
powstania na lata 1404-1438. A teraz, z pomocą AI udaje się go w końcu 
rozszyfrować.
Manuskrypt Voynicha zawdzięcza swoją nazwę nazwisku Wilfrida Voyni-
cha - polskiego księgarza (a także chemika, farmaceuty i rewolucjonisty, 
którego nazwisko brzmiało właściwie Michał Wojnicz) który nabył go w 
roku 1912 i zaprezentował światu 3 lata później. Księga jest niepełna, 
pozostało z niej około 120 zapisanych na welinie (cienkiej skórze cielęcej) 
kart - które zapisane są od lewej do prawej i pełne są diagramów i rysun-
ków.
Równie tajemnicza jak język, którym ją spisano jest zawartość księgi, bo 
zdaje się ona opisywać fantastyczny, nieistniejący świat - jego faunę i florę, 
a także astronomię czy fizykę. Przez wiele lat uważano go po prostu za 
zmyślne dzieło fikcji, lecz z drugiej strony pamiętać należy, że księga 
powstawała w czasach gdy jej spisanie nie było łatwe - jeśli autor był jeden 
to musiał on poświęcić na pracę nad nią całe życie.
Grupa badaczy z Uniwersytetu w Albercie, zajmujących się sztuczną inteli-
gencją i przetwarzaniem języka naturalnego, postanowiła sprawdzić się na 
tym właśnie zagadkowym szyfrze i maszynie udało się dokonać sporego 
przełomu. Otóż bazując na próbkach 400. różnych języków odkryła ona, że 
dziwny dialekt, w którym zapisano manuskrypt nie bazuje na  języku 
arabskim - jak do tej pory uważano - lecz raczej na hebrajskim.
Podpowiadając komputerowi, jakiego rodzaju szyfr mógł zostać zastoso-
wany ten był w stanie zidentyfikować język - okazało się, że aż 80% słów z 
manuskryptu można odnaleźć w hebrajskim słowniku, jednak na razie 
udało się rozszyfrować tylko jeden kawałek zdania, które ma jakikolwiek 
sens. Brzmi ono "przedstawiła zalecenia kapłanowi, głowie domu, mi i 
ludziom" i niestety bez reszty tekstu nadal niewiele nam ono mówi.
Jednak z pomocą komputerów powinno się udać prędzej czy później szyfr 
ten złamać. Ale czy na pewno tego chcemy? Zniknie wtedy bezpowrotnie 
pobudzająca wyobraźnię tajemnica.

AI rozszyfrowuje 
tajemniczy Manuskrypt 
Voynicha

Dzięki nowej metodzie badań pojawiła się nadzieja na rozszyfrowanie najbar-
dziej tajemniczego z manuskryptów, manuskryptu Voynicha – informuje 
„New Scientist”.

Nowa próba rozszyfrowania 
manuskryptu Voynicha
NAUKA W POLSCE | www.naukawpolsce.pap.pl
pmw/ krf/ | 27 lutego 2014



Zagadka Manuskryptu Wojnicza budzi zainteresowanie już trzech pokoleń 
wybitnych kryptologów, również tych biorących udział w rozpracowywaniu 
kodu Enigmy czy szyfrów japońskich w czasie II wojny światowej. 
O potencjalnym wyrafinowanym fałszerstwie XIX w. , jakim jest rękopis, i jego 
miejscu w historii współczesnej kryptologii opowiada szanowany na świecie 
polski „wojniczolog”, doktor habilitowany nauk humanistycznych, współautor 
wielu książek anglojęzycznych na temat Wojnicza – Rafał T. Prinke

