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- Cryprogramma…
- Cryptogramma acrostichoides aut Cryptogramma crispa? 

Cryptogramma crispa, 1885 г�, Германия�
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Встъпването в новото хилядолетие роди самочувствието, че всичко 
може да бъде разгадано от компютърно-пластмасовия ни свят� В 
тази връзка през 2003 г� американецът Дан Браун публикува нов 
ракурс към т�нар� „теория на конспирацията“ в романа си „Ши-
фърът на Леонардо“1� С 60-милионните си тиражи и преводи на 44 
езика тази книга се надява литературно аргументирано да разкрие 
заговорите на католическата църква и укриването на „истината“ 
за Иисус� Покрай това бяха въведени поредните неологизми в 
езиковото пространство като „криптекс“ (англ� cryptex)2, анали-
зират се артефакти от гледна точка на съвременната енигматика 
и криптография� Всичко това е колкото екстравагантно, толкова 
и показателно, че хората винаги са се стремели да разгадават 
миналото, особено когато то е свързано с мистиката на религия-
та, църквата, изкуството, с комбинациите от букви, зад които се 

1 Brown, D� The Da Vinci Code� New York, 2003�

2 From Wikipedia, the free encyclopedia
The word cryptex is a neologism coined by the author Dan Brown for his 2003 
novel The Da Vinci Code, denoting a portable vault used to hide secret messages� 
It is a combination of the words cryptology and codex; “an apt title for this de-
vice” since it uses “he science of cryptology to protect information written on the 
contained scroll or codex” (p� 199 of the novel) – although actually a “codex” is a 
term for early forms of what would now be called a “book”, as opposed to a rolled 

“scroll”� It is claimed in the novel that the original design came from the secret dia-
ries of Leonardo da Vinci, but this is apparently not based on fact: The 2004 illus-
trated version of the novel fails to present any Leonardo sketch of such a device� 
Following the model of “codex” which pluralises as “codices”, “cryptex” might be 
thought to pluralise as “cryptices”� However, Brown uses the plural form “cryptexes” 
in his novel�

УВОДНИ ДУМИ
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залага някакво послание или текст� Мишел Фуко забелязва, че 
важна особеност на западноевропейския тип мислене до края на 
ХVІ в� е възприятието, че „светът е покрит със знаци, които трябва 
да бъдат дешифрирани“3� Това обаче продължава да отличава ев-
ропееца християнин от азиатеца например, за когото сакрумът е 
даденост, която не е нужно да се разкодира поради езотеричната 
си битийност и априорна агностичност� На различните равнища 
на една култура обаче знаците биха могли да се интерпретират по 
различен начин и да носят различно познание за света� От друга 
страна, нашето желание да закодираме личната си информация 
води до автоматичното търсене на подобна интенция и у мина-
лите поколения�

В науката отдавна са познати комбинациите от гръцки или латин-
ски букви върху различни предмети предимно с култово пред-
назначение, които условно и общо се наричат „криптограми“� Те 
са разчитани, анализирани и публикувани спорадично, тъй като 
стоят встрани от конкретното поле на изследователския интерес, 
т�е� намират се някъде между филологията, изкуството и средно-
вековната парацърковна култура�

Моят интерес към подобни кодове датира също от 2003 г�, кога-
то бях помолен от реставратора Иван Бенчев да разчета някои 
гръцки криптограми около кръстове, намерили място в негова 
самостоятелна публикация4� Година по-късно изследванията ми 
бяха обобщени в статия5, но тя далеч не изчерпа желанието ми да 
се занимавам с темата в по-широк аспект6�

До момента проучванията ми показаха, че най-често т�нар� крипто-
грами, акролекса или акроними са изписани около Кръста и 

3 Фуко, М� Думите и нещата� С�, 1992, с� 75�

4 Bentchev, I. Monogramme und Akronyme als Ikonenaufschriften, 2006� Availabe 
at: http://www�icon-art�info/book_contents�php?lng=de&book_id=30 []�

5 Мутафов, Е� Епиграфиката на Светия Кръст и Кръстът като епиграфски 
знак� – В: Трудове на катедрите по история и богословие� ШУ „Епископ Константин 
Преславски“, 2004, 6, Шумен, 230–247� 
6 Мутафов, Е. Кръстове и криптограми от крепостните стени на средновековния 
Солун� – В: Изкуствоведски четения 2007� С�, 2008, 145–148�
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оръжията, с които е мъчен Христос7� Според досега съществува-
щото мнение изображения на кръстове с криптограми има още в 
раннохристиянската епоха8, присъстват в репертоара на църков-
ната стенопис през Средновековието, като особена популярност 
придобиват през ХІІІ – ХІV в�9 на Балканите, о� Кипър и отчасти на 
Запад� Интересът към подобна епиграфика на Кръста се запазва и 
в годините на османското владичество10� Преимуществено апотро-
пейното значение на този тип кръстове предопределя и тяхното 
място в стенописната украса около входа на храма, в люнетите, 
около прозорците и в олтарните ниши11� Освен в църквите соти-
риологичният символ с криптограми се появява в произведения 
на приложното изкуство, в ръкописната илюстрация, щампи, 
печатни книги12, антиминси и надгробни паметници13� Крипто-

7 Покровский, Н. В. Очерки памятников християнского искусства� М�, 1910; 
Същия. Евангелие в памятниках иконографии� М�, 1912; Голубцов, А. Из истории 
изображений креста� М�, ч� 43; Голубинский, Е. Е� К нашей полемики со старобрядца-
ми� М�, 1905; Deschler, J.-P� Die Ikonenbeschriftung� – In: Hermeneia 2, 1990, 84–95 и 4, 
1990, 210–218; Daiber, Th� Die Randaufschriften der Ikone “Das Jüngste Gericht”� – In: 
Eva Haustein-Bartsch, Das Jüngste Gericht� Eine Ikone im Ikonen-Museum Recklinghausen, 
Recklinghausen, 1994, 37–56; Гальченко, М. Г� Надписы на древнерусских иконах 
XII–XV в�в� Палеографический и графико-ортографический анализ� М�, 1997; Daiber, Th. 
Aufschriften auf russischen Ikonen (= Monumenta Linguae Slavica Dialecti ceteris� Fontes 
et Dissertationes, Bd� XXXVII)� Freiburg i� Br� 1997; Bentchev, I. Zur Beschriftung der 
Ikonen� – Іn: Мосховия� Проблемы византийской и новогреческой филологии� К 60-летию 
Б� Л� Фонкича� М�, 2001, 107–120; Гальченко, М. Г. Книжная культура� Книгописание� 
Надписы на иконах древней Руси� М� и Ст�-П�, 2001 и др�

8 В действителност първата известна „криптограма“ е Христограмата (Хризмата) 
 от катакомбата на Присила в Рим и датира от ІІІ в� През ІV в� името на Христос 

започва да се изписва с акронима ІХ, а едва към V в� се появява прословутото ΙС ХС� 
Вж� и изворите Eusebius, Vita Constantini, I, XXXI и Lactantius, De mont� persec�, XI�

9 Babić, G. Les croix a cryptogrammes, peintes dans les eglises serbes des XIIIe et XIVe 
siecles, Melanges Ivan Dujčev� Paris, 1979, 1–13� 

10 Един кръст с криптограми например е нарисуван през 1588 г� в проскоми-
дийната ниша на манастира Петковица във Фрушка гора� Вж� Мирковиħ, Л� Ма-
настир Петковица, Сремски Карловци� 1922, 30–31; Голубовиħ, Б� Зидно сликарство 
цркве манастира Петковице на Фрушкоj гори� ЗЛУМС 22, 1986, 115–116� 

11 Babić, G. Op� cit�, p� 2�

12 Медаковиħ, Д. Графика српских штампаних књига ХV–ХVІІ в�, Београд, 1958, 
127, 131, ил� LIII-1, XXXIX-2�

13 Последните също са обект на това изследване, въпреки че носят друга семан-
тика и не са част от официалното изкуство�
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грамите са своего рода формули от няколко, но по-често 2 или 4 
букви, които образуват изречение� Смята се, че тези формули са 
взети от апокрифни молитви и по отношение на съдържанието си 
най-често прославят Христос, неговата жертва, св� св� Константин 
и Елена, изкуплението на първородния грях и Честния Кръст� 

С настоящото изследване бих искал да си отговоря на въпроси като: 
как се типологизира употребата на криптограми или акроними 
спрямо материала, върху който се появяват, а и спрямо семантиката 
им? До каква степен са точни термините, които ги популяризират 
в науката? Как и откъде криптограмите/акронимите се появяват 
в монументалното изкуство? С какви иконографски типажи се 
свързват подобни формули? Апотропейна ли е тяхната основна 
функция и т�н�

Освен да отговори на тези въпроси това проучване си поставя за 
цел да събере и систематизира по-голямата част от известните 
абревиатури на надписи върху произведения на приложното из-
куство, в стенописта, иконописта, църковната утвар и ръкописната 
традиция у нас през поствизантийския период� В тази връзка в 
заглавието фигурира терминът „типология“ с оглед избягване на 
включването на целия материал, който най-често е еднотипен� Под 
формулировката „поствизантийски период“ пък се крие желанието 
ми за свобода в анализаторския хоризонт, което не изключва, а 
дори прави задължителни справките в по-ранни епохи�

В представянето на темата в детайли се предлага разчитане на 
повечето гръцки и църковнославянски криптограми, тъй като това 
е чест недостатък на повечето от досегашното им публикуване� В 
основата на проучванията ми са залегнали както материали от 
по-стари публикации, така и резултати от изследвания на колеги в 
рамките на т�нар� институтски корпуси� Привлечен е и гръцки срав-
нителен материал, търсят се влияния от късните печатни извори�

Използваната методология при проучването на разнородния 
материал от само себе се наложи като интердисциплинарна, т�е� 
привлечени са механизмите за изследване на съвременната епигра-
фика (гръцка, старобългарска и църковнославянска, та дори отчасти 
и латинска като сравнение), на изкуствознанието, културологията, 
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богословието, филологията, историята на архитектурата, палео-
графията, кодикологията, вписани в широк исторически контекст, 
изискващ познаване не само на българския, но и на материала на 
Балканите в период от няколко века� Разбира се, във всяка една 
глава се спазва, доколкото е възможно, хронологическият принцип 
при представяне на паметниците�
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Криптограма

Думата криптограма, от гр� κρύπτω – крия + γράμμα, το – буква, 
писмо, буквално означава „скрита буква“ или „скрито писмо“� 
Терминът от гръцки произход, който между другото не се използва 
в гръцки език14, на български се превежда като: „1� Писмен белег 
за тайнопис; 2� Написаното с такива белези, тайнопис“15� Също 
предимно със значението на тайнопис или начин за разчитане на 
скрита в Библията информация16 се използва и думата „крипто-

14 В гръцки се използва изразът „букви на монашеската схима“ като: Ἑρμηνεία 
των γραμμάτων του μοναχικού σχήματος:
1� IΧΝK = Ιησούς Χριστός Νικά�
2� ΦΧΦΠ = Φως Χριστού Φαίνει Πάσι�
3� ΤΚΠΓ = Τόπος Κρανίου Παράδεισος γέγονε�
4� ΤΤΤΤ = Τούτο το σημείον ταράττει τους δαίμονας�
5� ΘΘΘΘ = Θεού Θέα Θείον Θαύμα�
6� ΕΕΕΕ = Εύρεν εύρημα εκ Θεού Ελένη�
7� ΧΧΧΧ = Χριστός Χριστιανοίς Χάριν χαρίζει�
8� ΑΠΜΣ = Αρχή Πίστεως Μωσαϊκός Σταυρός�
9� ΚΚΕΝ = Κωνσταντίνε κράτιστε εν τούτω νίκα�
10� ΣΦΟΤ = Σταυρὲ φύλαττε ὅλον τὸν κόσμον�
По Ζαχαριάδη, Ν. Ἐμπειρίες από τον αμίλητο κόσμο του Ἄθω, Τόμος Α´, Πύργος 
Ἠλείας, 1998�

15 Речник на чуждите думи в българския език� С�, 1982, с� 454�

16 КРИПТОГРА ́ММЫ (греч� κρυπτός – тайный и γράμμα – надпись, т�е� тай-
нопись)� БИБЛЕЙСКИЕ, зашифрованные тексты Писания� В одних случаях рас-
шифровка К� библейских дана в самой Библии (напр�, Дан 5), в других – разгадать 
их свящ� автор предоставляет читателям (напр�, Откр� 13:16 – 18)� – In: Bulletin of 

ТЕРМИНОЛОГИЧНО МНОГООБРАЗИЕ
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грамма“ на руски език, а тя е приета и като термин за интересу-
ващите ни повтарящи се букви върху паметници на църковното 
изкуство от руските изследователи като Н� В� Покровский17 и А� 
И� Яцимирский18� Терминът се приема и от по-новите учени от 
други традиции като канадеца Дънкан Фишуик19, от сръбкинята 
Гордана Бабич20 и британеца К� Уолтър21� В съвременния гръцки 
език синоним на тази дума е κρυπτογράφημα, το, която навлиза 
като неологизъм от английското cryptograph/cryptogram и за пръв 
път е засвидетелствана през 1845 г�22 Използването на криптограми 
пък се нарича криптография�

Криптография

Не по-различна е ситуацията с неологизма криптография, от гр� 
κρύπτω – крия + γράφω – пиша, който, макар с гръцки композитен 
произход, се среща за пръв път на гръцки през 1813 г�23, но поне 
съществува в същия си вид и до днес, означавайки: „начин за ус-
ловно тайно писане, понятен само за посветените в него; тайнопис, 
шифър“24� Методи и устройства за криптиране на информация 
са засвидетелствани още през 1500 пр� Хр� в Месопотамия, за да 
се стигне до съвременните способи за криптография в компю-
търните технологии, където също се използват криптограми, но 
за средностатистическия хайтек потребител носят съвсем друго 

American Schools of Orient Research� 1963, № 170�

17 Покровский, Н. В� Очерки памятников… М�, 1910; Същия. Евангелие… М�, 
1912 и др�

18 Яцимирский, А. И� К истории ложных молитв в южно-славянской письме-
ности� ІІ� „Похвала Кресту“ как молитва и толкования „крестных словес“ – ИОРЯС� 
Т� ХVІІ, кн� 3, СПб, 1913, 22–51�

19 Fishwick, D. An Early Christian Cryptogram? CCHA, Report, 26� Toronto, (1959), 
pр� 29–41�

20 Babić, G. Op� cit�, pp� 1–13�

21 Walter, Ch. The Apotropaic Function of the Victorius Cross� – REB, t� 55� Paris, 
1997, pp� 193–215�

22 Μπαμπινιώτης, Γ. Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα, 1998, σ� 969�

23 Ibid�

24 Речник на чуждите думи…, с� 454�
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послание и в никакъв случай не се свързват с тясната семантика 
на разбираното от медиевистите понятие� За повечето хора днес 
„криптографията“ е дисциплина, занимаваща се с теорията и 
практиката на скриване на информация, която е клон едновре-
менно на математиката и информатиката� Използваните от нея 
криптограми осигуряват сигурността например на дебитните 
карти, компютърните пароли и електронната търговия�

Криптограф

В пряка връзка с думата криптограма е терминът „криптограф“ 
(англ� cryptograph), който има същата етимология като крипто-
графия, но е съществително, което най-вярно се превежда като 
„тайнопис“ = гр� κρυπτογράφημα, το, т�е� резултат от криптиране на 
думи или изречения� През Средновековието и поствизантийския 
период като криптографи могат да се определят някои подписи 
на книжовници или зографи, вплетени в различни объркващи 
реалната дума букви или декоративни елементи� Пример за 
криптограф или „тайнописен подпис“ е например ΝΙΠΛΟΘΛΩ 
на несебърския живописец от края на ХVІ в� и началото на ХVІІ в� 
Николаос, който З� Ждраков определя като криптограма25� Като 
криптографи (κρυπτογραφήματα) се определят множество под-
писи на средновековни книжовници от класическия труд „Увод 
в гръцката палеография“ на Елпидио Миони26� Друга форма на 
криптограф пък е втората част от подписа на зограф Кесариос 
иеромонах от ХVІІ в�, където думата ιερομόναχος е оплетена в 
декоративен елемент27� Всъщност употребяваната дума за крипто-
грама със значението, което ни интересува, в новогръцки език е 
κρυπτογράφημα�

25 Ждраков, З. Влиянието на критската школа върху българската живопис през 
ХVІ в� – В:  Българският ХVІ век� С�, 1996, с� 566 и бел� 5� Преведох криптограма като 
κρυπτογράφημα в гръцкия текст на Мутафов, Е., И. Гергова, А. Куюмджиев, Е. 
Попова, Е. Генова, Д. Гонис� Гръцки зографи в България след 1453 г� С�, 2008, с� 113� 

26 Mioni, E. Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία, Αθήνα, Γ΄ έκδοση, 1985, σ� 
111–113�

27 Мутафов, Е., И. Гергова, А. Куюмджиев, Е. Попова, Е. Генова, Д. Гонис� 
Гръцки зографи���, ил� 173 (детайл на подписа)�
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Монограм

Гръцката дума μονόγραμμα, το е съставена от μόνος, -η, -ο – сам + 
γράμμα, το – буква, писмо� Тя не е старогръцка и се среща за 
пръв път в гръцки език през 1863 г�28 Среща се във всички оста-
нали езици и означава: „1� Знак или плетеница от инициали на 
собствено име или име на учреждение и др� 2� Условен знак, който 
заменя подпис в ръкопис, на картина или под“29� Най-известни-
ят монограм от областта на християнската символика е т�нар� 
Христограма или Хризма (Χριστόγραμμα), който се появява на 
знамената (labarum) на войските на Константин Велики през ІV 
в�30 по алюзия с римската абревиатура SPQR (Senatus Populus que 
Romanus)� По-късно т�нар� монограми стават характерни предимно 
за западната аристократична традиция, тъй като маркират при-
надлежността към определена династия, а още по-късно стават 
синоним на търговска марка или лого� Като монограми И� Бенчев 
определя акронимите IC XC и ΜΡ ΘΥ31� При всяко положение 
обаче терминът означава символ от една буква, който може да 
бъде вплетен в декоративна плетеница�

Криптолексо

Думата „κρυπτόλεξο, το – κρυπτόλεξα, τα” е гръцка и произхожда 
от комбинацията на гр� κρύπτω – крия + λέξη – дума� Появява 
се през ХХ в� в Гърция и в наши дни означава пъзел от букви в 
квадрат, където има скрити думи� Среща се в множество занима-
телни издания, предимно детски и с религиозно съдържание32� 
Много често такива „магически квадрати“, или Соломонови 
печати-петакли на латински, гръцки или на старобългарски, се 

28 Μπαμπινιώτης, Γ. Op� cit�, σ� 1125�

29 Речник на чуждите думи…, с� 548�

30 Die Beschreibung des labarum bei Eusebius (Vita Constantini, I, XXXI) und Lac-
tantius (De mont� persec�, XIV) als “transversa X literra summon capite circumflexo”�

31 Bentchev, I. Monogramme und Akronyme als Ikonenaufschriften, 2006� Available at: 
http://www�icon-art�info/book_contents�php?lng=de&book_id=30 []�

32 Например пита се „Открийте имената на дванадесетте Апостоли“, „Намерете 
имената на братята на Яков“ и пр�
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появяват в средновековните ръкописи33, въпреки че не се наричат 
от изследователите по този начин� В други езици освен гръцки 
не ми е известна употребата на тази дума�

Акроним

Акронимът (ακρωνύμιο, το) е дума, която е съставена от началните 
(по една или няколко) букви от две или повече думи� Тя е съставена 
от гръцките άκρος, ο – край + ονύμα, το > όνομα, το� Тя отново е 
неологизъм за гърците и навлиза чрез научната терминология 
от английското acronym34� Най-точният превод на този термин 
е крайни (начални или завършващи) букви (срички) на имена, а 
примери за акроними по разработваната тема са ІС ХС от Ιησούς 
Χριστός, ΜΡ ΘΥ като записване на Μήτηρ Θεού, докато широко 
тиражираните за примери на акроними напоследък като БАН, 
Комсомол, стенлист и НАТО са със сигурност абревиатури35 или 
съкращения�

Акролексо

Ακρόλεξο, το – ακρόλεξα, τα на гръцки се образува от άκρος, 
ο – край + λέξη, η – дума� Тази композитна гръцка дума се пре-
вежда най-коректно като край (начало) на дума, без да ограни-
чава значението си само до личните или съществителни имена� 
Брилянтен и кратък пример за т�нар� акролексо е инвокацията 
КВ (Κύριε βοήθη) – „Господи, помагай!“, където са записани само 
началните букви на съществително име и глагол в императив� 
В гръцки език терминът датира от последното столетие и не се  
употребява в други езици36� При употребата ѝ в мн�ч� запазвам 

33 Караджова, Д. За съдържанието на някои криптограми около изображението 
на Кръста� – Археографски прилози, Београд, 2004–2005, 26–27, с� 429�

34 Μπαμπινιώτης, Γ. Op� cit�, σ� 112�

35 От лат� ab – от + brevis – кратък: буквено съкращение на две или повече думи� 
Вж� Речник на чуждите думи…, с� 19� 

36 Опитах се да въведа това понятие през 2004 г� в Мутафов, Е. Епиграфиката 
на Светия Кръст���, с� 232�

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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гръцкото окончание „акролекса“, за да си личи, че е чужда�

Тук си позволих да нахвърлям най-обща информация за термини-
те, използвани досега от изследователите на криптограми, както 
и да разясня някои понятия, които ще експлоатирам по-долу в 
текста� Засега е нужно да се подчертае, че всички гореописани 
думи са:

- от гръцки произход; 
- неологизми са, т�е� не се срещат преди началото на ХІХ в�; 
- създадени са от учени извън Гърция, за да обслужват тер-
минологичния им апарат; 
- нямаме никаква податка за това как са се наричали крипто-
грамите през Средновековието и поствизантийския период 
нито на старогръцки, нито на латински или старобългарски 
език; 
- всички са пресемантизирани в други области на познание-
то и живота; 
- думите „криптолексо“, „криптограф“ и „акролексо“ за 
разлика от „криптограма“, „криптография“, „акроним“ и 
„монограм“ не се употребяват в други езици освен в съвре-
менния гръцки; 
- на новогръцки за криптограми се употребява изразът 
„букви за монашеската схима“, докато на руски се наричат 
„крестные словеса“�
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По темата

Както беше споменато в предишните страници, за публикуването 
и разчитането на криптограмите първоначална е заслугата на 
руските учени, които до известна степен стъпват върху вече пуб-
ликуваното от надписите на Атон от П� Успенский и Ж� Миле37� 
Сред тях се откроява името на Н� Покровский38, който съставя 
таблица на най-известните криптограми върху гръцки кръстове за 
периода ХІV – ХІХ в�, а тя нееднократно се използва, цитира или 
препечатва от по-сетнешните изследователи� Неговата термино-
логия и линия на изследване продължават и други руснаци през 
ХХ в�, но без да навлизат в предлагане на теории за произхода на 
подобен род писмени знаци около кръстове и без да анализират 
подробно тяхната семантика39�

Някак изолирано в поредицата статии върху криптограмите стои 

37 Porphyre, P� II� 2� 180; Millet, G. J. Pargoire, L. Petit, Recueil des Inscriptions Chre-
tiennes de L’ Athos, Paris, 1904, p� 64�

38 Покровский, Н. В. Очерки памятников християнского искусства� М�, 1910; 
Същия� Евангелие в памятниках иконографии� М�, 1912 и др�

39 Яцимирский, А. И. К истории ложных молитв в южно-славянской письмености� 
ІІ� „Похвала Кресту“ как молитва и толкования „крестных словес“ – ИОРЯС� Т� 
ХVІІ, кн� 3, СПб, 1913, 22–51; Голубцов, А. Из истории изображений креста� М�, ч� 
43; Голубинский, Е. Е. К нашей полемики со старобрядцами� М�, 1905; Гальченко, 
М. Г. Надписы на древнерусских иконах XII–XV в�в� Палеографический и графико-
ортографический анализ� М�, 1997; Гальченко, М. Г. Книжная культура� Книгописание� 
Надписы на иконах древней Руси� М� и Ст�-П�, 2001 и др�

ПРЕГЛЕД НА БИБЛИОГРАФИЯТА  
ПО ТЕМАТА
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изследването на латинските раннохристиянски буквени знаци на 
д-р Дънкан Фишуик40 от 1959 г�, публикувано в канадско католиче-
ско списание� Разбира се, до голяма степен той преповтаря кла-
сически западни изследвания по темата41 от 30-те години на ХХ в�

Качествено ново ниво на изследването на криптограмите с тях-
ното вписване в художествения контекст на средновековната 
епоха и чрез нови четения поставя проф� Гордана Бабич през 
1979 г�42, с което въвлича или се позовава на други сръбски учени 
в изследването на криптираните буквени знаци, но само покрай 
публикуването на стенописи или старопечатни издания43�

През 90-те години на миналото столетие и началото на настоящия 
век интересът предимно на немските учени богослови по отно-
шение на криптограмите се обостря44� В тази връзка могат да се 
откроят и две статии на понемчения реставратор от български 
произход Иван Бенчев45, който, освен че преповтаря Покровский, 
издига и тезата за употреба на термина монограми и акроними�

Особено важна в конвертируемата научна литература е статията 
на отец Кристофър Уолтър за апотропейната функция на кръс-

40 Fishwick, D. An Early Christian Cryptogram? – CCHA, Report, 26, Toronto, 
(1959), pр� 29–41�

41 G. de Jerphanion. Du nouveau sur la formule magique ROTAS OPERA� – RecSciRel 
27 (1937), рр� 326–335�

42 Babić, G. Les croix a cryptogrammes, peintes dans les eglises Serbes des XIIIe et 
XIVe siecles� – In: Byzance et les Slaves� Etudes de Civilisation� Melanges Ivan Dujcev, edited 
S� Dufrenne� Paris, 1979, pр� 1–13�

43 Голубовиħ, Б. Зидно сликарство цркве манастира Петковице на Фрушкоj 
гори� – ЗЛУМС 22, 1986, 115–116; Медаковиħ, Д. Графика српских штампаних књига 
ХV–ХVІІ в�, Београд, 1958, 127, 131, ил� LIII-1, XXXIX-2 и др�

44 Deschler, J.-P. Die Ikonenbeschriftung� – In: Hermeneia 2 1990, 84–95 и 4, 1990, 
рр� 210–218; Daiber, Th. Die Randaufschriften der Ikone “Das Jüngste Gericht”� – In: 
Eva Haustein-Bartsch, Das Jüngste Gericht� Eine Ikone im Ikonen-Museum Recklinghausen, 
Recklinghausen 1994, рp� 37–56 и др�

45 Bentchev, I. Zur Beschriftung der Ikonen� – Іn: Мосховия� Проблемы византийской 
и новогреческой филологии� К 60-летию Б� Л� Фонкича� М�, 2001, рр� 107–120; Bentchev, 
I. Monogramme und Akronyme als Ikonenaufschriften, 2006� Available at:  http://www�
icon-art�info/book_contents�php?lng=de&book_id=30
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товете и криптограмите върху тях46� Това изследване затвърждава 
и до известна степен налага от 1997 г� насам интерпретирането 
на буквените знаци в комбинация с Кръста предимно като апот-
ропейни символи�

На български език специално на криптограмите е посветено едно 
изследване на доц� д-р Даринка Караджова в сръбската поредица 
„Археографски прилози“, т� 2004 – 2005 г�, чието достойнство е 
въвеждането на разнороден български материал и поглед върху 
кирилската книжовна традиция, съдържаща буквени знаци47� За 
периода 2004 – 2007 г� съществуват и две мои публикации, пос-
ветени само на епиграфиката на Кръста през Средновековието48�

 
Поява на криптограми в други публикации

Съвсем логично криптограми са публикувани и в различни из-
дания, без да са самостоятелен обект на изследване� Невъзможно 
и нецелесъобразно е да бъдат споменати всички такива, но бих 
могъл да набележа някои основни особено у нас, които често 
цитирам в следващите страници� 

На международно ниво публикувани криптограми се срещат 
предимно в обемни корпуси на паметници или на каталози от 
изложби� Основополагащ труд за християнската епиграфика, 
разбира се, е „Корпусът с надписи от Атон“, издаден през 1904 
г� в Париж49� Традицията за публикация на атонски надписи и 
спорадично на криптограми се продължава от много каталози, 

46 Walter, Ch. The Apotropaic Function of the Victorius Cross� – REB, t� 55, Paris, 
1997, pp� 193–215�

47 Караджова, Д. За съдържанието на някои криптограми около изображението 
на Кръста, Археографски прилози, Београд, 26–27, 2004–2005, с� 429�

48 Мутафов, Е. Епиграфиката на Светия Кръст и Кръстът като епиграфски 
знак� – В: Трудове на катедрите по история и богословие� ШУ „Епископ Константин 
Преславски“, 6, 2004, Шумен, 230–247; Мутафов, Е. Кръстове и криптограми от 
крепостните стени на средновековния Солун� – В: Изкуствоведски четения 2007� 
С�, 2008, 145–148�

49 Millet, G. J. Pargoire, L. Petit, Recueil des Inscriptions Chretiennes de L’ Athos, Paris, 1904�
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сред които си струва да се отбележи «Θησαυροί του Αγίου Όρους»50� 
Не са за пренебрегване и някои монографии за ежедневния живот 
във Византия51, където се споменават мимоходом и „загадъчните“ 
криптограми� Още по-важен извор за материал са сборниците 
от конференции� Тук се откроява томът на Metropolitan Museum 
“Glory of Byzantium” от 1997 г�52� Бих могъл да спомена сбирката 
на енколпиони от манастира Ватопед от 2000 г�53 и много други, 
които ще се цитират при коментара на паметниците и анализа им� 

От палеографска и кодикологична гледна точка криптографите 
(закодирани подписи на преписвачи или автори на ръкописи) се 
разглеждат например от Елпидио Миони през 1973 г�54

Предполагам прави впечатление, че досега няма ново обобщаващо 
изследване по заявената в заглавието проблематика, особено пред-
вид новите публикации на паметници и по-лесната комуникация 
между специалистите през последните години� Обнародването на 
криптограми се случва в по-общи публикации на изкуствоведи, 
археолози и богослови някъде зад кулисите на професионалния 
им анализ на паметниците� Когато пък палеографи или епиграфи 
публикуват такива буквени знаци, те ги изолират от художестве-
ния, общохристиянския и историческия им контекст�

В България специално на надгробните кръстове е посветена 
монографията на И� Любенова „И гробовете умират“, където 
се предлага интересно четене на малкото криптограми върху 

50 Θησαυροί του Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκη, 1997�

51  Walter, G. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, μτφρ� Κ� Παναγιώτου (Αθήνα 1970)�

52 The Glory of Byzantium� Art and Culture of the Middle Byzantine Era A� D� 843 – 1261� 
New York, 1997�

53 Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Γ. Pitarakis, B., Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, Κ. Ιερά 
Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου� Εγκόλπια, ΄Αγιον ΄Ορος, 2000, σ� 70�

54 Mioni, E. Introduzione alla Paleografia Greca, Padova, 1973, който се базира на по-
стари изследвания на палеографи като: Mercati, G. Cryptographica (Opere minori 
III, Studi e Testi 78)� Roma, 1927, pр� 325–327; Gartile, G. Le kryptogramme du Paris� 
Gr� 531� – Scriptorium, V (1951), pр� 299–330; Bick, J. Die kryptographische Subscriptio 
in Cod� Vindob� Phil� Gr� 231� – Wiener Studien, XXXVI (1914), pр� 332–337 etc� Тук се 
вижда, че немските учени приемат криптографите за „криптирани подписи“, 
докато френските ги приемат безкритично за „криптограми“� 
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надгробия55, но те не са обект на целенасочена интерпретация� 
Съществува изследване на един кръст с криптограми от Цариброд 
на ст�н�с� д-р Елена Попова и доц� Надя Манолова-Николова56� С 
регистриране на известна криптограма (ФХФП) върху плащаница 
от ХІV – ХV в� се занимава н�с� д-р Юлияна Бойчева57� Изключително 
интересно за мен е въвеждането за пръв път в научно обращение 
на криптограмите от ковчега с мощите на св� Йоан Рилски от ст�н�с� 
д�изк� Иванка Гергова58� Ценен за изследването ми е и компенди-
умът на срещащите се гръцки и старобългарски криптограми в 
българските стенописни паметници от ХV в�, направен от н�с� д-р 
Христо Андреев в „Корпус на стенописите в България от ХV в�“59�

В обобщение на тази панорама на българските публикации на 
криптограми трябва да се отбележи, че с изключение на Д� Кара-
джова и Хр� Андреев всички изследователи не акцентират върху 
разчитането на криптограмите поради липса на филологическа 
подготовка или не го правят особено убедително, освен в случаите, 
когато не са търсени специални консултации с епиграфи�

55 Любенова, И. И. И гробовете умират� С�, 1996� 

56 Попова, Е., Н. Манолова-Николова. Царибродският кръст „Св� Троица“� – 
Минало, 1/2004, 25–34� 

57 Бойчева, Ю. Плащаницата на деспота на Янина Изаус от църквата „Въведение 
на св� Богородица“ в Благоевград като ценен исторически документ� – В: Известия 
на Благоевградския исторически музей� Т� ІV, Благоевград, 2005, 32–38�

58 Гергова, И. Ковчегът с мощите на св� Йоан Рилски� – В: Известия на Благо-
евградския исторически музей� Т� ІV, Благоевград, 2005, 60–72�

59 Бакалова, Е., Г. Геров, Х. Андреев. Корпус на паметниците на църковната 
живопис в България от ХV в� (колективна планова задача в ИИзк, БАН – под печат)� 
Изказвам специална благодарност на авторите, които ми предоставиха за полз-
ване обобщената си на 2 стр� информация за криптограмите�  
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Предмети за лична употреба

Особено е мястото на криптограмите върху кръстове-енколпиони 
или реликварии, носени на врата или при църковни процесии� На 
тях досега не е обръщано достатъчно внимание от гледна точка на 
връзката им с по-късните изображения на кръстове в монументал-
ното изкуство, ръкописната традиция и иконописта� Те са част от 
индивидуалния християнски култ и придобиват особено разпрос-
транение през Х – ХІІ в� в границите на Византийската империя и 
нейните културни адепти60� Върху някои от тях още през V – VІ в� 
(Приложение І�1 и нататък)61 се срещат инвокации към Христос и 
цитати от богослужебни текстове, които имат семантичната стой-
ност на индивидуални просителни молитви62 (П І� 1, 4, 5, 6, 9, 14 и 
т�н�63)� Кръстът-енколпион, описан в П І�1, е очевидно кръщелен 
(Вж� и П І� 2), което може би до голяма степен ще се запази като 
символика и в монументалното изкуство в определянето на мяс-
тото за изобразяване на кръстовете с криптограми около входа на 
храмовете от ХІ в� нататък (П ІІ�)� Вероятно такива изображения на 

60 Μήτηρ Θεού� Απεικονίσεις της Παναγίας στη βυζαντινή τέχνη, Αθήνα, 2000, σ� 
308, 312; Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, Αθήνα, 2002, σ� 188� 

61 Така се отбелязват в текста препратките към Приложението�

62 Мутафов, Е. Индивидуални просителни молитви пред икони� – В: Мана-
стирската култура на Балканите� – В: Годишник на ЦСВП, С� Т� 94 (13) 2004, 207–222�

