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Úkoly z šuplíku – Kittlův dopis 
 

Když se Giacomo Casanova rozhodoval, zda knihu Tajnosti mého života napsat nebo ne, tak 
zpravidla otevřel šuplík s uloženými podklady a materiály a probíral se v něm. To oživovalo 
jeho bohaté vzpomínky a on často pak strávil s vyjmutým dokumentem ve svém křesle celé 
hodiny a vzpomínal a vzpomínal. Často se rozhodoval, zda přece jen ještě nemá zařadit do 
svých oficiálních pamětí resp. co všechno má k této události do svých pamětí zařadit, a co 
ponechat do této knihy. 
 
Tento večer vyndal dopis od svého přítele Eleazara Kittela. S tímto svérázným mužem, 
kterého místní pověrčivý lid nazýval černokněžníkem ze Šumburku, se seznámil, když se 
vracel koncem května roku 1766 zraněn přes Čechy z Polska po souboji s hrabětem 
Františkem Xawerem Branickim. Tento nesmírně nadaný ranhojič nejen, že jej velmi rychle 
vyléčil, ale navíc našli oba dva v sobě zalíbení. Giacomo během dlouhých večerů, které spolu 
trávili, mu vyprávěl o svém bouřlivém životě a o některých tajnostech Zednářského řádu. 
Kittel mu zase ukázal starodávnou čarodějnou knihu, kterou vlastnil a která obsahovala různá 
zaříkávání a byl zde i návod jak létat na plášti. Oba dva se zajímali o alchymii, a tak trávili 
večery i diskuzemi na téma elixíru mládí a výroby zlata. Kittel se také velmi zajímal o 
šifrování. Na toto téma se dostali, když mu Giacomo popisoval, jak probíhalo jeho zasvěcení 
v Zednářském řádu.  
Oba dva si opravdu vzácně rozuměli, a když Giacomo z Šumburku odjížděl, bylo mu jasné, že 
našel opravdového a vzácného přítele. Ještě se spolu několikráte setkali. Rád například 
vzpomínal na setkání v roce 1777, kdy pořádal Kittel v Šumburku velikou oslavu své zlaté 
svatby. O svatbě, které se zúčastnilo mnoho význačných hostů a to včetně šlechty, se ještě 
dlouho mluvilo. Takový lesk měla svatba i díky Giacomovi, který sem nejen sám z Benátek 
přijel, ale pozval na ni se svolením Kittela i několik svých přátel z šlechtických kruhů. Kittel 
byl takovým zájmem velmi potěšen a společně s manželkou na tuto skvělou oslavu dlouho a 
s vděčností vzpomínali. 
Dopis, který Giacomo držel v ruce, mu poslal Kittel dva roky po této události. Dopis se 
vztahoval k jiné pro Kittela velmi významné události a napsal jej v noci 15.9.1979. Pokusil se 
jej napsat zašifrovaně, ale protože neměl s Giacomem domluven žádný nomenklátor nebo jiný 
vhodný šifrový systém, použil velmi jednoduchou šifru. Věděl, že dopis bez problémů 
Giacomo vyluští i to bez toho, že by mu poslal klíč nebo nějakou jinou nápovědu. 
Giacomo se díval na tento zvláštní dopis a zavzpomínal si, jak jej luštil. Byl obsahem tehdy 
velmi potěšen a to hned dvakrát. Poprvé proto, že pro přítele mohl něco zařídit a jednak, že 
jeho přítel to ocenil a hned mu napsal a zaslal tento dopis. To, že k tomu použil takovou 
jednoduchou a naivní šifru, také ocenil. Bylo mu jasné, že jeho přítel mu tím chtěl udělat 
radost a takto mu svérázně poděkovat. 
 
 


