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Úkoly ze šuplíku –  Adelaide de Gueidan 
 
Když si Giacomo prohlédl dokumenty z doby, kdy jej hrabě Henri Gaspard de Gueidan 
zasvětil do tajů šifrování v lyonské Lóži Svobodných zednářů, pečlivě je vrátil zpět do 
šuplíku. Jeho myšlenky jej přenesly ke sličné sestřenici hraběte - jeho milované Adelaide de 
Gueidan. Seznámil se s ní počátkem roku 1749. Na rozdíl od jiných jeho mnoha prchavých 
známostí, byla tato sličná dívka jeho opravdovou láskou. Nade vše ji miloval. Celý svůj život 
se ve svých vzpomínkách k ní stále vracel. Společenské postavení mu však nedovolovalo se 
veřejně k této vznešené dámě z Aix-en-Provence hlásit. Z tohoto důvodu ji také ve svých 
oficiálních vzpomínkách Příběh mého života (Histoire de ma vie) nazývá raději 
pseudonymem jako Henriette. Svoji lásku museli před veřejností úzkostlivě tajit. Věděli o ní 
jen jejich nejbližší přátelé a z příbuzných Adelaidy o ní věděl jen její bratranec Henri. 
Z tohoto důvodu si oba milenci spolu vyměňovali dopisy psané šiframi. Giacomo pro tyto 
účely nechtěl použít šifry Svobodných zednářů a vyzradit tak tajemství, do kterého byl 
zasvěcen. Giacomo proto raději Adelaidu seznámil s tím, co se dozvěděl od svého benátského 
chráněnce Matteo Bragadiniho.  Seznámil ji tak s tvorbou převodových tabulek jednoduché 
záměny, které byly pro větší bezpečnost rozšířeny o homofony nejčetnějších znaků 
otevřeného textu. I když jednu takovou tabulku pro 
Adelaidu vytvořil, přesto ji nepoužila a napsala mu 
dopis zašifrovaný pomocí jiné homofonní tabulky, 
kterou si pro tuto korespondenci sama připravila.  
Giacomo si dopis, který mu tehdy zaslala, schoval 
na památku. Vyndal jej z šuplíku a při pohledu na 
něj se široce usmál. Adelaide sice sestavila 
převodovou tabulku jednoduché záměny s 
homofony, ale dopustila se při jejím vytváření (v 
části homofonů) chyby, díky které Giacomo vyluštil 
dopis, který mu poslala, aniž by její převodovou 
tabulku potřeboval a to dokonce ještě rychleji než 
kdyby to byla obyčejná jednoduchá záměna. 
Když se s ní setkal, tak mu Adelaide začala 
vysvětlovat, že zaslala dopis zašifrovaný novou 
tabulkou a to její vlastní převodovou tabulkou. 
Nechtěla ji samozřejmě k dopisu přiložit a čekala na 
vhodnou příležitost, aby mu ji mohla předat. Tuto 
tabulku chce i nadále používat. Jaké však bylo její 
překvapení, když ji Giacomo ujistil, že tabulku 
nepotřebuje. Již si ji sestavil sám a to na základě 
dopisu, který mu zaslala a který vyluštil! 
Giacomo dopis od Adelaidy, na který si tehdy po 
vyluštění poznamenal její převodovou tabulku, pečlivě schoval a vrátil jej zpět do šuplíku. 
Chvilku se pak v něm dále prohraboval, až našel, co hledal, jinou podobnou převodovou 
homofonní tabulku, která byla na rozdíl od těch, které s Adelaidou používali, ještě vylepšena 
o tzv. klamače, tedy znaky, které nemají žádný význam, ale vkládají se do šifrového textu, 
aby zmátly luštitele. Tuto konkrétní převodovou tabulku mu prozradil jeho benátský 
chráněnec, který ji náhodou našel v benátském archívu. Prozradil mu také, že ji používal 
v 15.století Giovani Battista Palatino. 