63 В споменатите кръстове-енколпиони, панагиариони и ставротеки има надписи 
от конкретни лица с ясна просителна молитва, а на П ІІ� 5 според мен са изобразени 
самите молители� 

1� КЪДЕ И КОГА СЕ СРЕЩАТ 
КРИПТОГРАМИ И АКРОЛЕКСА?
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кръстове освен апотропейна функция притежават и символиката 
на „покръстители“ на влизащите в храма, оглашени или невер-
ници, защото тяхното място е в притвора� Прави впечатление 
също, че единственото съкращение в надписа на П І�1 е на К[ύριε], 
което е твърде обичайно в епиграфиката и в никакъв случай тук 
не може да се говори за криптограма� По-скоро става дума за 
„криптограма“, но от гледна точка на съвременния изследовател, 
докато за носителя на християнската традиция от епохата това е 
съвсем четивна абревиатура, позната и от палеографията�

Интересно е, че в ранните изображения на кръстове върху пред-
мети за лична употреба, ставротеки или реликварии от ІХ – ХІ в� 
с надписи от типа на т�нар� криптограми преобладава цитатът от 
Йоан 19: 26-27, което задължително кореспондира с Богородичната 
иконография (П І� 2, 3, 5 и др�) или със сцената Деисис (П І� 9, 18)� 
От Богородичните типажи с изображенията на кръстове върху 
панагиариони се свързват след ХІ в� следните: Агиосоритиса (П 
І� 9), Влахернитиса (П І� 15), „Достойно ест“ (П І� 17), Застъпница64 
и др� Това едва ли е случайно, защото култът към кръста е ранен, 
но изкристализира едва след 638 г� в Константинопол65, наричан 
по-късно Теотокополис66� По-важно е обаче да се отбележи, че 
реликвите на Христовите мъчения – кръстът, трънният венец, 
копието, тростът и пр�, са положени в църквата на св� Богородица 
Фароска в Цариград още през VІІІ в� Култът към тях в комбинация 
с Мариологичната почит във византийската столица се утвържда-
ват особено след обновяването на споменатия храм през 864 г� от 
император Михаил ІІІ� Именно Македонската императорска ди-
настия (867 – 959) използа реликвите от последните дни на Христос 
в своята идеология и церемониал67� Това според мен е периодът, 
през който Константинопол се превръща в истински locus sanctus, 

64 Тотев, К. Стеатитови кръстове от средновековна България� – Археология, 3, 
1990, 48–58� 

65 Klein, H. A. Constantine, Helena, and the Cult of the True Cross in Constantinople� – 
In: XXe Congres International des Etudes Byzantines, Pre-Actes, College de France – 
Sorbonne, Paris, 19–25 aout 2001, p� 117�

66  гр� „Град на Богородица“� Вж� Mango, C. Μήτηρ Θεού…, 17–27�

67 Magdalino, P. The Pharos Church and the Passion Relics in Constantinople� – In: 
XXe Congres International des Etudes…, p� 119� 
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и то именно с контаминацията на култа към Кръста (Страстите 
Христови) и към св� Богородица� Тези процеси рефлектират и в 
изкуството на империята� Църквата „Св� Богородица Фароска“ 
започва да привлича множество поклонници от всички краища 
на Византия и околните християнски земи през ХІ – ХІІ в�, а те 
пренасят и засиления култ към св� Кръст по родните си места� 
Вероятно по този начин е пренесена и константинополската мода 
да се изобразяват кръстове с акроними/криптограми в стенопис-
ната програма на църквите в днешна Сърбия68� В подкрепа на 
изказаното твърдение могат да се посочат още изображенията 
на кръстове, комбинирани с Богородични сцени върху ставроте-
ки и реликварии (П І� 3, 6, 7, 10, 11, 16), които имат явна връзка с 
императорския култ към светите мощи69 в Константинопол� Този 
култ се пренася и в „Градината на св� Богородица“ – Атон във Ве-
ликата Лавра на св� Атанасий заедно с частици от Живоносното 
дърво70� След 1025 г� култът към кръста-реликварий със съкратени 
инвокации се пренася и на Запад, отличавайки се с не по-малка 
виталност, но източният му произход е неоспорим (П І� 7, 8)�

Ще си позволя да обърна внимание и един панагиарион-енколпион 
от манастира Хилендар от ХІІ – ХІІІ в�71, въпреки че той не се вписва 
формално в традицията по нашите земи и тъй като надписът му 
не е разчетен досега� Изработен е най-вероятно от яспис, сребро 
и смалто, има диаметър 8,1 cm и по-късен (от ХVІІ в�?) калъф с 
диаметър 9,6 cm� В центъра на купичката на панагиариона е изо-
бразена допоясно Богородица с вдигнати в молитвен жест ръце� 
Върху ореола ѝ е написано ΜΗΡ ΘΥ� Централното изображение 
е заобиколено от криптограмата + ΜΓΧΒ + ΡΚΑΤ + ΔΠΜС + ΕΩΘС, 
която до момента не е разчетена� В следващият по-широк пояс 
на обрамчващите ленти е изписано на гръцки: +ΠΑΝΑΓΙΑ + 
Θ(ΕΟΤΟ)ΚΕ ΒΟ + ΗΘΕΙ Η + ΜΙΝ ΤΚΠΓ – „Пресвета Богородице, 

68 Babić, G. Opt� сit�

69 Надписи от типа акролекса около изображения на кръстове има и върху ков-
чега на св� Йоан Рилски в католикона на Рилския манастир, но те няма да бъдат 
поместени тук, защото ще станат обект на специален анализ по-долу� 

70 Mathews, Th. Le reliquaire detruit de la Sainte Croix de Megiste Lavra� – In: XXe 
Congres International des Etudes…, p� 120�

71 Θησαυροί���, σ� 330–331� 
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помагай ни� Место лобное Рай бистъ“� По хоризонталния ръб на 
панагиариона се изсечени 16 арки, над които се вписват 14 бюста 
на светци, вероятно апостоли или пророци, както сцените „Раз-
пятие“ и „Слизане в Ада“� Трети гръцки надпис се чете на самия 
ръб на енколпиона-панагиарион: + ΚΑΘΑΡΗСΟΝ СΩΜΑΤΟС ΚΑΙ 
ΨΥΧΗС ΡΗΠΟΝ + ωСΛΑΒΑ ΦΡΙΚΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΕ + ΦΕΡΟΥСΑΝ 
ΑΡΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΟΛΙ ΠΥΟΦΟΡΟΝ +� По всичко личи, че този 
паметник на ювелирното изкуство съчетава личната инвокация 
към Богородица и богослужебното предназначение на панагиа-
риона72� Тук обаче срещаме истинска криптограма� Съществуват 
и по-стари примери за панагиари с допоясно изображение на 
св� Богородица Влахернска: един от манастира Хилендар, Х в�, и 
един от Равена, ХІІ в�73 Там надписите обаче са само ΜНΡ ΘΥ / 
Η ΠΑΝΑΓΙΑ или само ΜНΡ ΘΥ� Върху по-стария хилендарски 
панагиар е гравирана част от тропара за „Издигане на Панагия-
та“, приписван на св� Андрей Критски, където за св� Богородица 
се казва: „Утробата ти се превърна в Света Трапеза за небесния 
хляб Христос���“� От друга страна, нашият панагиар е бил поста-
вен през ХVІІ в� в специална кутия, състояща се от две капачета с 
диаметър 9,6 cm, върху които със смалтова техника, известна като 
modo transylvano, са изработени кръстове� Това може би означава, 
че и неразчетената криптограма е инвокационна и се свързва с 
подобни акролекса от кръстове� Например МГХВ бих могъл да 
разчета като Μ[Ε]Γ[ΑΛΟΔΩΡΕ] Χ[ΡΙΣΤΕ] Β[ΟΗΘΕΙ] – „Прещедри 
Христе, помагай“ и т�н� За мен повечето от надписите може да са 
по-късни и вероятно са били добавени през ХVІІ в� в Молдовлахия� 
Има и църковнославянски елементи, подкрепящи последната 
хипотеза: + ΚΑΘΑΡΗΣΟΝ CΩΜΑΤΟC ΚΑΙ ΨΥΧΗC ΡΗΠΟΝ + ω 
CΛΑΒΑ ΦΡΙΚΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΕ + ΦΕΡΟΥCΑΝ ΑΡΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΟΔΙ 
ΠΥ[Ρ]ΟΦΟΡΩΝ + „Очисти тялото и душата от нечистотията, сла-
ва (Тебе) чудна Богородице, поемаща горещия като жив въглен 
хляб“� Славянското обръщение „ω CΛΑΒΑ“ се появява на пръв 

72 Геров, Г., Б. Пенкова, Р. Божинов. Стенописите на Роженския манастир� С�, 
1993, с� 137 с по-старата цитирана литература за „Чина на издигане на Панагията“; 
Вж и Мутафов, Е. ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ – поява, разпространение, 
варианти, хипотези� – В: Mediaevalia Christiana, Средновековен урбанизъм� Памет, 
сакралност, традиции� С�, 2007, 108–122�

73 Ibid�, с� 30; Θησαυροί���, σ� 329–331� 
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поглед нелогично в гръцкия надпис, но вероятно означава, че е 
изработено поне в славянска, ако не и в изцяло българска среда 
зад Дунава� Това ми помага до известна степен да предложа за 
пръв път някакво разчитане на т�нар� криптограми: 

+ ΜΓΧΒ = Μ[Ε]Γ[ΑΛΟΔΩΡΕ] Χ[ΡΙΣΤΕ] Β[ΟΗΘΕΙ] – „Прещедри 
Христе, помагай“ по аналогия със съществуващия надпис 
върху същия паметник: +ΠΑΝΑΓΙΑ + Θ(ΕΟΤΟ)ΚΕ ΒΟ + ΗΘΕΙ 
Η + ΜΙΝ ΤΚΠΓ – „Пресвета Богородице, помагай ни� Место 
лобное Рай бистъ“�

+ ΡΚΑΤ = ΡΥΕΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΗ ΤΑΥΤΗ? – „Избавя 
това начало на Константин“, или в по-свободен превод: „Този 
символ, изнамерен първоначално от Константин Велики, носи 
избавление“�

+ ΔΠΜС = ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΤΩΝ74 ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
– „Мозаечен кръст на Създателя на всичко“� Втората част е 
често срещана сред публикуваните и разчетени криптограми 
от ХІІ – ХІІІ в�: Μωσαϊκός [Мωϋσέως или Μυστηρίου] Σ[ταυρός] 
(П 2:1 и др�)�

+ ΕΩΘС = ΕΛΕΝΗ (ЕЛЕНА) ΩБРЕТЕ ΘΕΟΥ (ΘΕΙΟΝ?) ΣΤΑΥ-
ΡΟΝ – „Елена намери75 Божия Кръст“� Тук не е изключена 
комбинацията на старобългарски/църковнославянски с гръцки, 
имайки предвид вметването на „ω CΛΑΒΑ“ в другия евхари-
стиен текст, насочен към Богородица�

74 “Δημιουργός” се употребява още в Посланията на апостолите� Вж� Евр� 11:10� 
Среща се многократно в съчиненията на светите Отци и в химнографията например 
на службата на Възкресение:

“Χριστός ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, 
ἡ ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων, 
ὁ πρωτότοκος τῆς κτίσεως 
καί δημιουργός πάντων τῶν γεγονότων”�

75 „Елена ωбрете (древо)“ е широко разпространено Вж� Покровский, Н. Еван-
гелие в памятниках… и др�
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Позволявам си да приема, че тук не става дума за криптограф на 
собственика на енколпиона-панагиарион, защото спокойно ΔΠΜC 
би могло да се разчете например като Δεσπότη Παράσχου Μιχαήλ 
Σταυρός – „Кръст на деспот Михаил Парасхос“ (от ХІІІ в�), за ко-
гото ще стане реч по-долу, понеже върху паметника съществува 
безспорната криптограма ΤΚΠΓ� Това, предполагам, означава, че 
и другите съкращения трябва да са комбинации от начални букви 
на старобългарски и гръцки език от същия смислов порядък�

С предложените четения най-вероятно се обединяват инвокациите 
към Христос и Светата Дева в едно послание, обединявайки ги 
със семантиката на първородния грях и профетическите функции 
на Стария завет, което по-свободно бих предал така: „Пресвета 
Богородице, помагай ни чрез лобното място (на Адам), което 
стана Рай� Прещедри Христе, помагай чрез този символ, въведен 
първоначално от Константин Велики, т�е� Мойсееевия кръст на 
Създателя на всичко, или намереният от Елена Божи Кръст, който 
носи избавление“�

В България през Средновековието също се срещат нагръдни 
кръстове и ставротеки за лична употреба с буквени знаци� Такъв 
например е кръстът-реликварий от ІХ – Х в� от НАМ, София76: 
Около изображението на Разпятието се чете надпис: ΙΔΕ Ο Υ[ΙΟ]
Σ ΣΟΥ/ ΙΔΕ Η ΜΗΤΗΡ ΣΟΥ – „[жено,] ето син ти! [после казва 
на ученика:] ето майка ти!“ и под Кръста: ΤΟΠΟΣ ΚΡΑΝΙΟΥ – 
„Мястото на (Адамовия) череп“77� Върху капаците на реликвария 
личат сцени от Христологичния цикъл� Интерес представлява и 
надписът над сцената „Рождество Христово“ – ΧΕΡΕ Η ΓΕΝ[Ν]Α – 
„Здравей, рождество“, което вероятно говори заедно с присъствието 
на сцената „Кръщение Христово“, че става дума за кръщелен дар� 
Кръстът-реликварий е намерен при разкопки на Плиска, но по 
изработката личи, че е византийски или поне следва византийски 
модел� В епиграфиката на този предмет от личния култ не може 

76 The Glory of Byzantium� Art and Culture of the Middle Byzantine Era A� D� 843 – 1261� 
New York, 1997, p� 331� Там е посочена и българската библиография по въпроса�

77 Съществува мнение, че този тип надписи се среща за пръв път върху гръцки 
кръстове от ХVІІ– ХVІІІ в� Вж� Bentchev, I. Monogramme und Akronyme… Това е вярно, 
но само за пълния надпис ΤΚΠΓ�  
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да се говори за криптиране на информацията и още по-малко за 
криптограми� Единствено калката ΤΟΠΟΣ ΚΡΑΝΙΟΥ кореспон-
дира с по-късната абревиатура ТКПГ (Τόπος Κρανίου Παράδεισος 
γέγονε), но тук не е използвано съкращение�

Интересен, но прекалено наративен е надписът върху кръст-став-
ротека на Георги Тертер от XIII в� в колекцията на манастира 
Ватопед78� В превод на новобългарски съдържанието му звучи: 
„Ордите на варварите треперят пред вида на кръста, защото бла-
годарение на него те бяха победени и изгонени� Затова, о тройно 
благословено и тройно възлюбено дърво, закрилник в битките, 
стани и мой закрилник в опасностите, на мен – Георги Тертер, 
цар на царете, ти, мощ на царете и сила за вярващите“79� Освен 
очевидното апотропейно значение този кръст носи и символиката 
на царската власт и военната мощ на християнската армия�

При разкопки на южната крепостна стена на Трапезица архео-
логът Мирко Робов откри „монограм“ от ХІV в�, състоящ се от 
шест букви, който спада към глазурните енколпиони-монограми, 
украсени със сграфитотехника� Върху находката ясно личи голяма 
буква „Т“, а от двете страни на вертикалната хаста според откри-
вателя са развити от горе надолу буквите „С“, „Д“, „П“, “Y” и 

“Н”� В горната си половина той силно наподобявал монограма на 
преподобни Теодосий Търновски, открит до игуменарницата на 
средновековния Килифаревски манастир� С подобни монограми 
той е подписвал свои произведения� Археологът твърди, че на 
Трапезица се оформя изцяло нова група от подглазурни моно-
грами80� За съжаление, не съм работил с тази находка, а и тя още 
не е публикувана, но по гореспоменатото описание тя напомня на 
подпис от типа калиграфски криптограф в плетеница, за пример 
на който споменах преплитането на втората част от подписа на 

78 Frolow, A. La relique de Vraie Croix� Reserches sur le development d’ une cult� Paris, 
1961, p� 451, ill� 582� Вж� Дончева-Петкова, Л., Ст. Смядовски� Кръст енколпион 
реликвиар на цар Георги Тертер� – Археология, 2, 1990, 45–52� 

79 Последното е калка, подобна на гръцките Σταυρός βασιλέων τροπαίον, Σταυρός 
πιστών τείχος – „Кръстът е знаме на царете� Кръстът е крепост на вярващите“, 
които са символ на царската власт� Вж� П ІІІ� – криптограми по Покровский�

80 Данните са по публикация на в-к „Янтра днес“ от 22�08�2008 г�
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зограф Кесариос иеромонах от ХVІІ в� в иконата „Богородица 
Одигитрия“ от Несебър в НХГ – Крипта81� При всяко положение 
обаче терминът „монограм“ да се употребява за предмет с надпис 
от шест букви не е правилно, защото тук очевидно няма нито 
съкращение, нито пропуснати букви�

От колекцията на ДХГ – Пловдив, но донесен от Иерусалим, е един 
месингов джобен триптих от ХІХ в�82 Върху лицето му е издялана 
сцената „Кръст Господен“, а встрани са: „Св� Троица“, „Св� Бого-
родица“, „Разпятие“ и „Ширшая небес“� Около изображението 
на Голготския кръст, зад което е изобразен условно свещеният за 
християните град, са изписани следните криптограми: ЦЪ СЛВы, 
ІС ХС ΝИКА, а в подножието му е изписано М Л Р Б („Место Лоб-
ное Рай бистъ“) и Г А („Голова Адама“)� По всичко личи, че това 
е поклонически амулет, изработен сигурно от руски майстори за 
носене в славянска среда, но далеч от Балканите�

От посочените средновековни примери, а и от другите, известни 
ми от България, които не смятам да цитирам поради нецелесъ-
образност, вероятно се вижда, че за класическо криптиране на 
информация или за наличие на т�нар� криптограми рядко може 
да се говори� Не приемам за криптограми често срещащите се 
акроними (nomina sacra) ІС ХС, МР ΘΥ, както инициалите на 
името на притежателя, които са най-честите буквени знаци върху 
подобни кръстове� Не са ми известни и криптограми върху монети, 
сечени по нашите земи през Средновековието� Единствено цар 
Иван Александър съкращава името си на ИВ в медни монетни 
емисии с изображение на търновската крепост, но монетите му с 
кръстове, както тези, сечени от Михаил Шишман, Константин Асен 
и Светослав Тертер, не са придружени от апотропейни буквени 
знаци� Не по-различна е ситуацията при камеите и гемите от епо-
хата, открити по нашите земи, където поради липса на място се 
използват всеизвестни съкращения като например МР за МАРІА 
и ΙΩΚ за ΙΩΑΚΕΙΜ в сцената „Въведение Богородично“83� Изклю-

81 Божков, А. Българската икона� С�, 1984, ил� 322�

82 Каталог от изложба „Поклонници по Светите места“� Сливен, 2002, кат� № 
126, с� 47�

83 Рошковска, А. Българска възрожденска глиптика� С�, 1993, 44–45�
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чително важно е да се подчертае, че криптограми се наблюдават 
най-рано към ІХ – Х в� върху кръстове-енколпиони, панагиариони 
или ставротеки за лична употреба, носени от представители на 
висшия клир или аристократи, които са грамотни и имат връзка 
с византийската и в частност атонската традиция�

За възрожденските произведения на глиптиката за лична употреба 
пише Анна Рошковска, но в нейната публикация не се откриват 
печати, пръстени, геми и инталии с други букви освен инициа-
лите на собствениците или техните съкращения84� Своеобразно 
изключение от това наблюдение са например въстаническите 
лъвчета за калпаци, изработени за Априлско въстание от зла-
тарските ателиета на Манчо Хаджиманчов и Спас Мулешков от 
Панагюрище� Те били изработени „от злато, сребро и мед� Наред 
с разярения лъв в средата на някои се четял съкратен девизът: ЛБ: 
СВ: ИЛ: СМ – Лъв Балкански, Свобода или Смърт“85� Тук обаче не 
можем да говорим точно за криптограма, защото ЛБ са инициали 
(акроним), а СВ: ИЛ: СМ – акролекса� Все пак тайната на подгот-
вяното през 1876 г� въстание предполага някаква закодираност на 
посланието, което има връзка с криптограмите по инсигниите на 
християнските армии от Средновековието�

За лична употреба, макар в публично пространство, е бил пред-
назначен и сакосът на Врачанския митрополит Агапиос І, изра-
ботен от местния майстор на църковна везба Никола Павлович 
Занкин от 1845 г�86 Богослужебната одежда на гръцкия владика 
е снабдена предимно с гръцки надписи, но съкращението М� Н� 
П� В� е разчетено от Л� Младенов като „Майстор Николчо Павло-
вич Врачанец“87, т�е� отново не можем да говорим за употреба на 
криптограми�

Приемайки, че съчиненията за живописта на възрожденските ни 

84 Рошковска, А. Op� cit�

85 Атанасов, А. Участието на панагюрските занаятчии в Априлското въстание� – 
Българска етнография, 1976, № 3–4, с� 57�

86 Панорама на възрожденските приложни изкуства� С�, 1998, с� 102�

87 Гошев, И. Църковни старини из Врачанска епархия� С�, 1934, с� 32�
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зографи са ръкописи-наръчници за лична употреба, трябва да 
отбележа, че в познатите ми ерминии, запазени у нас, не се срещат 
криптограми� Това е една от отликите им в сравнение с руските 
подлинници, където има специална глава „Похвала Кресту иже 
около словесем воображение“ с познатите ДДДД, КККК, ББББ, 
ЧЧЧЧ и пр� в комбинация с тяхното четене88� Изображение на 
кръст с познатите Ф Х Ф П Т К П Г се наблюдава след последните 
страници без номерация на ерминия Gr� 88689 от колекцията на 
Румънската академия на науките, но то е добавено от някой от полз-
вателите на ръкописа през ХІХ в� и нямаме данни да е използван 
в българска среда� Разбира се, много ръкописи у нас, сред които 
и ерминии, завършват с изображение на кръстче с формулата ІС 
ХС ΝΙΚΑ = „Иисус Христос (с акроним) побеждава“, но това не 
са криптограми за мен� 

Също така не са ми известни криптограми от стените на средно-
вековни или поствизантийски частни сгради у нас� Тук съзнателно 
изключвам някои рунически или прабългарски знаци, засвиде-
телствани по квадрите от градежите на сгради от Плиска и Пре-
слав90, тъй като те са по-скоро „търговска марка“ на различните 
каменоделски ателиета� Такива начертания има още в двореца 
на цар Минос в Кносос, о� Крит, от 1500 г� пр� Х� Определеният за 
прабългарски „майсторски знак – „ΙΥΙ“, символизиращ според 
някои изследователи шаман, заобиколен от две змии91, е по-скоро 
йероглифен и няма общо с християнската символика�

Н� Тулешков се опитва да определи розетата като „символ и 
метод на народностна идентификация“92 в произведенията на 
архитектурата, но освен соларен символ в нея вижда и стилизация 
на Христовия монограф – Хризмата, което ми се струва пресиле-

88 Подлинник иконописный, М�, 1903 (reprint 1998), c� 14�

89 Става дума за най-ранния гръцки препис на ерминията на Хростофор Же-
фарович� Вж� Мутафов, Е. Европеизация на хартия� Съчинения за живописта на 
гръцки език от първата половина на ХVІІІ в� С�, 2001�

90 Тулешков, Н. Архитектурното изкуство на старите българи� Т� 1 – Средно-
вековие� С�, 2001, с� 35, 140�

91 Ibid�, с� 56�

92 bid�, с� 69�
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но� По тези причини не приемам, че наличието на розети като 
декоративни елементи в архитектурата ни от Първото българско 
царство до дърворезбената украса на тавани в арбанашките къщи 
(ХVІ – ХVІІ в�), от Тетевен, Жеравна, Родопите, Мелник, Самоков, 
Трявна, Берковица (ХІХ в�) и пр�, стилизира Христограмата93� В 
противен случай трябва да търсим корените си например още в 
минойската цивилизация, която също използва подобни соларни 
розети в керамиката си�

Сред рисуваната керамика на преславските ателиета има и плочки 
изображения на разцъфнали кръстове, но с широко популярния 
надпис ІС ХС ΝΙ ΚΑ („Иисус Христос побеждава“) без криптогра-
ми94� Символът на кръста се появява и върху много грънчарски 
произведения чак до Възраждането, но той не е придружен от 
буквени знаци вероятно поради неграмотността на обикновените 
хора95� Същото се наблюдава и на просфорниците за обредни 
хлябове96, няма криптограми в познатите ми народни шевици 
и тъкани� Криптограми не заобикалят и кръстовете по домаш-
ните резбовани или керамични иконостаси от ХІХ в�97, защото 
са характерни за частен култ на друго социално ниво и изискват 
по-различни познания, макар да са прекрасен апотропеен знак за 
дома, бита и различните форми на социализация на обикновения 
християнин, за помещенията, предназначени за добитъка98� Той 
обаче не е в състояние да го разкодира дори за самия себе си� С 
други думи тази символика не успява да се популяризира широко 
на нивата на битовото християнство и фолклора� Отсъства изцяло 
от женските накити, носии и пространства�

93 Ibid�, с� 81�

94 Например плочка с „цъфнал“ кръст от Патлейна Тотев, Т. Преславската 
керамична икона� С�, 1988, с� 33, ил� 14�

95 Например Вж� стомна от 1861 г� на майстор Акимов от Троян� Панорама на 
приложните���, с� 183 г� 

96 Вж� Просфорници от ХІХ в� с надпис ІС ХС ΝΙ ΚΑ� Томов, Е. Български 
възрожденски щампи� С�, 1975, с� 8�

97 Ibid�, с� 191, 197–199� Попова, Е. Дърворезбени домашни иконостаси� В� Търново, 
2007�

98 Върху вратите на оборите през Възраждането се рисуват кръстове, за да 
пазят домашните животни от болести, но не са ми известни буквени знаци до тях�
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Иконопис

Специално изследване заслужава мястото на надписите в изоб-
разителното пространство на православните икони� Те, от една 
страна, са визуална материализация на вече съществуващ текст, 
иконографско указание, копирка или устно предание, а от друга, 
създават една втора условна сакрална реалност, в чиято тъкан 
също се вплитат думи или цели текстове� Въпреки че всеки хрис-
тиянски персонаж носи своите отличителни атрибути и има ясно 
определена роля в отделните сцени от историята на Христа или 
на неговата Църква, с развитието на илюстративно-пропаганда-
торската роля на изображенията на Изток се налага сигнирането 
на отделните човешки фигури или композиции главно с цел огра-
мотяване на вярващите� Можем условно да разделим иконното 
пространство на четири квадрата за улеснение на типологизацията� 
Така в горните два квадрата, над ореолите или около главите на 
фигурите, върху фона, се появяват надписи, които разясняват на 
молещия се името на изобразения персонаж и неговото място 
в евангелската история или църковната иерархия� Понякога и в 
ореолите на Христос се изписва Ο ΩΝ – Вечно съществуващият, 
което не е съкращение� След детайлизирането на иконографията 
на Месията и Богородица от VІ в� нататък се налага под техните 
съкратени или цялостно изписани имена да се въведе и епитет, 
който обяснява определен иконографски тип като например ІС 
ХС Пантократор, Велик архирей, Евергет или ΜΡ ΘΥ, Одигитрия, 
Елеуса, Млекопитателница и пр� Мястото на тези епитети-хи-
постази е по правило под името, изписано изцяло или разделено 
надве чрез пренасяне около врата или раменете на централното 
изображение� Съществуват примери и за сигниране на имената и 
епитетите от горе надолу, като буквите могат да бъдат по една или 
повече на ред� По правило свети, апостол, пророк, мъченик, вели-
комъченик се съкращават на св�, ап�, прор� с техните съответствия 
на гръцки, латински или старобългарски за пестене на място, а и 
защото тяхното значение не е тайна за никого� Понякога, отново 
поради пестене на място, се съкращават и самите имена, тъй като 
те са само напомняне на вярващия за кой иконографски тип или 
коя сцена става дума� Буквите могат да бъдат изписани директно 
върху фона, да се открояват от него върху правоъгълен орнамент 
или медальон, та дори да се изпишат върху лента, подобна на 
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знаме99� В последния случай буквите на името или епитета могат 
да се изписват кръстообразно или да се съкращават гласните�

Принципно мястото на подписите на зографите, на посвети-
телните или надписите за притежание е в долните два квадрата 
на иконата, като изборът вляво, вдясно или в средата зависи от 
изображението, но най-общо се разполага върху фона около него� 
Не са рядкост и примерите, когато тези надписи са върху рамката 
на иконата, та дори извън нея, за да докажат нищожността на 
смъртните пред визуализацията на сакралното и скромността 
на дара им� 

Върху самите фигури от изобразителното поле надписите или 
буквените знаци са изключение� Текстове се наблюдават най-вече 
върху свитъци или книги, които държат светците� Те се подбират 
от зографите и техните наставници и най-често са думи, изречени 
от самия светец100� При изписването им се използват съкращения, 
надредни знаци, лигатури, хасти и пр�, характерни за палеогра-
фията знаци� Почти задължително например Христос държи 
разтворена книга, на която пише „Аз съм Светлината…“ Йоан 
8:12� Когато се изписват архиереи и дякони, върху одеждите им 
могат да се появяват и надписи, наблюдавани върху богослужеб-
ните одежди като ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ (първоначално при св� 
Никола) и др�

99 Такъв е примерът с иконата „Възнесение на св� прор� Илия“ от църквата 
„Св� св� Петър и Павел“, Мелник, от 1862 г�, нарисувана от Лазарос Петракидис�

100 Отговори на въпроси от типа: Поставеният край (в, върху) изображенията 
текст дублира ли смисъла на информацията, или текстът привнася различни 
според характера си сведения? Каква е нелинеарната йерархия на текстовете в 
едно изображение и с какви похвати се постига тази градация? Константно ли е 
текстовото съобщение (за всеки отделен тип иконография през вековете) и доколко 
е адекватно на изображението? Кой определя откъслека от текст и мястото му 
в изображението, т�е� кой избира и кой решава? Какви са критериите за избор 
на текст по отношение на произход и обем? Трябва ли и може ли всеки текст да 
бъде прочетен? Изображението и текстът имат ли общи свойства? Какво става, 
ако един текст не е разбран? Като всеки сакрален текст надписът има значителна 
онирическа сила� Как е използвана тя? Кой и как може да прочете надписа?, си 
поставя Смядовски, Ст. Светци, свитъци, книги� Посланията на текста в ико-
вографския репертоар� С�, 2003�
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В някои поствизантийски икони ангели надничат над централната 
композиция иззад облаци, държейки свитъци с богослужебни 
текстове� Те могат да държат и ктиторски надпис, както е на из-
точната стена на църквата „Св� Архангели“ в Арбанаси от 1760 г� 
В редки случаи през ХІХ в� някои реплики от житийни сцени се 
изписват като в съвременните комикси, т�е� сякаш излизат от устата 
на персонажите – например в иконата „Възнесение на прор� Илия“ 
от 1845 г� в църквата „Св� Георги“ на с� Тешево, Благоевградско� 

При житийните икони наименованието на всяка житийна сце-
на е написано над или под нея, а понякога в центъра на долния 
край се изобразява медальон, в който се поместват различни 
надписи: цитати от богослужебни текстове, персонални молитви, 
посветителни надписи, подписи на зографи, години и пр� Почти 
същите са основните принципи за инкорпорация на текстове и 
върху металните обкови на иконите, които покриват понякога 
всичко освен лицата на персонажите� В случаите, когато имаме 
частични вотиви: нимбове, ръце и т�н�, върху тях най-често няма 
посветителни надписи� Изцяло с имена на починали християни 
са т�нар� проскомидийни поменици от типа триптиси, но върху 
тях липсва иконографски сюжет, обвързан с криптограми101� И� 
Гергова пише, че от външната страна на страничните крила на 
Погановския и всички тревненски полиптиси са изписвани Гол-
готски кръстове с монограми, публикувайки непосредствено до 
текста фотография на триптих-поменик от с� Коювци от ХІХ в�102, 
на който пише само ІС ХС ΝΙ ΚΑ� Тук е нужно да се поясни, че ІС 
ХС е акроним от Ιησούς Χριστός, а ΝΙ ΚΑ си е цялостно изписване 
на νικά в сег� вр� 3 л� ед�ч�, т�е� глаголът дори не е съкратен� В тази 
връзка авторката прави обобщението, че става дума за „по-общата 
традиция да се изписват кръстове с монограми с профилактично 
значение около вратите на църквите, на гърбовете на иконите или 
върху крилата на домашните триптихи“� За т�нар� профилактично 
значение И� Гергова цитира С� Радойчич103� ΙС ΧС νικά („Иисус 

101 Гергова, Е. Поменици от Македония в български сбирки, С�, 2006�

102 Ibid�, c� 158, ил� на с� 159�

103 Радойчич, С. Изображения отрока при церковном входе в сербской живописи 
начала ХV в� – В: Византия, Южные славяне и древняя Русь, Западная Европа� М�, 
1973, 324–326�
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Христос побеждава“) е констативна формула – реплика на момента 
в житието на св� св� Константин и Елена, когато на византийския 
император му се присънил кръст с надпис Εν τούτω νίκα – „За 
това (в името на кръста) побеждавай“� В изкуството последната 
императивна формула се появява сравнително рано� Съществува 
изображение на кръст със същия надпис сред миниатюрите на 
„Словата на св� Григорий Назиански“ от ІХ в� (Cod� Par� Gr� 510, f� 
440r)104� Там надписът е инкорпориран в самия кръст и не съдържа 
съкращения:

 
 

Затова в по-късната християнска традиция, когато кръстът, кръст-
ната жертва на Месията, респ� християнската идеология и църква 
са утвърдени, победоносно-заповедното и интродуктивно изрече-
ние „Εν τούτω νίκα“ е заменено с утвърждаващо-констативната 
формула ΙС ΧС νικά�

Посветителни надписи, приписки, години или схематични изобра-
жения на кръстове с коментираното ІС ХС ΝΙ ΚΑ без криптограми 
върху триптиси, литийни или обикновени икони се наблюдават 
и върху гърбовете им, изписани направо върху дъската или на 
някакъв едноцветен фон�

Изолиран пример за употреба на криптограма се забелязва върху 
икона, изобразяваща арх� Михаил, от първата половина на ХІV 

