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Rekapitulace 1 
 

Jindy tichý Duchcov byl plný života a shonu. Na zámek opět po delší době přijel hrabě 
Valdštejn. Na jednu stranu byl Giacomo Casanova rád. Hrabě byl jeho ochránce a sluhové, se 
kterými Giacomo v poslední době hrubě nevycházel, mu předním prokazovali náležitou poctu 
a vyhnuli se možným konfliktům, které byly v poslední době mezi ním a některými z nich na 
denním pořádku. 
 

Na druhou stranu Valdštejnova společnost Giacomovi příliš nevyhovovala. Stalo se zvykem, 
že spolu trávili společně večery a Giacomo tak neměl čas na psaní svých Příběhů mého 
života. Nemohl se ani procházet a třídit materiál pro svůj další projekt Tajnosti mého života. 
Jeho díla nevznikala nijak snadno. Společnosti v Teplicích, kam rád docházel, se zmínil: 
„Když nespím, tak sním. Když mne sny unaví, popisuji list za listem, ale po přečtení většinu 
vyhodím.“. Nemluvil však pravdu, část schovával do svého šuplíku. 
 

Jenže návštěva hraběte jej v přípravě dalšího díla zdržovala. Giacomo tak velmi přivítal, když 
ve středu večer hrabě musel narychlo odjet na důležité setkání do Teplic. 
 

Giacomo se rozhodl udělat si stručný přehled podkladů, které si vybral pro svoji 
připravovanou knihu Tajnosti mého života. Přemýšlel, jak je třídit, zda podle let, ale pak si 
řekl, že životopisné pořadí obsahuje jeho kniha Příběhy mého života; zde bude materiály třídit 
jiným způsobem. Označil si je a setřídil podle šifrových systémů. Získal tak prvních pět 
příspěvků: 
 

1) Naivní šifra - sem zařadil Kittelův dopis psaný jeho slabou italštinou a zašifrovaný tím 
nejjednodušším způsobem. 
 

2) Jednoduchá záměna – grafická abeceda, základní šifra, kterou používali v Lóži 
Svobodných zednářů v Lyonu a se kterou jej seznámil hrabě Henri Gaspard de Gueidan. 
 
3) Periodická šifra – zašifrovaný text, který použil hrabě Henri Gaspard de Gueidan když jej 
zasvětil do tajemství Lóže a předvedl mu, jak lze takovou šifru poměrně snadno vyluštit. 
V tomto případě tomu pomohlo také to, že se jednalo o krátké periodické heslo délky 5. 
 

4) Homofonní šifra – zástupce této šifry byl dopis od Adelaidy, na který si tehdy po vyluštění 
poznamenal její převodovou tabulku. Adelaida svoji převodovou tabulku nesestavila příliš 
šikovně. Nejprve si připravila tabulku jednoduché záměny a pak pro šest samohlásek přidala 
homofon. Tyto přidané homofony byly číslice 1-6. Ve svém důsledku toto neobratné rozšíření 
převodové tabulky mělo za následek, že Giacomo její dopis snadno vyluštil. 
 

5) Se zařazením dopisu od Francesci Buschiniové měl problém. Francesca použila najednou 
hned dva jednoduché systémy, které od Giacoma znala. Jednak naivní systém a jednak jednu 
z nejznámějších a nejjednodušších verzí jednoduché záměny. Po dlouhém váhání dopis přidal 
do hromádky naivních šifer. 
 

V tom otevřel dveře lokaj Jan Bauer a s úsměvem houkl na Giacoma: „Nechaj ty krámy a maj 
ihned jít za panem hrabětem. Právě se nám vrátil z Teplic a chce s Vámi mluvit. Jo a při té 
učené rozpravě se neožerte ať Vás zase nemusím tahat do schodů do vaší cimry.“ 
  
A bylo po pohodě a Giacomo s lítostí zase vše uložil zpět do šuplíku s tajnostmi, které si 
připravil pro svoji další knížku. 


