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Newsletter – luty 2014 
 

 

„Granice mego języka oznaczają granice mego świata .” 

Czy wiedzą Państwo kto powiedział powyższą sentencję? Odpowiedź znajdą 
Państwo na ostatniej stronie Newslettera. 

 
 

 
Szanowni Państwo, 

serdecznie w najnowszym wydaniu Newslettera WWW.WIESIOLEK.EU. 

W tym miesiącu chcielibyśmy przybliżymy Państwu, czym jest 

średniowieczny manuskrypt Voynicha i jaką tajemnicę zawiera. 

Tradycyjnie już zapraszamy do zapoznania się z wielojęzycznymi 

łamańcami oraz zagadką logiczną. Zachęcamy również do zajrzenia 

do działu językowo-gramatycznego i przypomnienia sobie, na czym 

polega związek zgody.  

 

Życzymy interesującej lektury! 
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Manuskrypt Voynicha 

    

 

 

Manuskrypt swoją nazwę wziął od Wilfrieda Voynicha, Amerykanina polskiego pochodzenia, 
antykwariusza i kolekcjonera, który tajemniczą księgę nabył w 1912r. od Jezuitów z Willi Mondragone 
we Frascati koło Rzymu. Manuskrypt uznany jest za jeden z najbardziej tajemniczych rękopisów 
pochodzących z czasów średniowiecza, gdyż zarówno autor, jak i język, w którym został spisany 
pozostają nieznane. Księga była i nadal jest przedmiotem intensywnych badań prowadzonych przez 
amerykańskich kryptologów, jednak jak do tej pory nie udało im się rozszyfrować ani jednego słowa. 
Badaniami nad manuskryptem zajmują się również amatorzy i inni naukowcy, jednak oni także nie są w 
stanie odgadnąć znaczenia tekstu. Ta seria niepowodzeń zdaje się podtrzymywać teorię, że słynna księga 
jest tylko wielką mistyfikacją. Teoria ta głosi, iż język, w którym został spisany rękopis jest po prostu 
sekwencją przypadkowych symboli, które nie niosą żadnego znaczenia. Człowiek, który go stworzył miał 
zrobić to dla zarobku.  

Jednak wielu naukowców nie może zgodzić się z takim rozwiązaniem, gdyż manuskrypt zawiera wiele 
stron, a tekst  składa się z ok. 170 tys. glifów (kształt przedstawiający określony grafem lub symbol). 
Alfabet kodu Voynicha składa się z 20 lub 30 znaków a analiza statystyczna wykazała, że język 
manuskryptu zawiera schematy podobne do tych, które posiadają języki naturalne. Dodatkowo rękopis 
podzielony jest na sześć sekcji: 

I. Sekcja zielarska, w której na każdej ze stron znajduje się przynajmniej jeden rysunek rośliny i 
opis. Jest to typowy format zielników z tamtego okresu, jednak roślin nie da się zidentyfikować. 
II. Dział astronomiczny ze znajdującymi się w nim diagramami kołowymi przedstawiającymi 
słońca, gwiazdy, księżyce a także znaki zodiaku. Znajdują się tam również ilustracje przedstawiające 
kobiety trzymające w ręku coś, co przypomina gwiazdę, bądź też łańcuch albo sznur, na końcu 
którego znajduje się przymocowana gwiazda. 
III. Sektor biologiczny zawiera tekst przeplatany rysunkami kobiet kąpiących się w kałużach lub 
też pojemnikach z wodą połączonych siecią rur wyglądających jak organy ludzkie.  
IV. Dział kosmologiczny również posiada diagramy, jednak są one niezrozumiałe. W dziale tym 
znajdują się także rozkładane kartki. Jedna z nich składa się z 6 stron i przedstawia pewnego rodzaju 
mapy lub diagramy z dziewięcioma „wyspami” połączonymi groblami, zamkami oraz 
prawdopodobnie wulkanem.  
V. Sekcja farmaceutyczna złożona jest z tekstu i podpisanych ilustracji przedstawiających 
oddzielne części roślin i przedmioty podobne do słoików aptecznych. 
VI. Przypisy, które zwierają krótkie fragmenty tekstu. Każdy fragment oznaczony jest punktorem 
w kształcie kwiatu lub gwiazdy.  
Sekcje te są na tyle rozbudowane, iż niemożliwym wydaje się, by było to fałszerstwo. Z tego powodu 
wielu badaczy skłania się ku teorii, iż tekst zawiera ważne przesłanie i próbuje odgadnąć jego 
tajemnicę. 

Oprawiona w skórę pergaminowa księga pochodząca 
najprawdopodobniej z XV w., której strony pokryte są tekstem 
spisanym w nieznanym alfabecie oraz niezrozumiałymi rysunkami. Od 
ponad stu lat różni badacze starają się odczytać nieznane pismo, które 
według jednej z teorii zawiera ważny przekaz. 
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Znani wygadani 

 

 

 

W lutowym Newsletterze dowiemy się, co o 
rękopisach myślą znani ludzie. 

If you look at an illuminated manuscript, 
even today, it just blows your mind. For 
them, without all the clutter and inputs 
that we have, it must have been even 
more extraordinary. 
 

Nawet dzisiaj, kiedy patrzymy na rękopis, 
jest dla nas zadziwiający. Dla nich, bez 
całego zgiełku i wkładu, jaki teraz 
posiadamy, to musiało być nawet bardziej 
niezwykłe. 

Geraldine Brooks   (ur. 1955 r., 
amerykańska pisarka i dziennikarka). 

 

Manuscript:  something 
submitted in haste and 
returned at leisure. 
 

Rękopis: przedłożony  
w gorączce, a oddany bez 
pośpiechu. 