104 Το Βυζάντιο ως οικουμένη, Αθήνα, 2001, σ� 20, πίν� 2�
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в�, сега в колекцията на Византийския и християнски музей в 
Атина105� Архистратегът е представен допоясно, държи с десни-
цата си копие, а в лявата му ръка е изобразено земното кълбо 
с кръст отгоре (акакия), върху която пише Χ Δ Κ� Досегашните 
изследователи на иконата: Вокотопулос, Ахимасту-Потамиану, 
Балтояни и Калафати, приемат основателно, че Χ Δ Κ означава 
Χριστός Δίκαιος Κριτής (Христос праведен съдия)� П� Вокотопулос 
предполага, че тази икона произхожда от иконостасната преграда 
на манастира Хора в Константинопол, както и че земното кълбо 
в ръката на предводителя на англеското войнство символизира 
патронажа му над византийския император и на неговата светска 
власт106� Четенето на този акроним с две акролекса от популярни-
те епитети на Христос може да се свързва също с ролята на арх� 
Михаил като „психопомп“ и съдник на душите на починалите 
в името на Спасителя при Страшния съд� За подобна теза осно-
вание ми дава фактът, че сферата е ефирна, т�е� под нея си личат 
гънките на наметалото на Михаил, което вероятно показва, че не 
е модел на земята или светската власт, а на небето и рая� Подобна 
иконография на великия таксиарх обаче не се налага в по-късните 
епохи и школи� В гръцка икона от ХVІІ в� върху сферата, която 
държи арх� Михаил, е изписано само ІС Х ХС, където голямото 
„Х“ вероятно е Христограма107, но не е изключено да е фонетично 
изписване на К от κρίνει, т�е� „Иисус Христос съди“� Век по-късно 
отново върху подобна сфера е изобразен Христос Емануил със 
сигниране ІС ХС108� Тези примери може би доказват, че подобна 
иконография няма връзка с императорската власт, а с ролята на 
психопомпа Михаил в християнската есхатология�

Гръцкото съкращение ІНS = Ιησούς до такава степен се популяри-
зира сред католиците, че забравили за неговия гръцки произход, 
на Запад го възприемат като криптограма J[esus] H[ristus] S[alvator] 
(Иисус Христос Спасител) или J[esus] H[ominum] S[alvator] (Ии-

105 Ibid�, σ� 56, πίν� 11�

106 Βοκοτόπουλος, Π. Λ. Βυζαντινές εικόνες, Αθήνα, 1995, σ� 213�

107 Bentchev, I. Engelikonen, Freiburg, 1999, p� 54� 

108 Ibid�, p� 53�
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сус спасител на човеците)109� От паметници, предназначени за 
кръстоносците и изработени в итало-византийски ателиета, личи 
обаче, че става дума за първата част от надписа IHS XPS (П І� 7)� 
Трансформирано на Запад, това съкращение се връща в право-
славната иконопис на о� Крит в едно „уникално“ за православната 
традиция произведение� През втората половина на ХV в� критският 
майстор Андреас Рицос110 рисува икона, върху която са изписани 
буквите IНS и в тях са вписани силно стилизираните изображе-
ния на „Разпятието“ и „Слизането в Ада“� Под изобразителното 
пространство върху черна лента зографът е изписал на гръцки 
молебния тропар от Неседалната съботна служба, който се отнася 
до кръстната смърт на Спасителя� Според М� Ахимасту-Потами-
ану тази иконография е уникална и се появява във владения през 
ХV в� от венецианците о� Крит под влияние на емблемата на св� 
Бернардино от Сиена111 и францисканския орден� Авторката обаче 
забравя, че още през ХІІ в� гръцкото съкращение IНS се появява 
върху ставротеки и кръстове (П І� 7, 8), изработени в итало-визан-
тийски ателиета и предназначени за кръстоносците, както и че 
този символ е използван от латинците предимно за да приобщава 
гръкоезичните жители на Изтока към идеята за освобождаване 
на Светите места от неверниците� От друга страна, венецианецът 
Антонио Виварини рисува св� Бернардино през 1465 – 1470 г� с 
табелка, където са изписани двете имена на Христос на гръцки 

109 За гръцкия произход на абревиатурата говори Добиаш-Рождественская, 
А. История книжного искусства� М�, 1987, 199–200�

110 Post-Byzantium: The Greek Renaissance� 15th – 18th Century Treasures from the Byzan-
tine & Christian Museum, Athens� New York, 2002, p� 84 с по-старата библиография 
за иконата�

111 Св� Бернардин от Сиена е носел таблетка с надписа IНS, вписан в слънце, 
докато е проповядвал в Рим� Изображение, напомнящо иконата на А� Рицос, се 
наблюдава върху каменен релеф в църквата на св� Петър в Лувен, Белгия и се да-
тира точно от същия период – 1460 г� По-късно същата иконография става особено 
популярна на Запад и се наблюдава предимно върху графични изображения� 
Понякога сцената е изпълнена в маниеристично-флорален стил, придружена от 
надписа MAR (Maria, а за надписите върху Богородични икони Вж� П ІV�) и се среща 
в немската графика докъм 1610 г� Интересно е, че по времето, когато е рисувана 
иконата на Рицос, в Рим папа е критянин, отгледан от францисканското братство� 
За историческото вписване на това произведение и представянето на западната 
иконография ми помогна г-н Тодор Тодоров Петев, за което съм му признателен� 
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IHS XPS112, а това вероятно оборва теорията за западния произход 
на надписа, а и на иконографията в произведението на Рицос� 
Върху повечето от православните кръстове-енколпиони, цити-
рани в Приложение І тук, съществуват вписани изображения на 
различни сцени от Христологичния цикъл и те се датират преди 
средата на ХV в�, което сигурно доказва, че вписването на сцени 
в материята на Кръста е стара традиция на Изток� Важно е също 
да се отбележи, че от ХV в� нататък буквите от съкращенията в 
изображенията на кръстове се превръщат пак в знаци за самата 
кръстна жертва, защото Разпятието е вписано в част от буквата 

“Н” в иконата на Андреас Рицос� Това всъщност е завръщане към 
стара практика, датираща от Първия Вселенски Събор през 325 г�, 
когато например “Т” означава само по себе си кръст (П ІІ� 2) или 
символизира броя на участвалите в събора отци� Самата начална 
буква от името Христос също символизира кръста-жертва� Тук 
обаче за криптограми не може да се говори, тъй като става дума 
за символи, приети официално от Църквата и широко разясня-
вани сред богомолците�

Надписът, появяващ се задължително в сцената „Разпятие“, ІΝЦІ = 
lat� INRI = гр� INBI, е обикновено съкращение от типа акроним + 
акролекса на „Иисус Назарянин (от Назарет) Цар на Юдеите“, 
който влиза в употреба още през палеохристиянската епоха и не 
се възприема от никого като криптограма� Разбира се, наблюда-
ват се и грешки, които се дължат по-скоро на неграмотността на 
зографите, отколкото на желание за кодиране на различно посла-
ние� Като такъв пример мога да посоча надпис ІΝЧІ вместо ІΝЦІ 
от рипида от Копривщица от ХІХ в�, където освен правописната 
грешка са разменени и местата на св� Йоан и Богородица около 
Голготския кръст113� 

Върху главата на разпнатия Христос обаче от икона в манастира 
Ивирон, първа половина на ХVІІІ в�, е изписано ΙΒΙΘΤ = Ιησού 
Βασιλέως [των] Ιουδαίων Θεού Τ = Σταυρός, или „Кръст на Ии-

112 Антонио Виварини, Панел от олтарна преграда с изображение на св� Бер-
нардин от Сиена от 1465–70 г�, кат� № 154 от колекцията на Джон Дж� Джонсън 
в Музея на изобразителното изкуство, гр� Филаделфия, САЩ�

113 Панорама…, с� 85�
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сус, царя на юдеите и Бог“, според моето четене, което вече си 
позволих да предложа114� Струва си да се подчертае тук, че става 
дума за икона с криптограми от Света гора, която е създадена и 
се използва в монашеска среда� Тя репликира подигравателния 
надпис на римляните, поставен над Кръста, с реалната титулатура 
на изкупителя на първородния грях� Подобни примери обаче не са 
много, което ми дава известно основание да предположа, че т�нар� 
криптограми не навлизат масово в изобразителното пространство 
на православните икони, тъй като техният адресат – редовият 
богомолец – не е подготвен за тяхното разгадаване�

Монументална украса

Кръстове с криптограми, както споменах в уводните си думи, 
присъстват в репертоара на църковната стенопис през Среднове-
ковието, като особена популярност придобиват през ХІІІ – ХІV в�115 
на Балканите, о� Кипър и отчасти на Запад� Очевидно, след като се 
появяват във вече цитираните предмети за лична употреба, тези 
символи преминават с апотропейната си или маркираща функция 
и върху стените на някои храмове� По-долу в хронологичен ред 
ще цитирам и разясня, доколкото мога, определени паметници, 
където се срещат т�нар� криптограми или набедените за такива 
буквени символи�

В науката засега се спори за датировката на строителството и 
стенописите в църквата „Св� Архангели“, долепена до западната 
фасада на католикона в Бачковския манастир, като предлаганите 
дати се движат между ХІІ и ХІV в�116� Все пак, тъй като напоследък 
се налага мнението, че паметникът принадлежи на по-ранната 
датировка, т�е� на изкуството на ХІІ в�117, ще предложа тук четенето 

114 Θησαυροί του Αγίου ΄Ορους, Θεσσαλονίκη, 1997, σ� 182, εικ� 2�116� Четенето 
вж� в Мутафов, Е� Епиграфиката на Св� Кръст…, с� 246�

115 Babić, G. Les croix a cryptogrammes…, рр� 1–13� 

116 Мавродинов, Н. Старобългарската живопис� С�, 1949, с� 49; Миятев, К. Ар-
хитектурата на средновековна България� С�, 1965, с� 180; Мавродинов, Н. Старо-
българското изкуство� Т� ІІ, С�, 1959, 27–29�

117 Пенкова, Б. Българските „двуетажни“ църкви и византийската мемория� 
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на криптограмите около кръста в дебелината на първоначалния 
вход от южната страна, който напомня на Б� Пенкова за подобен 
Голготски кръст от гръб на византийска икона с „Разпятие“ от 
ХІV в�118� Там личат фрагменти от криптограми в дясната част: 

…Е Е и …И П Δ� Първата част със сигурност е известното „Εύρεν 
εύρημα εκ Θεού Ελένη“ (или някоя от неговите разновидности), 
което ми дава основание да смятам, че криптограмата е гръцка, 
но втората половина изисква повече внимание� „И“ най-вероятно 
е обърнато “Ν” и в комбинация с останалите букви П Δ би тряб-
вало според мен да се прочете [Τ?] Ν Π Δ = Σταυρός Νικά Πάντες 
(τους) Δαίμονες� Така се получава цялостен текст, който разгърнат 
звучи вероятно така: „Елена намери находка от Бога, т�е� Кръста, 
който побеждава всички демони“� Наличието на подобен кръст с 
криптограми на входа на този манастирски храм с предполагаеми 
гробищни функции най-вероятно може да отнесе датировката на 
стенописната му украса поне към втората половина на ХІІІ в�, но 
за това трябва да се произнесат по-подробно други специалисти�

Особено застъпени са криптограмите около кръстове в охридската 
църква „Св� Богородица Перивлептос“ или „Св� Климент“, по-
строена през 1295 г� и изпълняваща функциите на архиепископски 
храм на местната автокефална българска църква� Вероятно ролята 
ѝ на катедрален храм за средновековния Охрид предопределя и 
сложността на стенописния ансамбъл, както и присъствието на 
трудно разгадаеми криптирани знаци около кръстове, които бих 
искал да цитирам и разчета по-долу�

Надпис от църквата „Св� Климент Перивлептос“, Охрид, 1310 – 
1311 г�: Ξ  Ζ  Ξύλον Ζωοποιόν (от химнографията119) C  K  Σταυρός 

Типология� Програма� С�, 2008 (планова задача), с� 48 с по-старата литература� 
Изказвам благодарност на ст�н�с� д-р Б� Пенкова за това, че ми предостави снимка 
на Голготския кръст от църквата „Св� Архангели“ в Бачковския манастир�

118 Acheimastou-Potamianou, M. Icons of the Byzantine Museum of Athens� Athens 
1998, p� 56, No 14�

119 На третата неделя от Великия пост, т�нар� Кръстопоклонна, псалтовете 
пеят стихирата на Лъв VІ Мъдри (886–912): “Δεύτε πιστοί, το ζωοποιόν ξύλον 
προσκυνήσωμεν���”� Надпис ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ Κ΄ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – „На Чест-
ния и Животворящ Кръст“ се среща и върху дръжка на архиерейска патерица 
(просоха) от средата на ХVІІ в�, произхождаща от Иерусалим, понастоящем под 
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Κυρίου� Разчита се: „Дърво живоносно – Кръст Господен“� Също от 
„Св� Климент Перивлептос“, Охрид, 1310 – 1311 г� (от двете страни 
на входната врата) е: ΑΡ  Π  Αρχή Πίστεως Μ  [Σ]Τ  Μωσαϊκός Τ – 
буквата сама по себе си означава σταυρός – кръст120� Разчита се: 
„Начало на вярата е Мойсеевият кръст“� Или пак от двете страни 
на вратата на същия паметник: Χ  Ν Χριστός νικά (Νικητής) или 
Χριστέ Νικητή Χ  Β Χριστός  βοηθά (Βοηθός), или Χριστέ βοήθει� 
Разчита се: „Христе победителю, Христе помагай!“ или „Христос 
побеждава, Христос помага“� Инвокации от типа на “Κύριε βοήθει” 
и “Θεοτόκε βοήθει” се срещат през цялото Средновековие главно 
върху предмети за лична употреба като пръстени, токи и пр� Те 
най-често се съкращават като ΚΒ или ΘΒ и вероятно са прототипа 
на всички по-късни криптограми около кръста�

От ХІV в� може да се посочи още един пример за изписване на 
криптограма около разцъфнал кръст в конхата на южната стена 
на олтара в църквата „Св� Никола Орфанос”121 от едноименния 
средновековен манастир� В тази ниша около горната част на 
кръста се чете:

ІС ХС 
ΝΙ ΚΑ, а в по-широкото пространство е изписано: 
 
ΣΤ[αυ]Ρ[ό]Σ    Ι[ησο]Υ Χ[ριστο]Υ 
ΥΙΟΥ   ΤΟΥ Θ[εο]Υ

и в долния край около супеданеума: 
 
Ε    Ω = Ελένη ωбрете 
Θ    Τ = [του] Θεού  Т = Σταυρόν

Досегашните изследователи на този солунски паметник, макар 
да публикуват фотографии на въпросния кръст, не са се ангажи-

Инв� № ДК – 688 в Музея „Московский Кремль“� 

120 Millet, Opt� сit�, p� 184, No 543� Там съкращението е ΑΠΜΣ – Αδάμ πρωτοτόκος 
μετέστη σταυρώ – „Първородният грях на Адам бе изкупен чрез Кръста“� Среща 
се за пръв път в Армения�

121 Άγιος Νικόλαος Ορφανός� Οι τοιχογραφίες, Αθήνα, 2003, πίν� 100�
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рали с прочитането на неговите буквени знаци вероятно заради 
проблемната Ω� Единствено А� Ксингопулос предлага следното 
четене, което не кореспондира с досега известните криптограми 
(по-ранни или по-късни): Ε(ΛΕΝΗ) Ω(ΦΘΗ) Θ(ΕΟΥ) Τ(ΑΦΟC) = 
„Елена съзря Божия Гроб“122, където ώφθη е първи аорист от гл� 
οράω – виждам� Не съм срещал другаде и съчетанието Θ(ΕΟΥ) 
Τ(ΑΦΟC)123� Затова ми се струва целесъобразно да предложа дру-
го четене: „Иисус Христос побеждава� Кръст на Иисус Христос, 
Син Божий� Елена намери Божия Кръст“� Особено интересно е, 
че тук, както в енколпиона-панагиар от Хилендар (П� І) може да 
съществува комбинация на гръцки и старобългарски съкращения 
на думи, което говори сигурно за интернационалния състав на 
монашеското братство в Солун през ХІV в�, а защо не и за участие 
на славянин в зографския екип, който пише с грешки и вероятно 
работи в Старо Нагоричино и католикона на Хилендар���

„Св� Никола Орфанос“ предлага и други кръстове с криптограми� 
Подобни декоративни кръстове са нарисувани и върху източната 
и западната страница на прозореца на южната стена на нартекса� 
Около първия кръст е написано: СΤ(ΑΥ)ΡΟС Ι(ΗСΟ)Υ Χ(ΡΙСΤΟ)Υ 
ΥΙΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ124 = „Кръст на Иисус Христос, Син Божий“, което 
въобще не е криптограма, а изречение с епиграфски съкращения� 
Следва другият израз ІС ХС ΝΙΚΑ, както коментираното по-горе 
Ε Ω Θ Τ� Абсурдността на четенето на Ε(ΛΕΝΗ) Ω(ΦΘΗ) Θ(ΕΟΥ) 
Τ(ΑΦΟC) = „Елена съзря Божия Гроб“ се подсилва и от факта, че 
този надпис не е в основата на разцъфналия кръст, където е гробът 
на Адам, а под дългото напречно рамо на сотирологичния символ� 
Подобно четене би поставило и под съмнение Възкресението на 
Спасителя и би ни въвлекло в търсене на плътския му гроб на 

122 Ξυγγόπουλος, Α. Νεώτεραι έρευναι εις τον Άγιον Νικόλαο Ορφανόν Θεσ-
σαλονίκης, Μακεδονικά, τ� 6, 1964/65 (1965), σ� 93�

123 Това признава и Τσιτουρίδου, Α. Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Νι-
κολάου Ορφανού στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, 1986, σ� 217, цитирайки също: 
Αλέξανδρου μοναχού Ιστοριογράφου, Λόγος εις την εύρεσιν του τίμιου και ζω-
οποιού σταυρού/ Ιστορικόν Εγκώμιον περί της ευρέσεως του τίμιου και ζωοποιού 
σταυρού, εκδ� J� Gretser� – Opera Omnia, vol� II, De Sancta Cruce, Ratisbonae, 1734, pр� 
1–44; Migne, PG, vol� 87, 4015–4088�

124 Ξυγγόπουλος, Α. Νεώτεραι έρευναι…, σ� 93�
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Голгота� Да не забравяме също, че названието „Божи гроб“ на 
Иерусалим е условно��� Отстрани на втория стенописен кръст е 
изписано отново без особени, още по-малко криптирани съкра-
щения: Π(ΑС) ΧΡΙΣΤΙΑΝΟС ΠΡΟСΚΥΝΕΙ СΤ(ΑΥ)ΡΟΝ Χ(ΡΙСΤΟ)Υ 
Τ(ΟΝ) ΤΗΜΙΟΝ (с грешка вместо ΤΙΜΙΟΝ) = „Всеки християнин 
се покланя на Честния Христов Кръст“ и ΙС ΧС ΝΙΚΑ� Има и друг 
кръст на страницата на южния прозорец на западната стена на 
нартекса, където е изписана известната криптограма Ф Х Ф П125� 
След като представя въпросните надписи, А� Цитуриду обобщава, 
че „сюжетът с декоративните кръстове с две или три напречни 
рамене, украсени с растителен мотив, е доста чест в паметниците 
от средно и късновизантийския период, където украсява повърх-
ности около прозорците и вратите, но и ниши и прозорци от 
бемата���“126� Като паралели обаче посочва само израза ΙС ΧС ΝΙΚΑ 
и ІС ХС Υ(ΙΟС) Θ(ΕΟΥ) от Старо Нагоричино и Верия127�

Сред стенописите на земенската църква „Св� Йоан Богослов“ от 
ХІV в� пък се наблюдава интересно фланкиране на нимба на св� 
Клавдий чрез криптограми около кръстове, вписани в медальони128� 
В левия медальон е изписано съкращението ІС ХС Ν Κ (= ΝΙΚΑ), а 
върху десния отново ΙС ΧС и криптограмата: Φ Χ Φ Π (Φως Χριστού 
φαίνει πάσιν)� Мястото на тези формули е в свода на арката между 
северозападния стълб и западната стена на храма� За публикувалия 
медальоните ІС ХС Ν Κ е във връзка с евангелския текст І Кор� 15:27 
и І Йоан 5:5, като едновременно ѝ се приписва важно литургично 
значение, тъй като се отпечатва върху просфората129, но и сигнира 
лабарума на Константин І� Набелязаната връзка с евангелските 
текстове е доста пресилена за мен, защото в Откровението на Йоан 
5:5 се казва: «���не плачи: ето, лъвът, който е от Иудиното коляно, 
коренът Давидов, победи и може да разгърне книгата и да снеме 

125 Ibid�

126 Τσιτουρίδου, Α. Ο ζωγραφικός διάκοσμος…, σ� 218�

127 Ibid�, бел� 64�

128 Мавродинова, Л. Земенската църква� История, архитектура, живопис� С�, 
1980, с� 101; Смядовски, Ст. Надписите към Земенските стенописи� С�, 1998, ил� 
58, 72–73� Дори в публикацията на Смядовски гръцките четения на медальоните 
са предадени с грешки и всичко е определено като криптограма� 

129 Frolow, A. ІС ХС ΝI ΚA� Byzantinoslavica, XVII� 1, 1956, pр� 109–113� 
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седемте ѝ печата»� Тук само се споменава глаголът побеждавам, 
но дори в минало време «���ιδού ενίκησεν ο λέων���»� Дори не се 
употребява глаголът νικάω в Първото послание на ап� Павел към 
Коринтяни 15:27 „Когато пък Му бе подчинено всичко, тогава Сам 
Синът ще се подчини на Оногова, Който Му бе всичко подчинил, 
за да бъде Бог всичко у всички“, или «Πάντα γαρ υπέταξεν υπό 
τους πόδας αυτού, όταν δε είπη ότι πάντα υποτέτακται���»� За 
Стефан Смядовски криптограмата Φ Χ Φ Π пък е съкращение 
на свещенически възглас от Литургията на преждеосвещените 
дарове, акламиран преди четенето на паримиите, когато свеще-
никът изобразява с ръка кръст� За българската традиция подобно 
е съдържанието на текста от Макариевия служебник „светь хвь 
просвещаеть всехъ“130, с което се съгласявам� 

Появата на медальони с гръцки акроними и криптограма в земен-
ските стенописи е интересна по няколко причини: формулите се 
използват в монашеска среда; вклинени са сред кирилски надписи; 
имат необичайно, нерепрезентативно място в наоса, а не около 
входа или прозорците на църквата, както и не е ясна връзката 
им със св� Клавдий�

Криптограми, акроними и акролекса се срещат изобилно и в 
българските паметници от ХV в� Те се разполагат около Честния 
Кръст, изписван по страниците на входовете, страниците на 
прозорците или в/около протезисната ниша131, продължавайки 
традицията от предходното столетие� В църквата „Св� Димитър“ 
се наблюдава дори криптограма в композицията „Сваляне от 
кръста“� Христо Андреев определя т�нар� криптограми като: „По 
същество инвокационни, те са с апотропейни функции, а някои 
са пряко свързани и с литургическата практика“132� Църквите със 
стенописи от ХV в� в България са „Св� Богородица Витошка“ в 
Драгалевския манастир, „Св� Георги“ в Кремиковския манастир, 

130 Архиеп. Вениамин� Новая Скрижаль, Изд� 15, Спб�, 1891, 254–255�

131 Текст на Х� Андреев в Бакалова, Е., Г. Геров, Х. Андреев, Корпус на памет-
ниците на църковната живопис в България от ХV в�, (колективна планова задача в 
ИИзк, БАН – под печат)�

132 Ibid� Изказвам сърдечната си благодарност на н�с� д-р Х� Андреев за пре-
доставените ми материали от непубликувания текст�
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споменатата „Св� Димитър“ в Бобошево, „Св� св� Петър и Павел“ 
в метоха Орлица на Рилския манастир, „Св� Архангел Михаил“ 
край с� Сепарево и др�133

Тук ще си позволя да приложа срещаните в България през въпрос-
ното столетие криптограми според класификацията и четенето 
им по Хр� Андреев, изключвайки ІС ХС ΝΙΚΑ: 

АПМС – Αρχή Πίστεως Μυστηρίου Σταυρός 
ΑΧΧΠ – Αρχή Χριστού Χριστιανικής Πίστεως? (отсъства при 
Покровский) 
ББББ – Бичь Божий Биетъ бесы 
ДДДД – Древо Доброе Диаволу Досада 
ΔΧΤΘ – Δόξα Χριστού Του Θεού? 
ΕΓΧΛ – Елена Господа Христа Любитъ 
ЕЕЕЕ – Ελένη εύρε ελέους έρεισμα (други варианти по По-
кровский) 
ΘΘΘΘ – Θεά Θεού Θείον Θαύμα134 
КККК – Крестъ Крепостъ Константину Къ вере 
МЛРБ – Место Лобное Рай Быстъ 
ОООО – Оружие Одоления Оградитъ Обреченикы = ΩΩΩΩ  
(по Мутафов, 2008 г�) 
ПППП – Пою, Почитаю, Поклоняю ся Подвижно 
РРРР – Ρητώς Рήτορες Рητορεύουσι Рήμα 
СССС – Словомъ Съпасетъ Сего Славящихъ 
ТКПГ – Τόπος Κρανίου Παράδεισος Γέγονε 
ΤΤΔΦ – Τούτο τον Τύπον Δαίμονες Φρίττουσι 
ΦΦΦΦ – Φίλε, φέρε, φάγε, φεύγε? – „Приятелю, донеси, яж  
и си тръгни“ 
ΦΧΦΠ – Φως Χριστού Φαίνει Πάσιν 
ΧΧΧΧ – Χριστός Χάριν Χριστιανοίς Χαρίζει 
ЦЦЦЦ – Цесарскый Цветъ Црькъви Цвьтетъ

133 По-подробно и с по-стара библиография вж� Бакалова, Е. Сръбските учени 
за монументалната църковна живопис от ХV в� в България� – ЗРВИ, XLIV, Београд, 
2007, 493–506� 

134 Въпреки това Х� Андреев цитира друго четене по Syn� CP, col� 897�3-6 
“επείθεις εν τω τέλει και σφραγίδας γράμμασιν εβραϊκαίς σημανθείς επτά, αίτινες 
μεθερμηνευόμεναι τούτο δηλούσι Θεού θεαθέν (vel θεών) θείον θαύμα”�
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За мен недоумение предизвиква криптограмата от Бобошево 
ФФФФ, разчетена като „Приятелю, донеси, яж и си тръгни“, защо-
то не се свързва със символиката на Кръста, а и няма паралели с 
други подобни криптограми� По-скоро бих предложил да се чете: 
Φως [Χριστού] φαίνει, φυλάττει, φρίττει [πάσιν] = „Светлината (на 
Христос) озарява, пази и отбъсква (всичко зло)“ по аналогия с из-
вестните: Φως Χριστού Φαίνει Πάσιν/ Σταυρέ Φύλαττε/ Δαίμονες 
Φρίττουσι� Независимо от това извършеният от Х� Андреев труд 
заслужава адмирации� В обобщение за българския ХV в� би тряб-
вало да се отбележи, че срещащите се предимно в манастирски 
храмове криптограми са с лек превес в полза на гръцките, но се 
наблюдават и такива на старобългарски, тъй като епиграфиката  
на паметниците от столетието е двуезична135 и се свързва със съ-
временната Охридска живописна школа�

Д� Караджова също допринесе за разчитането на криптограмите 
в църквата „Св� Георги“ на Кремиковския манастир, датираща от 
1493 г�136 Тя обаче предлага едно различно четене на ХХХХ като 
„Христови Хоругви Християном Хвала“ от кръста на дясната стена 
на входа, докато РІ МГИ, ΔΧΤΘ отляво определя като „неустано-
вени“� Караджова прецитира и вече публикувани криптограми 
от стенописи около входовете или в олтара по сръбските земи 
като например от църквата в Петковица (някогашен манастир), 
изписана през 1588 г�, църквата „Св� Йоан“ в Црколез, Косово, от 
1673 г� и църквата „Св� Троица“ в манастира Праскавица от 1681 
г�137 Хр� Андреев не коментира разчитането на ΔΧΤΘ като „Слава 
на Христа Бога“, но трябва да се отбележи, че първата част Δόξα 
Χριστού се среща в ІІ Кор� 8: 23 («είτε υπέρ Τίτου, κοινωνός εμός 
και εις υμάς, συνεργός, είτε αδελφοί ημών, απόστολοι εκκλησιών, 
δόξα Χριστού»), а Του Θεού е просто допълнение към евангелската 
калка� На същия кръст е изписано и РІ (?) МГИ, което Андреев 
не споменава, а Караджова не успява да разчете� Не бива да се 
забравя, че всички останали криптограми на този кръст са гръцки, 
което поставя под съмнение четенето на „ГИ“, което не е типично 

135 Андреев, Х. Новоразкрити надписи от 1475/1476 година в олтарното простран-
ство на църквата в Драгалевския манастир� – Старобългаристика, ХХХІ (2007), 4, с� 82�

136 Караджова, Д. Ор� cit�, c� 420� 

137 Ibid�, c� 423 с релевантната сръбска литература�
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изписано, защото „и“ е по-малко и долепено до долния край на 
„Г“� Това ме кара да мисля, че става дума за ΣΤ� Ако предположе-
нието ми е вярно, то тогава криптограмата трябва да бъде: ΡΙ ΜΣτ = 
Ρύστης Ι[η]μών Μωησέως/ Μυστηρίου Σταυρός, или „Избавител 
Ни (е) Мойсеевият Кръст“� Подобни развързвания на споменатите 
букви съществуват (Вж� Приложенията)�

В Сърбия през ХVІ – ХVІІ в� в манастирските храмове продължават 
да се рисуват криптограми с различни варианти на Голготския 
кръст, наричан още схимнически, защото се извезва върху обла-
чението при Великата схизма, а и върху белия погребален саван 
като знак на спазения обет за чистота на схимонасите138� 

Криптограмите от днешните сръбски земи не се различават от 
вече цитираните�

Освен на Балканите обаче през ХV в� се наблюдават примери за 
изображения на кръстове с криптограми и на о� Кипър�

Известен е например надпис до изображението на св� Йоан Кали-
витис от църквата на св� Кръст, с� Агиасмати около Платанистаса, 
Кипър, 1494 г�139:

138 Саблина, Н. П. Слова под титлам� Словник� Надписи на Кресте Господнем в 
святых иконах, СПб, 2001, с� 21�

139 Stylianou, A., Judith A. Stylianou, The Painted Churches of Cyprus� Treasures of 

ΙΣ          ΧΣ                            Ιησού              Χριστού

Υ             Ι                              Υιού              [του] Ισραήλ

Σ         Κ             ΣΤ          Τ   [ο] Σταυρός [του] Κυρίου - [ο] Σταυρός Τίµιος
           

 Ν              Κ                            Νι                      κά
                                      

Α         Κ               Χ           Τ    Αµνός Κυρίου           Χριστού Τ
        (σταυρός)

Τ          Τ               Α           Ρ    Τίµιος  τύπος             άγρφος ράβδος
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Разчита се: „Кръстът Господен, Честният Кръст на Иисус Христос, 
сина Израилев побеждава� Христовият Кръст (е) Господният агнец� 
Честен знак (е) на неописуемото дърво“� Последното (Τίμιος τύπος, 
άγραφος ράβδος) е по св� Андрей Критски140� 

Тази традиция се запазва на същия остров и през следващото 
столетие� Например в надпис от църквата „Преображение Гос-
подне“, с� Палиохорио, второ десетилетие на ХVІ в�141:

 
 

Byzantine Art, London, 1985, p� 210, ill� 120� Авторите само публикуват снимка на 
паметника, но не предлагат варианти за разчитането на абревиатурите� Това се 
прави за пръв път тук� Според А� Стилиану църквата на св� Кръст е украсена със 
стенописи от зографа Филип Гюл и има силни западни влияния предимно в 
иконографската програма: сцените “Разпятие”, “Намиране на Св� Кръст”, осо-
бено популярни на Запад в кръстоносния и посткръстоносния период� Същият 
майстор рисува и в църквите в с� Палиохорио, описана по-долу, и в църквата 

“Св� Мамас” в с� Лувара на о� Кипър� Посочените по-ранни примери от Охрид и 
Гърция показват обаче, че произходът на подобна иконография на кръста не е 
западен, както твърди Стилиану� Подобна иконография неизменно се свързва с 
житийните цикли на Св� св� Константин и Елена в изкуството на средновизантий-
ската епоха� Те са сравнително редки за православното изкуство и се наблюдават 
в контактни зони през ХІV-ХVІ в� Такива цикли има в църквите на о� Крит: “Св� 
Георги” и “Св� Константин Пиргу, Монофизит” (1314-1315 г�), в “Св� Константин”, 
с� Критса от 1354-1355 г�, в “Св� Константин Авду Педиадос” от 1445 г� Тези памет-
ници са декорирани през ранния период на венецианското владичество� Оцелели 
са също фрагменти от житието на двамата светци в църквите “Св� св� Константин 
и Елена” в Охрид, втора половина на ХІV в�, в с� Киперунда на о� Кипър, в “Св� 
Никола Дебърски” от 1517 г� в Баня Прибойска и пр� Вж� Η εύρεση και η ύψωση 
του Τίμιου Σταυρού σε τρίπτυχο του Κλοντζά, Αντίφων, Θεσσαλονίκη, 1994, σ� 478 
с подробна библиография�

140 Patrologia Graeca, t� 97, 1020-1021�

141 Stylianou, A., Judith A. Stylianou, Opt� сit�, p� 268, ill� 158� Авторите само 
публикуват снимка на паметника, но не предлагат варианти за разчитането на 
абревиатурите� Това се прави за пръв път тук�  
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Четене:

IC    XC 
[o] Ιησούς Χριστός

Υ     Θ 
[o] Υιός Θεού

Ν[ι]    Κ[ά]

Φ       ΧΥ 
Φως     Χ[ριστο]ύ

Φ        Π 
Φάνει Πάσιν
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Разчита се: „Иисус Христос, Синът Божий побеждава� Светли-
ната на Христос осветлява всичко“142�

X X X X 
- Χριστός Χριστιανοίς χαρίζει χάριν�

Разчита се: „Христос дарява благодат на християните“143�

E E E E – трябва да е едно от следните 
- Ελένη εύρεν εύρημα ελέους�

Разчита се: „Елена откри находката на благодатта“144�

- Ελένης εύρεσις Εβραίων έλεγχος 
Разчита се: „Откриването (на св� Кръст) от Елена е позор за 

евреите“145�

- Ελένη εδόθη εύρεμα εκ Θεού� 
Разчита се: „Откритието бе дадено на Елена от Бога“146�

Τ      Τ           Τ   Ξ   Λ  Δ 
Τούτο [είναι] το        Τίμιον Ξύλον λυτρώσεως [των] δούλων

Χ     Μ          ΣΤ    Τ 
[του] Χριστού [του] Μεσσίου/ Μεγαλόδωρου�   Σταυρού Τόπος

Χ   Τ          Τ    Κ 
[είναι του] Χριστού Τάφος [και] Τόπος Κρανίου

142 За последното Вж� Spitring, G. Lexikon byzantinisch-christlischer Symbole, Munchen, 
1989 – статия Kreuz�

143 Вж� Приложението с надписи по Н� Покровский накрая�

144 Millet, Pargoire, Petit, Recueil des inscriptions chretiennes de Mont Athos, Paris, 
1904, p� 64, N 212�

145 Вж� Приложението с надписи по Н� Покровский�

146 Jerphanion, G., Le manuscrit syriaque N 559 de la bibliotheque Vaticane, Vatican 
city, 1940, p� 224, 5� За пръв път този надпис се явява върху изображение на кръст 
в ръкопис от ХІІ в�
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Разчита се според мен като: „Това е Честното дърво на спасението 
на Христовите раби, на Христос, на Месията (или на Щедрия)� 
Мястото на Кръста е гробът на Христос и място на (Адамовия) 
череп“� Последният ред на такива надписи обикновено се отнася 
към черепа на Адам, но тук е обогатен� Често се среща и по-горната 
криптограма: Τούτο [το] Κρανίον Παράδεισος Гέγονε (Вж� П І�)� 