Dorota Wielgopolan: Panie doktorze, 
Wikipedia pisze o panu „polski genealog, 
historyk, doktor hab. nauk humanistycz-
nych" jak to się stało, że na świecie jest pan 
znany jako ekspert w temacie manuskryptu 
Wojnicza, nawet ktoś określił pana jako 
„wojniczologa”?
Dr hab. Rafał T. Prinke: Dodam jeszcze, że 
z podstawowego wykształcenia jestem filolo-
giem, a jako historyk zajmowałem się wyko-
rzystywaniem technologii informatycznych 
w badaniach historycznych, jak również 
badaniami tradycji i ruchów ezoterycznych. 
Można powiedzieć, że w rękopisie Wojnicza 
wszystkie te moje zainteresowania się 
zbiegają. Jest to przede wszystkim artefakt 
filologiczny do badań którego szeroko wyko-
rzystywano metody komputerowe, ale też 
ezoteryczny w najbardziej dosłownym 
sensie, bo jego treść i znaczenie nie są dla 
nikogo na świecie dostępne. Nawet doświad-
czenie z badań genealogicznych i biografi-
stycznych znalazło tu zastosowanie, bo sama 
postać Michała Wojnicza jest fascynująca, 
niezależnie od odkrytego przezeń rękopisu.
Kiedy zaczęła się pana „przygoda" z tym 
manuskryptem?
W marcu 1995 r. Wcześniej, bo już od końca 
lat ‘70. zajmowałem się tzw. językiem 
enochiańskim i kiedy w Polsce stał się 
dostępny Internet (wyglądał wówczas zupeł-
nie inaczej, nie było jeszcze stron
internetowych) na poświęconej mu liście 
dyskusyjnej ktoś wspomniał o rękopisie 
Wojnicza. Znalazłem nieco informacji na 
jego temat, a także ustaliłem, że istnieje lista 
dyskusyjna założona przez trzech wybitnych 
kryptologów amerykańskich, do której 
zostałem przyjęty i tam poznałem najznako-
mitszych „wojniczologów".
Jest pan współautorem, wraz z René 
Zandbergenem, wielu anglojęzycznych 
publikacji na temat tego manuskryptu, 
niestety nie przetłumaczonych na język 
polski. Korzystając więc z okazji, czy mógłby 
pan zdradzić czym dla pana jest ten najbar-
dziej sensacyjny rękopis. Czy ma pan swoją 
teorię, lub  podpisuje się pod jedną z tych 
upowszechnionych przez media?
Jest przede wszystkim wyzwaniem dla 
badaczy. Istnieje oczywiście wiele równie, 
a niekiedy i bardziej, tajemniczych zabyt-
ków, ale żaden chyba nie jest aż tak spekta-

