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Madam de Urfé 
 
Sbírka jeho šifrované korespondence, kterou chtěl v díle Tajnosti mého života (Secrets de ma 
vie) použít, by nebyla úplná, kdyby nezařadil dopis, který mu kdysi ukázala markýza Jeanne 
de Urfé. 
 
Rád vzpomínal na tuto velmi bohatou a extravagantní šlechtičnu, s níž udržoval dlouhý vztah. 
V té době mu to umožnilo rozhazovat značné sumy peněz, které mu ochotně poskytovala. 
Okouzlil ji nejen svojí galantností, ale i rozsáhlými znalostmi magických rituálů, na které byla 
tak zvědavá. Nutno říci, že si řadu z nich zcela vymyslel.  
 
Šlechtična mu však bezmezně věřila. O jeho schopnostech a znalostech magie a esoterických 
věd vůbec nepochybovala. O jeho schopnostech ji utvrzovalo to, že byl člen Zednářské lóže a 
pak jedna příhoda, ke které se právě vztahoval dopis, který Giacomo nalezl a chystal se jej 
uložit do šuplíku k ostatním materiálům. 
 
Jednalo se o opis dopisu, který mu ukázala markýza de Urfé. Dopis obsahoval intimní 
korespondenci s její velmi mladou přítelkyní, milenkou jejího kadeřníka. Tuto mladou dámu 
se markýza rozhodla podporovat. Byla nejen nevšedně krásná, ale i velmi dobrosrdečná. Po 
několika letech se tato mladá dívka, po velmi složité životní cestě, stala milenkou samotného 
krále a stala se tak známou nejen ve Francii, ale i v celé Evropě. 
 
Markýza si myslela, že tajemství v dopise je bezpečně chráněno jedním z typů periodické 
šifry, kterou pro tyto účely použily. Jaké však bylo její překvapení, když Giacomo dopis, 
který mu zapůjčila, dokázal přečíst! To mohl bez znalosti hesla provést opravdu jen muž 
nadaný přímo až nadpřirozenou mocí a schopnostmi. Od této chvíle po celá dlouhá léta byl 
pro ni Giacomo ve věcech tajemna autoritou … 
 
Giacomo vyluštil tuto šifru díky postupu, který mu v opilosti prozradil hrabě Henri Gaspard 
de Gueidan. Postup luštění periodických šifer byl jedním z velkých tajemství Lóže 
Svobodných zednářů v Lyonu a trvalo ještě více než 100 let, než byl jiným členem Lóže 
pruským důstojníkem Kasiskim vyzrazen a veřejnost zjistila, že tento údajně neprolomitelný 
systém je ve skutečnosti lehce luštitelný. 
 
Giacomo si s chutí dopis po létech opět přečetl. Něčím mu byla ta mladá naivní dívka, která 
dopis markýze psala a svěřovala se tam o tajemstvích svého mladého života, blízká. 
 
A to ještě netušil, že za několik dní mu jeho přátelé zašlou velmi smutnou zprávu. Dívka, 
kterou znal právě jen z uvedeného dopisu, se z bezpečí Anglie, kde v tu dobu pobývala, 
celkem z nepochopitelných důvodů vrátila zpět do revoluční Francie. Zde byla uvězněna a 
odsouzena k trestu smrti gilotinou. Poprava byla veřejně vykonána 8. 12. 1793 v půl páté 
odpoledne. 


