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Zednářská lóže 3 
 
Na jaře roku 1798 se Giacomo Casanova cítil již velmi sláb a unaven. Cítil, že je na konci své 
cesty. Pomalu se smiřoval s myšlenkou na svoji smrt. Vyřizoval své záležitosti. V literárně 
hodnotných dopisech, které rozeslal svým známým a milým, se vyznává ze svého přátelství a 
lásky k nim a k lásce k životu. Vybízí je, aby žili tak, jak jim velí čest, rozum a cit. Na závěr 
dopisů pak připomíná, že svůj život nepromarnil a snažil se jej žít tak, aby byl nápomocen 
jiným. Upozorňuje na svoji knihu Příběh mého života (Histoire de ma vie), kde popsal to, co 
mohl ze svého života prozradit, aniž by tím ublížil jim nebo někomu jinému. 
Na závěr pak naznačuje, že chystá ještě jednu knihu, která se zabývá tajemstvími, která často 
s nimi sdílel, ale za svého života je nevyzradil. Doufá, že jeho knihu někdo po jeho smrti 
najde a vydá. Nechce však, aby to bylo dříve než 50 let po jeho smrti, aby tím nikomu z nich 
neublížil.  
 
Poté co rozeslal tyto dopisy, otevřel šuplík s podklady pro svoji poslední knihu, kterou chtěl 
nazvat Tajnosti mého života (Secrets de ma vie). Prolistoval zde uložených třináct šifrových 
textů a rozhodl se, že materiálu má již dost a začne je opatřovat komentáři a vysvětleními, a to 
včetně popisů použitých šifrových systémů.  
Pomyslel si: „Snad Bůh ve své milosti mi dá čas a sílu, abych toto své poslední dílo dokončil 
a někdo jej zde na Duchcově našel a vydal.“ 
Potom vzal list čistého papíru, namočil péro do kalamáře a svým rozmáchlým rukopisem 
napsal: 
 

Secrets de ma vie.  Prosím nálezce, aby vydal rukopis uložený v tomto šuplíku jako moji 

poslední zpověď.  Nejdříve však vydejte padesát let po mé smrti! Věřím, že moji poslední 

vůli nálezce vykoná.    Giacomo Casanova, Duchcov 4. dubna 1789. 
 
 
To se stalo přesně dva měsíce před jeho smrtí. 
 
Jenže osud tomu chtěl, aby sbírku uložených šifrových textů stačil ještě rozšířit. Asi za týden 
po této události přišel list od jeho známého českého kněze, knihovníka pražské univerzitní 
knihovny Karla Rafaela Ungara. Zpráva byla psána šifrou. 
Karel Ungar byl významnou osobností českého království. Byl třikrát děkanem teologické 
fakulty Univerzity Karlovy a v akademickém roce 1789-1790 dokonce rektorem Karlovy 
univerzity. Jako takový byl i členem Veliké zednářské Lóže pražské a stal se dokonce i 
velmistrem Lóže. Ta pod jeho vedením v osmdesátých a na počátku devadesátých let 
18.století prožívala nebývalý rozmach. Jenže pak přišla pro zednáře krutá léta. S nástupem 
císaře Františka na trůn byla jejich práce zakázána (roku 1794) a to především v souvislosti s 
obavami se šířením revolučních myšlenek z Francie. Byl to právě Giacomo, který zajišťoval 
komunikaci Lóže Pražské s francouzskou Lóží lyonskou, kde měl řadu přátel a také pomáhal 
s překlady některých spisů, které se díky němu mohly v Rakousku šířit. Během této doby se 
s Karlem Ungarem seznámil a spřátelil. 
 
Nedočkavě se dal do luštění listu. Tušil, že se Karel Ungar nehodlal se zákazem zednářské 
práce smířit. Jistě to je důvod, proč je list zašifrován. Co však Karel chce, jak má bratrům 
pomoci?  
I přes zkušenosti, které se šiframi a luštěním měl, mu tentokrát trvalo celý večer, než zprávu 
vyluštil. 
Se svým výsledkem byl spokojen. Pak otevřel šuplík a uložil text mezi kombinované šifry. 