kularny. Księga która nie daje się odczytać 
jest wręcz symboliczna, tym bardziej, że 
- z tego, co wiemy o czasie jej powstania - nie 
może zawierać jakiegoś bardzo wyrafino-
wanego szyfru, bo wówczas takich nie 
znano. Nie mam żadnej własnej teorii, bo 
historia badań nad rękopisem Wojnicza 
uczy, że każda ogłaszana pochopnie, nawet 
przez wybitnych uczonych, kończyła się ich 
kompromitacją (dotyczy to również teorii 
ogłaszanych w ostatnich latach). Znamy 
bardzo wiele cech statystycznych języka 
z rękopisu, czas i region jego powstania, 
liczne analogie ikonografii - ale jak dotąd, 
ani jedno zdanie nie zostało wiarygodnie 
odczytane, a proponowane znaczenia 
pojedynczych słów nie są w najmniejszym 
stopniu przekonujące.
A który z działów manuskryptu najbar-
dziej przemawia, według pana, za tezą, że 
jednak nie jest to mistyfikacja?
Nie tyle zawartość rękopisu, ale przede 
wszystkim twarde dowody:  datowanie 
pergaminu na początek XV w. (dokładniej 
na lata 1404-1438) i brak jakichkolwiek 
substancji syntetycznych w atramencie 
i barwnikach. 
Dokonanie tak wyrafinowanego fałszerstwa 
w XIX,  czy na początku XX w. nie było co 
prawda niemożliwe (ewentualny autor 
mógł zdobyć niezapisany pergamin 
średniowieczny), ale jest mało prawdopo-
dobne. Trudno też zrozumieć motywy 
takiego przedsięwzięcia, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę sporą objętość rękopisu.
Z drugiej więc strony, co według pana 
podważa autentyczność tego rękopisu?
Nie widzę żadnego uzasadnienia dla twier-
dzeń, jakoby rękopis miał powstać później 
niż w XV w. Jeszcze przed II wojną światową 
był tak datowany przez jednego z najwybit-
niejszych historyków sztuki Erwin’a 
Panofsky (na prośbę Wojnicza), a w 2012 r. 
potwierdziły to badania laboratoryjne. 
Pytanie o „autentyczność" można wszakże 
rozumieć też inaczej, a mianowicie: czy 
rękopis Wojnicza zawiera jakiś tekst 
w języku naturalnym, czy tylko symuluje 
wygląd takiego tekstu? I tutaj wiele cech 
statystycznych rodzi wątpliwości co do 
istnienia owej ukrytej warstwy językowej.
Czy sądzi pan, że sztuczna inteligencja 
kiedyś zdoła odkodować ten rękopis?
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Czym do cholery jest Voynich?
Brzmi jak… nie wiem,  jak brzmi. Skończyły mi się 
błyskotliwe porównania, dlatego rzucę prosto 
z mostu. Voynich to nie jest coś, a ktoś i absolutnie 
nie jest to autor, który przedawkował jarmuż, 
a następnie zabrał się za pisanie i rysowanie. 
Wilfried Michael Voynich, a właściwie Michał 
Wojnicz, to “tylko” odkrywca manuskryptu, 
a może nie tyle odkrywca, a ten, który pokazał go 
światu. Prawdziwy człowiek orkiestra, bo zarówno 
chemik, farmaceuta, jak i rewolucjonista, 
a w wolnych chwilach bibliofil i antykwariusz. 
Podczas jednej z podróży po Europie w 1912 roku 
trafił do Willi Mondragone we Frascati niedaleko 
Rzymu. Aktualnie jest tam filia Uniwersytetu 
Rzymskiego Tor Vergata, ale gdy przybył do niej 
Michał mieszkali tam jezuici. Jak uczy nas historia 
Towarzystwo Jezusowe lub jak kto woli “papieska 
armia”, to interesująca organizacja, która pewnie 
wie o rzeczach, przy których Manuskrypt Voyni-
cha to małe miki. Nie brnijmy jednak w domysły 
na temat ich stanu posiadania i zajmijmy się 
faktami, a te jasno mówią o tym, że jezuici sprze-
dali manuskrypt naszemu rodakowi. Ten jak na 
wytrawnego kolekcjonera przystało od razu 
wiedział z czym ma do czynienia. To znaczy 
w sumie nie wiedział, bo tak naprawdę przez 
dziesiątki lat nikt nie wie, czym jest ten manu-
skrypt. I to jest najbardziej intrygujące. Jezuici na 
przykład sądzili, że to zielnik, ale nie mogąc go 
odszyfrować sprzedali go bez żalu, bo przecież 
taka księga nie jest im do niczego potrzebna.

Kto jest autorem manuskrytpu? Poten-
cjalnych autorów jest wielu. Najbardziej 
popularna teoria, którą forsował sam 
właściciel manuskryptu, głosi, że napisał 
go Roger Bacon – franciszkanin i filozof. 
Inna mówi, że napisał go Jakub Hořčický 
z Tepenec, bo jego imię i nazwisko 
znajduje się na pierwszej stronie, ale 
odczytać je można tylko za pomocą 
specjalnych środków chemicznych, bo 
zostało usunięte. Problem w tym, że jego 
pismo nie pokrywa się z tym znalezionym 
w manuskrypcie. Oprócz nich autorstwo 
przypisywano również: Anthony’emu 
Aschamowi (angielski pisarz), Antonio 
Averlino (architekt z Włoch) i Cornelius 
Drebbel (alchemik cesarza Rudofla II). 
Mówiąc krótko nikt nic nie wie.

