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Rekapitulace 2 
 

Giacomo se rozhodl, že má připraveno již dostatek materiálů pro svoji připravovanou knihu 
Tajnosti mého života. Přemýšlel nyní, jak zašifrované texty třídit, zda podle let nebo propojit 
nějakým výkladem nebo propojit příběhem ze svého života nebo zda bude materiály třídit 
jiným způsobem. Začal tím, že si je označil a setřídil podle šifrových systémů, které byly 
použity. 
 
1-3) Tři zástupci naivních šifer - sem Giacomo zařadil Kittel ův dopis psaný jeho slabou 
italštinou a zašifrovaný tím nejjednodušším způsobem a pak také další Kittlem zašifrovaný 
text z doby, kdy se u něj Giacomo léčil. Kittel použil šifru , kterou sám vymyslel. Jednalo se 
o jednoduchou dynamickou úpravu Caesarovy šifry. 
Se zařazením dopisu 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. 
 
4) Tajný inkoust + naivní šifra – do této kategorie zařadil Giacomo dopis, který jej zastihl 
v Šumburku, kde se léčil se svojí zraněnou paží u známého léčitele Jana Kittela. 
 
5) Jednoduchá záměna – grafická abeceda, základní šifra, kterou používali v Lóži 
Svobodných zednářů v Lyonu a se kterou jej seznámil hrabě Henri Gaspard de Gueidan. 
 
6) Homofonní šifra – zástupce této šifry byl dopis od Adelaidy. Adelaida svoji převodovou 
tabulku nesestavila příliš šikovně. Nejprve si připravila tabulku jednoduché záměny a pak pro 
šest samohlásek jednoduše přidala homofon. Tyto přidané homofony byly číslice 1-6. 
 
7) Homofonní šifra s dělbou na slova – do této kategorie zařadil Giacomo písmo 
Megamikrů ze své knihy ISOCAMERON. 
 
8-9) 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.  
Druhým zástupcem (Beaufortova varianta) byl dopis, který mu ukázala markýza Jeanne de 
Urfé a který k jejímu velkému údivu dokázal vyluštit. 
 
10) Úplná transpozice – dopis z podzimu roku 1764, na základě kterého se rozjel na svoji 
dlouhou cestu do Ruska. 
 
11) Cardanova mřížka dopis z podzimu roku 1765, na základě kterého odjel z Petrohradu do 
polského Krakowa. 
 
12) Fleissnerova mřížka – zašifrovaná zpráva z roku 1765 s příkazem k velmi 
nebezpečnému úkolu. Soubojem s hrabětem Branickim 
 
13) Knižní šifra  - dopis hraběnky Adelaide de Gueidan. Klíčem byl text, který znali jen oni 
dva. Giacomo považoval tuto šifru za nejlepší ze všech, které měl ve své sbírce.   
 


