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Tři šifry z let 1765 - 1767 
 
Když Giacomo třídil svoji starou korespondenci, našel tři zašifrované zprávy, které spolu 
částečně souvisely. Navíc se vztahovaly k události, která zásadně ovlivnila jeho život a která 
jej málem stála život. Na druhou stranu se díky této události seznámil se svým přítelem 
léčitelem Kittlem. 

 
Nová mise – zpráva 1 
 

V Rusku se mu mise dařila. I když se dostal do Petrohradu teprve koncem roku 1764, přesto 
se mu díky kontaktům, šarmu a své pověsti, která jej předcházela, podařilo dostat již 
v prosinci na velký dvorní ples. Na plese byl představen dokonce samotné carevně Kateřině 
Veliké. S carevnou se pak ještě několikráte setkal.  
V Rusku se mu líbilo. Byla to obrovská země, kde šlechta trávila svůj čas způsobem, který se 
Giacomovi zamlouval. Lovy, plesy, popíjení, milostné aféry. Navíc řada šlechticů uměla 
dobře francouzsky, a proto neměl problém s domluvou. Na výuku francouzštiny jedné 
šlechtičny i po letech rád zavzpomínal… 
Z toho příjemného lenošení jej však vytrhl úkol, který mu byl z Benátek zaslán. Jeho mise po 
ročním působení v Rusku byla u konce a on se měl odebrat na další cestu, kde jej čekal úkol, 
o němž ještě netušil, že jej bude málem stát život. 
Dopis byl zašifrován tehdy relativně oblíbenou šifrou - pomocí Cardanovy mřížky. Mřížka se 
jednoduše položila na list papíru a do vystříhaných polí se doplnila zpráva. Po zvednutí 
mřížky se písmena zprávy obklopila libovolnými písmeny, nejlépe však tak, aby slova tvořila 
čitelnou zprávu. Giacomo věděl z dob přípravy na profesi špióna, že systém je velmi 
bezpečný, pokud mřížka obsahuje málo otvorů vzhledem k celkovému výslednému textu. Na 
druhou stranu věděl, že bývají problémy s dešifrováním. Různé písmo, rozházené řádky a 
další nedbalosti v psaní měly za následek, že po přiložení mřížky bylo obtížné zjistit, která 
písmena přesně patří do vystřižených otvorů a tvoří šifrovou zprávu. Proto bylo doporučeno, 
aby …. A právě toto opatření vedlo k tomu, že zpráva byla nejen dobře dešifrovatelná, ale 
nedělala ani problém luštitelům, kteří díky tomuto „zlepšení“ jinak poměrně bezpečný systém 
dokázali vyluštit během pár vteřin.  
 
 
Mise v Polsku - zpráva 2 
 

Koncem roku 1765 se přesunul do Polska. I zde se stýkal s předními polskými šlechtici a jeho 
život plynul v různých radovánkách. Plnil zde drobné úkoly. V roce 1766 jej však zastihla 
zpráva zašifrovaná Fleissnerovou mřížkou, která obsahovala příkaz k velmi nebezpečné akci. 
Měl vyhledat záminku k souboji s hrabětem Branickim, který byl významným šlechticem z 
okruhu krále Stanislava II. Poniatowského. Byl také schopný generál, a právě proto měl být 
odstraněn. 
Giacomo se pohyboval ve společnosti, jejichž oslav a setkání se tento významný šlechtic také 
zúčastňoval. Čekal proto jen na vhodnou záminku. Ta se mu naskytla, když hrabě napadl čest 
jedné benátské baleríny Anny Binettiové tím, že ji označil slovy ta benátská matrace.  
Casanova toho ihned využil a vyzval hraběte na souboj s pistolemi. Podnik to byl velmi 
riskantní, protože jak v případě porážky, tak i vítězství, se dalo čekat, že se mu přátelé hraběte 
okamžitě pomstí. 
Giacomo hraběte Branického v souboji velmi těžce zranil. Hrabě byl čestný muž a požádal 
své přátele, aby nechali soupeře odejít, neboť soupeř jednal podle pravidel souboje. 
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Giacomo úkol splnil. Hrabě byl na dlouhou dobu upoután na lůžko a z armády pro svůj 
zdravotní stav musel odejít. Schopný a poctivý generál tak uvolnil místo nerozhodnému Janu 
Waleskému. 
 

Při souboji však byl vážně zraněn na paži i Casanovova. Přesto se rozhodl z Polska raději co 
nejdříve odejít. Přešel hranice do Čech. Ruka mu natékala a bylo nutné vyhledat ošetření. 

 
Jan Josef Kittel - zpráva 3 
 

Casanovova měl i tentokráte štěstí. Když překročil hranice Polska, dostal se do blízkosti 
Šumburku. Zde se dozvěděl o českém léčiteli Janu Josefu Kittlovi. Vyhledal jej a ten jej začal 
léčit. 
Ne nadarmo se o tomto českém lékaři říkalo, že je černokněžník. Paže se Giacomovi začala 
po důkladném ošetření rychle hojit.  
Večery trávili tito dva vzdělaní muži společně. Byli si tak vzdáleni a tak blízcí. Spojoval je 
jejich zájem o tajemství života.  
Josef Kittel ukázal Giacomovi i svoji největší vzácnost tzv. „smržovský griomár“. Po té co 
v této knize listovali, a snažili se najít skutečný význam zde uvedených čarodějnických 
formulí, se dostali k tématu šifrování. Giacomo totiž tvrdil, že skutečný význam textů v knize 
je jistojistě nějak zašifrován. Téma šifrování měl Giacomo velmi rád, a tak několik dalších 
večerů spolu na toto téma diskutovali. Několik jednoduchých systémů Giacomo Kittlovi 
ukázal. Ten zase na oplátku vzal papír a napsal na něj šifrový text, který teď po letech držel 
Giacomo v ruce a chystal se jej uložit k materiálům ke své chystané knize. 
Tuto šifru prý pradědovi Jana Kittla prozradil jeden švédský voják, kterého jeho praděd 
vojenský lapiduch léčil. Šifra to byla jednoduchá. Na první pohled však řešení vidět nebylo. 
Giacomo tehdy v ten večer Kittlovi vysvětlil, že to není klasická šifra, protože vlastně nemá 
žádný klíč. Je to šifrový systém, kde vyzrazení principu šifry vede přímo ke kompromitaci. 
Pamatuje si, jak přirovnal tuto šifru k Césarově šifře. 
 
-- 
 
Giacomo dovzpomínal, všechny tři zašifrované zprávy pečlivě složil a zařadil mezi již 
připravené šifry. Líbilo se mu, že se jedná o systémy, které ještě v připravované knize neměl 
dosud zařazeny, a proto je vhodně doplňují. Zavřel šuplík, dopil sklenku vína, vstal ze svého 
oblíbeného křesla a šel spát. Ve snu znovu prožil souboj, který jej stál málem život… 
 
 