Co takiego kupił Wojnicz? Wolumen, który 
według badań przeprowadzonych w latach 
2009–2011 przez specjalistów z Uniwersytetu 
Arizony, pochodzi z początku XV wieku. Kiedy ją 

kupował niektórych z 272 stron brakowało, choć 
łączna liczba stron, które zawiera Manuskrypt 
Wojnicza jest ciężka do ustalenia. Z dwóch powo-
dów. Pierwszym jest brak wiedzy na temat tego, 
ilu faktycznie stron brakuje. Drugim to, że nume-
racja stron najpewniej była zmieniana. Księga 
podzielona jest na sześć części, które badacze 
ochrzcili odpowiednimi nazwami nawiązującymi 
do rysunków, które tam znajdziemy:

ZIELARSKĄ – z ilustracjami przedstawiającymi, 
o zgrozo!, rośliny oraz tekst. Nie wiadomo jednak, 
jakie konkretnie rośliny są tam namalowane poza 
kilkoma wyjątkami.
ASTRONOMICZNĄ – tu znajdziecie diagramy, 
nagie kobiety trzymające gwiazdy, rysunki gwiaz-
dozbiorów i tym podobne cuda, których nie 
potrafią opisać astronomowie choć znowu 
pojawia się kilka wyjątków.
BIOLOGICZNĄ – tekst opatrzony od czasu do 
czasu ilustracjami. Znowu z nagimi kobietami, 
które tym razem nie trzymają gwiazd, ale kąpią się 
w kałużach i dziwnych pojemnikach.
KOSMOLOGICZNĄ – jeszcze więcej diagramów. 
Dziwnych rysunków i coś, co przypomina wulkan. 
BO CZEMU NIE?
FARMACEUTYCZNĄ –  znowu rysunki roślin, 
słoików, sporo opisów.
PRZYPISY – tekst w punktach. Z gwiazdkami 
i kwiatkami.

Oczywiście konia z rzędem temu, kto odpowie 
jednoznacznie, czy taki podział faktycznie oddaje 
zawartość księgi. Nie wiadomo nawet, czy 
pomimo tego, że znajdował się w Europie na 
pewno powstał na naszym kontynencie. Jedna 
z teorii głosi bowiem, że jego “ojczyzną” jest 
Meksyk. Ten pomysł był związany z sugestią, że 
język, w którym zapisano Manuskrypt jest podob-
ny do języka nahuatl, czyli głównego języka 
Azteków. Podobieństwa zauważył botanik Arthur 
Tucker, który przeglądając księgę stwierdził, że 
rośliny, które się w niej pojawiają przypominają 
te, które można znaleźć na ilustracjach roślin 
z XVI wieku pochodzących z Meksyku.

Przez przypadek trafiłem na Manuskrypt 
Voynicha i to był moment jak u Homera 
Simpsona [słynne D’oh! – przyp. 
Marcin]. Oczywiście to się pokrywa 
z innymi badaniami i ilustracjami z XVI 
wieku z Meksyku.

Nie wiadomo jednak czy nie jest to zwykły 
przypadek, czy może po prostu celowy zabieg w 
tej piętrowej manipulacji jaką może być księga. 
Podobnych niedomówień i przypuszczeń, jak 

wspomniana pierwotna liczba stron, jest więcej, 
bo faktów na temat tej księgi jest zdecydowanie 
mniej niż domysłów. Nowy właściciel pierwszy 
raz publicznie pokazał księgę w 1915 roku. Od tej 
pory kolejne zastępy kryptografów czy zwykłych 
pasjonatów starają się dowiedzieć, co jest zapisa-
ne w tej księdze. Jak na razie nikomu nie udało się 
odnaleźć klucza, za pomocą którego zaszyfrowa-
no tekst. Ba, jest tylko kilka osób, które twierdzą, 
że udało im się odszyfrować znaczenie choćby 
jednego ze słów. To spowodowało, że co jakiś czas 
pojawiają się teorie o tym, że Manuskrypt Voyni-
cha jest tylko zręczną mistyfikacją. To jednak nie 
jest najbardziej szalona teoria jak wiąże się z tymi 
setkami stron. Gdyby tak było, to byłoby nudno.