Примерите от о� Кипър вероятно показват, че не става дума само 
за балканска традиция, а за определена тенденция през целия 
ХV – ХVІ в� в православното изкуство�

След обилието на криптограми в стенописната украса на български 
храмове от ХV в� през следващите столетия тяхното присъствие 
оредява до спорадичното им появяване на определени места с 
гръцко присъствие едва през ХVІІІ в�

В църквата „Св� Петка“ от 1598 г� в с� Вуково, Кюстендилско, има 
изображение на апотропеен кръст, но само с израза ІС ХС ΝΙ ΚΑ 
в нишата на прозореца в апсидата, точно под изображението 
на св� Богородица Платитера�147 Това решение за попълване на 
стенописния ансамбъл вероятно е взето с цел маркиране на връ-
зката с външния, нечист, нехристиянски свят със сакрума, но без 
криптиране на посланието�

За цялото ХVІІІ-о столетие в България наблюдаваме прословутия 
надпис ІС ХС ΝΗΚΑ (с грешка), но без криптограми, например в 
църквата „Св� Георги“ на Гложенския манастир, над южната вра-
та на наоса отвън, върху два травертинови блока с дялани кръст, 
вписан в кръг, и плетеница в кръг, както и на лявата странѝца на 
вратата в параклиса „Св� Троица“ на манастира „Св� Богородица“ 
в Арбанаси148� На дясната странѝца на същата врата е изобразена 
св� Юстина� 

147 Манова, Е. Българска стенопис ХVІ-ХVІІ в�, С�, 1985, обр� 35�

148 Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров, Корпус на стенописите в 
България от ХVІІІ в�, С�, 2006, с� 70, 96 – отново се употребява терминът „монограм”�
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Над вратата за притвора на параклиса „Св� Параскева“ към църк-
вата „Св� арх� Михаил и Гавриил“, пак в с� Арбанаси, от ХVІІІ в�149, 
обаче се забелязва следното:

В странѝците на вратата:

ляво  - орнамент 
дясно - кръст с криптограми:

Разчитането е лесно: Αρχή Πίστεως Μωσαϊκός Σταυρός, Φως Χρι-
στού Φαίνει Πάσιν, Ιησούς Χριστός Νικά, Ελένη εύρε ελέους έρεισμα, 
Σταυρός Σταυρός Σταυρός Σταυρός Σταυρός Κυρίου, Χριστός χάριν 
χριστιανοίς χαρίζει, Τούτο τον Τύπον Δαίμονες Φρίττουσι, Τόπος 
Κρανίου Παράδεισος Γέγονε� Другаде не съм срещал петкратното 
повторение на , но то едва ли може да се прочете по друг на-
чин освен като Σταυρός Κυρίου или Σταυρός Σ(ω)τ[ηρίας] Κυρίου� 
Така може би се чете и повторението на СССС (с надредни знаци 
за съкращение) от с� Бобошево, цитирана по Х� Андреев по-горе�

Появата на тази криптограма не е случайна, тъй като е изписана в 
енорийски храм на арнаутско гръкоговорещо село, а майсторите 
са Михаил от Солун и Георги от Букурещ� За Михаил може да се 

149 Ibidem, c� 195 – криптограмата не е разчетена в публикацията�
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предположи, че е ползвал примерите за кръстове с криптограми 
от солунската средновековна църква „Св� Никола Орфанос“�

През 1770 г� върху западната врата на трапезарията на манастира 
Ставроникита на Света гора също е инкрустиран със седеф върху 
дърво кръст, около който са изписани ІС ХС ΝΙΚΑ, ΦΧΦΠ, ΕΕΕΕ, 
ΧΧΧΧ, ΡΡΡΡ, ΤΚΠΓ150, кореспондиращи с украсата на вратата, во-
деща към параклиса „Св� Йоан Предтеча“151� На последната врата 
е изписано само ІС ХС ΝΙΚΑ� Фрагментарно запазените стено-
писи на Теофан Критски от ХІV в� в трапезарията на манастира 
не позволяват да се изкаже категорично предположението, че и 
в по-ранната фаза на стенописна украса на паметника (ХІV в�) са 
съществували такива изображения на кръстове с криптограми, 
които по-късно са пренесени върху вратите� Това обаче не е из-
ключено, тъй като разцъфнал кръст Теофан е нарисувал например 
в протезисната ниша на северната стена на олтара на споменатия 
параклис152 до изображението на св� Йоан Милостиви, патриарх 
Александрийски� При всяко положение е важно да се подчертае, 
че кръстове с криптограми се появяват в монашеската трапезария, 
където цялата иконографска програма има евхаристийно послание�

През целия ХІХ в� в България не са ми известни примери, поне 
значими, за стенописни кръстове с криптограми, което вероятно 
говори за отмиране на тази византийска традиция дори в из-
вестни монашески центрове като Рилския манастир например� 
Все пак може да се обобщи, че разнообразието от криптограми 
около кръстове е голямо в стенописната украса, макар и да не се 
появявят там най-често; наблюдава се най-осезателно през ХІV–ХV 
в�; съществуват криптограми предимно на гръцки език, дори и в 
славяноезична среда; четенията им в повечето случаи са хипоте-
тични; техните публикации невинаги се позовават на конкретни 
средновековни писмени източници и т�н� През поствизантийския 
период, особено след края на ХV в�, употребата им е инцидентна, 

150 Публикувани и разчетени без датировка на паметника в Porphyre, P. II� 2� 
180; Millet – Pargoire – Petit, Op� cit�, p� 64�

151 Χατζηδάκης, Μ. Ο κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης� Οι τοιχογραφίες της Ι� 
Μονής Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος, 1997, σ� 61�

152 Ibidem, πίν� 222�
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за да се стигне до пълното им забравяне през епохата на Възраж-
дането, когато започват борбите за национално освобождение и 
църковна независимост�

Ръкописна и старопечатна традиция

В този раздел от изследването ще си позволя да започна от пред-
ставите за криптограми в трудовете по палеография, а едва по-
сле да представя известните ми паметници в хронологически 
ред� Елпидио Миони в основополагащия си „Увод в гръцката 
палеография“153 нарича криптографите (κρυπτογραφήματα) „бе-
лежки, написани с тайна азбука“�154 Византийците използвали 
тези тайнописни бележки, за да отбелязват пророчества, маги-
чески формули и заклинания� Ключът за разшифроване на тези 
„криптирани подписи“ обикновено бил доста прост и се основавал 
върху смяната на реда на буквите от азбуката� Така например във 
Vaticanus Palatinus Gr� 7 всяка буква съответства на предходната 
в гръцката азбука, т�е� β = α, γ = β, δ = γ и пр� Използвайки този 
шифър в споменатия манускрипт, се чете името на преписвача: 
Γεωργίου του Χρυσοκόκκη� Друг копист на име Висарион пък в 
края на Marcianus Gr� 365 е отбелязал фразата с датата на писането: 
„завърши се на тридесети май в годината 1453-та“, обръщайки реда 
на всяка сричка в думите: ετιελωνέθ ακατ νήτ ιρταοκνήτς υοτ αμϊυο 
εν έτει στ΄π΄μ΄δ΄= ετελειωθέν κατά την τριακοστή του μαϊου εν έτει 
στ΄π΄μ΄δ΄= 155� Друга криптографска система разделяла гръцката 
азбука на две колони от дванадесет букви или на три групи, където 
една буква от лявата колона съответствала на срещуположната 
вдясно, а после се обръщали, както е в Parisianus Gr� 531: α-μ = μ-α, 
ν-ω = ω-ν и т�н� Още по-сложни системи са разкрити в ръкописи 
като Vindobonensis phil� Gr� 231 от 1458 г�, където преписвачът 
иеромонах Емануил пише само по няколко букви от една дума, 
оставяйки празно място между тях, а четенето зависело само от 
фантазията и предчувствието на читателя� При всяко положение 

153 Mioni, E. Op�cit�, σ� 111-112� Цитирам гръцкия превод на тази книга, за да 
коментирам по-точно терминологията�

154 Ibidem�

155 Ibidem�
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обаче Е� Миони цитира единствено примери за криптиране на 
името на автора/писача или датировката, говорейки за т�нар� 
криптографи в палеографията на Византия156� Средновековните 
ромеи се забавлявали и чрез изчисления, наречени „изравнява-
ния“ (ισόψηφον/ -α, το)� Така например буквеното изражение на 
цифрата 99 се смятало за сбор от цифровата стойност на буквите 
в думата αμήν (α΄= 1, μ΄= 40, η΄= 8, ν΄= 50)� В тази криптографска 
система съчетанията се развързвали, както следва: αυπ΄ = Χριστός 
ασοα΄= σταυρός σπδ΄ = Θεός, άγιος, αγαθός� На Лъв Мъдри се 
приписвали и най-известните стихове, наречени καρκίνοι (раци), 
които се четели наобратно157�

Преписването на ръкописи през Средновековието не било осо-
бено престижно занимание и с него били натоварвани предимно 
провинили се монаси� Другите прекарвали времето си в самоусъ-
вършенстване, аскеза и молитва� Този факт донякъде обяснява и 
цитираните „забавления“ със символите на буквите, но от друга 
страна, се интерпретира и с търсената нищожност/смирение на 
твореца пред Божието слово� Добрите кописти и илюстратори оба-
че били високо ценени, а продукцията им – скъпа� В правилата на 
Студийския манастир158 например са засвидетелствани наказания 
за пишещите немарливо монаси, което доказва неудоволствието, 
с което са извършвани подобни дейности�

Песетейки време и усилия обаче, свещенослужителите писачи 
отрано установили и всеобщо известни съкращения на някои 
думи в ръкописите� Най-известните от т�нар� nomina sacra спо-
ред L� Traube159, срещани още в преписите на библейски текстове 
върху папируси, са:

156 Ibidem�

157 Petrides, S. Les καρκίνοι dans la literature grecque, Echos d’Orient, XII (1909), p� 
86-94� Примери се срещат например във Vaticanus Gr� 114, f� 98v, Vaticanus Gr� F� 
II; Vaticanus Gr� 459, f� 274 и др�

158 Гошев, И. Правилата на Студийския манастир (увод, текст, изяснения), 
ГСУ – Богословски факултет, С�, 1939-1940, Т� ХVII�

159 Traube, L. Nomina sacra� Versuch einer Geschihte der christlishen Kursung, Munchen, 
1907, p� 56-87�
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ΑΝΟΣ = άνθρωπος 
ΔΑΔ = Δαυίδ 
ΘΣ = Θεός 
ΙΗΛ = Ισραήλ 
ΙΛΗΜ = Ιερουσαλήμ 
ΙΣ = Ιησούς 
ΚΣ = Κύριος 
ΜΡ = Μήτηρ 
ΟΥΝΟΣ = ουρανός 
ΠΗΡ = πατήρ 
ΠΝΑ = πνεύμα 
ΣΗΡ = Σωτήρ 
ΣΤΣ = σταυρός 
ΥΣ = υιός 
ΧΣ = Χριστός

По-късно в ръкописите се срещат и абревиатури като ΘΚΟΣ = 
Θεοτόκος, ΒΑΥΣ = βασιλεύς, ΣΡΙΑ = Σωτηρία, ΑΝΙΝΟΣ = ανθρώ-
πινος160 и пр� 

Всички тези палеографски съкращения са с надредни знаци (тит-
ли), широко, та дори задължително се използват в ръкописната 
традиция и вече ги наблюдавахме в различни надписи от памет-
ници на християнското изкуство�

В славянската палеография принципите на криптиране на ин-
формация не се различават значително от вече набелязаните 
при краткото представяне на гръцкия тайнопис или система за 
съкращения� Към групата на „играта с букви“ от монасите авто-
ри или преписвачи може да се отнесе и т�нар� „лабиринт“ или 

“carmina figurata”� Става дума за композиция, развита обикновено 
в квадратна рамка, която съдържа послание, изведено от самия 
текст или името на поръчителя� Заимствана е сред славяните 
от гръцките ръкописи и се свързва с високата поръчка след ХІІ 
в� „Тези композиции се изграждат от симетрично повтарящи 
се определено количество букви съобразно същото количество 
редове и поместеният в квадрат текст, обикновено в началото на 

160 Mioni, E. Op�cit�, σ� 115-116 с по-старата литература�
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ръкописа, би трябвало да се чете от центъра към периферията“161� В 
подобни „лабиринти“ се чете: „Иван Александър цар тетраеваггел“ 
(Лондонското евангелие от 1356 г�), „Савва патриарх тетраеваггел“ 
(Chil� 13 от 1345/75 г�), т�е� отново криптографи на поръчителя или 
пък гръцкото ΧΣ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ („Христос – начало и край“) 
в Норовския псалтир от ХІV в�162�

В славянските ръкописи е заимстван акростихът, популярен в 
по-ранната гръцка и арабска традиция, където чрез началните 
букви на стиховете писачите не само вписвали своето име, но и 
съставяли цели текстове в мерена реч� Най-големият акростих, 
открит досега през Средновековието, е този на еп� Константин 
Преславски, подписал се: „Гранеса добра Константинова“163 (отново 
тип акросишен криптограф)� Традицията на разгърнатия акростих, 
датираща от доиконоборческата епоха, след ІХ в� била изоставена 
във Византия� Интересно е да се отбележи също, че ролята на 
тайнопис за приписки в славянските ръкописи понякога играела 
глаголицата, както е в Поученията на св� Кирил Иерусалимски 
ХІІ–ХІІІ в�, ГИМ Син� библ� № 478�

Посочените от палеографите и кодиколозите средновековни 
византийски и славянски примери обаче не засягат класическите 
криптограми, цитирани дотук� Такива съществуват все пак�

Най-ранният ръкопис с употреба на т�нар� криптограми е съобщен 
от Н� В� Покровский164� Става дума за Vaticanus Gr� 463 със Слова на 
св� Григорий Богослов от 1063 г�, където се среща криптограмата 
АПМС, разчетена „Αδάμ Πεπτοκώς (Πρωτόπλαστος) Μετέστη 
Σταυρό = Адам падший (или первозданый) востал крестом“� 
Всъщност в тези „Слова на св� Григорий“ има шест миниатюри, 
представящи кръстове с криптограми в ъглите� Три от тях са с 
популярното ФХФП, една е само с палеографското nomen sacrum 

161 Джурова, А. Въведение в славянската кодикология, С�, 1997, с� 129�

162 Ibid�, c� 130�

163 Попов, Г. Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски 
и Константин Преславски – Български език, 1/ 1982�

164 Покровский, Н. В. Евангелие в памятниках���, с� 356�
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IC XC, а последната е ФС ΖΗ165� Покровский обаче не разчита ФС 
ΖΗ, което отбелязва и Д� Караджова, но не предлага четене, въ-
преки че забелязва, че при Ζ „титлата е по-различна – по средата 
с точка и вероятно носи съществен смисъл“166� Най-вероятно тук 
става дума за словосъчетанието Φως ζωή[ς] – „светлина на живота“ 
или само за акроним на думите φως и ζωή, както е на надписа 
върху кръст-реликварий от ХІІ – ХІІІ в� в Музея на византийската 
култура, Солун167 (П І� 12), където по вертикалното рамо на кръста 
пише: ΦΩΣ (светлина) и по хоризантала: ΖΩΗ (живот), като Ω е 
в центъра�

Д� Караджова обръща внимание на славянски ръкописи от ХІV 
в� с нарисувани Голготски кръстове и криптограми� Такива са 
например Псалтир № 84 от 1370 г� с ФХФП и приписка с годината 
и името на книжовника Йов168� Отново през същото столетие е 
датирано Райковото четвероевангелие (ІІІ b 23, Загребска ака-
демия на науките), където се чете ІС ХС ΝΙΚΑ, ΤΚΠΓ и ΑΠΜС� 
Освен гръцки криптограми в славянските ръкописи от епохата 
започват да се срещат и такива, които се четат на старобългарски� 
В сборник със слова на св� Исаак Сирин от третата четвърт на ХІV 
в� от библиотеката на Хилендар № 395, на л� 28 а се чете ЕΩДЧКГ-
БП, което Караджова разчита като: „Елена ωбрете древо честно 
крест Господен� Боже помилуй”169� За авторката последната част 
БП, или „Боже, помилуй“, не се срещала като криптограма, но е 
от Иисусовата молитва�

През 1540 г� в препис на Синтагмата на Матей Властар, направен 
от презвитер Йоан, № 43 в НБ в Белград, на л� 178 b е нарисуван 
осемконечен кръст с криптограмата ЕΩДЧК, а около средната 
греда е изписана формулата ІС ХС NIKA170�О

165 Караджова, Д� Ор� сit�, с� 415� 

166 Ibidem�

167 Καθημερινή ζωή���, σ� 504�

168 Караджова, Д� Ор� сit�, с� 424�

169 Ibidem�

170 Ibidem, с� 425�
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От по-късните примери могат да се посочат някои ръкописи, пуб-
ликувани от А� И� Яцимирский� В края на евангелието на Йоан в 
молдовско четвероевангелие от 1643 г�, под № 13, в библиотеката 
на Румънската академия на науките171, съществува текстова ком-
позиция, ограждаща изображение на кръст� По-голямата част 
от славянските криптограми в този ръкопис се срещат в досега 
известните ни паметници (ББББ, ВВВВ, ХХХХ, ДДДД, ЦЦЦЦ, 
ПППП), но друга част са нетипични� Последните не са разчетени 
от Яцимирский, с което обаче се наема Д� Караджова без фотос на 
изображението� Така авторката предлага следното: ТК ДК за нея 
може да е – Τόπος Κρανίου или „Трост, копие� Древо крестное“; 
СВ да се чете „спасение верним (или верующим)“, ЖЛ – „жертва 
(или живот) людем“, МБ – „евентуално „Мир Божий“ и ДЖ СМ – 
„Древо жизни спасение миру“�172 За тези четения не бих могъл да 
се изкажа, тъй като, макар и правдоподобни, за тях не са посочени 
паралели, а и не са четени в оригинал�

Караджова пише и за ръкописи от ХVІІ в�, в които съществуват 
църковнославянски криптограми� Става дума за апокрифен молит-
веник под № 273 в НБКМ, където се четат: ФХФП, ΝΝΝΝ, ББББ, ІС 
ХС ΝΙΚΑ, МЛРБ, К Т, ПППП, СССС, ІС ХС ΝΙΚΑ, МЛРБ173� Другият 
молитвеник е написан от поп Живан и се намира в Загребската 
академия на науките (І b 140), а криптограмите около три кръста 
Караджова подрежда така: ΝΝΝΝ, CCCC (първи кръст), IC XC 
NИKA, МЛ РБ, СХ ПВ (втори кръст), IC XC NИKA, МЛ РБ, ББББ, 
ПППП (трети кръст)�174

В два Требника от ръкописната сбирка от ЦИАИ под № 940 и 944 
от ХVІІ в�, произхождащи от с� Батошево, Габровско, има заставка, 
с която започва чинът за водосвет (л� 29 а - № 944 и л� 46 б - № 940), 
с изображение на квадратен кръст, обрамчен с виещи се ластари 
и други растителни орнаменти175� В четирите празни полета на 

171 Яцимирский, А. И. Ор� cit�, c� 35�

172 Ibidem, 426-427�

173 Ibidem, с� 427�

174 Ibidem�

175 Христова, Б., Български ръкописи от ХІ – ХVІІІ в�, запазени в България – Своден 
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кръста са изписани и криптограми, похвали на Честния Кръст: 
МЛРБ, СССР – спасе сети сатане стръти, ВВВВ – велие веселие 
вероущим вань, ДДДД – добро древо диаволу досада и т�н� Те се 
тълкуват от Мария Шнитер и като съкратени евхеми�

В таблицата амулет от втората половина на ХVІІ в� в ЦСВП „Иван 
Дуйчев“, № Cod� D� Slavo 30, съществуват шест кръгли печата, 
заобиколени с графеми, четири, от които притежават и изобра-
жения на Голготския кръст� Сред тях Д� Караджова разпознава 
А (алфа), Ω (омега), І, N (начало), Ко (конец), както МЛ РБ� За 
сравнение е посочен и друг ръкописен свитък с апокрифни мо-
литви от сръбски произход от края на ХVІІ в� – началато на ХVІІІ 
в� от същата колекция, № Cod� D� Slavo 31, публикуван за пръв 
път от И� Дуйчев�176 Д� Караджова предлага следните четения на 
криптограмите около шестконечен Голготски кръст в този аму-
лет: КЦ СТ (Копие, трост + Царъ Славы), КТ ГА (Κρανίου Τόπος + 
Голова Адама), ПВ като част от СХ ПВ „Свет Христов просвещает 
всех”177� В края на същия амулет е представен и Соломоновият 
печат пентакъл, наричан и магически квадрат, където след под-
редба трябва да се чете известното латинско ТЕNЕТ (кръстът) 
владее)� Този заклинателен печат е предназначен да предпазва 
от ухапване на бясно куче� В други заклинания против нечестив 
дух, „горски болести“, срещу вещици и треска (грозница) от 
същия амулет Караджова разчита ДС (Дух Святий), ВВ (Всем 
Верним), ВВ (Возвращение в рай), ДДДД (Древо Добро� Досада 
Диаволу), ББББ (Бич Божий Биет Беси), АВ СВ (Адам Воставший 
Спасител Воскресший), БВ ВБ (Бог Возвещает Велию Благодат), 
ДДБД (Древо Добро Бич Диаволу) и пр�178

Големият принос на Д� Караджова е разчитането на крипто-
грамите в празничния миней от втората половина на ХVІІ в�, 
преписан вероятно от даскал Филип от с� Аджар, и поставянето 

каталог, т� 1, С� 1982, 205-216�

176 Дуйчев, И. Един ръкописен свитък с апокрифни молитви и заклинания, 
Старобългаска литература, Изследвания и материали, кн� 1, С�, 1971, 157-166 (без 
разчитане на криптограмите)�

177 Караджова, Д. Ор� cit, 429�

178 Ibidem, 430-431�
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им в широк, предимно славянски контекст179� Тук ще си позволя 
да цитирам само разчетените от авторката криптограми около 
Аджарския кръст:

ΝЦВХ ВΝΝ (Началствует цар возшед Христос вознесе се 
наместа надежда)  
ΝΝΝΝ (Нощи неведения нужне низлагател) 
СЦХ (Славя Царю Христу) 
ТБД (Три богатное древо) 
ДЖС (Древо жизни спасения) 
ΩΩС (Оруже одоление силное) и пр�

Не мога да оспоря тези четения, особено в късната ръкописна 
традиция, понеже тогава всичко се случва, но прави впечатление, 
че Караджова не посочва паралели и обосновки за своя прочит� 
Като аргументация за подобно разшифроване са посочени само 
печатни издания като Молитвения сборник на Божидар Вукович 
от 1536 г�, както и Празничният миней на същия щампар от 1538 
г�180, един словенски „Абагар“ от края на ХVІ – началото на ХVІІ в�181 
и миниатюра на кръст с криптограми от Антологион, отпечатан 
в Киевопечорската лавра през 1619 г�182 Буквените съкращения в 
тези старопечатни издания обаче не се цитират� Като примери 
за навлизането на криптограми в старопечатни издания могат 
да се посочат и „Часослова“, издаден от Яков Крайков във Вене-
ция през 1566 г�183, който вероятно служи за модел на цитирания 
по-горе сръбски „Абагар“� Там криптограмите са: ЦС, ІС ХС 
ΝΙΚΑ, ΕΩДЧКХ, СХ, ХХХХ, КККК, ЦЦЦЦ, ВВВВ, ББББ, ДДДД, 
ΝΝΝΝ, ЧЧЧЧ, СССС, РРРР, ПППП, МЛРБ, ПВ� В „Абагара“ 
композицията на кръста е по-сложна: вместо главата на Адам 
в основата му са изобразени св� св� Константин и Елена, заради 
което и многообразието на криптограми е по-богато� Включени 

179 Ibidem, 418-419�

180 Там криптограмите са: ЦС, ІС ХС ΝΙΚΑ, ΕΩΔЧКХ, МЛРБ, ХХХХ, КККК, 
ЦЦЦЦ, ВВВВ, ББББ, ДДДД, ΝΝΝΝ, ЧЧЧЧ, СССС, РРРР, ПВ, ПППП�

181 Medakovic, D. Stari srpski drvorez, Beograd, 1964, ill� 30�

182 Ibidem, с� 419�

183 Атанасов, П. Яков Крайков� Книжовник, издател, график от ХVІ в�, С�, 1980, ил� 43�
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са още ІΝЦІ, ЦС е изписано като Царъ Славы, а по-надолу: СХКТ, 
ПГВ, ГА и ГГ�

Д� Караджова въвежда в научно обращение и криптограмите от 
Сборника с предсказания и гадания от Софийската народна биб-
лиотека, № 1441, съставен от Димитър Попсимеонов през ХІХ в�: 
IC XC NИKA, ΑΠΜΣ, ΦΧΦΠ, ΕΕΕΕ, ΣΣΣ ΣΣΚ, като за последните 
пише, че не се откриват в познатите ѝ източници184� Всъщност 
петкратното повторение на ΣΤ и Κ вече отбелязах при криптогра-
мите в параклиса „Св� Параскева“ от ХVІІІ в� в с� Арбанаси, който 
разчитам като: Σταυρός Κυρίου или Σταυρός Σ(ω)τ[ηρίας] Κυρίου�

Прави впечатление, че Караджова смело разгадава църковнос-
лавянските криптограми, без да ги идентифицира или комен-
тира, подхожда плахо към гръцките, не въвежда пояснения в 
използваната терминология, не познава в цялост стенописните 
паметници с криптограми дори от ХV в�, не разсъждава върху 
вероятния им произход и не въвежда хронологически порядък 
в цитираните произведения� 

В този раздел от изследването не включвам честата употреба на 
формулата ІС ХС NIKA около кръст, характерна за завършващите 
блокове, за декоративен орнамент в края на реда или в края на 
ръкописите185, тъй като не я смятам за криптограма� 

Специален интерес, както и обособено представяне изискват 
буквените заклинания, които се срещат в поствизантийските  ръ-
кописни лековници в балканската традиция� В тях криптограми 
няма, но си личат калки, които се използват в тях, както и степента 
на популярност на някои изрази сред обикновените хора� 

Развързана „криптограмата“ МЛРБ = ТКПГ се среща още през 
ХV в� в славянския превод на една рецепта: „Против малария 
преди всичко напиши с вода от светото Богоявление: „Лобното 

184 Ibidem, с� 428�

185 Такива има много например на л� 288 обр� на Четвероевангелие от 50-те 
години на ХVІ в� в Самоковския исторически музей, Sam� Mus� Slavo 1, НБКМ № 
957, л� 6 б, НБКМ 1/1996, л� 9 а и пр�
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място рай ще стане, че щом се издигна дървото на кръста, веднага 
израсна гроздът на живота; на Тебе, Спасителю, слава на Тебе за 
нашата радост!“ Напиши това на блюдо и в тая водица направи 
апомиризмо186 и умий лицето му���“ (Ръкопис ІХ� F� 10� от ХV в�, НМ – 
Прага)187� Това вероятно показва, че съкращението, или акролексо 
МЛРБ, срещано под изображенията на кръста, не било тайна дори 
за народните лечители още на прага на Късното средновековие� 
Също така прави впечатление и употребата на гръцки думи като 
„апомиризмо“, което сигурно говори за преводна рецепция на 
заклинанието� В тази връзка гръцкоидният израз „Стомен гало 
стомен фофтесу, амин“, който преведен трябва да звучи: „да 
застанем с добро, да застанем със страх, амин“, се препоръчва 
като магическа формула за лечение на човек, когато „го боли 
врат извътре или гърло“188, в ръкопис № 147, в САНУ – Белград от 
ХVІІ в� Класически заклинания от по-горния тип се наблюдават 
още в края на ХІІІ в� във фрагмент от Требник, пазен в ГБЛ – Григ� 
34, Св� каталог № 339, където на л� 5 a-b се чете молитва против 
бяс със следните фолклорогенни „апокрифни молитви“: „сарь, 
сарь, фарь, фарь���“ или „абриса, и герось и бреке���“189� Подобен е 
изразът „хиень игис мантiс“ от пергаментов Служебник от ХІV в�, 
ръкопис № 605 от НБКМ190� Те обаче са неразбираеми и трябва да 
си останат такива, за да действат като съвременните „абракадабра“ 
или „фокус-мокус“, макар с навлизането им в Требниците през 
ХІІІ–ХІV в� да придобиват някаква квазиканоничност�

Въобще в славянската традиция през поствизантийския период 
гръцкият, латинският и еврейската символика започват да играят 
магическа роля поради непознаването на тези кодове от просто-
людието� В Синаксар от 1725–1734 г�, писан от хаджи Станко, за 
ушни болести се препоръчва рисуването на т�нар� „Соломонов 
възел“, сиреч ІС ХС с изображение на еврейска звезда помежду 

186 Лековито магическо заклинание� Среща се и апомиро�

187 Новакович, Ст. Примери книжевности и jазика, Београд, 1909, с� 507�

188 Ibidem, с� 47�

189 Шнитер, М. Молитва и магия, С�, 2001, с� 88�

190 Ibidem, с� 89�
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им191� Известната католическа формула ROТAS ОPЕRА, вписана 
в квадрат, в който се чете криптолексо ΤΕΝΕΤ по хоризонтала и 
вертикала, трябвало да се запише от знахаря на ябълка, която после 
да изяде болният от треска според препоръките на Лековника от 
1848 г� на Лазар Кефалов от Тетевен, който бил учител, а по-късно 
ръкоположен за свещеник192� Въобще на ябълки се препоръчва 
написването и на доста дълги молитви, в които вероятно са из-
ползвани и съкращения� Така за болни от малария се препоръчва 
да се изпише следният дълъг текст: „В името на Отца и Сина и 
Светия Дух� Отче Наш, който се на небето“ (Ръкопис № 54, НБ – 
Белград, ХVІІ в�) отново върху ябълка� В молитвите при лечение 
на „грозницата“ (малария) присъства сериозно символът на Кръ-
ста и Христовата жертва: „Иисус Христос, Емануил, Назарянин, 
Господ Бог наш, по воля Божия бе разпнат на кръста и на третия 
ден възкръсна от гроба, а трескавицата грозницата прогони и 
изпъди���“ (Синаксар на хаджи Станко от ХVІІІ в�)� Тази традиция 
се забеляза още през ХV в� в цитирания ръкопис от Прага�

Отново на „червена“ ябълка трябвало да се изпише „Исус Хрис-
тосник“ = ІС ХС ΝΙΚ [Α], да се остави на светата трапеза три съботи 
и в неделя да се изяде от този, който „учи книга, но забравя”193 
(Панагюрски сборник № 433, НБКМ – София, от ХVI в�)� Изразът 
„Иисус Христос побеждава“ е известен и преведен на старобългар-
ски още от Х в� и се употребява например в амулети срещу нежит 
(парадонтит или мигрена)194� Забавно обаче е субстантивирането 
му като „Исус Христосник“ на фолклорно ниво�

Ролята на тайнопис в рецепти против ухапване от куче се из-
пълнява от дълги комбинации от гръцки, латински и славян-
ски букви, които трябвало да се изпишат върху „пресен хляб“� 
Най-ранният такъв пример у нас се наблюдава в ръкопис № 
432, НБКМ – София, от ХVІ в�, където се чете следната магическа 
формула: „s�z�θ�ϊ�с�к�р�о�и�а�к�и� к�н�и�ф�и, ω�е�с�т�н�и, а�д� ω�з�е�ъ�а�д� 

191 Милтенова, А., А. Кирилова, Средновековни лековници и амулети, С�, 1994, с� 40�

192 Ibidem, с� 55�

193 Ibidem, с� 107�

194 Ibidem, с� 148 с цялата библиография�
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ξ�ω�к�а�В�n�ω�ψ� ω�м�е�п�р�з�л�е�о�р�к�а�л�а�І� ω�д�с�о�с�д�s� е�н�s�”� Тя 
със сигурност нищо не означава и заради чуждостта/ неразби-
раемостта си имала характера на плацебо� Подобни се срещат в 
Григоровичевия лековник от ХVІІ в� и при Синаксара на хаджи 
Янко195� Препоръчват се различни варианти на нищо неозначаващи 
букви и при кръвотечение от носа� 

Принос на А� И Яцимирский е отбелязването на вероятната връзка 
на криптограмите от ръкописи със защитна, оздравителна или 
укрепваща функция с византийски монети, където се срещат 
повторения на букви: ВВВ [Σταυρέ] Βασιλέως Βασιλέων Βασιλεύων 
(инвокация – „Кръсте на Царя на царете възцари се“), както и на 
римски надписи от нумизматиката: PPP = Pater Patriae Perditur, 
SSS = Sapientia Secum Sustolitur�196

Все пак е важно да се отбележи, че най-рано в ръкописи кръстове 
с криптограми се наблюдават през ХІ в�; особено се използват през 
ХІІІ–ХІV в� в края или началото на текстовете; комбинират се с 
имената на писачите, които преимуществено са свещенослужите-
ли; в по-ранната традиция се дублират с известните криптограми 
от стенописни ансамбли и предмети за лична употреба; от ХVІІ 
в� навлизат много нови църковнославянски съкращения, имащи 
връзка със старопечатните книги, издавани в руска среда; чете-
нето на късните криптограми е предимно по усет, защото нямат 
аналози в по-старата традиция; срещат се в късни молитвеници, 
служебници, амулети и сборници с апокрифен или апотропеен 
характер�

Фортификационни съоръжения – стените на средновековния 
гр� Солун197

Една от особеностите на т�нар� керамопластична украса през сред-
новизантийския период (843–1204) са изображенията на кръстове 

195 Ibidem, с� 145�

196 Яцимирский, А.И., Op� cit�, с� 46�

197 Тази глава бе публикувана като самостоятелно изследване през 2007 г�
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с криптограми198� Става дума за оформени чрез тухли и хоросан 
символи в иначе каменния градеж, които се срещат по външните 
стени на храмове и фортификационни съоръжения� Особено ин-
тересни в това отношение са тухлените кръстове с криптограми от 
крепостните стени и кули на палеохристиянския и средновековния 
град Солун� Изображенията на подобни кръстове са на повече от 
30 места по крепостните стени на съуправляващия град, което го 
превръща в най-семантично свързаното с апотропейността на 
кръста византийско средище� За сравнение на крепостните стени 
на средновековния Константинопол срещаме предимно соларни 
символи� Друга особеност на тези изображения е, че те са характер-
ни за стените на Солун, които гледат предимно на юг и на изток, 
но това вероятно се обяснява не толкова с липсата на врагове от 
север, а с факта, че градът по-лесно се обсажда от запад и откъм 
морето� За по-ранните фази от строежа на фортификационните 
солунски съоръжения са характерни обикновени кръстове без 
буквени символи, оформени от хоризонтални по отношение на 
рамото или от осем успоредни тухли, срещат се и равнораменни, 
с арковидна украса отгоре, вписани във фигури, наподобяващи 
сграда и пр� кръстове� В случаите, когато присъстват буквени зна-
ци, най-често се срещат криптограмите Φ[ως] Χ[ριστού] Φ[αίνει] 
Π[άσιν] – „Светлината Христова просвещава всички“ и ХХХХ – 
Χριστός χριστιανοίς χαρίζει χάριν – „Христос дарява благодат 
на християните“� Изключително забавни са примерите, където 
са сменени местата на буквите в познатите ни криптограми и се 
налага да се четат от дясно наляво, но тук обяснението е, че стро-
ителят е следвал логиката на изграждане на съответния пояс и 
затова не се е съобразил с визията на зрителя от долу нагоре и от 
ляво надясно� Този феномен в надписите върху стените на Солун 
е тълкуван виртуозно от проф� Й� Веленис� От гледна точка на 
съдържанието на криптограмите може да се отбележи, че те не се 
отличават значително от познатите ни акролекса от стенописни 