Oliver Herford  (1863- 1935 r., 
amerykański pisarz). 

Рукопись - явление искусства- 
организм гораздо более сложный, 
чем самый сложный мотор. 
 

Rękopis – przejaw sztuki-organizm o 
wiele bardziej skomplikowany niż 
najbardziej złożony silnik. 

Lidia Czukowska (1907- 1996 r., 
rosyjska pisarka i poetka). 

The manuscript looks chaotic, even by 
mathematics standards.  

Rękopis wygląda chaotycznie, nawet 
według matematycznych standardów.  

 George E. Andrews (ur. 1938 r., 
amerykański matematyk). 
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Frazeologia od nowa! 

 

Węzeł gordyjski - 
skomplikowana i trudna do 

rozwiązania sprawa 

 

Kunsztownie zawiązany węzeł z dereniowego łyka. Węzeł ten łączył 
jarzmo i dyszel królewskiego wozu, który był darem umieszczonym 
w świątyni Zeusa we Frygii przez króla  frygijskiego Gordiasa bądź 
też jego następcę Midasa. Według przepowiedni wyroczni człowiek, 
który rozwiąże węzeł zostanie królem Frygii (lub według innej wersji 
całej Azji).  

W 333 r. p. n. e. do Gordion przybył Aleksander Macedoński. Kiedy 
dowiedział się o przepowiedni, postanowił rozwiązać węzeł, aby 
udowodnić, że to on jest władcą Azji. Według legendy Aleksander 
szybko zorientował się, że nie uda mu się rozplątać supła 
w konwencjonalny sposób, dlatego też dobył miecza i przeciął go na 
pół. 

 Dzisiaj ten związek frazeologiczny oznacza trudną, 
niemożliwą do rozwiązania sprawę, szczególnie 
społeczną lub polityczną. Natomiast „przecięcie węzła 
gordyjskiego’’ stało się synonimem rozwiązania takiej 
sytuacji w sposób prosty ale radykalny. 
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Mówię, więc jestem! 

 

Łamaniec języka, czyli zemsta logopedy

  

          
 
 
        
 

 

 

  

 

 

Warzy żaba smar, 
pełen smaru gar, 
z wnętrza gara bucha para, 
z pieca bucha żar, 
smar jest w garze, 
gar na żarze, 
wrze na żarze smar. 

[Ganan gidel dagan ba’gan. 
Dagan gadol gadal ba’gan] 
 

 

Czesał czyżyk czarny koczek, 
czyszcząc w koczku każdy loczek. 
Po czym przykrył koczek toczkiem, 
lecz część loczków wyszła 
boczkiem.  

 
 

 

 

Mary Mac's mother's making 
Mary Mac marry me. 
My mother's making me marry 
Mary Mac. 
Will I always be so Merry when 
Mary's taking care of me? 
Will I always be so merry when I 
marry Mary Mac? 

from a song by Carbon Leaf 

Michał małpkę miał, którą mu ją Paweł 
dał. Małpka Michała gryzła, skakała i za 
kudły łba targała. 
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Związek zgody 
Związek zgody, czyli taka relacja pomiędzy wyrazami, w której składniki 
podrzędne (określające) muszą się upodobnić do nadrzędnych (określanych) pod 
względem wszystkich cech gramatycznych.  

Pomiędzy podmiotem (poza przypadkiem podmiotu logicznego) a orzeczeniem 
zawsze występuje związek zgody. Związek zgody występuje także pomiędzy 
rzeczownikiem a określającymi go wyrazami (np. przymiotniki, liczebniki).   

To, jakie cechy gramatyczne łączą składniki podrzędne i nadrzędne i ile ich jest 
zależy od tego, do jakich części mowy należą poszczególne składniki związku oraz 
od konkretnych właściwości gramatycznych każdego z nich.  

1. Jedną cechę wspólną (liczbę) ma zazwyczaj większość związków głównych (tych 

składających się z podmiotu i orzeczenia), np. Śnieg pada. 

2. Dwie cechy wspólne (liczbę i rodzaj) mają te połączenia podmiotowo-

orzeczeniowe z czasownikiem, które występują w czasie przeszłym lub w trybie 

warunkowym, np. Goście przybyli; Kobieta byłaby szczęśliwa. W przypadku 

zaimka podmiotowego, to związek ma jednakową i liczbę, i osobę, np. Ja piszę; My 

rozmyślamy.  

3. Trzy cechy wspólne (liczba, rodzaj i przypadek) mają przydawki z rzeczownikami 

określanymi, np. czarny kot; pięciu ludzi; identyczną osobę, liczbę i rodzaj mają 

połączenia zaimka (on, ona) z czasownikami występującymi w czasie przeszłym, 

np. One mówiły; Oni chodzili. 

Związek zgody opiera się na tym, że każda zmiana wyrazu nadrzędnego pod 

względem gramatycznym powoduje, że identycznie zmienia się wyraz podrzędny, 

np. białą kotkę, białej kotki.  
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Gimnastyka dla umysłu 

  Zagadka 

 

Przez bystrą i głęboką rzekę chce się przeprawić dwóch przyjaciół. Mają oni 
tylko jedną łódkę, która może udźwignąć tylko jedną osobę. Obojgu jednak 
udało się przeprawić.  

 

Pytanie:  Jak to zrobili?  

 

 

 

 

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres newsletter@wiesiolek.eu.  

Odpowiedź na pytanie ze  strony tytułowej Newslettera: (Ludwig 
Wittgenstein 1889-1951, austriacki filozof). 

 

 

Do współpracy w zakresie 

tłumaczeń ustnych i pisemnych zaprasza 

WWW.WIESIOLEK.EU 
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