Język aniołów
O ile przeznaczenie księgi można wysnuć z mniej-
szym lub większym prawdopodobieństwem 
bazując na rysunkach jakie się w nim pojawiają, 
o tyle ciągle nie ustalono, jakiego języka autor lub 
autorzy – bo i taka teoria funkcjonuje – użyli, aby 
wszystko spisać. Mi najbardziej podobają się trzy:
Że to język aniołów – oczami wyobraźni widzę, 
jak archanioł Michał podczas kolejnej wizyty na 
Ziemi nudzi się niemiłosiernie czekając na nowe 
zlecenie od Boga. Siedzi, macha nogami, bawi się 
mieczem, by w pewnej chwili krzyknąć: Już wiem! 
Machnę książkę! Nie wie o czym, ale niech się 
ludzie martwią. On przynajmniej ma co robić.
Że napisali go kosmici – jak mawia Mulder: The 
truth is out there!
Że to rodzaj eksperymentu filozoficznego – sam 
tekst nie jest napisany w obcym języku, a jego 
autorem jest autystyczny mnich, który spisywał 
to, co dyktowała mu podświadomość. Z tą jak 
wiecie się nie dyskutuje.

Te trzy powyższe są najbardziej szalone. Nie 
dziwię się jednak, że w ogóle powstały, bo nad 
próbą odczytania tekstu spędzały sporo czasu 
naprawdę tęgie głowy i niestety nic z tego nie 
wyszło. Badacze są podzieleni, jeżeli chodzi 
o ustalenie tego z czym mamy do czynienia. Część 
z nich uważa, że tekst jest przykładem szyfru 
literowego, a pierwotny tekst, który autor lub 
autorzy starali się przed nami ukryć jest spisany 
w jednym języku europejskim. Patrząc logicznie 
na to, co wiemy na temat Manuskryptu Voynicha 
możemy przyjąć, że jest to najbardziej prawdopo-
dobna koncepcja. Inną teorię miał William 
Newbold z Uniwersytetu Pensylwanii, jeden 
z pierwszych, którzy w ogóle zabrali się za 
dekodowanie. Stwierdził, że do spisania treści 
użyto techniki mikrograficznej. Krótko mówiąc, 
chodzi o to, że poszczególne litery składają się 
mikroskopijnych znaków, które widać tylko 

w odpowiednim powiększeniu. Dopiero te znaki 
mają stanowić klucz do odczytania treści. Niestety 
doszukiwał się ich w dokumencie, w którym 
jakość tuszu pozostawia wiele do życzenia.

Wspominałem o języku aniołów, ale to nie 
jedyny język, jaki można według naukowców 
zobaczyć w tekście manuskryptu. Niektórzy 
utrzymywali, że spisany jest w jednym z języków 
wschodu. Wynika to z tego, że układ słów przypo-
mina te, które można spotkać w językach wschod-
niej i środkowej części Azji. Niektórzy (głównie 
William F. Friedman oraz John Tiltman) z kolei 
sugerują, że to jakiś sztuczny język stworzony na 
potrzeby tej publikacji. O manuskrypcie znowu 
zrobiło się głośno w ubiegłym roku, gdy Stephen 
Bax, brytyjski językoznawca, przedstawił swoją 
teorię na ten temat. Według niego tekst jest tak 
stary, jak wskazują na to badania, a został spisany 
za pomocą języka, którym posługiwała się ograni-
czona liczba osób, która szukała sposobu na 
przekazywanie dalej zdobytej wiedzy. Bax sugero-
wał, że:

ta grupa mogła pochodzić z regionu 
blisko Europy.