198 В гръцката литература не се говори за криптограми, а предимно за кера-
мопластична украса, появяваща се в Хосиос Лукас от втората половина на Х в� 
нататък� Тя е характерна за архитектурните традиции на т�нар� „еладска архите-
ктурна школа” и представлява съчетание между геометрични фигури и гръцки 
букви, най-често пренебрегвани от изследователите семантично и свързвани с 
триумфа на християнството над исляма Вж� Γκιολές, Ν. Βυζαντινή ναοδομία (600-
1204), Αθήνα, 1992, σ� 122-123, 111� 
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изображения, от предмети за лична употреба, антиминси и др�, 
затова апотропейно-маркиращата им функция срещу неверни-
ците и вражеските християнски народи е очевидна199� 

По-забележителни примери от тази традиция са две примитивни 
палеохристиянски изображения на къщички, отново оформени 
с тухли в хоросановия градеж� Вероятно те символизират града 
и неговата християнска идентичност като опозиция на другото, 
варварското, некултивираното и неограденото, или с други думи 
са опозиция на хаоса, на хтоничното като антипод на морето, на 
нехристияните� Възможно е това да е наивна персонификация на 
християнския град, илюстрираща кондака „Возбранной воеводе“ 
от Акатиста200, където се говори за град непобедим, а в славянския 
превод става „держава непобедимая“, тъй като не може да се 
говори за Константинопол�

По-късно обаче, през ХІІ в�, посланията, закодирани в подобни 
изображения на кръстове с буквени знаци, ще се детайлизират 
ведно с по-дългите епиграфски формули по крепостните стени� 
Заслужава внимание т�нар� керамопластична украса върху северна-
та фасада на кулата на Андроник Лапардас от византийския акро-
пол на Солун, която се намира в югозападната част на крепостта� 
Надписът, който помага за датировката на този строителен етап 
на фортификационната система на града, се намира на южната 
фасада и разказва, че кулата е построена от Михаил Просух, раб 
на великия хартуларий Андроник Лапардас, т�е� разказва се за 
събития около 1167 г� От страната на надписа също има инкор-
порирани в градежа изображения на кръстове с криптограми от 
типа, споменат по-горе, които се четат от дясно наляво� Наскоро 
бе доказано отново от проф� Веленис, че и ктиторският надпис 
се чете от долу нагоре�  

199 Мутафов, Е. Епиграфиката на Светия Кръст…, 230-247�

200 Κοντάκιον. ’Ηχος πλ. δ’.  
Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια 
Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια 
Αναγράφω σοι η πόλις σου Θεοτόκε� 
Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον 
Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον 
’Ινα κράζω σοι� Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε�
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Криптограмата, свързана с кръста, на северната фасада, не е раз-
четена досега, тъй като не се среща в известните ни до момента 
паметници� Тук се виждат:

Ρ Μ 
Κ Δ

като последната буква може да се възприеме и като Λ� 

Бих я разчел като: Ρ[υτήρ] Μ[ου ο] Κ[ύριος των] Δ[υνάμεων], или 
„Избавител ми е Господът на силите“ по аналогия на по-попу-
лярната криптограма Р� Р� Р� Р�, разчетена от Н� Покровский като: 
Ρύστης ρύσει ρυσούς ρύει – „Избавитель избавлениемъ обетш-
вавшихъ избавляетъ“201, както и заради тропара „Господи силъ 
съ нами буди���“ от службата на Великото повечерие� На гръцки 
тропарът е: “Κύριε των Δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού άλλον γαρ 
εκτός σου βοηθόν εν θλίψεσιν ουκ έχομεν”� Изписването на по-
следния тропар често се среща в комбинация с изображения на 
кръстове, а има и данни за изпълняването му и като песен при 
влизане в бой� Спорната последна буква би могла да се разчете и 
като Λυτρωτής т�е� Спасител, ако е епитет на Христа, но е възмож-
но да се свърже и с ктитора Андроник Λαπαρδάς� В последния 
случай обаче трудно бихме могли да навържем значението на 
другите букви, особено като се има предвид, че са в комбинация 
с изображение на Честния Кръст� Разбира се, разполагаме и с 
такива примери, но те са по-късни и изолирани� Върху запад-
ната стена на католикона на манастира „Като Панагия“, близо 
до Арта, от средата на ХІІІ в� има изображение на кръст, около 
който е изписано:

Δ Μ Π Ρ – Δεσπότη Μιχαήλ Παράσχου Ρύσιν αμαρτημάτων – „За 
избавление от греховете на Михаил Парасхос“� Тук обаче се 
предполага, че Михаил ІІ Дукас (1231–1267/8) е дал средства за 
изграждане на храм като начин да изкупи греха си за лошото си 
поведение към съпругата си Теодора202�

201 Покровский, Н. Евангелие…, М�, 1912�

202 Παπαδοπούλου, Β. Ν. Η Βυζαντινή Άρτα και τα μνημεία της, Αθήνα, 2002, 
σ� 92-98
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Не са ми известни греховете на хартуларий Андроник Лапардас 
и на Михаил Просух, за да построят кула в отбранителните стени 
на Солун, но ми се струва, че четенето на солунската криптограма 
би трябвало да е „Мой Избавител е Господът на силите“, а „ли-
рическият герой“ е градът-символ на византийската култура и 
военна мощ в област Македония�

По времето на император Мануил І Комнин (1143–1180) Визан-
тия вече е победила и покорила българите, а към тях прибавя в 
сферата на своето влияние хървати, босненци и далматинци като 
резултат от договора от 18 юли 1167 г� с унгарската държава� В тази 
връзка вероятно се изобразява покоряващият кръст на „Господа 
на силите“, обърнат именно на Запад, където между 1164 и 1167 г� 
се пролива много кръв с цел обезвреждането на южните славяни� 
С други думи – тази криптограма с кръст вероятно играе ролята 
на миниатюрно изображение на триумфална арка, ознаменуваща 
победите на Комнините и техните аристократи, но и същевремен-
но е апотропеен знак срещу стари и нови обсадители� Този кръст 
не помогнал обаче през 1185 г� на солуняни, когато нормандският 
крал Вилхелм ІІ обсадил по суша и море града, завладял го, избил 
много от неговите жители и жестоко го разграбил�

Споменах този пример от стените на средновековния Солун, тъй 
като у нас не са засвидетелствани криптограми от епохата нито 
по обществените, нито по култовите градежи� Кръстове има по 
стените на византийския Несебър, но те не са дублирани с бу-
квени знаци, макар да са прекрасен пример за керамопластична 
украса� От друга страна, чак до 1912 г� Солун е многонационален 
град със силно българско присъствие и би могъл да се използва 
като модел за реконструкция на множество явления в цялата 
империя� Въпреки това запазените части от средновековните 
фортификационни съоръжения на Константинопол притежават 
предимно соларни апотропейни символи и изолирани примери 
за кръстове, но без криптограми� 

Т�нар� „гръмен знак“, или „Ж-образен орнамент“, както и бук-
вата „К“ в прав и огледален образ по фасадите на костурските 
и българските църкви през Средновековието, на които също се 
придава соларна символика и се обвързват със славянското Дърво 
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на живота203, отново не приемам за криптограми, а за обикновен 
декоративен елемент, лесен за изпълнение с тухли по фасадите 
на храмовете с т�нар� керамопластична украса�

Кивотът на св� Йоан Рилски и надгробни кръстове/плочи

Още през ХІV в� в славянската традиция се забелязва тенденция 
за изписване на криптограми върху ковчези на светци� Така 
например върху ковчега на еп� Дионисий Суздалски от 1383 г� в 
Музея на Кремъл, Москва204 се чете: 

Като продължение на рамената на Кръста са изписани букви в 
титли отгоре, като четири от тях са заличени�

Отгоре: ΦС // ΑΝ // ΤΜ; отдясно: ΦΜΠ // ΠΜΡ; отляво: ΠΣτΓ // ΒΚБ; 
отдолу: Х[…]Λ205� Не бих се заел с разчитането на тези криптирани 
надписи, тъй като не разполагам с подходяща за целта фото-
графия� Все пак ФС почти сигурно би трябвало да означава Φως 
(Вж� по-горе), ΑΝ – ανθρώπου (от палеографията), ΤΜ – τίμιου, 
Φ – φαίγγει, Μ – μυστήρια, Π – Πάσα��� = Φως [του] Ανθρώπου 
[του] Τίμιου Φαίγγει [τα] Μυστήρια Πάσα��� или „Светлината на 
Праведния човек озарява всички тайнства…“� Тук вероятно става 
дума за реплика на прословутото ФХФП, но без безспорни ана-
лози в другите известни ми паметници� Важно е да се отбележи 
и в този случай, че става дума за надгробен паметник на монах, 
представител на висшия клир, който починал на път от Цариград 
към Киев и кивотът му бил изработен в близка до византийската 
културно-визуална среда� 

Не е никак случайно, че през ХV в�, т�е� когато кръстовете в крипто-
грами се множат по стените на българските храмове, а и по 

203 Тулешков, Н. Архитектурното изкуство…, с� 113-114�

204 Християнские реликвии в Московском Кремле, М�, 2000, 45-52�

205 Авторът на статията за ковчега И� А� Стерлигова смята, че “това вероятно са 
обозначения на епитети на Кръста; болшинството от тези букви имат и цифрово 
изражение, което говори, че в надписа е използван вид тайнопис���” Ibidem, p� 46� 
Засега не мога да предложа четене на тези абревиатури�
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листовете на ръкописи с миниатюри, подобен мотив се появява 
и върху най-ценната реликва у нас – мощите на св� Йоан Рилски – 
покровител на българите и патрон на най-големия ни манастир� 
Иванка Гергова за пръв път концентрира вниманието на специ-
алистите върху историята и характерните особености на този 
ковчег, разкривайки връзката на неговата украса със стенописните 
орнаменти от Средновековието206� Откъм тясната страна на кивота, 
където е положена главата на светеца, е изписан висок кръст, веро-
ятно разцъфнал, където личат и следи от изображение на трънен 
венец, а около него с червени или черни букви от горе надолу са 
изписани криптограми на „славянски“: ІС ХС/ ΝИ КА/…МЛ РБ 
ОО/ МЛ РБ ДД/ ВВ ПП/…КК/…СС/…ΩΩ���/ …ДД…/ПП…/… За 
тях Гергова предлага частично четене под линия: „Исус Христос 
победи (– неправилно – „побеждава“)/ Место лобное рай бист; 
Оружие одоления ограждает обручники/ Древо дарует древнее 
достояние или Древо доброе дяволу досада/ Верующим велие 
веселие или Всем мелным возвращение в рай/ Пою поклоняюся, 
почитаю подножие/ Крест крепост Константину к вере/ Спас 
содела сень Сатане или Слово спасен сего славящих“207� Както 
се вижда, пропусната е криптограмата ΩΩ���/, която може да се 
разчете като „Обретельный обретатель обретенъ, обретеся (Еле-
ною отъ Бога)“� Правомерно И� Гергова отбелязва връзка на тези 
криптограми със стенописите в Бобошевския манастир (1488 г�), 
с Кремиковската църква, както намеква за неизследвани подобни 
надписи в църквата на с� Балша, Софийско� Тя не изключва и 
взаимодействия с по-късни паметници като коментирания „Ча-
сословец“ на Яков Крайков от 1566 г�208 По-важно е, че подобни 
криптограми с Голготски кръст се появяват върху единствения 
запазен ковчег на монах отшелник у нас и със сигурност имат връз-
ка с аскетическия живот на пустиножителя, а по-късно с великата 
схима и нейните инсигнии� Всъщност изображението на кръст с 
криптограми около главата на св� Йоан Рилски за мен символи-
зира монашеската му качулка (κουκούλα)� Кукулът е специално 
ушит плат, който покрива главата и плещите от всички страни и 

206 Гергова, И. Ковчегът с мощите���, с� 61�

207 Ibidem, с� 68, бел� 21�

208 Ibidem, с� 69, бел� 22�
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има острокраен връх� Украсен е с пет кръста и криптограми като 
МЛРБ, ГГ, ГА: на челото, на гърдите, на двете рамена и на гърба� 
През Средновековието, преди разделяне на монашеската схима 
на малка и велика, кукулът е бил общо монашеско покривало на 
главата� По-късно той е свойствен само на великата схима и заедно 
с аналава се явява неин отличителен белег� В духовен аспект кукулът 
символизира сакрален щит и детската невинност на носещия го� 
Обетът за мълчание, който също се свързва със схимонашеството, 
предполага и определена тайнственост и краткост на буквените 
знаци около сотирологичния символ� Затова не е случайно, че 
на гърба на най-старата икона на св� Йоан Рилски от Хрельовата 
кула отново е нарисуван разцъфнал кръст с полуизтрити крипто-
грами209� Наличието на връзка между криптограмите на двата 
паметника е отбелязано от И� Гергова210� 

Други примери за изображения на кръстове с криптограми не 
са ми известни върху кивоти, мощехранителници, таксидиотски 
кутии, ставротеки от периода на Късното средновековие у нас� 
Това вероятно се дължи на факта, че нямат пряка връзка със схи-
монашеството, както е при кивота с мощите на св� Йоан Рилски 
и този на епископ Дионисий�

Употребата на криптограми около надгробни или оброчни кръ-
стове през поствизантийската епоха също не е често явление по 
нашите земи� Причините за това са няколко� Принципно не са 
много кръстовете, запазени в некрополи преди ХVІІІ в�; непо-
нятността на буквените съкращения вероятно предопределя 
и тяхното отсъствие във фолклорните култови практики, т�е� в 
богослуженията и обредите на открито, както и над гробове на 
светски лица; връзката на криптограмите със задгробния живот 
е сигурно ограничена�

Горните констатации не се отнасят до изречението ІС ХС ΝΙ ΚΑ 
в комбинация с изображение на черепа на Адам211, което поради 

209 Byzantium� Faith and Power (1261-1557), New York, 2004, cat� N 114�

210 Гергова, И. Op� cit�, с� 69, бел� 21�

211 Любенова, И. И. Op� cit�, ил� 100, 101, 108а, 110, 109а, 134б, 137, 207 и др�

http://bg.orthodoxwiki.org/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82
http://bg.orthodoxwiki.org/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.orthodoxwiki.org/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2
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сотирологичния си и есхатологичен смисъл се среща почти задъл-
жително по надгробните кръстове през поствизантийския период�

През 2004 г� Елена Попова и Надя Манолова публикуваха интресна 
статия за т�нар� Царибродски кръст „Св� Троица“ от 1781 г�, който, 
освен надгробен, е вероятно и оброчен212 поради формата и над-
писите си� Там надписите и криптограмите са следните: ц(ърква) 
+ ЕVА СТА ТРоІЦА, ІС ХС ΝΙ ΚΑ, ХХХХ, ЧЧЧЧ, ЧЧЧЧ, ЕОДЧКХ, 
ХХХХ, КККК, ЦЦЦЦ, ВВВВ, ББББ, ДДДД, ММММ, МЛРБ, ЧЧЧЧ, 
СССС, РРРР, П�ПП�ПП�В, ЗЛАТКО ЕРЕИ ХРАМА, ΑΨΠΑ (1781 
г�)� Неясно е значението на ЕVА� За Попова и Манолова „Е“ би 
трябвало да е началната буква на гръцкото εκκλησία, въпреки че 
и „ц“ за тях е съкращение от „църква“, докато предположенията 
за значението на VА пишат, че „може да се тълкува съвършено 
произволно“213� В крайна сметка не би могло да се предложи друго 
четене на ЕVА освен като гръцкото ΕΥΑ (Εύα), която заедно с Адам 
(маркиран тук с МЛРБ) присъства по правило в изображенията на 
кръстове като първопричина за грехопадението и загубването на 
безсмъртието за човешкия род и като родоначалница на Дървото 
на живота, което се изразява и чрез кръста на Спасителя� Поста-
вянето на думата ЕVА над цялата композиция, която завършва 
с името на свещеника Златко и годината, вероятно представлява 
символ на целия свят на смъртните – от изкусителката, през кръст-
ната жертва до кончината на богомолеца-иерей – с надежда за 
спасение� Всъщност още гностиците като св� Амвросий и Блажени 
Августин говорят за „истинска Ева“, която се идентифицира с 
Дървото на живота, майка на света, на всемирната митология и 
играе основополагаща роля в спасението на душите214� Подобни 
теории не са били чужди и на ересите на Изток през Средно-
вековието� Намират приложение и в богомилската легенда за 
Адам, Ева и Дървото на живота, чиито фолклоризирани реалии 
вероятно се запазват и през Възраждането сред българите� Освен 
това неясните функции на кръста: да обозначи гроб на свещеник, 
несъществуваща вече църква или място за оброк, превръщат 

212 Попова, Е., Н. Манолова, Царибродския кръст���

213 Ibidem, c� 30�

214 The Nag Hammadi Library, (ed� James Robinson), Harper, San Francisco, 1988, 
118: 9-10; 119: 10-20 и др�
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този паметник в уникален пример за употреба на криптирана 
информация от сотирологично, есхатологично, генеалогично, 
матриархално и маркиращо естество� 

Интресено е, че съществува надпис върху надгробна плоча от 
същата 1781 г� и в двора на църквата „Св� Никола“ в Елена:

Разчита се: „Иисус Назарянина Цар на Юдеите� Иисус Христос 
побеждава, Место Лобное Рай Бисть“215� Отдясно на напречното 
рамо са изписани една под друга буквите ЕДКМ, а отляво ΩΛΚ� 
Те са разчетени от Ива Любенова като ЕΩДЧКХ, т�е� „Елена Откри 

Древо Чудотворное Кръст Христов“� Този кръст с по-разгърната 
употреба на криптограми отново се намира в нетипична среда, 
т�е� в двора на църква, изписана от атонски зографи, вероятно е 
бил предназначен за гроба на свещеник с името Никола или за 
появата им са използвани съветите на представители на клира216� 
По данни на Любенова тази надгробна плоча била пренесена от 
старото гробище на гр� Елена в двора на храма, но за това нямаме 
категорични данни217�

215 Съкращението ГА съществува и върху енколпион от ХVІІІ в� от манастира 
Ватопед Вж� Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Γ. Pitarakis, B., Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, 
Κ. Opt� сit�, σ� 286�

216 Любенова, И. И. Op� cit�, ил� 99�

217 Ibidem, c� 200� Кръстът се коментира и от Попова и Манолова, Op� cit�, 31-32�
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Прави впечатление, че на надгробните кръстове или върху над-
гробните плочи с изображения на кръстове от поствизантийския 
период у нас в подножието на кръста се изобразява или черепът 
на Адам с абревиатурата Г А (Голова Адама), или там се изсича 
името на покойника с годината на смъртта му, сякаш смъртният 
осъществява на Голгота директна връзка с жертвата на Спасителя� 
Нерядко в тези надгробни паметници се изсичат копието и трос-
тът около кръста, но не са ми известни сигниранията им с К и Т, 
вероятно защото са характерни за друг слой от възрожденската 
ни култура� Е� Попова правилно отбелязва, че „ криптограмите 
по начало не се изписват върху каменни кръстове“218�

Напрестолни кръстове

П� Атанасов посочва, че криптограми се появяват и върху на-
престолни кръстове и дискоси219, а това се случва у нас предимно 
към ХVІІ–ХVІІІ в�220 основно когато напрестолните кръстове са 
дърворезбени, изработени от монаси и функциониращи в Светая 
светих на нашите манастири� Те обаче не са публикувани с под-
чертан интерес към епиграфиката, а и не са ставали специален 
обект на изследване досега� По тази причина не мога да цитирам 
много примери� 

Най-ранният пример за архиерейски кръст за благословия с 
криптограми, който ми е известен, е датиран през 1593–1615 г� и 
се намира в манастира Ивирон на Света гора221� По дебелините му 
се четат: ΤΚΠΓ и ΑΠΜΣ� Корпусът на този кръст е изработен от 
дърво, но има инкрустации от сребро, позлата и полускъпоценни 
камъни� Със същите криптограми е и напрестолният дърворезбен 
кръст от втората половина на ХVІІ в�, намиращ се сега в манастира 
Дионисиу, отново на Атон222� 

218 Ibidem, c� 31�

219 Атанасов, П. Op� cit�, 94-98�

220 Попова, Е., Н. Манолова, Op� cit�, c� 31�

221 Θησαυροί���, σ� 388, 9�52�

222 Ibidem, σ� 397, 9�59�



82

Върху един напрестолен кръст, изработен пак на Атон през 1625 
г� и понастоящем в музея „Московский Кремль“ (Инв� № ДК – 
1152)223, върху дебелините на горния край на кръста са изписани 
буквите Т и А, които по всяка вероятност означават Τάφος [του] 
Αδάμ – „Гроб на Адам“� Буди обаче недоумение фактът, че тези 
буквени съкращения са изписани в горния край на кръста, къде-
то семантично би трябвало да се поставят криптирани надписи, 
свързани с кръстната жертва на Христа или силата на самия 
Честен Кръст� Съкращенията Т А се появяват и на още атонски 
напрестолни кръстове от ХVІІ в� от същата сбирка – Инв� № Ск-
42 и Ск-509224� Това видимо не е изолирана практика, тъй като по 
дебелините на напрестолен кръст от ХVІІ в� от Църковния музей в 
София отново се четат криптолекса-та ТКПГ225� И върху атонски-
те, и върху кръста от София са изобразени сцени като Разпятие, 
Възнесение, Възкресението на Лазар, Слизане в Ада, Рождество 
Христово, Преображение, Благовещение, Преображение, Влизане 
в Иерусалим, Кръщение, Успение Богородично, т�е� все сцени от 
Великите празници� Така именно по дебелините остава простран-
ство за маркиране на Голгота и изкупуването на първородния 
грях на Адам чрез самото триизмерно изображение на Кръста� 
Дали това е всепризната практика на Атон и у нас обаче, не бих 
се заел да твърдя, тъй като не познавам другите примери, които 
се надявам да станат обект на изследване от специалистите по 
църковна утвар�

Идентична е картината при антиминсите – не са проучени от този 
аспект, но би могло да се загатне, че в схематичните им варианти, 
т�е� където е представен само кръстът със стъпаловидната Голгота, 
рамкирани от троста и копието, пише ТКП[Г]А, както е в анти-
минс от манастира Симонопетра от ХVІ в�226 На тези композиции 
дори евангелистите са представени с техните словесни символи: 
άδοντα, βοώντα, κεκραγόντα, λέγοντα� Усложняването на нара-

223 Греческие документы и рукописи, иконы и памятники прикладного искусства 
московских собраний, М�, 1995, № 57, с� 85� Б� Л� Фонкич не предлага четене�

224 Ibidem, № 58, 59, с� 86-87�

225 За криптограмите върху напрестолни кръстове ме консултира ст� н�с� д-р 
Елена Генова и ми предостави материали, за което съм й признателен� 

226 Θησαυροί���, σ� 490, 12�1�



83Християнска криптография

тивността на тези тъкани през ХVІІ в� довежда и до отпадането 
на буквените съкращения – под кръста се рисува полагането в 
Гроба или Христос в гроба плътски�

Със сигурност бъдещите изследователи ще намират още много-
бройни примери за буквени съкращения върху споменатите и 
необхванатите жанрове на християнското изкуство и ще приба-
вят нови данни� Те обаче едва ли ще се различават коренно по 
съдържание и функция от събраните дотук� Затова не бих искал 
да продължавам с отегчителното фактографиране на паметници, 
а да премина към заявената в заглавието типология, към механи-
змите за появата на подобна епиграфика и визуалните модели 
за християнската им експлоатация�
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Инвокации от типа на “Κύριε βοήθει”, “Χριστέ βοήθει” и “Θεοτόκε 
βοήθει” се срещат през цялото Средновековие главно върху пред-
мети за лична употреба като пръстени, токи и пр� Те най-често се 
съкращават като ΚΒ, ХВ (П ІІ� 3) или ΘΒ и вероятно са прототипът 
на всички по-късни т�нар� криптограми около Кръста� За тогаваш-
ния богомолец обаче те нямат крипто значение, а по-скоро могат 
да се нарекат с гръцкия термин „акролекса“ (“ακρόλεξα” – начални 
букви на думи), или съкращения� Като модел за т�нар� акролекса 
вероятно са служели и акростиховете от молебния канон на св� 
Йосиф Химнописец (840–883)227� Принципно е методологически 
и фактологически неправилно всички надписи около изображе-
ния на кръстове да се наричат криптограми или акроними (гр� 
начални букви на имена) преди появата на тетраграматоните във 
византийската визуална поезия, славянската традиция около ХV в� 
или най-вече преди началото на ХVІІ в� Според мен до тази епоха 
може да се говори предимно за акролекса и абревиатури, които 
навлизат в иконописта и монументалното изкуство от малките 
форми на предмети, свързани с индивидуалната почит към светите 
мощи и маркиращи кръщението на богомолеца�  

Струва ми се също така, че апотропейната функция на изображе-
нията на кръстове с надписи е малко хиперболизирана, защото по 
съдържание като отблъскващи само злините или враговете могат 
да се дадат сравнително малобройни примери преди ХІІІ–ХІV в� 

227 Съдържанието на акростиховете, които образуват името на автора Вж� Τρε-
μπέλα, Π. Εκλογή ελληνικής ορθοδόξου Υμνογραφίας, Αθήναι, 1949, σ� 260�

2� ТИПОЛОГИЯ НА КРИПТОГРАМИТЕ  
И АКРОНИМИТЕ НА СЕМАНТИЧЕН   

          ПРИНЦИП  
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(П І� 12)� Водещи в ранните примери са по-скоро маркиращата, 
покръстващата, сотирологичната и инвокационната функция, 
защото според каноничното християнство богомолецът е силен 
с вярата си и молитвата, а не със символите, които отблъскват 
злото� Има и надписи върху кръстове с абсолютно неутрално 
значение като например „Здравейте“ (П І� 5), „(Кръстът) владее“ 
(П І� 7) или „Светлина – живот“ (П І� 11)� В най-новата немска 
литература апотропейността се оспорва и по отношение на сим-
воликата на криптограмите върху вградените тухли от фасадите 
на православните храмове от ХІІ–ХІV в�

В руското изкуство дори съкращението ІΝЦІ = lat� INRI = гр� INBI228, 
изписано върху таблетата над Разпятието, се появява едва след 
реформата на патриарх Никон през ХVІІ в� Тогава ще се постави 
истинското начало в повторението на едни и същи букви, които 
имат някакво закодирано значение за повечето изследователи� За 
И� Бенчев късните руски криптограми са почерпани вероятно и от 
т�нар� неканонични „Азбуковници“, които се разпространяват осо-
бено през ХVІІІ в� и имат стойността на апокрифни или по-скоро 
фолклоризирани молитвени знаци (П ІІІ�)229� Тогава православната 
традиция силно запада и около основния християнски символ не 
се появяват толкова често канонични и литургични текстове от 
Псалмите, Евангелието, Богородичния Акатист, химнографията 
на Андрей Критски и Служебника, както е в по-ранните примери 
(П І�)� Неканоничното в тези акролекса е по-скоро от сферата на 
индивидуалния християнски култ и то сигурно има стойността 
на персонална сотирологична инвокация, особено в каменната 
пластика� Всъщност дори връзката с т�нар� „Азбуковници“ е 
измислена, тъй като те представляват преди всичко обяснение 
на чужди думи, подредени по азбучен ред� Става дума за руски 

228 Jesus Nazarenus Rex Judaeorum = Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς των Ιουδαί-
ων = Иисус Назарянин Цар на Юдеите� Върху главата на разпнатия Христос от 
икона в манастира Ивирон, първа половина на ХVІІІ в� е изписано ΙΒΙΘΤ = Ιησού 
Βασιλέως [των] Ιουδαίων Θεού Τ = Σταυρός� Иконата е публикувана без коментар 
на надписа в: Θησαυροί του Αγίου ΄Ορους, Θεσσαλονίκη, 1997, σ� 182, εικ� 2�116� За 
четенето Вж� по-горе в текста�

229 Bentchev, I. Monogramme und Akronyme als Ikonenaufschriften, 2006  
http://www�icon-art�info/book_contents�php?lng=de&book_id=30, бел� 45�

http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=de&book_id=30
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анонимни сборници със статии от учебен, енциклопедичен или 
нравоучителен характер� Първият такъв азбуковник е поместен 
в новгородската „Кормчая книга“ от 1282 г� През ХІІІ–ХVІ в� са 
служели като тълковни речници на „непонятните думи“, среща-
щи се в Светото Писание, съдържали и азбучни акростихове и 
т�н�230, но нито препоръчвали, нито разяснявали „кръстни слова“�

В тази глава обаче не бих искал да разсъждавам повече за евен-
туалния произход на криптограмите, а по-скоро ще се опитам 
да ги структурирам типологично� Струва ми се методологически 
правилно да се започне с функционалната им типология, понеже в 
предишната глава се постарах да ги организирам хронологически 
и по материала, върху който се срещат�

Функционална типология:

Апотропейна функция

Няма съмнение, че основната функция и на кръста, и на придру-
жаващите го буквени знаци е апотропейната, т�е� отблъскваща 
злото� Всички автори са съгласни с това, като особена е заслу-
гата на отец К� Уолтър за разкриването на този нюанс в широк 
епистемологичен контекст231� Силата на кръстното дърво и на 
кръстното знамение е цетрална тема за множество канонични и 
апокрифни творби� В житията на светците като св� св� Константин 
и Елена, св� Георги, св� Параскева, св� Юстина и пр� определени 
молитви се съпровождат с кръстния знак, за да съкрушат силата 
на езическите идоли, армии, прогонвали живеещите в тях бесо-
ве� За да отблъскват злите сили, нечистите помисли, крадците, 
непокръстените, иноверците, криптограмите около кръстове се 
изобразяват около входните врати и прозорците на храмовете, 
както и по крепостни стени� Те маркират прехода от профанното 
към сакралното и обратно, отблъскват враговете� Когато кръстовете 

230 Пруссак, А. В. Описание азбуковников, хранящихся в рукописном отделении 
Публичной библиотеки, П�, 1915; Ковтун, Л. С. Лексикография в Московской Руси 
ХVІ – начала ХVІІ в�, Л�, 1975 и др�

231 Walter, Ch. The Apotropaic Function…, p� 193-215�
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с криптограми са изписани на украшения за шията (енколпиони, 
кръщелни кръстове (П. І) или са запасани на кръста под формата 
на амулети-таблици (П� ІІІ� 14), те отблъскват болести и пазят от 
инциденти или смърт�

От гледна точка на съдържанието на криптограмите като апотро-
пейни могат да се определят следните: ББББ – Бичь Божий Биетъ 
Бесы, ДДДД – Древо Доброе Диаволу Досада, ΤΤΔΦ – Τούτο τον 
Τύπον Δαίμονες Φρίττουσι, ΡΙ ΜΣτ – Ρύστης Ι[η]μών Μωησέως/ 
Μυστηρίου Σταυρός, или „Избавител Ни (е) Мойсеевият Кръст“, 
РМКΔ – Ρύτηρ Μου ο Κύριος των Δυνάμεων, ДДБД – Древо Добро 
Бич Диаволу, ΩΩС – Оружие одоление силное, ΤΤΤΤ – Τούτο το 
σημείον ταράττει τους δαίμονας, ΣΦΟΤ – Σταυρὲ φύλαττε ὅλον τὸν 
κόσμον, СССС – „Спасъ содела сень Сатанъ“ и пр� Както се вижда 
от съдържанието им, те прогонват или избавят от дявола (Сата-
ната), пазят от бесове или демони, като в ролята на избавителя 
е или самото Честно дърво, или по-рядко „Господа на силите“� 
Апотропейната функция, макар и водеща, обаче не е единствена�

 
Сотирологична функция

Кръстната жертва на Спасителя за изкупуване греховете на чове-
чеството предопределя и сотирологичната функция не само на 
Живоносното дърво, но и на знаците около него� Затова, макар 
и рядко, криптограми се появяват около кръстове, изобразени в 
храмове-гробници като „Св� Архангели“ в Бачковския манастир 
(П. ІІ�1), върху кивота на св� Йоан Рилски и надгробни плочи/
кръстове (П. VІ)�

Към сотирологичната функция могат да бъдат отнесени крипто-
грамите със следното съдържание: СССС – Словомъ Съпасетъ 
Сего Славящихъ, ТКПГ – Τόπος Κρανίου Παράδεισος Γέγονε = 
МЛРБ, ΦΧΦΠ – Φως Χριστού Φαίνει Πάσιν, ΧΧΧΧ – Χριστός Χά-
ριν Χριστιανοίς Χαρίζει, ΡΚΑΤ = ΡΥΕΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 
ΤΑΥΤΗ? – „Избавя това начало на Константин“, ΦΩΣ (светлина) 
+ ΖΩΗ (живот) като опозиция на мрака и смъртта, ВВВВ – (Всем 
Верним Возвращение В (рай), АВ СВ (Адам Воставший Спасител 
Воскресший), БВ ВБ (Бог Возвещает Велию Благодат) и т�н�
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Есхатологична функция

В тясна връзка със сотирологичното значение на кръста и него-
вата епиграфика е вярата във Второто пришествие на Христа� 
Криптограмите с подобна функция не са много, но все пак има 
и такива� Като конкретен пример може да се спомене акронимът 
с две акролекса-епитети Х Δ Κ – Χριστός Δίκαιος Κριτής (П� ІV�12) 
от иконата на психопомпа св� арх� Михаил, който ще въздаде 
справедливост от името на „Праведния съдия“ при Страшния 
съд, както в по-късните гръцки примери, споменати в главата 
„Иконопис“� Според мястото, където се срещат, като есхатоло-
гични биха могли да се определят буквените съкращения върху 
плащаници, бели погребални савани и антиминси, върху които 
се среща най-вече ФХФП� В по-късните руски криптограми като 
есхатологични могат да се определят: КХВВ – „кресть Христовъ 
возвещаетъ Воскресение“, ХХХХ – „Христосъ царствуетъ, Христосъ 
защищаетъ насъ, Христосъ победить врага, Христосъ одоле ада“, 
ВВВ – „Верующим велие веселие или Всем мелным возвращение 
в рай“, „Това е Честното дърво на спасението на Христовите раби, 
на Христос, на Месията (или на Щедрия)� Мястото на Кръста е 
гробът на Христос и място на (Адамовия) череп“ (П� ІІ�11 с цялата 
криптограма) и др�

 
Евхаристийна функция

Кръстовете с криптограми се появяват и в стенописната украса на 
олтарите в някои средновековни и поствизантийски храмове, което 
означава, че им се придава и евхаристийна функция по време на 
служба� От най-дълбока древност хлябът и виното се използват 
за култови цели от редица народи� От гледище на християнството 
най-важни са практиките на древните евреи, описани в Стария завет� 
Например Мелхиседек посреща старозаветния патриарх Авраам 
с хляб и вино (Бит� 14:18)� Християнството освен това възприема 
юдейската Пасха като първообраз на причастието� Възприема се 
обяснението на св� Йоан Дамаскин, прието от Седмия вселенски 
събор, според което хлябът и виното не променят материалната си 
природа, но и не остават обикновени земни вещества, а тяхната 
същност се свърза с божествената същност на Иисус Христос� Това 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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се случва по време на определен момент от богослужението, който 
е и неговата кулминация� Първи се причастяват свещениците, 
извършващи тайнството, а след това останалите вярващи� При 
православието, римокатолицизма и в древните църкви, за да бъде 
прието причастието, вярващият трябва да е съблюдавал пост и да 
е преминал през тайнството Покаяние, свързано с изповед� Вече 
отбелязах, че в някои средновековни храмове се рисуват кръстове 
с криптограми и в протезисната ниша (П� ІІ� 5), а и че кръстът, 
макар с прословутото народно „Исус Христосник“, се появява 
на просфорниците, респективно на обредни хлябове, визиращи 
евхаристията, което е повече от показателно за евхаристийната 
функция на подобна епиграфика� Особено показателно е също, че 
криптограми се явяват и върху панагиариони, които се използват 
в чина за „Издигане на панагията“ (П� І� 10), но тяхната функция 
може да се определи и като литургична�

Като криптограми с евхаристийно (благодарствено) послание 
могат да се определят: ППП – „пойте, почитайте, покланяйте-
ся“, ПППП – „пою, почитаю, поклоняюся подножию (Креста)“, 
ПППП – „пречистыя Твоя длани на древе вознесе���, покаяние 
ми даруй слезное, помилуй мя и спаси и прости мя, помяни мя, 
Господи, во царствий Твоемъ“, КТПВ ИВТС – „кресту Твоему 
поклоняемся, Владыко и Воскресение Твое славимъ“ и др�

 
Инвокационна функция

В действителност от съкращения на инвокационни формули 
като КВ, ΘΒ, Εν τούτω νίκα и пр� върху предмети от личния култ 
започва да се оформя идеята за криптограмите, както посочих 
по-горе� От тях ще се появят и съкращения като ХΝ ΧΒ – Χριστέ 
Νικητή, Χριστέ Βοήθη и по стените на храмовете през ХІV в� (П. 
ІІ� 4)� Примерите за криптограми с подобно съдържание обаче 
не са много вероятно защото диалогичността на инвокациите 
не им е присъща, т�е� рядко действат като молитви, които имат 
обръщение и конкретна просба� 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
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Евхемна функция

Кръстове с криптограми, както и тяхното четене се появяват през 
поствизантийската епоха и в някои апокрифни молитвеници (П. 
ІІІ� 13, 15), което със сигурност говори за тяхното широко раз-
пространение на Балканите към ХVІІ в� и под формата на евхеми� 
По същото време се появяват и в Батошевските требници (П. ІІІ� 
10), което показва, че макар и ограничено, ставрографическите 
съкращения се „институционализират“ в системата на извън-
църковното моление� 

Като евхеми към ХVІІ в� се използват: МЛРБ, СССР – спасе сети 
сатане стръти, ВВВВ – велие веселие вероущим вамь, ДДДД – 
добро древо диаволу досада, ΔΧΤΘ – Δόξα Χριστού Του Θεού = 
Слава на Господа Бога, Боже, помагай (като част от Иисусовата 
молитва) и др�

 
Медиаторска/медиативна функция

Медиаторската функция е тясно обвързана с апотропейната� Тя 
е присъща на естеството на Кръста като медиатор между све-
та на грешните и праведните, между смъртта и вечния живот, 
между профанното и сакрума� Затова кръстове с криптограми 
се изобразяват на места в храма, където се извършва преход от 
едно пространство в друго като форма на инициация� Те мар-
кират пострижението във велика схима при монасите, правят 
възможно божественото или светителското посредничество и 
помощ в преходни ситуации� Когато кръстове с буквени означе-
ния се появяват в ръкописи, те най-често са в началото или края 
на кодекса, разделят отделни глави отново, за да посредничат 
между текстовите масиви� Доколко обаче тяхната функция е и 
декоративна, е трудно да се прецени�

За божествено застъпничество чрез инвокация се използват акро-
лекса от типа: + ΜΓΧΒ = Μ[Ε]Γ[ΑΛΟΔΩΡΕ] Χ[ΡΙΣΤΕ] Β[ΟΗΘΕΙ] – 
„Прещедри Христе, помагай“ (П. І� 10) по аналогия със същест-
вуващия надпис върху същия паметник: + ΠΑΝΑΓΙΑ + Θ(ΕΟΤΟ)
ΚΕ ΒΟ + ΗΘΕΙ Η + ΜΙΝ ΤΚΠΓ – „Пресвета Богородице, помагай 
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ни� Место лобное Рай бистъ“ и др� Принципно трябва да се уго-
вори, че наличието на буквени съкращения около изображения 
на кръстове или на калки от ставрографията често обединява 
по няколко функции, произтичащи от местоположението на 
артефакта, от предназначението му, както и от съдържанието на 
криптираната информация� Затова досегашните изследователи 
са се ограничавали с разкриването само на апотропейността на 
тези знаци�

 
Терапевтична функция

В раздела за ръкописната и старопечатната традиция цитирах 
примери за срещащи се криптограми или изрази от ставро-
графията и в поствизантийски лековници, амулети и книги със 
заклинания или баяния� Със сигурност терапевтична е функцията 
на съкращението МЛРБ в ръкопис ІХ� F� 10� от ХV в�, НМ – Пра-
га: Рецепта: „Против малария преди всичко напиши с вода от 
светото Богоявление: „Лобното място рай ще стане, че щом се 
издигна дървото на кръста, веднага израсна гроздът на живота; 
на Тебе, Спасителю, слава на Тебе за нашата радост!“� По-горе 
бяха посочени и други примери за изписване на непонятни бук-
ви от латиницата, гръцката и славянската азбука като форма на 
алтернативно лечение� Въпреки че те не могат да се определят 
като криптограми от типа, за който става дума в това изследване, 
със сигурност идеята за тяхната поява на фолклорно ниво през 
Възраждането произтича от непонятните за обикновения бого-
молец буквени знаци от стените на зографисаните манастирски 
католикони� Доказателство за това е например руската версия за 
разгадаване на прословутия гръцки глагол „побеждава“ ΝΙΚΑ/ 
ΝΗΚΑ/ НИКА, който не по-рано от ХVІІ в� започва да се възприема 
далеч от Балканите като криптограма, означаваща: „На кресте Ис-
купи Кровию Адама“ или „Никакоже царствию его несть конца“�

 
Маркираща функция

Отците на църквата като св� Ефрем Сирин, св� Йоан Златоуст и 
св� Августин Блажени препоръчвали християните да прекръстват 
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себе си, къщите си и предметите, които докосват, дори при из-
питване на гняв или при нечестив съвет232� Още при кръщението 
си християните е трябвало да носят кръстния знак на гърдите 
си, а по-знатните от тях поръчвали изработка на енколпиони с 
изписани на тях тайнствени буквени знаци (П. І)� Идеолозите на 
православното монашество – св� Атанасий Александрийски и 
преп� Антоний Велики, съветвали братята си да се въоръжават 
с кръста или просто да се прекръстват при среща с дяволските 
сили233� За Блажени Августин кръстният знак помагал дори при 
силен страх234� Маркираща функция вероятно имал и оброчният 
Царибродски кръст „Св� Троица“ (П. VІ� 2), който не е изключено 
да е играел и сам по себе си ролята на култово място на поклонни-
ците на прамайка Ева и апокрифното християнство, повлияно 
от идеите на богомилите�

По съдържание криптограмите с маркираща или пояснителна 
функция са преобладаващи, а сред тях са: ΑΠΜΣ – Αρχή Πίστεως 
Μωσαϊκός Σταυρός, СССС – Σταυρός Σταυρός Σταυρός Σταυρός 
Σταυρός Κυρίου, КККК – „Крестъ Крепостъ Константину Къ вере“, 
ΑΧΧΠ – Αρχή Χριστού Χριστιανικής Πίστεως, СΤ(ΑΥ)ΡΟС Ι(ΗСΟ)
Υ Χ(ΡΙСΤΟ)Υ ΥΙΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ235 – „Кръст на Иисус Христос, 
Син Божий“ и т�н�

Отправните точки за условни типологии на криптограмите, акро-
нимите, акролекса и пр� буквени знаци могат да бъдат безбройни� 
Така например би могла да се изгради типологията им и според 
ролята им в богослужението или една Литургична типология 
според мястото и функциите им:

- в олтара (протезис или дияконикон) при евхаристията;  
- на входа и прозорците, за да обединяват богослужението 
вътре и вън от храма;

232 Св. Йоан Кронщадски, О кресте Христовом, В: Ставрографический сборник, 
кн� 3, Крест как личная святыня, Москва, 2005, с� 73-74�

233 Караджова, Д. Ор� cit�, c� 425�

234 Св. Йоан Кронщадски, Op� cit� 

235 Ξυγγόπουλος, Α. Νεώτεραι έρευναι…, σ� 93�
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- при водосвет; 
- при молитва (частна и колективна); 
- при погребение�

Освен на определени места в храма и свързани с отделни ритуали, 
т�нар� криптограми се появяват и в канонични богослужебни 
книги� Срещат се от ХІV в� нататък в Псалтир (П. ІІІ� 2), в Четве-
роевангелия (П. ІІІ� 3, 11), Минеи (П� ІІІ� 6, 16), Часослов (П� ІІІ� 8), 
Требници (П. ІІІ� 10), Молитвеник (П. ІІІ� 13) и др� Иначе казано – 
буквените съкращения, та макар и с декоративен нюанс в комби-
нация с разцъфнали кръстове, присъстват в богослужебни книги, 
използвани от псалтове, дякони и свещеници при канонични 
служби� От друга страна, се срещат и като украса на сборници 
със Слова на св� Григорий Богослов (П� ІІІ� 1) и св� Исаак Сирин (П. 
ІІІ� 4), които са предпочитано четиво за монасите в моменти на 
съзерцание или за четене в манастирските трапезарии� Откриват 
се и в друг род съчинения като Синтагмата на Матей Властар (П. 
ІІІ� 7), „Абагар“ (П. ІІІ� 9), които също са предназначени за чита-
тели с богословско образование или с подчертан интерес към 
църковната книжнина и нравоучителните четива� Няма данни 
за участие на ставрографически формули в богослужението, 
освен че индиректно участват в чина за Издигане на Панагията 
чрез епиграфиката върху някои панагиариони (П. І� 10) или чрез 
присъствието на ФХФП върху плащаници, савани и антиминси, 
но че макар ограничено и „мълчаливо“ за непросветените при-
състват в литургичните практики, е неоспорим факт� Има ги 
и по дебелините на напрестолните кръстове от ХVІІ в� насетне, 
около които се извършват най-важните тайнства в олтара на 
всеки храм� Вече отбелязах по-горе, че акронимът с акролекса Φ 
Χ Φ Π пък е съкращение на свещенически възглас от Литургия-
та на преждеосвещените дарове, акламиран преди четенето на 
паримиите, когато свещеникът изобразява с ръка кръст, а и че 
„Боже, помилуй“ като част от Иисусовата молитва се появяват и 
в абревиатурния си вид�

Семантичните типологии, структуриращи криптограмите, мо-
гат да следват и много други логични принципи като например 
иконографския, който е обект на следващата глава�
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Т�нар� Иконографска типология бих организирал на принци-
па на комбинацията на криптограмите с отделни изображения 
и връзката им със съседни сцени, персонажи в иконографската 
програма на паметниците, набелязани в гл� 1� Така се оформят 
следните визуално-идейни взаимодействия: 

- с кръст- със св� Богородица 
- със св� св� Константин и Елена 
- със светци 
- със св� арх� Михаил

Разцъфналият кръст, или т�нар� „кръст с цветни пъпки“, е бил 
характерен за култа към Изида, приема се, че символизира пръч-
ката на Аарон (с която докоснал бадемовите дървета и те мигом 
разцъфнали и вързали) или Възкресението на Христа като поява 
на новия живот236� Не може да се каже, че има принцип в ком-
бинацията само между един вид кръст с буквените съкращения� 
Кръстът може да бъде най-обикновен, т�е� с едно рамо, за да се 
стигне до най-сложните многораменни композиции, със супе-
данеум, с табела над главата на разпнатия Христос, с трънен 
венец и пр� Също така подножието на кръста, който по правило 
е Голготски, може да бъде представено съвсем схематично: като 
едно- (Кремиковци, дясна стена), дву- (Кремиковци, лява стена) 
или трискатни стъпала (Псалтир от 1370 г�, Хилендар), за да се 
стигне до представянето му като по-сложен хълм (Миней на Б� 

236 Περιοδικό «Φοίβος», τεύχος 2, σελ� 9�

3� КРИПТОГРАМИ – АПОТРОПЕЙНА 
ИКОНОГРАФИЯ?
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Вукович), където може да се изобрази черепът на Адам със или 
без кости; в други случаи би могло в центъра на лобното място, 
очертано като полусфера, да се изпише само ТКПГ (Кремиковци, 
лява стена), МЛРБ (Праскавица и Црколез) или ГА (Словенски 
„Абагар“)� Не са редки случаите, когато кръстът е върху хори-
зонтален постамент (Синтагма на Матей Властар и Петковица)� 
Често когато кръстът не е разцъфнал, от подножието му могат 
под формата на обърната пирамида да стръчат копието и тростът 
(Црколез), или да се означат с К и Т в славянските паметници� В 
гръцките такива акролекса отсъстват по неясни за мен причини, 
тъй като почитта към оръдията на Христовите страдания е била 
доста разпространена в Константинопол например� В ръкописната 
традиция растителните мотиви могат да не излизат от подножи-
ето на кръста, както се случва в стенописните паметници, а да са 
вплетени в самата структура на живоносното дърво (Аджарски 
миней)� Понякога, предимно в апокрифните молитвеници, се 
наблюдава комбинация от три кръста, като под основния е из-
образен черепът на Адам, но те не символизират кръстовете на 
разбойниците, тъй като на два от тях се изписва ІС ХС ΝΙΚΑ, а и 
под всички е маркирана схематично Голгота� При напрестолните 
кръстове, които имат устойчива форма и иконография, по дебе-
лините им ТА и ТКПГ се вписват в богат флорален мотив, който 
вероятно също има връзка с разцъфналия кръст на жертвения 
агнец и семантиката на живоносното дърво�

Както споменах по-горе, от Богородичните типажи с изобра-
женията на кръстове върху панагиариони се свързват след ХІ в� 
следните: Агиосоритиса (П І� 9), Влахернитиса (П І� 15), „Достойно 
ест“ (П І� 17), Застъпница237 и др� Комбинацията на криптограми 
и Богородични изображения обаче се дължи по-скоро на функ-
цията на панагиариона в евхаристийните ритуали и вероятно се 
осъществява с цел пълнота на застъпничеството�

Логично изображенията на кръстове с буквени съкращения се 
свързват и житийно, и иконографски със св� св� Константин и 
Елена, които понякога се изобразяват в подножието на Голгот-

237 Тотев, К. Стеатитови кръстове от средновековна България, Археология, 3, 
1990, 48-58�
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ския символ (Словенски „Абагар“ от кр� ХVІ в�), но присъствието 
им не е задължително, тъй като се маркира от акролекса от типа 
на ЕЕЕЕ, КККК и пр� С други думи – император Константин и 
майка му Елена не е задължително да се рисуват около кръста, 
тъй като присъстват в посланията на тайнописа около намерения 
и наложен от тях християнски символ� В стенописните ансамбли 
те се изобразяват и на западната стена, пряко кореспондирайки 
с епиграфиката на кръста по странѝците на входа�

С други светци прословутите съкращения се комбинират рядко� 
Единствените известни ми примери са със св� Клавдий (Земен) и 
св� Йоан Милостиви (Ставроникита)� Св� Клавдий Аполинарий, 
епископ Иераполски, живял по времето на император Марк 
Аврелий (161–180)� Той написал няколко съчинения срещу ереста 
на монтанистите и против елините (езичниците), но те не се пазят 
в оригинал� Сигурно изображенията на кръстове с всеизвестна-
та криптограма ФХФП около изображението му в Земенската 
църква от ХІV в� (П. ІІ� 8) има връзка с догматичната му дейност 
и архиерейския му сан, но това е само предположение, което 
едва ли ще може да се подплати със сериозен доказателствен 
материал� Изображението на св� Йоан Милостиви в близост до 
изображението на кръст с буквени съкращения от протезисната 
ниша на параклиса до трапезарията на манастира Ставроникита 
пък се вписва в иконографската програма на олтара, където по 
правило се изобразяват съслужещи архиереи� Той бил алексан-
дрийски патриарх и освен с монашеския му сан едва ли би могла 
да се намери логична причина за взаимодействие със знаците от 
протезисната ниша, но това би било пресилено и недоказуемо� 
При всяко положение ми се струва, че изображенията на крипто-
грами с кръстове не кореспондират директно с иконографската 
програма на стенописните ансамбли в православните храмове� Те 
се появяват на обособени пространствено места и играят по-скоро 
ролята на декоративни решения, фланкиращи преходи, и не са 
предназначени за разгадаване от редовия и по правило негра-
мотен богомолец� 

Изолираният пример за изписване на съкращението ΧΔΚ върху 
земното кълбо в лявата ръка на арх� Михаил от ХІV в� не е пока-
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зателен за устойчивото комбиниране на тайнописни послания с 
иконографията на писхопомпа, а напомня за ролята му в Страш-
ния съд, вменена му от Божия син� В поствизантийското изкуство 
тази хипостаза ще се развие в композиции с везни, потир или 
вадене душата на богатия, където подобно сигниране е излишно 
поради своята очевидност�

Като еманация на иконографското послание, заложено в наглед 
декоративното представяне на кръстове с букви, бих посочил изо-
бразяването им около главите на св� Йоан Рилски и еп� Дионисий 
Суздалски, където би трябвало да маркират идеята за чистотата и 
отричането от земните радости, концентрирани в схимонашеския 
кукул� Тяхното присъствие само по себе си замества изображе-
нието на монаха, но и едновременно осъществява апотропейна 
функция по отношение целостта на светите му мощи, пазени 
така от посегателства или поругание� 

Досега се опитвах да представя наличната информация, цитирах 
предположения за произхода на подобни буквени съкращения, 
които по правило се отнасят от изследователите към незнайни 
апокрифни или приблизителни евангелски или химнографски 
текстове така, както в археологията всичко с неясни функции 
се определя като „култов предмет“� Откъде обаче произхожда 
визуалният модел за подобна ставрографическа иконография?

Не бива да се забравя, че във средновековната и поствизантийската 
литература съществува т�нар� „визуална поезия“, която използ-
ва акростишно-анаграмни изрази� В тази връзка А� Ангушева 
проучва текстовете на два сръбски ръкописа, намиращи се сега 
в Загреб� Става дума за Туманския апокрифен сборник от ХVІ в� 
и Сборник със смесено съдържание от 1646 г�, които притежават 
т�нар� тетраграматони или изрази от четири думи, започващи 
с една и съща буква� Те спадат към категорията на „кръстните 
слова“, или текстове или букви, посветени на Честния кръст или 
на св� Елена, както и придружаващи изображения на кръстове� 
Според колегата Ангушева става дума за оригинално славянско 
творчество, отнасящо се към жанра на визуалната поезия (спо-
ред термина на В� Хьоранднер), с магическо въздействие спрямо 
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злите демони238� От ХVІ в� нататък за авторката те се превръщат 
в „оригинално славянско творчество“239, но тъй като вече ги на-
блюдавахме да се срещат в български паметници още през ХV 
в�, не може това твърдение да се приеме безрезервно� Факт е, че 
в сръбската и руската традиция от ХVІІ в� нататък повторенията 
КККК, ПППП, ЦЦЦЦ, ОООО и пр� добиват небивало разпрос-
транение, докато в гръкоезичната традиция не се добавят нови 
криптограми, тъй като тя е по-отдадена на спазването на старите 
модели от Средновековието� Вярно е също така, че гръцките ЕЕЕЕ, 
ХХХХ, РРРР, СССС би трябвало да се наричат тетраграматони 
и да имат връзка с византийската визуална поезия, но тук няма 
„оригинално творчество“ сред славяните, тъй като например 
ХХХХ се срещат върху гръцка ставротека още през ХІІ в� (П� І� 11)�

Както Яцимирский отбелязва, някои съкращения, започващи с 
еднакви букви, се срещат във византийски монети: ВВВ [Σταυ-
ρέ] Βασιλέως Βασιλέων Βασιλεύων (инвокация, възприемана 
като: „(Кръсте) на Царя на царете възцари се“), както и върху 
римски надписи от нумизматиката: PPP = Pater Patriae Perditur, 
SSS = Sapientia Secum Sustolitur240� Това наблюдение, което обаче 
споменатият автор представя като обикновена констатация и 
без посочване на източниците за подобно четене, ме накара да 
потърся повече съответствия в средновековното монетосечене� Д� 
Караджова също преповтаря тази връзка, но без да я разяснява241�

Източната Римска империя от самото си създаване запазва прин-
ципите на латиноезичното монетосечене главно в т�нар� служеб-
ни букви и номинални стойности� Христограмата (т�е� гръцките 
букви „Х“ и „Р“) на реверса на императорските монети се появя-
ва сравнително рано в комбинация с латинските В (служебна 

238 Ангушева, А. Една средновековна магическа поема за Христовия кръст – 
В: Научни састанак слависта у Вукове дане� Српска книжевност и свето писмо, 26/1, 
Београд, 1997, 71-76 с цитираната литература�

239 Ibidem�

240 Яцимирский, А.И., Op� cit�, с� 46�

241 Караджова, Д. Op� cit�, с� 434� Авторката препраща към Харитонов, Х. Сре-
брото на Византия� Монети� Каталог, В� Търново, 2003 без да цитира страници и 
конкретни монети�
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буква) и Е (номинална стойност), както е на емисията от половин 
follis, сечена при император Юстин І (518–527) от столичния 
монетен двор (сигниран с латинското СОN)242� Кръстове пък се 
появяват още по-рано, при Анастасий І (491–518), над „М“ или 
успоредно на „К“ (= Κωνσταντινούπολις)243� Принципно още от 
V в� започва да се забелязва контаминиране на латински надписи 
(напр� D� N� ANASTASIUS PP� AUG�) с гръцки букви, означаващи 
или номинална стойност (В = 2; Δ = 4; І = 10; К = 20), или абреви-
атура на монетния двор� Около тези букви на реверса се появяват 
кръстове, звезди, луни� Понякога, както е при монетите, сечени 
от Юстин, се изобразява архангел Михаил в цял ръст с голям 
кръст в дясна ръка и земна сфера, увенчана отново с кръст в ля-
вата244� Архистратегът нерядко се заменя и от античната богиня 
Нике, която отново държи кръст в десницата си245 като алюзия 
на Константиновата победа – εν τούτω νίκα� Така още от V в�, 
освен че се смесват латински и гръцки букви, започват да се обе-
диняват антични с християнски персонажи и върху монети� Въ-
преки преимуществено латинската графия на монетите имената 
на градовете с монетен двор се изписват на гръцки АΝΤΧ = Ан-
тиохия, ΝΙΚΜ = Никомедия; съществуват обаче и паралелни 
сигнирания CON(OB) = Constantiopolis и К = Κωνσταντινούπολις 
в емисии, сечени от едни и същи императори и в един монетен 
двор� Този феномен се обяснява с двуезичността на ранната ви-
зантийска империя, където огромната маса е гръкоговореща, но 
администрацията и дворът използват латински, осъществявайки 
идеята за приемственост и претенции към римското наследство� 
Най-важно е, че годините в ранните византийски монети се оз-
начават с латински цифри, т�е� около служебната буква, която 
най-често е гръцка, в близост до декоративни кръстчета, се из-
писва ΑΝΝΟ и годината, където доста често се изписват ХХ = 20 
nummi,  ХХХ = 30 nummi или ¾ follis, ХХХХ и пр�, над които не-
рядко се изобразява малък кръст246, а под композицията абреви-

242 Кокотейло, Р. Византийски монети, ч� І, С�, 1998,  № 77, с� 25�

243 Ibidem, № 17, 22А, 24, 25А, с� 24-25�

244 Ibidem, № 56, с� 29�

245 Ibidem, № 55, с� 29�

246 Най-ранната такава е от VІ в� Ibidem, № 432, 434�
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атурата на града, където е сечена монетата CONE, NIKOB, ΚΥΖΑ 
и пр� Римският монетен двор на император Константин пък сече 
монети с реверс „Х“ = 10 за decanummium247, паралелно с реверси, 
експлоатиращи различни типове на Христограмата или на Ни-
ке-Виктория-Михаил248� Тиберий ІІ (578–582) е императорът, кой-
то ще въведе символа на Голготския кръст върху обратната стра-
на на византийските монети през VІ в�249 Там кръстът е 
двураменен, а хълмът за изкупителната жертва на Спасителя е 
представен като четирискатна пирамида� Брилянтен пример за 
контаминация на кръст с латинските цифри ХХХ = 30 и абреви-
атурно изписване ΚΥΖΑ за Κύζικος е монета от ¾ фолий или 30 
нумия на император Константин ІІ250, която със сигурност в по-къс-
ните епохи, когато латинският не се употребява дори от двора и 
аристокрацията, би предизвикала недоумение у гръкоговорещо-
то простолюдие и служещите на гръцки език клирици� При 
Никифор Фока (602–610) римските цифри ХХХХ се запазват и в 
емисиите, сечени в Константинопол, Никомедия и Солун251, като 
по правило се разполагат около звезда или над тях се изобразя-
ва кръст� Непосредствено след Фока император Ираклий (610–641), 
който върнал св� Кръст в Иерусалим, ще поръча монета, на чия-
то лицева страна той е изобразен заедно със сина си и богинята 
Виктория, а от обратната страна е изсечен кръст върху кръг, ве-
роятно символизиращ гроба на Адам, три хоризонтални линии, 
маркиращи Голгота, както и две палми, които обрамчват кръста252� 
Тази композиция, поръчана за да ознаменува победата над пер-
сите и връщането на живоносното дърво във владение на хрис-
тияните, изразена чрез палмови (лаврови?) клонки, с каквито е 
посрещнат Христос в Иерусалим, най-вероятно е най-ранният 
прототип на т�нар� разцъфнал кръст от по-късните паметници� 
Иконографията на Голгота принципно е стилизирана скала, 

247 Ibidem, № 308а, с� 63�

248 Ibidem, № 312, 319, 322, с� 63-64�

249 Ibidem, № 420, 422, с� 81-82�

250 Ibidem, № 445�

251 Ibidem, № 640, 658, 641 – ХХХ, № 655 – ХХ�

252 Ibidem, № 789, с� 128�
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срещана в ръкописи преди ІХ в�253, където се рисува череп, поня-
кога с две кости, илюстрираща съня на Адам в рая254� От монет-
ните емисии на Ираклий, от друга страна, ще се наложат и двой-
ните изображения на императора със сина или брат му, както 
Голготският кръст върху реверса, като контаминирането на ла-
тински цифри и гръцки съкращения продължава� Вероятно в 
по-късни епохи двойните изображения на императори върху 
дребни монети ще се възприемат като св� св� Константин и Елена 
заради присъствието и на кръст от обратната страна� Това обърква-
не особено ще се засили от композицията, възприета от Констанс 
(641–668) и Константин, от Ираклий и Тиберий255, които се изо-
бразявали прави от двете страни на кръста върху обратните 
страни на монетите, както е в по-късната иконография на св� св� 
Константин и Елена� Едновременно с това наследниците на Ирак-
лий продължили да секат монети с изображение на Голготския 
кръст с черепа на Адам, под който се изписвало латинското ОВХХ256 
или гръцките служебни сигнирания ВОГК, ВОГКІ, Δ, Χ, Θ257, ІВ = 
12, а по-късно възприемано като Ιησούς Βασιλεύς и пр�, както и 
със същата композиция, увенчана от палмови клонки258� Монет-
ният двор на Картаген по същото време изсекъл и бронзов фолис 
на обратната страна, на който било изписано ХХ + ХХ259, което 
спокойно би могло да се възприеме като кръст с прословутото 
съкращение Χριστός Χριστιανοίς Χαρίζει Χάριν� Това обаче се 
случва по-късно, когато латинският на Изток е абсолютно забра-
вен, дори омразен, поради богословските различия след схизма-
та с католиците, и когато подобни монети започват да се проби-
ват и носят като скъпоценност и амулет на врата� Практиката да 
се пробиват стари и чужди монети от благороден метал, или 
просто заради някаква вторично придадена символика, е стара� 
Тя се появява сред по-бедните слоеве, т�е� сред хората, които не 

253 Караджова, Д. Op� cit�, с� 434, бел� 6�

254 Покровский, Н. В. Евангелие���, 351-352�

255 Кокотейло, Р� Op� cit�, № 963, 964, с� 161�

256 Ibidem, № 981А, с� 162�

257 Ibidem, с� 162�

258 Ibidem, № 989�

259 Ibidem, № 1054, с� 171�
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могат да си позволят да поръчат собствено украшение за врата� 
Пробита за носене е например бронзова монета на император 
Теофил (829–842) или сребърен милиарисион от времето на Ва-
силий ІІ (976–1025) с кръст и надпис: Εν τούτω νικάτε Βασίλειος 
και Κωνσταντίνος, както златна монета на императрица Теодора 
(1055–1056) с изображение на Христос и надпис Ιησούς Χριστός 
Rex Regnantium260� И трите монети съдържат християнска сим-
волика и със сигурност са носени като украшение и апотропеен 
символ в по-късна епоха, когато не са били в обращение, или като 
единствената скъпоценна и християнска вещ, която богомолецът 
може да си позволи� Пробит за носене на врата е например и 
златен хиперперион на Михаил V (1261–1282) с изображение на 
св� Богородица Влахернитиса, на Христос и арх� Михаил, където 
се чете съкратен надпис: Χ/Μ/ΔΕ/ΠΟ – Ο/Π/Α/Λ – (Αρχάγγελος) 
Μιχαήλ δεσπότης ο Παλαιολόγος261� Примерите за средновековни 
монети, носени като амулет или бижу, са многобройни и не е 
нужно да се цитират� По-важно е, че след като по тях се появяват 
кръстове и буквени съкращения на гръцки и латински, както 
акролекса, разясняващи определени композиции, като на по-
следната цитирана монета, те се превръщат в драгоценна и смис-
лово натоварена от християнската иконография вещ� За просто-
людието и редовите монаси подобни монети вероятно са играли 
ролята на кръстовете-енколпиони, на панагиарите и ставротеки-
те, предназначени за аристокрацията и висшия клир, цитирани 
в П. І� В буквите около разцъфналия Голготски кръст гръкогово-
рещите монаси съзирали най-вероятно скрити послания със 
смисъл, пазещ ги от злите сили или осигуряващ победа на вяра-
та им над иноверците, което във времето се случва паралелно с 
появата на буквени съкращения и в ръкописи от ХІ в� нататък (П 
ІІІ� 1) или когато цитираните монети вече не са актуални, или 
поне латинският не е разбираем� Ако гореизложеното е просто 
една хипотеза, която едва ли някога някой ще може да потвърди 
емпирично, то сигурното в случая е, че композициите на разцъф-
нали Голготски кръстове в комбинация с букви се появяват най-ра-
но в паметници на нумизматиката и като общодостъпни пред-

260 Το Βυζάντο ως���, σ� 94-95�

261 Ibidem, № 32, с� 98�
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мети, т�е� разменна единица са послужили за визуален модел на 
по-късните изображения на кръстове с буквени знаци� 

Така в комбинация с т�нар� „византийска визуална поезия“, която 
използва акростишно-анаграмни изрази, монасите, които са по 
правило по-грамотни, елиноцентрични, а и ангажирани да при-
дават на всичко християнска семантика, вероятно започват към Х 
в� да разчитат стари буквени съкращения, особено „тетраграма-
тони“, като ХХХХ и да измислят нови, които ще станат по-късно 
„букви на великата схима“� Те обаче ще си останат в сферата на 
парацърковните монашески „забавления“ с ограниченост на 
реципиента, а и ще запазят механизма на появата си, сиреч ще 
се базират на незнанието и ще се четат според индивидуалния 
усет� Християнската символика на монетите, концентрирана око-
ло кръста, Голгота, изображенията на християнските владетели, 
светци, Богородица и Христос, ще задължава монасите-четци 
или творци на буквени съкращения за кукули например да ги 
обединяват смислово около тези персонажи и всяко едно четене 
може да бъде прието за вярно стига да е христолюбиво, което 
се предава по наследство и на съвременните изследователи� В 
тази връзка ми се струва, че е почти невъзможно да се намери 
каноничният източник на подобни буквени „игри“, и то не само 
заради тайнописния им характер, но и поради произхода им 
от частния култ� Т�нар� криптограми, въпреки немалкото си 
разпространение, не стават съществена част нито от култа, нито 
от визуалната култура на християнската традиция� Те стъпват 
върху всеизвестни съкращения, които се налагат в изкуството на 
малките форми за пестене на място, като ТКПГ, ФХФП, АПМС, 
ΚΒ, ΘΒ, ФС ΖΗ, ІС ХС ΝΙΚΑ и т�н� Изречението ІС ХС ΝΙΚΑ пък 
въобще не е криптограма, а акроним с изцяло изписан гръцки 
глагол, както неведнъж разяснявах досега� Едва през Възраждането 
на фолклорно ниво този израз ще се субстантивира като „Исус 
Христосник“ в България, но това се дължи на незнанието на гръцки 
език при народните лечители� Подобни акроними или съкратени 
думи са навлезли широко в палеографията и епиграфиката под 
формата на бързопис и не представляват тайна за никой грамотен 
от Средновековието� Липсата на предпоставена каноничност при 
т�нар� криптограми не обуславя навременното им записване може 
би умишлено, за да се четат според индивидуалната настройка и 
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потребност на всеки вярващ� Това се доказва и от небивалото им 
разпространение след ХVІІ в� в Русия, където поради незнание 
на гръцки те се превръщат в самоцел и общоприети думи като 
ΝΙΚΑ стават тайнописни послания, точно така както във Византия 
след отпадането на латинския като официален език гърците четат 
ХХХХ (40) като Χριστός Χριστιανοίς Χαρίζει Χάριν�

Практиката стари, понякога чуждоземни монети от благороден 
метал да се пробиват и носят на врата се запазва чак до ХІХ в� на 
Балканите� Например на гердана-наниз от съкровището от с� Ко-
пиловци, сега в НАМ – София, с Инв� № 1968, са нанизани пробити 
сребърни западноевропейски монети, най-късната от които е от 
втората половина на ХVІІ в�262 Дали буквите на тях са означавали 
нещо за жената, която ги е носела, само можем да гадаем�

За срещащите се в България буквени знаци около кръстове може да 
се каже, че до ХV в� стоят по-близо до гръцката традиция; срещат 
се предимно в манастирска среда или са предназначени за четене 
от монаси; най-интензивно се забелязват в стенописни паметници, 
свързани с Охридската живописна школа, и в църквите, форми-
ращи Софийската Света гора; след ХVІ в� се повлияват от печатни 
издания, където руската ставрографическа традиция е оказала 
своето въздействие, и навлизат в ръкописната традиция, макар 
ограничено, от ХVІІ в� нататък; през периода на Възраждането, 
т�е� ХVІІІ–ХІХ в� употребата им е инцидентна, а посланията им 
неразбираеми, заради което не минават на ниво частен култ у нас�

262 Сотиров, И. Чипровска златарска школа, С�, 2001, кат� № 189, табло ХХХІІІ, 
114, с� 254�
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Още през 1929 г� М� Н� Сперанский смята, че не могат да се при-
числят към тайнописа в руските и южнославянски ръкописи 
съчетанията на букви като ІΝЦІ (т�нар� Пилатов титул) или ГАГКТ 
(Глава Адама� Гъба� Копие� Трост), тъй като те били общоизвест-
ни263� Към тях бих добавил и гръцките акролекса: ТКПГ, ФХФП, 
АПМС, ΚΒ, ΘΒ, ФС ΖΗ, ІС ХС ΝΙΚΑ и др�, които се употребяват 
толкова често и са навлезли така в ежедневието на вярващите, че 
едва ли се нуждаят от разяснение при носителите на християнската 
традиция, живеещи във и чрез нея� От друга страна, неправилно е 
всички буквени съкращения в православното изкуство да се нари-
чат криптограми, защото, както разясних в предходните глави, се 
срещат и много други абревиатури, набедени от изследователите 
за тайнопис, които в името на коректността трябва да се наричат: 
криптолекса (TENET, SATOR OPERA), акроними или nomina sacra 
(ІС ХС, МР ΘΥ), акролекса ФС ΖΗ, криптографи (тайнописни 
подписи) и монограми (Хризма)� За същински криптограми 
могат да се приемат т�нар� тетраграматони, или повторения 
на едни и същи букви, съдържащи похвални слова в чест на св� 
Кръст и произхождащи от византийската „визуална поезия“, 
въз основа на които към ХVІ в� в Русия ще се развие истинска 
криптографска традиция (КККК, ЦЦЦЦ, ΕΩДЧКХ, ВВВВ, ББББ, 
ДДДД, ΝΝΝΝ, ЧЧЧЧ, СССС, РРРР, ПВ, ПППП и пр�), наречена 
от съвременните руски изследователи А� В� Святославский и А� 
А� Трошин ставрография и определена като наука, занимаваща 

263 Сперанский, М. Н. Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках 
письма (Энциклопедия славянской филологии, вып� 4�3), Ленинград, 1929, с� 134�

4� ОТНОВО КЪМ ВЪПРОСА ЗА 
ТЕРМИНОЛОГИЯТА



108

се най-общо с кръстовете, но черпеща данни от късните руските 
дървени и каменни кръстове264� Такава разгърната и още повече 
крипто-ставрография на Балканите не се наблюдава с изключе-
ние на някои сръбски паметници, цитирани по-горе, които стоят 
по-близо до руските влияния� У нас до ХVІІІ в� се копират гръцки 
модели на тайнописни послания, където от ХV в� се добавят и 
славянски криптограми, тъй като висшият клир е ако не гръцки, 
то поне двуезичен� 

При всяко положение единственият термин, визиращ т�нар� 
криптограми, произхождащ от ХІХ в�, т�е� преди да се намесят 
учените със своите условни терминологични системи на мъртви 
за тях езици, е „букви на монашеската схима“265, което за мен е 
достатъчно основание да ги определя като произведение на мо-
нашеското творчество под формата на неканонична „игра“� Това 
се доказва и от факта, че се срещат предимно върху произведения 
на изкуството, предназначени да обслужват монашеския култ, и 
едва ли са били тайна за братствата в православните манастири, 
особено където е имало схимонаси� Въпреки това обаче съдър-
жанието им се предава устно и не се наблюдават ограничения в 
тълкуванието им� Но в момента, когато се прехвърлят в паметници, 
достояние на по-широк кръг от реципиенти, тези буквени съкра-
щения придобиват известна тайнственост, за да станат през ХІХ в� 
непонятна криптография или „крестные слова“266 за изкушените 
от светското познание и научния интерес руски изследователи�

Всички съвременни термини, употребявани за буквените знаци, 
са пресемантизирани в други области на познанието и живота, а 
думите „криптолексо“, „криптограф“ и „акролексо“, за разлика 
от „криптограма“, „криптография“, „акроним“ и „монограм“, 
не се употребяват в други езици, освен в съвременния гръцки�

Най-универсалният термин, който мога да предложа за тези бу-
квени съкращения, е акролекса, тъй като не се ограничава само 

264 Ставрографический сборник, кн� 3, Крест как личная святыня, Москва, 2005, с� 6�

265 Ζαχαριάδη, Ν. Op� cit�

266 От руските Подлинници�
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в сферата на тайнописа – криптографията, поради наличие и на 
всеизвестни съкращения; не визира само имена (лични, същест-
вителни и прилагателни) като понятието акроним; нито се свежда 
само до скрития подпис като криптографа; нито визира скрити 
думи в „магически“ квадрат като криптолексо, а пък наричането 
им монограми е абсолютно несъстоятелно� Приемам за оригинал-
на идея да се съберат всички буквени загадки около кръстове под 
термина ставрография, като част от т�нар� ставролатрия (почит 
към кръста), въведена като понятие още през ХІХ в� в науката, 
но след като внимателно се анализира характерът на всяко едно 
съкращение и се съотнесе към мирогледа на вярващия от по-ран-
ни епохи� Предложеният по-горе сравнително-хронологически 
анализ вероятно илюстрира подобна теза, а хипотетичната им 
типологизация сигурно разяснява, че функцията им не е само 
апотропейна�
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Ако попитате един ботаник, какво е криптограма, той ще ви 
попита: Cryptogramma acrostichoides (American rockbrake) или 
Cryptogramma cascadensis (Cascade rockbrake) ли имате предвид? 
За него това е латинското название на вид папрати предимно 
в топлите райони на Северна Америка� Със задълбочаване на 
познанията във всички сфери на науката от ХVІІІ в� нататък уче-
ните са разработили собствена латино- или елинопроизводна 
терминология, която придава тежест на изследванията им� Тя 
нерядко е изкуствена, дълбоко условна или откровено неправилна, 
достъпна само за занимаващите се тясно с определена пробле-
матика проучватели� Стига се и до парадокса една и съща дума, 
на един и същи език да носи различна смислова натовареност 
за представителите на отделните сфери на познанието� Още 
по-впечатляващ е фактът, че едни и същи понятия се използват, 
за да фиксират различни феномени в продукцията на една и съща 
научна гилдия� Това се наблюдава и когато се четат публикациите 
за т�нар� криптограми���

Както много други проблеми в съвременната византология, и 
интересът към криптограмите тръгва от еп� Порфирий Успенски, 
който пише: „На Афоне нередко видишь в церквах кресты разно-
конечные на иконах и стенах, с тайным письмом“� В описанието 
на първото си пътешествие до Света гора той прилага чертежи 
на Голготски кръстове от манастирите Ватопед и Каракал с т�нар� 
криптограми (наукоиден превод на „тайное письмо“) и предлага 
гръцкото и славянското им четене, без обаче да се позовава на из-

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryptogramma_acrostichoides&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryptogramma_cascadensis&action=edit&redlink=1
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точниците си�267 Така руският духовник, от една страна, е повлиян 
от собствената си богословска подготовка, т�е� от руската страв-
рографическа традиция след ХVІІ в�, и от друга – черпи сведения 
за разчитането на тези тайнописни послания от монашеския 
фолклор на Атон през ХІХ в� След Успенский всички изследова-
тели приемат за „чиста монета“ разчетеното от него и прибавят 
своите аналогични предчувствия за всяко буквено съкращение от 
паметник на църковното изкуство� Този феномен може би не е 
порочен, тъй като вероятно такава е и идеята на създателите на 
подобни буквени загадки – всеки според подготовката, родния 
си език и въжделенията си да чете каквото си пожелае, стига 
само да е христолюбиво, без каноничната Църква да му поставя 
ограничения или дава наставления�

Буквените съкращения със закодиран смисъл за някои реципиенти 
са творение на monachus ludnes (забавляващия се монах), който 
е възпитан да скрива идентичността си или личното си посла-
ние в акростих, във визуалната поезия, който се подписва чрез 
криптографи, смее се на манастирски нравоучителни анекдоти 
от типа на средновековния „Лемонарион“ и не желае същността 
му да се разкрива пред суетата на светския живот� Този монах 
е най-вероятно от великата схима, заради което т�нар� крипто-
грами ще се изписват на качулката му, за да го предпазват от 
зли демони, нечестиви мисли, беди и посегателства� Той вярва 
във Възкресението, в Спасителя, в силата на св� Кръст и маркира 
пространствата, четивата и тялото си с подобни абревиатури (също 
както ранните християни са залагали скрит смисъл в гръцката 
дума Ι�Χ�Θ�Υ�Σ� = Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ и са приели 
рибата за отличаващ ги символ)� Това се случва от Х в� нататък, 
когато на вратовете на представителите на висшия клир се носят 
миниатюрни кръстове-енколпиони, реликварии, ставротеки, 
панагиариони, които поради малките си размери предполагат 
използване на буквени съкращения от инвокационната и апотро-
пейна практика� Визуалният модел за кръст с буквени знаци ще 
бъде зает от някои двуезични византийски монети, изобразяващи 
разцъфналия Голготски кръст от времето на император Ираклий, 

267 Еп. Порфирий Успенский, Первое путешествие в афонские монастыри и 
скиты, Киев, 1877, ч� 2, отд� 2, 24-26�
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чиито римски цифри като ХХХХ започват да се възприемат като 
популярните тетраграматони, тъй като гръцката номерация е 
буквена, а латинският се забравя на Изток� Най-ранният ръкопис 
с подобни знаци е от ХІ в�, но те са всеизвестни� В края на ХІV в� 
буквите около разцъфналия кръст ще се появят в паметници 
на манастирското изкуство на Балканите и о� Кипър, като сред 
гръцките съкращения ще се появят и славянски� От ХV в� именно 
славяните ще се заемат с обогатяване на репертоара на букве-
ните съкращения, свързани с кръста, като тетраграматоните ще 
са преобладаващи� По съдържание те нямат установен аналог 
в каноничната писмена традиция, но и в апокрифната, което 
вероятно е умишлено, а затова и четенето им е доста условно� 
Към ХVІ в� тази ставрографическа традиция се появява и в ста-
ропечатните издания, и в ръкописи с богослужебно съдържание, 
но те в никакъв случай не се превръщат в устойчив елемент на 
ръкописно-старопечатната украса� За разлика от близката до 
Атон традиция, сред които е и тази по българските земи, от ХVІІ 
в� нататък в Русия и отчасти в Сърбия се наблюдава истинско 
криптиране на посланията в т�нар� „крестные словеса“, но тезата, 
че произхождат от анонимните „Азбуковници“, е несъстоятелна� 
По същото време на Балканите употребата им се ограничава и 
почти изчезва през ХІХ в�, без въобще да засегне нивото на би-
товото християнство, т�е� не се среща върху каменни и дървени 
надгробни кръстове, както е в Русия например� Единственото 
изключение е т�нар� Царибродски кръст „Св� Троица“, но той е 
много близо до сръбските земи, респективно до руските влияния, 
а и е изолиран пример с неясна функция� 

Неоспорим факт е, че апотропейната е основната функция на 
подобна епиграфика на кръста, но към нея могат да се прибавят 
и други като сотирологична, есхатологична, терапевтична, евхе-
мна, медиаторска и пр� Иконографската им типология пък се 
основава върху мястото им в храмовете, върху предназначението 
на предметите, където се срещат, и въз основа на комбинацията 
им с някои иконографски типажи и сцени� При всяко положение 
обаче трябва да призная, че те не стават съществен компонент на 
култа, нито определящ иконографски мотив поради предимно 
декоративната си същност, криптирането на посланието си и 
ограничеността на реципиента�
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Научната интерпретация на т�нар� криптограми досега е доста 
ограничена предимно заради липсата на конкретна представа 
кои от тези буквени знаци са криптирани и кои – не, тъй като 
не всички изследователи познават гръцката традиция, както и 
поради липсата на достатъчно термини, визиращи различните 
типове акролекса� Това наложи, от една страна, да се спра преи-
муществено на семантиката им, да ги типологизирам, да наме-
ря паралели в епиграфиката, палеографията, да се разпростра 
хронологически доста преди terminus ante quem на заявената в 
заглавието тема, както и да разширя хоризонта на проучването 
не само извън България, но и далеч отвъд Балканите� Убеден съм, 
че в това изследване не са обхванати всички паметници у нас, 
както че има и други жанрове на поствизантийското изкуство, 
където биха могли да се намерят пободни буквени съкращения, 
а и че всички предложени от мен четения са условни, но тъй 
като задачата ми бе да типологизирам известното около тях и 
да откроя стойностното в семантичната им структурата, смятам, 
че едва ли ще се открият много и качествено различни подобни 
абревиатури� Нужно е да уточня, че при всяко предложено чете-
не на акролекса съм се придържал към моделите на записаните 
от Успенский и Миле надписи, тъй като се предполага, че тези 
учени са се докоснали последни до истинските носители на пра-
вославната традиция на Атон� В други случаи съм се старал да 
предложа четения, свързани поне с богослужебната практика, 
но съзнавам, че това е само хипотеза, основаваща се на моя опит 
и на един предпоставен от други учени механизъм� Вероятно та-
кава е била и първоначалната идея за появата на тези акролекса, 
които съвременната самонадеяност определя като криптограми 
с единствената цел да се окичи с лаврите на тяхното разгадаване� 
Това разкодиране, както всичко в неексперименталните научни 
занимания, е условно, докато не намерим отговорите на тази 
своеобразна „кръстословица“, стига да съществуват, но те все ще 
са нашият terminus post quem�
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ПРИЛОЖЕНИЕ268

Някои основни типове надписи, свързани с изображения на 
кръстове:

 
І. Надписи върху изображения на кръстове върху раз-
лични предмети

1� Надпис върху кръст-енколпион от VІ в�, намерен в палеохрис-
тиянската базилика в Епаноми, Гърция:

Предна страна: Κ[ΥΡΙΕ] ΒΟΗΘΗ ΤΟΝ ΦΟΡΟΝΤΑ ΤΟ – „Господи, 
помагай на този, който го носи“�

Задна страна: ΦΩΝΙ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΝ ΥΔΑΤΩΝ – „Гласът Гос-
поден се носи над водите; (Бог на славата, Господ загърмя над 
големите води)“�

Последният надпис е заимстван от Псалм 28, 3 от Стария завет и 
службата на Великия водосвет на Богоявление, което говори, че 
е кръщелен кръст�269

2� Надпис върху нагръден кръст-реликварий от ІХ–Х в� в НАМ, 
София270: 

268 Тук са предложени най-известните примери за буквени знаци, свър-
зани с изображения на кръстове, които не претендират за изчерпателност, 
но могат да послужат за основа на бъдещи по-сериозни проучвания�

269 Καθημερινή ζωή���, σ� 498�

270 The Glory of Byzantium� Art and Culture of the Middle Byzantine Era A� D� 
843–1261� New York, 1997, p� 331� Там е посочена и българската библиография 
по въпроса�
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Около изображението на Разпятието: ΙΔΕ Ο Υ[ΙΟ]Σ ΣΟΥ/ ΙΔΕ Η 
ΜΗΤΗΡ ΣΟΥ – „[жено,] ето син ти! [после казва на ученика:] ето 
майка ти!“ и под Кръста: ΤΟΠΟΣ ΚΡΑΝΙΟΥ – „Мястото на (Ада-
мовия) череп“271� Върху капаците на реликвария личат сцени от 
Христологичния цикъл� Интерес представлява и надписът над 
сцената „Рождество Христово“ – ΧΕΡΕ Η ΓΕΝ[Ν]Α – „Здравей, 
рождество“, което вероятно говори заедно с присъствието на 
сцената „Кръщение Христово“, че става дума за кръщелен дар� 
Кръстът-реликварий е намерен при разкопки на Плиска, но по 
изработката личи, че е византийски�

3� Надпис върху кръст-реликварий от ІХ–Х в� във Византийския 
музей на Атина272:

ΙΔΕ Ο Υ[ΙΟ]Σ ΣΟΥ/ ΙΔΕ Η ΜΗΤΗΡ ΣΟΥ – „[Жено,] ето син ти! 
[после казва на ученика:] ето майка ти!“

Над главата на Христа е изписано Φ[ω]Σ – „светлина“, а от двете 
му страни са изобразени слънцето и луната�

Надписът е заимстван от Йоан 19: 26-27, разположен е под изо-
бражението на разпнатия Христос и кореспондира с фигурите 
на св� Богородица и св� Йоан Богослов от двете страни на хори-
зонталното рамо на Разпятието� Подобни кръстове-реликварии 
са били разпространени на Балканите през ІХ–Х в� Може да се 
каже, че за ранните изображения на разпнатия Спасител това е 
най-често срещаният надпис�

4� Надпис върху камея от Х в� в колекцията на Джордж Ортиц в 
Женева, Швейцария273:

На лицевата страна около изображението на Христос Пантокра-
тор: ΙΣ ΧΣ�

271 Съществува мнение, че този тип надписи се среща за пръв път върху 
гръцки кръстове от ХVІІ–ХVІІІ в� Вж� Bentchev, I. Monogramme und Akronyme 
als Ikonenaufschriften. – In: Hermeneia/Zeitschrift für ostkirchliche Kunst, 3–4, (in 
print). Това е вярно, но само за пълния надпис ΤΚΠΓ.  

272 Καθημερινή ζωή���, σ� 189�

273 The Glory of Byzantium���, p� 175�
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На обратната страна около изображението на кръст: Κ[ΥΡΙΕ] 
Β[ΟΗΘΗ] ΣΩN Δ[ΟΥΛΟ]Ν ΙΩ[ΑΝΝΗΝ] – „Господи, помагай на 
своя раб Йоан“�

 5� Надпис от кръст-енколпион от Х–ХІ в� от колекцията на Джордж 
Ортиц в Женева, Швейцария274:

От лицевата страна – ΗΔΕ/ [Ο ΥΙΟΣ Σ]ΟΥ/ ΙΔΕ [Η] Μ[ΗΤΗ]Ρ [ΣΟΥ] – 
„[Жено,] ето син ти! [после казва на ученика:] ето майка ти!“

На обратната страна над благославящия двама богомолци Христос 
е изписано: ΧΑΙΡΕΤΕ – „Здравейте“ или „Радвайте се“� Молителите 
са изобразени твърде схематично в коленичили пози� Нямат ним-
бове и са без лица, което вероятно говори, че са притежателите 
на златния енколпион�

6� Надпис върху ставротеката на Филотей от ХІІ в�, Музей на Кре-
мъл, Москва275:

ΖΩΗΦΟΡΟΝ ΠΕΦΥΚΕ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΞΥΛΟΝ/ ΕΝ ΩΠΕΡ ΑΥΤΟΣ 
ΠΡΟΣΠΑΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΛΩΝ/ ΑΠΑΣΙΝ ΕΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΗΝ 
ΣΩΤΗΡΙΑΝ/ ΘΗΚΗΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΤΕΥΧΕΙ ΝΥΝ ΠΟΘΩ – „Жез-
неносно се оказа дървото на Кръста, на което Христос доброволно 
се принесе в жертва, награждавайки всекиго със спасение� Сега 
Йоан276 изработва кутията с голяма страст“� Около реликвата от 
кръста са изобразени св� св� Кир и Йоан (отгоре) и св� св� Козма и 
Пантелеймон, което явно говори, че ставротеката е използвана при 
изповядване или лечение на тежко болни от странстващи мона-
си� Подобна иконографска схема може да се види и върху някои 
поствизантийски таксидиотски кутии или мощехранителници� 

7� Надпис върху итало-византийска ставротека от средата на ХІІ 
в� в Лувъра, Париж277:

274 Ibid�, p� 170�

275 Ibid�, p� 80�

276 Става дума за майстора, изработил ставротеката, а не за св� Йоан 
Богослов�

277 The Glory of Byzantium���, p� 398�
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Около изображението на Разпятието: I STAVROSIS/ ΙΣ ΧΣ/ IΗS XPS = 
“Η ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ/ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ”� Става дума за контаминация 
на гръцки и латински надписи, направена вероятно в сицилиан-
ско ювелирно ателие� Кръстът е предназначен за кръстоносците 
в латинското царство на Иерусалим� Стандартни надписи върху 
изображения на кръстове дотогава на Запад са278:

“Тenet” означава: „(Кръстът) владее“, което има пряка връзка с 
владетелската символика и армията�

8� Надпис върху кръст от 1185–1195 г� в Лимож, Франция279:

Над главата на разпнатия Христос пише на гръцки език: IΗS 
XPS = ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ� И този паметник е предназначен за 
кръстоносците�

9� Надпис върху яйцевиден енколпион от ХІІ–ХІІІ в� в колекцията 
на манастира Ватопед, Света гора280:

На обратната страна около кръста: ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ� Интересно е да се 
отбележи, че този израз се използва като формула на заклинание 
от гръцките баячи през ХІХ в� в актовете на лечение или изгонване 
на злите демони281� Фразата в тези параеклисиастични актове има 

278 Θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαιδεία, 11ος τόμος, Αθήνα, 1967, σ� 424�

279 Ibid�, p� 446�

280 Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Γ. Pitarakis, B., Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, 
Κ., Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου� Εγκόλπια, ΄Αγιον ΄Ορος, 2000, σ� 70�

281 Мутафов, Е. Лечение чрез баене и заклинания на Балканите през 
ХІХ в� – Медицина и фармация, бр� декември, 2002, с� 32�
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и продължение: ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ και τα κακά διασκορπά – „Иисус 
Христос побеждава и злините разпилява“282� 

В лента около изображението на кръста: ΜΕΘΥΣΜΕ – ΠΑΘΩΝ – 
ΕΞΑΛΑΡΠΑ – ΣΟΝ ΚΟΡΗ – ΚΑ[Ι] ΠΡΟΣ ΧΛΟ – ΩΔΗ ΤΡΥ- ΦΕΡΟΝ 
ΣΚΗΝΟΥ ΤΟ Π[���] и ΑΡΑΣΑ ΧΕΙΡΑΣ ΙΚΕΤΙΚΑΣ ΠΑΡΘΕΝΕ ΗΝ 
ΛΙΘΟΣ ΑΜΕΘΥΣΟΣ ΕΝ ΧΛΟΗ ΓΡΑΦΕΙ – „Опий ме в страданията 
по изчезналата дъщеря и в тялото ми донеси нежно успокоение 
(?)� Изваях и изписах с ръце си този зелен аметистов камък, мо-
лейки ти се, Дево“� 

На лицевата страна е изобразена св� Богородица Агиосоритиса� 
Дългият надпис е написан в дванадесетосричен ямб и е индивиду-
ална инвокация към Девата от ктитора� Обединението на типажа 
св� Богородица Агиосоритиса или сцената Деисис с изображение 
на св� Кръст са известни от произведения на приложното изкуство 
върху метали от ХІ–ХІІ в�, произхождащи от Константинопол283� 
Използвани са като амулети и повтарят формата на малките 
преносими ставротеки�

10� Надпис върху панагиарион-енколпион от манастира Хилендар 
от ХІІ–ХІІІ в�284�

+ΠΑΝΑΓΙΑ + Θ(ΕΟΤΟ)ΚΕ ΒΟ + ΗΘΕΙ Η + ΜΙΝ ΤΚΠΓ – „Пресвета 
Богородице, помагай ни� Место лобное Рай бистъ“�

+ ΚΑΘΑΡΗΣΟΝ CΩΜΑΤΟC ΚΑΙ ΨΥΧΗC ΡΗΠΟΝ + ω CΛΑΒΑ 
ΦΡΙΚΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΕ + ΦΕΡΟΥCΑΝ ΑΡΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΟΔΙ ΠΥ[Ρ]
ΟΦΟΡΩΝ + „Очисти тялото и душата от нечистотията, слава (Тебе) 
чудна Богородице, поемаща горещия като жив въглен хляб“�

+ ΜΓΧΒ = Μ[Ε]Γ[ΑΛΟΔΩΡΕ] Χ[ΡΙΣΤΕ] Β[ΟΗΘΕΙ] – „Прещедри 
Христе, помагай“ по аналогия със съществуващия надпис върху 
същия паметник: + ΠΑΝΑΓΙΑ + Θ(ΕΟΤΟ)ΚΕ ΒΟ + ΗΘΕΙ Η + ΜΙΝ 
ΤΚΠΓ – „Пресвета Богородице, помагай ни� Место лобное Рай 
бистъ“�

282 ‘Αγγελο-Διονύση Δεμπόνου, Μαγική γιατρική στην Κεφαλονιά, Αρ-
γοστόλι, 1983, σ� 61�

283 Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Γ. Pitarakis, B. Opt� сit�, p� 70� 

284 Θησαυροί���, σ� 330–331�
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+ ΡΚΑΤ = ΡΥΕΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΗ ΤΑΥΤΗ? – „Избавя това 
начало на Константин“, или в по-свободен превод: „Този символ, 
изнамерен първоначално от Константин Велики, носи избавление“

+ ΔΠΜС = ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΤΩΝ285 ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – 
„Мозаечен кръст на Създателя на всичко“� Втората част е често 
срещана сред публикуваните и разчетени криптограми от ХІІ–ХІІІ 
в�: Μωσαϊκός [Мωϋσέως или Μυστηρίου] Σ[ταυρός] (П 2:1 и др�)�

+ ΕΩΘС = ΕΛΕΝΗ (ЕЛЕНА) ΩБРЕТЕ ΘΕΟΥ (ΘΕΙΟΝ?) ΣΤΑΥΡΟΝ – 
„Елена намери286 Божия Кръст“� Тук не е изключена комбинацията 
на старобългарски/църковнославянски с гръцки, имайки предвид 
вметването на „ω CΛΑΒΑ“ в другия евхаристиен текст, насочен 
към Богородица�

С предложените четения най-вероятно се обединяват инвокациите 
към Христос и Светата Дева в едно послание, обединявайки ги със 
семантиката на първородния грях и профетическите функции 
на Стария завет, което по-свободно бих предал така: „Пресвета 
Богородице, помагай ни чрез лобното място (на Адам), което 
стана Рай� Прещедри Христе, помагай чрез този символ, въведен 
първоначално от Константин Велики, т�е� Мойсееевия кръст на 
Създателя на всичко или намерения от Елена Божи Кръст, който 
носи избавление“�

11� Надпис около кръст в ставротека от 1150–1200 г� в катедралата 
на гр� Естергом, Унгария287:

ХХХХ – Χριστός χριστιανοίς χαρίζει χάριν – „Христос дарява бла-
годат на християните“� Това е един от първите познати типове 
на т�нар� криптограми, които се появяват спорадично в ръкописи 

285 “Δημιουργός” се употребява още в Посланията на апостолите Вж� 
Евр� 11:10� Среща се многократно в съчиненията на светите Отци и в 
химнографията например на службата на Възкресение:

“Χριστός ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, 
ἡ ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων, 
ὁ πρωτότοκος τῆς κτίσεως 
καί δημιουργός πάντων τῶν γεγονότων�”

286 „Елена ωбрете (древо)“ е широко разпространено Вж� Покровский, 
Н. Евангелие в памятниках… и др�

287 Glory of Byzantium…, p� 81�
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от ХІІ в�, върху гръцки кръстове след ХІІІ в� и добиват особена 
популярност в Русия след ХVІІ в� 

Около частицата от кръста са разположени изображенията на 
св� св� Константин и Елена, както воденият към Голгота Христос 
и сцената „Сваляне от Кръста“� 

 12� Надпис върху кръст-реликварий от ХІІ–ХІІІ в� в Музея на 
византийската култура, Солун288:

По вертикала ΦΩΣ (светлина) и по хоризантала ΖΩΗ (живот), като 
Ω е в центъра� Надписът има декоративно-ребусна семантика�

13� Надпис върху кръст-ставротека на Георги Тертер от XIII в� в 
колекцията на манастира Ватопед289:

В превод на новобългарски: „Ордите на варварите треперят пред 
вида на кръста, защото благодарение на него те бяха победени 
и изгонени� Затова, о тройно благословено и тройно възлюбено 
дърво, закрилник в битките, стани и мой закрилник в опасностите, 
на мен – Георги Тертер, цар на царете, ти, мощ на царете и сила 
за вярващите“290�

Освен очевидното апотропейно значение този кръст носи и симво-
ликата на царската власт и военната мощ на християнската армия�

 14� Надпис върху енколпион от ХІІІ в� в Дъмбартон Оукс, Ва-
шингтон291:

288 Καθημερινή ζωή���, σ� 504�

289 Frolow, A. La relique de Vraie Croix� Reserches sur le development d’ 
une cult, Paris, 1961, p� 451, ill� 582� Вж� Дончева-Петкова, Л., Ст. Смядов-
ски� Кръст енколпион реликвиар на цар Георги Тертер� – Археология, 2, 
1990, 45–52�

290 Последното е калка, подобна на гръцките Σταυρός βασιλέων τρο-
παίον, Σταυρός πιστών τείχος – „Кръстът е знаме на царете� Кръстът е 
крепост на вярващите“, които са символ на царската власт� Вж� П ІV� – 
криптограми по Покровский�

291 Glory of Byzantium…, p� 174�
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ΙΣ ΧΣ/ Ο ΒΑΣΙΛΕ[Υ]Σ/ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ – „Иисус Христос цар на сла-
вата“� Прави впечатление, че надписът е изписан над таблетката 
върху кръста от Разпятието, а не върху нея�

 15� Надпис върху кръст-енколпион преди 1240 г� в Украинската 
църква, Ню Джърси, САЩ292:

На лицевата страна около Разпятието: КРЕСТЪ НАМЪ ОУТЕ-
ШЕНИЕ; КРЕСТЪ НАМЪ ПОХВАЛА� Около кръста с разпнатия 
Христос са изобразени св� Никола, св� Богородица, св� Григорий 
и неизвестен светец, сигниран само с гръцкото ΑΓΗΟΣ�

На обратната страна около изображението на св� Богородица е 
изписано: СВЯТАť БОГОРОДИЦЕ ПОМАГАЙ, а в четирите краи-
ща на рамената на кръста са изобразени – св� Петър, св� Дамян, св� 
Козма и св� Василий� Подборът на светците, изсечени в енколпиона, 
и инвокацията към св� Богородица говорят за това, че кръстът е 
бил притежание на частно лице, което изпросва чрез изобразе-
ното божествено застъпничество за членове на своята фамилия�

16� Надпис върху ковчега на Дионисий Суздалски от 1383 г� в Музея 
на Кремъл, Москва293: 

Като продължение на рамената на Кръста са изписани букви в 
титли отгоре, като четири от тях са заличени�

Отгоре: ΦС // ΑΝ // ΤΜ; отдясно: ΦΜΠ // ΠΜΡ; отляво: ΠΣτΓ // 
ΒΚБ; отдолу: Х[…]Λ294� Все пак ФС почти сигурно би трябвало да 
означава Φως, ΑΝ – ανθρώπου, ΤΜ – τίμιου, Φ – φαίγγει, Μ – μυ-
στήρια, Π – Πάσα��� = Φως [του] Ανθρώπου [του] Τίμιου Φαίγγει [τα] 
Μυστήρια Πάσα��� или „Светлината на Праведния човек озарява 
всички тайнства…“�

292 Ibid�, p� 303�

293 Християнские реликвии в Московском Кремле� М�, 2000, 45–52�

294 Авторът на статията за ковчега И� А� Стерлигова смята, че „това 
вероятно са обозначения на епитети на Кръста; болшинството от тези 
букви имат и цифрово изражение, което говори, че в надписа е използ-
ван вид тайнопис���“� Ibid�, p� 46� Засега не мога да предложа четене на 
тези абревиатури�
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 17� Надпис върху антиминс от ХVІ в� в ризницата на манастира 
Симонопетра, Атон295: 

Разчита се: Τ[όπος] Κ[ρανίου] Π[αράδεισος γέγονε του] Α[δάμ] – 
„Мястото на черепа стана Рай за Адам“� В четирите краища на 
антиминса са изписани в медальони символичните думи, характе-
ризиращи евангелистите: “άδοντα” – „възпяващият“ (за св� Марко), 

“βοώντα” – „викащият“ (за св� Матей), “κεκραγότα” – „крещящият“ 
(за св� Лука) “και λέγοντα” – „говорещият“ (за св� Йоан)�

18� Надпис върху кръст енколпион-панагиорион от ХVІ в�296 от 
колекцията на манастира Ватопед:

На обратната страна в рамката на кръглия медальон, в който е 
изобразен св� Кръст, е изписано на църковнославянски началото 
на тропара „Господи силъ съ нами буди���“ от службата на Ве-
ликото повечерие� На гръцки тропарът е: “Κύριε των Δυνάμεων, 
μεθ’ ημών γενού άλλον γαρ εκτός σου βοηθόν εν θλίψεσιν ουκ 

295 Θησαυροί του���, σ� 490�

296 Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Γ. Pitarakis, B., Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, 
Κ., Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου� Εγκόλπια, ΄Αγιον ΄Ορος, 2000, σ� 188

 

 

ΙΣ        ΧΣ 

 

ΝΙ        ΚΑ 

 

Τ           Π 

Κ          Α 
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έχομεν”� Върху лицевата страна на енколпиона е изобразена св� 
Богородица с младенеца от типа Влахернитиса, което определя 
паметника като панагиарион�

19� Надпис върху кръст-реликварий от 1615–1616 г�297 от колекцията 
на манастира Ватопед:

На обратната страна: Σταυρός/ ο φύλαξ πάσ/ις της οι/κουμένης – 
„Кръстът (е) пазач на цялата вселена“� На обратната страна е из-
писано името на притежателя на кръста – архимандрит Дамаскин� 
По страничните стени на реликвария са изписани криптограмите: 
Τ[όπος] Κ[ρανίου] Π[αράδεισος] Γ[έγονεν] και Α[ρχή] Π[ίστεως] 
Μ[ωϋσέως, или Μυστηρίου] Σ[ταυρός] – „Мястото на (Адамовия) 
череп се превърна в Рай и начало на Мойсеевата вяра (или на 
Кръстното тайнство)“� На лицевата страна е изобразен силно 
стилизиран кръст, заобиколен с флорални елементи, и надписа 
ΙΣ ΧΣ/ ΝΙ ΚΑ� Прави впечатление, че в основата на изображението 
е изсечен потир – символ на жертвата Христова, или купел – мар-
киращ кръщението�

 20� Надпис върху новгородски енколпион-панагиарион от ХVІІ 
в� от колекцията на манастира Ватопед:

От предната страна е изобразено Разпятието с надпис ΙΣ ΧΣ, а в 
рамката около него е изписано на църковнославянски богородич-
ното величание „Чеснейшую херувимъ“ от Малкия молебен канон� 
На обратната страна на този капак е представена св� Богородица 
с младенеца, а около нея е изписано величанието „Достойно ест“ 
от същия молебен канон� Споменатите величания са и част от 
Богородичния Акатист� Върху задната страна на енколпиона е 
изваян кръстът на Христовата жертва със следните криптограми:

297 Ibid�, p� 216�
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Разчита се: „Цар Δ[όξη]Σ (гр� на славата) – Иисус Христос� Место 
лобно рай бистъ“� От другата страна на вътрешния капак е изо-
бразена сцената „Гостоприемство Авраамово“� Подобни кръстове 
се изработват в Новгород и през предходните ХV–ХІV в�298

21� Надпис от ХVІІІ в� върху правоъгълен стеатитов енколпион от 
ХІV в� от колекцията на манастира Ватопед:

Според четенето на Бриджит Питаракис на обратната страна 
пише: Α[ρχή] Π[ίστεως] Μ[ωσαϊκός] Σ[ταυρός] – Τ[ούτο] το [Ξύ-
λον] Δ[αίμονες] Φ[ρίπτουσι] – Τ[όπος] Κ[ρανίου] Π[αράδεισος] 
Γ[έγονεν] – Φ[ως] Χ[ριστού] Φ[αινεί] Π[άσι] – Θ[εού] Θ[έα] Θ[αύμα] 
Θ[είον]299 – „Начало на вярата (е) Мойсеевият Кръст� Това дърво 
гони демони� Мястото на (Адамовия) череп се превърна в Рай� 
Христовата светлина осветлява всичко300� Гледката на Бога (е) бо-
жествено чудо“� На лицевата страна е изобразена сцената Деисис�

22� Надпис върху кръст-енколпион от ХVІІІ в� в колекцията на 
манастира Ватопед301:

298 Ibid�, p� 232�

299 Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Γ. Pitarakis, B., Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, 
Κ., Opt� сit�, σ� 122� С подобни криптограми е и амулетът от 1720 г� на с� 
276–277.

