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Zničení Casanovovy knihy o šifrách 
 
Asi týden po té, co Giacomo obdržel dopis od Karla Ungara, přišel za ním hrabě Valdštejn. Po 
krátké nezávazné konverzaci přešel přímo k tématu, které jej zajímalo. 
„Giacomo, také jsi obdržel list od pražského knihovníka Karla Ungara?“ 
Giacomo přisvědčil. Po chvíli otálení jej hrabě požádal, zda by mu jej neukázal.  
A tehdy udělal Giacomo první chybu tohoto večera. Otevřel před Valdštejnem šuplík, šifru 
z něj vyjmul a podal mu ji. 
Hrabě vyndal svůj list, který obdržel a ukázal jej Giacomovi. Konstatoval, že jsou zcela 
shodné. 
„Jsou stejné. Mohu tě tedy s čistým svědomím požádat o pomoc s jeho dešifrováním. Obsah 
tím nebude vyzrazen nepovolané osobě.“ 
Giacomo hraběti prozradil, že již zprávu dešifroval a seznámil jej s obsahem. Hrabě, který byl 
také členem Veliké zednářské Lóže pražské až do jejího rozpuštění, mu velmi děkoval. Byl 
obsahem nadšen. Podivoval se však, že Giacomo dokázal šifru tak rychle vyluštit.  
 
A tehdy udělal Giacomo druhou chybu večera a pravděpodobně i poslední chybu svého 
života. Zasvětil hraběte do obsahu své připravované knihy Tajnosti mého života a ukázal mu i 
texty, které do této knihy hodlá zveřejnit. 
 
Giacomo netušil, co bude následovat. 
Hned následující květnovou neděli se hrabě sešel s Karlem Ungarem a seznámil jej s tím, co 
Giacomu připravuje. Hrabě Valdštejn ho informoval i o tom, že se Giacomo chystá vyzradit 
některá tajemství své bývalé zednářské Lóže. Např. postup při luštění periodické šifry, ale 
také úpravu šifrování záměny „podle kříže“. 
 
Karel Ungar tuto informaci probral s dalšími členy Lóže a na základě toho poslal hraběti 
šifrovaný dopis s úkolem. 
 
Dopis hraběte zastihl 5. června v Duchcově, kam narychlo přijel z Teplic. Hrabě se totiž 
dozvěděl o skonu Giacoma Casanovy (4. června 1798) a chtěl osobně připravit a řídit jeho 
důstojný pohřeb. Valdšten text dopisu snadno dešifroval. Nedělalo mu to velký problém, byla 
totiž použita šifra, kterou v Lóži běžně používali. 
 
Úkol, který touto cestou obdržel, jej netěšil. Ale přesto se rozhodl jej splnit. Vešel do 
pracovny, kde večer před tím Giacomo v křesle skonal a šel k šuplíku s jeho rozepsanou 
knihou. Otevřel ji, přečetl si list, ve kterém Giacomo prosí, aby byl obsah publikován za 
padesát let. Smutně pokýval hlavou a řekl si, bratře Giacomo, omlouvám se, ale toto ti splnit 
nemohu. Pak šel ke krbu, kde slabě hořel oheň a celý obsah šuplíku do něj vyklopil.  
 
Vzplál oheň, který velkými plameny navždy tato tajemství pohřbil v popelu… 
 
Žádná ze čtrnácti šifrových zpráv, které Giacomo připravoval do své knihy Tajnosti mého 
života, se tak díky této události nedochovala. Ze všech patnácti šifrovaných textů, které se 
v tomto příběhu objevily, zůstal dochován pouze jeden jediný. Touto jedinou zprávou je dopis 
s úkolem, který hrabě Valdštějn obdržel od Karla Ungara. Je však samozřejmé, že jej nevložil 
do šuplíku, kde šifry a podklad ke své knize uchovával za svého života Giacomo. Z tohoto 
důvodu ji tam ani vy nemůžete najít. Předpokládám, že ji však snadno objevíte. Nemusíte 
kvůli tomu jezdit na Duchcov. Ostatně tato šifra tam již dávno není. Během těch dvou staletí 
putovala z místa na místa od jednoho majitele k jinému. Současný majitel se rozhodl ji 
zveřejnit a tím uzavřít tento utajený příběh ze života Giacoma Casanovy …   