Być może z rejonów Kaukazu albo Iranu. 
Według niego potencjalni autorzy wymarli. To 
co udało mu się ustalić to fakt, że język z jakiego 
korzystali jest w pewnym stopniu zbliżony do 

Są takie rzeczy na tym i pewnie też tamtym oraz kilku ościennych świa-
tach, które nie śniły się filozofom i fizjonomom. Pośladki Kim Karda-
shian, utwory Gangu Albanii czy książki, które ktoś napisał, ale nie za 
bardzo wiadomo po co. Ponad rok temu wśród najdziwniejszych książek 
świata, których nigdy nie przeczytacie wspomniałem o Manuskrypcie 
Voynicha. Książce tak tajemniczej i pokręconej, że pewnie sam autor 
drapał się po głowie, gdy w końcu zobaczył skończone dzieło.

arabskiego i hebrajskiego. Udało mu się 
bowiem znaleźć słowa, która w obu wypad-
kach znaczą to samo. Idąc tym tropem starał 
się sprawdzać obecność kolejnych słów, które 
powtarzają się tekście i znanych nam 
językach. W ten sposób przetłumaczył kilka z 
nich i utwierdził się w przekonaniu, że doku-
ment nie może być oszustwem. Brzmi wiary-
godnie, a same wnioski Baxa cytowały media 
na całym świecie. Problem w tym, że tak 
szybko jak się pojawiły, tak szybko obalił je 
Nick Pelling, który zajmuje się badaniem 
metod kodowania starych tekstów. Według 
Pellinga metodologia przyjęta przez Baxa jest 
niewłaściwa, a same wyniki co najmniej 
śmieszne.

Bełkot?
Fakt, że nie potrafimy przez tyle lat odszyfrować 
znaczenia manuskryptu sprawia, że jeszcze 
więcej osób się nim interesuje. Choć niektóre, jak 
doktor Andreas Schinner, fizyk teoretyczny 
i ekspert w dziedzinie programowania z Uniwer-
sytetu im. Johannesa Keplera, twierdzą, że 
badania nie mają żadnego sensu, bo to zwykły 
bełkot.

To bełkot. Statystyczne właściwości 
tekstu wskazują, że mamy do czynie-
nia z żartem albo oszustwem.

Nie byłby to pierwszy przypadek zręcznej 
mistyfikacji, choć w tym wypadku nie wiemy, 
co miała na celu. Przecież sam Voynich mógł 
być tym, który sfałszował dokument tylko po to, 
aby zdobyć rozgłos. Problem w tym, że nie 
widzę w tym absolutnie żadnego sensu, bo po 
co miałby później siedzieć nad jego dekodowa-
niem? Dla utrzymania tajemnicy i rozgłosu? 
Ciężko powiedzieć, ale jednego jestem pewien. 
Pojawienie tej książki nawet pomimo tego, że 
wiemy o niej tyle, co nic miało znaczenie 
również dla popkultury. Nie ma w tym nic 
dziwnego skoro to fantastyczny wręcz temat na 
film czy jakiś porządny kawałek beletrystyki. 
Przez lata wykorzystywano motyw manuskryp-
tu w literaturze jak na przykład w książkach, 
których bohaterem jest Indiana Jones, 
a później zaczął pojawiać się w telewizji 
i grach. Jeżeli oglądacie uważnie serial 
“Elementary” to zapewne zauważyliście, że 
w jednym z odcinków Sherlock wspomina, iż 
dla rozrywki w wolnych chwilach stara się 
rozgryźć księgę. Manuskrypt Voynicha pojawia 
się również w grach takich jak “Broken Sword – 
The Sleeping Dragon” czy  “Assassin’s Creed IV: 
Black Flag”, gdzie gracz zbiera jego strony 
odkrywając prawdę na jego temat. Zahaczył 
nawet o książki, których bohaterem jest Pan 
Samochodzik. W powieści “Pan Samochodzik 
i europejska przygoda” bohaterowie książki 
szukają jego drugiej części oraz dowiadują się 
o tym, że manuskrypt został odkodowany.

