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Úkoly z šuplíku – Lóže Svobodných zednářů 
 
Díky vlivným známým mé přítelkyně Adelaide de Gueidan a na její opakovanou přímluvu se 
mi splnilo mé přání a byl jsem přijat roku 1750 do Lóže Svobodných zednářů v Lyonu. O 
vstup jsem měl velký zájem nejen proto, že mne k tomu lákala má romantická povaha, ale 
také jsem doufal, že kontakty, které zde získám, budou pro moji kariéru a další život velmi 
důležité a potřebné. 
Krátce po mém přijetí mne začal zasvěcovat do tajů této Lóže její bratranec hrabě Henri 
Gaspard de Gueidan, který byl jejím významným členem. Když mi začal předávat tajemství 
utajování psaných textů Lóže, byl jsem překvapen, jaké jednoduché prostředky se zde k tomu 
používaly. Byl to především neviditelný inkoust a jakási podivná grafická abeceda 

( ). Od svého chráněnce Matteo Bragadiniho, který se v Benátkách svého času 
zabýval uspořádáním archívu Benátské republiky a díky tomu se dostával do styku 
s šifrovými texty, jsem věděl, že jednoduchá záměna je velmi lehce luštitelná a nic na tom 
nemění, když se použije nějaká neznámá, exotická nebo zcela vymyšlená grafická abeceda. 
Od něj jsem také věděl, že za nejbezpečnější se považuje periodická šifra deVigenére.  
Když jsem to Henrimu sdělil, usmál se a řekl: „Giacomo, zapomínáš, že je to jen první stupeň 
zasvěcení. Je to jen jakýsi úvod do používaných šifrových systémů. Používáme i jiné, 
složitější systémy, ale o nich se nesmí dozvědět nejen lidé mimo naše společenství, ale ani 
lidé s nižším zasvěcením.“ 
Byl jsem velmi zvědavý a k tomuto tématu jsem se stále vracel. Henri mne stále odbýval 
s tím, abych počkal, až postoupím v zasvěcení do dalšího stupně, ale nakonec jsem jej za 
použití dvou láhví vynikajícího koňaku přemluvil a on prozradil více, než asi původně chtěl.  
Tak jsem se dozvěděl, že periodickou šifru nepoužívají z důvodu, že jedno z tajemství Lóže 
je, že se dá luštit. Dokonce mi tento postup ukázal. Byl jsem překvapen, jak je tento postup 
v případě, že se použijí srovnané abecedy a nepříliš dlouhé heslo, jednoduchý. Teprve na 
dalším setkání a po dalších dvou lahvích koňaku, který Henri tolik miloval, jsem se dozvěděl, 
jakou šifru Lóže používá. Vychází ze všeobecně zednáři používaného grafického písma, které 
je jako jednoduchá záměna samozřejmě slabým systémem. Jenže oni jeho použití vylepšili. 
Nejprve text přepíši do této grafické úpravy a pak podle dohodnutého klíče provedou otočení 
jednotlivých grafických znaků o úhly, které jsou dány tímto klíčem. Otáčení se provádí vždy 
o násobky 90 stupňů. Nezasvěcenec pak pří luštění textu jako jednoduché záměny neuspěje a 
to hned z několika důvodů. Jednak se může stát, že vlivem otáčení je pak znaků šifrové 
abecedy ve výstupním textu více než má skutečně použitá grafická šifrová abeceda k dispozici 
a navíc se může stát, že vlivem otáčení se znak otevřeného textu zobrazí po otočení jako jiný 
znak otevřeného textu, který však otočen nebyl. 

Příklad:  A=    M=   O=  R=   , Klíč:  1 0 0 2 (tj. otočit znaky o 90o, 0o, 0o, 180o) 
Výsledek: . Sám jsem se přesvědčil o pár měsíců později, že luštit text takto 
zašifrovaný není nijak jendoduché. Ovšem se znalostí luštění periodické šifry jsem to nakonec 
také dokázal. 
 