Takich odniesień jest więcej. Z kolei ja ciągle 
nie odpowiedziałem Wam na jedno pytanie. 
Do czego tak naprawdę mogła służyć ta książ-
ka, jeżeli przyjmiemy, że nie jest oszustwem. 
Według wspominanej już tu teorii najbliżej 
jest mu do jakiegoś tomu wykorzystywanego 
w medycynie, ewentualnie zielnika, bo na to 
wskazują liczne ilustracje z opisami. Być może 
ma w sobie jakieś informacje na temat alche-
mii, w końcu z tym kojarzą się rysunki w części 
nazywanej farmaceutyczną. Te probówki 
i rurki, które tam widać mogą nas naprowa-
dzać na taką odpowiedź, ale wszystko inne 
zdaje się temu zaprzeczać. Jednym słowem 
znowu nic nie wiadomo, a my kończymy na 
domysłach. Wiele wskazuje na to, że tajemnic 
jakie skrywa nie uda się nam rozszyfrować aż 
do końca świata. Skoro poległy na nim najtęż-
sze umysły zajmujące się szyframi, to w jaki 
inny sposób można poznać prawdę? Może 
patrzymy na niego z niewłaściwej strony? 
Może odpowiedź jest tuż przed naszym 
nosem? A może po prostu lepiej będzie, jak 
Manuskrypt Voynicha zostanie zakodowany. 
W końcu zagadka, którą udaje się rozwiązać 
przestaje być interesująca.

Michał Wojnicz/Fot. Domena Publiczna

Mam taką nadzieję, choć dotychczasowe 
połączone wysiłki naprawdę wybitnych 
kryptologów i informatyków z całego 
świata nie podołały temu zadaniu. Sądzę 
raczej, że - jeżeli tam jest jakiś tekst - to 
klucz zapewne jest prosty i oczywisty, ale 
nikt go do tej pory nie dostrzegł. 
Być może trzeba zupełnie inaczej spojrzeć 
na rękopis, a okaże się, że rozwiązanie 
zagadki było cały czas widoczne.
Czy miał pan okazję zobaczyć oryginał 
manuskryptu przechowywany w bibliote-
ce Bienecke?
Niestety nie. Ale mój znakomity kolega 
i współautor René Zandbergen miał tę 
przyjemność kilkukrotnie.
Słyszał pan z pewnością o faksymile 
hiszpańskiego wydawcy SILOE. W 2017 
ogłoszono przedsprzedaż i natychmiast 
wyprzedano cały nakład, choć cena jedne-
go egzemplarza wynosiła kilka tysięcy 
euro. Do dziś nie zrealizowano zamówień, 
tak trudna jest to manufaktura.  Dlatego 
my w Pelplinie podjęliśmy się naszej publi-
kacji faksymile. Czy sądzi pan, że Polacy 
docenią możliwość posiadania kopii 
naukowej tej niezwykłej książki?
Tak, oczywiście słyszałem o SILOE 
i o problemach z uzyskaniem zgody 
biblioteki Beinecke. Nie jestem przekona-
ny, czy w Polsce znajdzie się wielu 
chętnych do zakupienia faksymile, jeśli 
cena wydania pelplińskiego będzie zbliżo-
na do tej z SILOE (7-8 tysięcy Euro). Ale jeśli 
będzie znacząco niższa, to być może tak.
Pierwszy egzemplarz przekazujemy 
powstającemu w Poznaniu Centrum 
Szyfrów. Czy według pana to właściwe 
miejsce na ekspozycje takiej naukowej 
zagadki?
Jak najbardziej. Szczególnie biorąc pod 
uwagę wielkie zainteresowanie zagadką 
rękopisu Wojnicza trzech pokoleń wybit-
nych kryptologów, również tych biorących 
udział w rozpracowywaniu kodu Enigmy 
czy szyfrów japońskich w czasie II wojny 
światowej. W pewnym sensie rękopis to też 
historia współczesnej kryptologii.
Bardzo dziękuję, za rozmowę. Życzyłabym 
Polakom zwiedzającym Centrum Szyfrów, 
aby choć jedna z pana publikacji angloję-
zycznych trafiła w polskim przekładzie na 
przyszłoroczne Poznańskie Targi Książki.
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