300 Този надпис се появява за пръв път върху омофора на св� Никола 
в изображение от ХІV в� в манастира Хилендар, Света гора� Среща се и 
върху късносредновековни и поствизантийски плащаници�

301 Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Γ. Pitarakis, B., Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, 
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Върху лицевата страна е изобразен разпнатият Христос с препаска 
и поза, които свидетелстват за използването на западен обра-
зец� На обратната страна е представен само кръст със следните 
криптограми:

Царъ славы� Иисус Христос побеждава� Трост – Копие (отнасят се 
към оръжията на мъчението: тръстика и копие)� Глава Адамова“�

23� Надпис върху въстанически лъвчета от Панагюрище, 1876 г�

ЛБ: СВ: ИЛ: СМ – „Лъв Балкански, Свобода или Смърт“302�

ІІ. Надписи върху стенописни изображения на кръстове

1� Надпис на стенописите в църквата „Св� Архангели“, долепена 
до западната фасада на католикона в Бачковския манастир, като 
предлаганите дати се движат между ХІІ и ХІV в� Все още личат 
части от криптограми в дясната част: …Е Е и …И П Δ� Първата 
част със сигурност е “Εύρεν εύρημα εκ Θεού Ελένη”, което ми дава 
основание да смятам, че криптограмата е гръцка� „И“ най-веро-
ятно е обърнато “Ν” и в комбинацията на останалите букви П 
Δ би трябвало да се прочете [Τ?] Ν Π Δ = Σταυρός Νικά Πάντες 
(τους) Δαίμονες� Така се получава цялостен текст: „Елена намери 
находка от Бога, т�е� Кръста, който побеждава всички демони“�

Κ., Opt� сit�, σ� 286�

302 Атанасов, А. Участието на панагюрските занаятчии в Априлското 
въстание� – Българска етнография, 1976, № 3–4, с� 57�
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2� Надпис от църквата „Св� Климент Перивлептос“, Охрид, 1310– 
1311 г�:

Разчита се: „Дърво живоносно – Кръст Господен“�

3� Надпис от църквата „Св� Климент Перивлептос“, Охрид, 1310–
1311 г� (от двете страни на входната врата): 

Τ – буквата сама по себе си 
означава σταυρός –  кръст�303 

Разчита се: „Начало на вярата е Мойсеевият кръст“�

4� Надпис от църквата „Св� Климент Перивлептос“, Охрид, 1310–
1311 г� (от двете страни на вратата):

303 Millet, Opt� сit�, p� 184, N 543� Там съкращението е ΑΠΜΣ – Αδάμ 
πρωτοτόκος μετέστη σταυρώ – „Първородният гръх на Адам бе изкупен 
чрез Кръста“� Среща се за пръв път в Армения�

 

Ξ          Ζ                         Ξύλον      Ζωοποιόν (от химнографията)

C          K                        Σταυρός    Κυρίου
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Разчита се: „Христе победителю, Христе помагай!“, или „Христос 
побеждава, Христос помага“� Инвокации от типа на “Κύριε βοήθει” 
и “Θεοτόκε βοήθει” се срещат през цялото Средновековие главно 
върху предмети за лична употреба като пръстени, токи и пр� Те 
най-често се съкращават като ΚΒ или ΘΒ и вероятно са прототипът 
на всички по-късни криптограми около Кръста�

5� Надпис около кръст в конхата на южната стена на олтара в 
църквата „Св� Никола Орфанос“304 ХІV в� от едноименния среднове-
ковен манастир� В тази ниша около горната част на кръста се чете:

ІС ХС 
ΝΙ ΚΑ, а в по-широкото пространство е изписано: 
ΣΤ[αυ]Ρ[ό]Σ    Ι[ησο]Υ Χ[ριστο]Υ 
ΥΙΟΥ   ΤΟΥ Θ[εο]Υ

и в долния край около супеданеума:

Ε    Ω = Ελένη ωбрете 
Θ    Τ = Θεού  Т = Σταυρό

Предложено тук четене: „Иисус Христос побеждава� Кръст на 
Иисус Христос, Син Божий� Елена намери Божия Кръст“� Особено 
интересно е, че тук, както в енколпиона-панагиар от Хилендар 
(П� І), съществува комбинация на гръцки и старобългарски съ-
кращения на думи�

„Св� Никола Орфанос“ предлага и други кръстове с криптограми� 
Подобни декоративни кръстове са нарисувани и върху източната 
и западната страница на прозореца на южната стена на нартекса� 

6� Около първия кръст е написано: СΤ(ΑΥ)ΡΟС Ι(ΗСΟ)Υ Χ(ΡΙСΤΟ)
Υ ΥΙΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ305 = „Кръст на Иисус Христос, Син Божий“, 
което въобще не е криптограма, а изречение с епиграфски съкра-
щения� Следва другият израз ІС ХС ΝΙΚΑ, както и коментираното 
по-горе Ε Ω Θ Τ� 

304 Άγιος Νικόλαος Ορφανός� Οι τοιχογραφίες, Αθήνα, 2003, πίν� 100�

305 Ξυγγόπουλος, Α. Νεώτεραι έρευναι…, σ� 93�
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7� Отстрани на втория стенописен кръст е изписано отново без 
особени, още по-малко криптирани съкращения: Π(ΑС) ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΟС ΠΡΟСΚΥΝΕΙ СΤ(ΑΥ)ΡΟΝ Χ(ΡΙСΤΟ)Υ Τ(ΟΝ) ΤΗΜΙΟΝ 
(с грешка вместо ΤΙΜΙΟΝ) = „Всеки християнин се покланя на 
Честния Христов Кръст“, и ΙС ΧС ΝΙΚΑ� Има и друг кръст на 
страницата на южния прозорец на западната стена на нартекса, 
където е изписана известната криптограма Ф Х Ф П306�

8� Земенска църква „Св� Йоан Богослов“ от ХІV в� акроними и 
криптограма около кръстове, вписани в медальони307� В левия 
медальон е изписано съкращението ІС ХС Ν Κ (= ΝΙΚΑ), а върху 
десния отново ΙС ΧС и криптограмата: Φ Χ Φ Π (Φως Χριστού 
φαίνει πάσιν)�

9� Таблица на срещаните в България през ХV в� криптограми 
според класификацията и четенето им по Х� Андреев, изключ-
вайки ІС ХС ΝΙΚΑ: 

АПМС – Αρχή Πίστεως Μυστηρίου Σταυρός 
ΑΧΧΠ – Αρχή Χριστού Χριστιανικής Πίστεως? (отсъства при 
Покровский) 
ББББ – Бичь Божий Биетъ бесы 
ДДДД – Древо Доброе Диаволу Досада 
ΔΧΤΘ – Δόξα Χριστού Του Θεού? 
ΕΓΧΛ – Елена Господа Христа любитъ 
ЕЕЕЕ – Ελένη εύρε ελέους έρεισμα (други варианти по Покров-
ский) 
ΘΘΘΘ – Θεά Θεού Θείον Θαύμα308 
КККК – Крестъ Крепостъ Константину Къ вере 
МЛРБ – Место Лобное Рай Быстъ 
ОООО – Оружие Одоления Оградитъ Обреченикы = всъщност е 
ΩΩΩΩ (Мутафов, 2008 г�)
ПППП – Пою, Почитаю, Поклоняю ся Подвижно 
РРРР – Ρητώς Рήτορες Рητορεύουσι Рήμα 

306 Ibid�

307 Мавродинова, Л. Земенската църква� История, архитектура, живопис� 
С�, 1980, с� 101; Смядовски, Ст. Надписите към Земенските стенописи� 
С�, 1998, ил� 58, 72–73� Дори в публикацията на Смядовски гръцките 
четения на медальоните са предадени с грешки и всичко е определено 
като криптограма�

308 Въпреки това Х� Андреев цитира друго четене по Syn� CP, col� 897�3-
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СССС – Словомъ Съпасетъ Сего Славящихъ 
ТКПГ – Τόπος Κρανίου Παράδεισος Γέγονε 
ΤΤΔΦ – Τούτο τον Τύπον Δαίμονες Φρίττουσι 
ΦΦΦΦ – Φίλε, φέρε, φάγε, φεύγε? – „Приятелю, донеси, яж и си 
тръгни“ 
ΦΧΦΠ – Φως Χριστού Φαίνει Πάσιν 
ΧΧΧΧ – Χριστός Χάριν Χριστιανοίς Χαρίζει 
ЦЦЦЦ – Цесарскый Цветъ Црькъви Цвьтетъ 
+ 
ΡΙ ΜΣτ = Ρύστης Ι[η]μών Μωησέως/ Μυστηρίου Σταυρός или 

„Избавител Ни (е) Мойсеевият Кръст“ от Кремиковци (Мута-
фов, 2008 г�)�

Недоумение предизвиква криптограмата от с� Бобошево ФФФФ, 
разчетена като „Приятелю, донеси, яж и си тръгни“, защото не 
се свързва със символиката на Кръста, а и няма паралели с други 
подобни криптограми� По-скоро бих предложил да се чете: Φως 
[Χριστού] φαίνει, φυλάττει, φρίττει [πάσιν] = „Светлината (на 
Христос) озарява, пази и отбъсква (всичко зло)“ по аналогия с 
известните: Φως Χριστού Φαίνει Πάσιν/ Σταυρέ Φυλάτε/ Δαίμονες 
Φρίττουσι�

10� Надпис до изображението на св� Йоан Каливитис от църквата 
на св� Кръст, с� Агиасмати около Платанистаса, Кипър, 1494 г�309:

6 “επείθεις εν τω τέλει και σφραγίδας γράμμασιν εβραϊκαίς σημανθείς 
επτά, αίτινες μεθερμηνευόμεναι τούτο δηλούσι Θεού θεαθέν (vel θεών) 
θείον θαύμα”�

309 Stylianou, A., Judith A. Stylianou� The Painted Churches of Cyprus� Trea-
sures of Byzantine Art� London, 1985, p� 210, ill� 120� Авторите само публи-
куват снимка на паметника, но не предлагат варианти за разчитането 
на абревиатурите� Това се прави за пръв път тук�  Според А� Стилиану 
църквата на св� Кръст е украсена със стенописи от зографа Филип Гюл и 
има силни западни влияния предимно в иконографската програма: сце-
ните „Разпятие“, „Намиране на св� Кръст“, особено популярни на Запад 
в кръстоносния и посткръстоносния период� Същият майстор рисува и 
в църквите в с� Палиохорио, описана по-долу, и в църквата „Св� Мамас“ 
в с� Лувара на о� Кипър� Посочените по-ранни примери от Охрид и Гър-
ция показват обаче, че произходът на подобна иконография на кръста 
не е западен, както твърди Стилиану� Подобна иконография неизменно 
се свързва с житийните цикли на св� св� Константин и Елена в изкуството 
на средновизантийската епоха� Те са сравнително редки за православ-
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Разчита се: „Кръстът Господен, Честният Кръст на Иисус Христос, 
сина Израилев, побеждава� Христовият Кръст (е) Господният агнец� 
Честен знак (е) на неописуемото дърво“� Последното (Τίμιος τύπος, 
άγραφος ράβδος) е по св� Андрей Критски310� 

11� Надпис от църквата „Преображение Господне“, с� Палиохорио, 
второ десетилетие на ХVІ в�311:

 

ното изкуство и се наблюдават в контактни зони през ХІV–ХVІ в� Такива 
цикли има в църквите на о� Крит: „Св� Георги“ и „Св� Константин Пиргу, 
Монофизит“ (1314–1315 г�), в „Св� Константин“, с� Критса от 1354–1355 г�, в 

„Св� Константин Авду Педиадос“ от 1445 г� Тези паметници са декорира-
ни през ранния период на венецианското владичество� Оцелели са също 
фрагменти от житието на двамата светци в църквите „Св� св� Константин 
и Елена“ в Охрид, втора половина на ХІV в�, в с� Киперунда на о� Кипър, 
в „Св� Никола Дебърски“ от 1517 г� в Баня Прибойска и пр� Вж� Η εύρεση 
και η ύψωση του Τίμιου Σταυρού σε τρίπτυχο του Κλοντζά, Αντίφων, Θεσ-
σαλονίκη, 1994, σ� 478 с подробна библиография�

310 Patrologia Graeca, t� 97, 1020–1021�

311 Stylianou, A., Judith A. Stylianou, Opt� Сit�, p� 268, ill� 158� Авторите 
само публикуват снимка на паметника, но не предлагат варианти за 
разчитането на абревиатурите� Това се прави за пръв път тук�  
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Четене:

IC    XC 
[o] Ιησούς Χριστός

 
Υ     Θ 

[o] Υιός Θεού

 
Ν[ι]    Κ[ά]

Φ       ΧΥ 
Φως       Χ[ριστο]ύ 

------------------ 
Φ        Π 

Φανεί Πάσιν
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Разчита се: „Иисус Христос, Синът Божий побеждава� Светлината 
на Христос осветлява всичко“312�

X X X X 
- Χριστός Χριστιανοίς χαρίζει χάριν�  
Разчита се: „Христос дарява благодат на християните“313�

E E E E – трябва да е едно от следните:    
- Ελένη εύρεν εύρημα ελέους�  
Разчита се: „Елена откри находката на благодатта“314� 

- Ελένης εύρεσις Εβραίων έλεγχος�   
Разчита се: „Откриването (на св� Кръст) от Елена е позор за 
евреите“315� 
- Ελένη εδόθη εύρεμα εκ Θεού� 
Разчита се: „Откритието бе дадено на Елена от Бога“316�

Τ      Τ           Τ   Ξ   Λ  Δ 
Τούτο [είναι] το        Τίμιον Ξύλον λυτρώσεως [των] δούλων

 Χ     Μ          ΣΤ    Τ 
[του] Χριστού [του] Μεσσίου/ Μεγαλόδωρου�   Σταυρού Τόπος

 Χ   Τ          Τ    Κ 
[είναι του] Χριστού Τάφος [και] Τόπος Κρανίου

Разчита се: „Това е Честното дърво на спасението на Христовите 
раби, на Христос, на Месията (или на Щедрия)� Мястото на Кръста 
е гробът на Христос и място на (Адамовия) череп“� Последният 
ред на такива надписи обикновено се отнася към черепа на Адам, 
но тук е обогатен� Често се среща и по-горната криптограма: Τούτο 
[το] Κρανίον Παράδεισος γέγονε (Вж� П І�)� 

312 За последното вж� Spitring, G. Lexikon byzantinisch-christlischer Symbole� 
Munchen, 1989 – статия Kreuz�

313 Вж� Приложението с надписи по Н� Покровский в тази статия�

314 Millet, Pargoire, Petit� Recueil des inscriptions chretiennes de Mont Athos� 
Paris, 1904, p� 64, N 212�

315 Вж� Приложението с надписи по Н� Покровский�

316 Jerphanion, G. Le manuscrit syriaque N 559 de la bibliotheque Vaticane� 
Vatican city, 1940, p� 224, 5� За пръв път този надпис се явява върху 
изображение на кръст в ръкопис от ХІІ в�
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12� Над вратата за притвора на параклиса „Св� Параскева“ към 
църквата „Св� арх� Михаил и Гавриил“, с� Арбанаси, от ХVІІІ в�317, 
се забелязва следното:

В странѝците на вратата:

ляво   - орнамент 
дясно - кръст с криптограми:

Разчитане: Αρχή Πίστεως Μωσαϊκός Σταυρός, Φως Χριστού Φαίνει 
Πάσιν, Ιησούς Χριστός Νικά, Ελένη εύρε ελέους έρεισμα, Σταυρός 
Σταυρός Σταυρός Σταυρός Σταυρός Κυρίου, Χριστός χάριν χριστια-
νοίς χαρίζει, Τούτο τον Τύπον Δαίμονες Φρίττουσι, Τόπος Κρανίου 
Παράδεισος Γέγονε� Другаде не съм срещал петкратното повторе-
ние на , но то едва ли може да се прочете по друг начин освен 
като Σταυρός Κυρίου или Σταυρός Σ(ω)τ[ηρίας] Κυρίου� 

13� През 1770 г� върху западната врата на трапезарията на манастира 
Ставроникита на Света гора е инкрустиран със седеф върху дърво 

317 Ibid�, c� 195 – криптограмата не е разчетена в публикацията�
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кръст, около който са изписани ІС ХС ΝΙΚΑ, ΦΧΦΠ, ΕΕΕΕ, ΧΧΧΧ, 
ΡΡΡΡ, ΤΚΠΓ318, кореспондиращи с украсата на вратата, водеща 
към параклиса „Св� Йоан Предтеча“319� На последната врата е 
изписано само ІС ХС ΝΙΚΑ�

ІІІ. Криптограми от ръкописната и старопечатната 
традиция

1� Във Vaticanus Gr� 463 със „Слова на св� Григорий Богослов“ от 
1063 г�, където се среща криптограмата АПМС, разчетена от По-
кровский: „Αδάμ Πεπτοκώς (Πρωτόπλαστος) Μετέστη Σταυρό = 
Адам падший (или первозданый) востал крестом“� В ръкописа има 
шест миниатюри, представящи кръстове с криптограми в ъглите� 
Три от тях са с популярното ФХФП, една е само с палеографското 
nomen sacrum IC XC, а последната е ФС ΖΗ – най-вероятно тук 
става дума за словосъчетанието Φως ζωή[ς] – „светлина на живота“ 
или само за акроним на думите φως и ζωή, както е на надписа 
върху кръст-реликварий от ХІІ–ХІІІ в� в Музея на византийската 
култура, Солун320�

2� Псалтир № 84 от 1370 г� с ФХФП и приписка с годината и името 
на книжовника Йов321� 

3� Райковото четвероевангелие от ХІV в� (Сигн� ІІІ в 23, Загребска 
академия на науките), където се чете ІС ХС ΝΙΚΑ, ΤΚΠΓ и ΑΠΜС�

4� Сборник със слова на св� Исаак Сирин от третата четвърт на ХІV 
в� от библиотеката на Хилендар № 395, на л� 28а се чете ЕΩДЧКГБП, 
което Караджова разчита като: „Елена ωбрете древо честно крест 
Господен� Боже помилуй“322�

318 Публикувани и разчетени без датировка на паметника в Porphyre, 
P. II� 2� 180; Millet – Pargoire – Petit, Op� cit�, p� 64�

319 Χατζηδάκης, Μ. Ο κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης� Οι τοιχογραφίες 
της Ι� Μονής Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος, 1997, σ� 61�

320 Καθημερινή ζωή���, σ� 504�

321 Караджова, Д� Ор� сit�, с� 424�

322 Ibid�
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5� Ръкопис ІХ� F� 10� от ХV в�, НМ – Прага: Рецепта: „Против малария 
преди всичко напиши с вода от светото Богоявление: „Лобното 
място рай ще стане, че щом се издигна дървото на кръста, веднага 
израсна гроздът на живота; на Тебе, Спасителю, слава на Тебе за 
нашата радост!“� Напиши това на блюдо и в тая водица направи 
апомиризмо323 и умий лицето му���“324� Това вероятно показва, че 
съкращението, или акролексо МЛРБ = ТКПГ, срещано под изо-
браженията на кръста, не било тайна дори за народните лечители 
още на прага на Късното средновековие�

6� Празничен миней от 1538 г�, отпечатан от Б� Вукович във Венеция: 
ЦС, ІС ХС ΝΙΚΑ, ΕΩΔЧКХ, МЛРБ, ХХХХ, КККК, ЦЦЦЦ, ВВВВ, 
ББББ, ДДДД, ΝΝΝΝ, ЧЧЧЧ, СССС, РРРР, ПВ, ПППП�

7� Препис на Синтагмата на Матей Властар, направен от през-
витер Йоан през 1540 г�, № 43 в НБ в Белград, където на л� 178б е 
нарисуван осемконечен кръст с криптограмата ЕΩДЧК, а около 
средната греда е изписана формулата ІС ХС NIKA325�

8� „Часословец“, издаден от Яков Крайков във Венеция през 1566 
г�326, който вероятно служи за модел на цитирания по-долу „Аба-
гар“� Там криптограмите са: ЦС, ІС ХС ΝΙΚΑ, ΕΩДЧКХ, СХ, ХХХХ, 
КККК, ЦЦЦЦ, ВВВВ, ББББ, ДДДД, ΝΝΝΝ, ЧЧЧЧ, СССС, РРРР, 
ПППП, МЛРБ, ПВ�

 9� Словенски „Абагар“ от края на ХVІ – началото на ХVІІ в�327, ком-
позицията на кръста е сложна: вместо главата на Адам в основата 
му са изобразени св� св� Константин и Елена, заради което и мно-
гообразието на криптограми е по-богато� Включени са още ІΝЦІ, 
ЦС е изписано като Царъ Славы, а по-надолу: СХКТ, ПГВ, ГА и ГГ�

10� В два Требника от ръкописната сбирка от ЦИАИ под № 940 
и 944 от ХVІІ в�, произхождащи от с� Батошево, Габровско, има 
заставка, с която започва чинът за водосвет (л� 29 а – №  944 и л� 46 

323 Лековито магическо заклинание� Среща се и апомиро�

324 Новакович, Ст. Примери книжевности и jазика� Београд, 1909, с� 507�

325 Ibid�, с� 425�

326 Атанасов, П. Яков Крайков� Книжовник, издател, график от ХVІ в� С�, 
1980, ил� 43�

327 Medakovic, D. Stari srpski drvorez, Beograd, 1964, ill� 30�
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б - № 940) с изображение на квадратен кръст, обрамчен с виещи 
се ластари и други растителни орнаменти328� В четирите празни 
полета на кръста са изписани и криптограми, похвали на Честния 
кръст: МЛРБ, СССР – спасе сети сатане стръти, ВВВВ – велие ве-
селие вероущим вамь, ДДДД – добро древо диаволу досада и т�н�

11� В края на евангелието на Йоан в молдовско четвероевангелие 
от 1643 г�, под № 13, в библиотеката на Румънската академия 
на науките329, по-голямата част от славянските криптограми се 
срещат в досега известните ни паметници (ББББ, ВВВВ, ХХХХ, 
ДДДД, ЦЦЦЦ, ПППП), но друга част са нетипични� Последнште 
са разчетени от Д� Караджова: ТК ДК – Τόπος Κρανίου, или „Трост, 
копие� Древо крестоне“; СВ предлага да се чете „спасение верним 
(или верующим)“, ЖЛ – „жертва (или живот) людем“, МБ – „евен-
туално „Мир Божий“ и ДЖ СМ – „Древо жизни спасение миру“�330

12� Апокрифен молитвеник под № 273 в НБКМ, където се четат: 
ФХФП, ΝΝΝΝ, ББББ, ІС ХС ΝΙΚΑ, МЛРБ, К Т, ПППП, СССС, ІС 
ХС ΝΙΚΑ, МЛРБ331�

13� Молитвеник, написан от поп Живан, намиращ се в Загребската 
академия на науките (Сигн� І б 140), с криптограмите около три 
кръста, които Д� Караджова подрежда така: ΝΝΝΝ, CCCC (първи 
кръст), IC XC NИKA, МЛ РБ, СХ ПВ (втори кръст), IC XC NИKA, 
МЛ РБ, ББББ, ПППП (трети кръст)�332

14� Таблицата-амулет от втората половина на ХVІІ в� в ЦСВП „Иван 
Дуйчев“, № Cod� D� Slavo 30, съществуват шест кръгли печата, зао-
биколени с графеми, четири от които притежават и изображения 
на Голготския кръст� Сред тях Д� Караджова разпознава А (алфа), 
Ω (омега), І, N (начало), Ко (конец), както МЛ РБ�

15� Ръкописен свитък с апокрифни молитви от сръбски произход 
от края на ХVІІ в� – началато на ХVІІІ в� от ЦСВП, № Cod� D� Slavo 

328 Христова, Б., Български ръкописи от ХІ – ХVІІІ в�, запазени в България 
– своден каталог� Т� 1� С� 1982, 205–216�

329 Яцимирский, А. И. Ор� cit�, c� 35�

330 Ibid�, 426–427�

331 Ibid�, 427�

332 Ibid�
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31�333 Д� Караджова предлага следните четения на криптограмите 
около шестконечен Голготски кръст: КЦ СТ (Копие, трост + Царъ 
Славы), КТ ГА (Κρανίου Τόπος + Голова Адама), ПВ като част от 
СХ ПВ „Свет Христов просвещает всех“334� В края на същия амулет 
е представен и Соломоновият печат-пентакъл, наричан и маги-
чески квадрат, където след подредба трябва да се чете известното 
латинско ТЕNЕТ ([кръстът] владее) като в П І� 7� Този заклина-
телен печат е предназначен да предпазва от ухапване на бясно 
куче� В други заклинания против нечестив дух, „горски болести“, 
срещу вещици и треска (грозница) от същия амулет Караджова 
разчита ДС (Дух Святий), ВВ (Всем Верним), ВВ (Возвращение В 
(рай), ДДДД (Древо Добро� Досада Диаволу), ББББ (Бич Божий 
Биет Беси), АВ СВ (Адам Воставший Спасител Воскресший), БВ 
ВБ (Бог Возвещает Велию Благодат), ДДБД (Древо Добро Бич 
Диаволу) и пр�335

16� Празничнен миней от втората половина на ХVІІ в�, преписан 
вероятно от даскал Филип от с� Аджар336� Тук цитирам само раз-
четените от Д� Караджова криптограми около Аджарския кръст:

ΝЦВХ ВΝΝ (Началствует цар возшед Христос вознесе се на 
места надежда)  
ΝΝΝΝ (Нощи неведения нужне низлагател) 
СЦХ (Славя Царю Христу) 
ТБД (Три богатное древо) 
ДЖС (Древо жизни спасения) 
ΩΩС (Оружие одоление силное) и пр�

17� Сборник с предсказания и гадания от Софийската народна 
библиотека, № 1441, съставен от Димитър Попсимеонов през ХІХ 
в�: IC XC NИKA, ΑΠΜΣ, ΦΧΦΠ, ΕΕΕΕ, ΣΣΣ ΣΣΚ337�

333 Дуйчев, И. Един ръкописен свитък с апокрифни молитви и 
заклинания� – В: Старобългаска литература� Изследвания и материали, кн� 
1� С�, 1971, 157–166 (без разчитане на криптограмите)�

334 Караджова, Д. Ор� cit, 429�

335 Ibid�, 430–431�

336 Ibid�, 418–419�

337 Ibid�, 428�
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18� Католическата формула ROТAS ОPЕRА, вписана в квадрат, в 
който се чете криптолексо ΤΕΝΕΤ по хоризонтала и вертикала, 
трябвало да се запише от знахаря на ябълка, която после да изяде 
болният от треска според препоръките на Лековника от 1848 г� на 
Лазар Кефалов от Тетевен

ІV. Надписи върху изображения на кръстове от икони 
и други предмети на култа

 
Гръцки по П. Успенский и Мийе

1� IΧΝK = Ιησούς Χριστός Νικά� 
2� ΦΧΦΠ = Φως Χριστού Φαίνει Πάσι� Porphyre: φαίγγει 
3� ΤΚΠΓ = Τόπος Κρανίου Παράδεισος γέγονε� Porphyre: εν Γολ-
γοθά 
4� ΤΤΤΤ = Τούτο το σημείον ταράττει τους δαίμονας� 
5� ΘΘΘΘ = Θεού Θέα Θείον Θαύμα� 
6� ΕΕΕΕ = Εύρεν εύρημα εκ Θεού Ελένη� 
7� ΧΧΧΧ = Χριστός Χριστιανοίς Χάριν χαρίζει/ Χριστός χριστιανοίς 
χαρίζεται χάριν/ Porphyre: χαρίζει 
8� ΑΠΜΣ = Αρχή Πίστεως Μωσαϊκός Σταυρός� 
9� ΚΚΕΝ = Κωνσταντίνε κράτιστε εν τούτω νίκα� 
10� ΣΦΟΤ = Σταυρὲ φύλαττε ὅλον τὸν κόσμον� 
11� ΡΡΡΡ = Ρητώς ρήτρες ρητορεύουσι ρήμα/ Porphyre: Ρύστης 
ρύσει ρήσους ρύει� 
12� Х Δ Κ = Χριστός Δίκαιος Κριτής (икона „Св� арх� Михаил“ от 
ХІV в�, Византийски музей, Атина) (добавено от Мутафов, 2008 г�)

 
Според използваните по сръбските земи надписи през 
ХVІІ в. по азбучен ред338:

ББББ – „Бильгъ Божiй биетъ беси“� 
ВВВВ – „Веруюштимъ въ (Него) велие веселие“� 
ДЧКХ – „Древо Честнаго Креста Христова“� 

338 Ракић, З. Радул српски сликар ХVІІ века� Нови Сад, 1998, 50–51�



140

ЕΩД – „Елена ωбрете древо“� 
IC XC – Ιησούς Χριστός� 
МЛРБ – „Место лобно рай бистъ“� 
ΝΙΚΑ – νικά (гр� побеждава)� 
НННН – „Невидими непостижими неизглагомами неизчезни“� 
ПВ – „Путъ въ Рай“� 
ПППП – „Пою, посклоняюсŻ, почитаю подножие“� 
РРРР – „Радостъ речена роду реченому“� 
СССС – „Спасъ содела сень Сатанъ“� 
ЦС – „Царъ Славы“� 
ЦЦЦЦ – „Царски цветъ црквамъ цветимъ“� 
ЧЧЧЧ – „Часна честъ часнимъ человıкомъ“� 
ХХХХ – „Христова хоругви християномъ хлава“ и др�

 
Според руските иконописни подлинници339 от ХІХ в. по 
азбучен ред:

ББББ – „Бичъ Божий биетъ бесы“� 
ВВВВ – „Всемъ вернымъ возвращение въ (рай)“ или „Велие 
веселие верующихъ въ (Тя)“� 
ДДДД – „Древо даруетъ древнее достояние“ или „Древо добро 
досада дияволу“ = срб� „Добро древо дiяволу досада“� 
КККК – „Крестъ крепостъ Константину къ (вере)“ = срб� „Крестъ 
крепостъ Константину къ (верı)“� 
ПППП – „Подаетъ поклоняющимся паки по роду“ = срб� „Пою, 
поклоняюсŻ, почитаю подножие“� 
ОООО – „Обретельный обретатель обретенъ, обретеся (Еленою 
отъ Бога)“ или „Оружие одоления ограждаетъ обручники“� 
СССС – „Слово спасетъ сего славящихъ“� 
ХХХХ – „Христова хоругви християномъ хлава“� 
ЧЧЧЧ – „Честная честъ чтущимъ человекомъ“ и др�  

 

339 Подлинник иконописный� М�, 1998, с� 14� Важно е да се отбележи, че т�нар� 
криптограми не съществуват в познатите ми иконографски наръчници 
на гръцки език� Такива не се откриват и в българските ерминии от ХІХ в�
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Криптограми и акроними предимно от късната руската 
традиция по И. Бенчев340:

АГ = „ангелъ Господень“� 
ББ = „Богъ предвечный бесов губитель“ или „благочестивымъ 
хранитель, бесовъ прогонитель“� 
ББББ = „бичъ Божий биетъ бесы“� 
ВВВВ = „всей вселенной возвещаетъ веру“� 
ВВВВ = „всемъ вернымъ возвращение въ (Рай)“� 
ВВВВ = „возвращение вечное вернымъ въ (Рай)“� 
ВВВВ = „велие веселие въ (него) верующимъ“� 
ВВВЦВН = „видимъ верно великого Царя, висящего на дереве“� 
ГА = „голова Адамова“� 
ГГ = „гора Голгофа“� 
ДДДД = „древо дарует древнeе достояние“� 
ДДДД = „древо добро досада диаволу“� 
ДДНЯ = „этимъ древомъ спасение намъ явися“� 
ДПДНЯПЦВНП = „днесь превелие древо намъ явися, понеже 
Царь вечный на немъ пригвоздися“� 
ЕОДЧ = „еврейский родъ осуди Тя на разпятие“� 
ЕОДЧ = „древо орошено кровью боготочною, Человеколюбче, 
падшего Адама воздвигни еси“� 
IНС ХС = Иисусъ Христосъ� 
IНЦИ = „Иисусъ Назареин Царь Иудейский“� 
К = копье� 
КАС = „кресть ангеламъ слава“� 
КБЯ = „кресть бесамъ язва“� 
КВУ = „кресть вернымъ утешение“� 
KKKK = „кресть крепостъ Константину къ вере“� 
ККЦ = „кресть красота церковная“� 
КТПВ ИВТС = „кресту Твоему поклоняемся, Владыко и Воскре-
сение Твое славимъ“� 
КХВВ = „кресть Христовъ возвещаетъ Воскресение“� 
КХВВККЦКЦДКВУ КАС КБЯ = „крестъ хранитель всей вселен-
ной, крестъ красота церковная, крестъ царямъ держава, крестъ 
вернымъ утешение, крестъ ангеламъ слава, крестъ бесамъ язва“� 
КЦД = „крестъ царямъ держава“� 
МЛРБ = „место лобное рай бысть“� 

340 Bentchev, I. Monogramme und Akronyme als…



142

ММММ = „Моисейский жезлъ – прообразъ честнаго креста, 
Моисей море раздели, Моисей Амалика победи, Моисей змия 
вознеси на древо“� 
ММММК = „Много бо можеть моление матернее ко благосер-
дию Владыки“� 
НИКА (гр� побеждава) = „На кресте Искупи Кровию Адама“� 
НИКА = „Никакоже царствию его несть конца“� 
ННН = „нощи неведения тьму низлагаетъ“� 
ННСБ = „невидимая непостижимая сила Божия“� 
ООКЦЕ = „обретенъ от Бога крестъ царицею Еленою“� 
ОМО = „оружие миру одоление“� 
ППП = „пойте, почитайте, покланяйтеся“� 
ПППП = „пою, почитаю, поклоняюся подножию (Креста)“�
ПППП = „пречистыя Твоя длани на древе вознесе���, покаяние 
ми даруй слезное, помилуй мя и спаси и прости мя, помяни мя, 
Господи, во царствий Твоемъ“�
РРРР = „радуйся християнский родъ, радуйся креста образъ, 
неописанный и многоименитый, радуйся кресте всесвятый и 
всевсесильный, радуйся, хранителю жизни нашей Господень 
кресте многопетый“�
РРРР = „радуйся древо жизни, радуйся скиптре святой Хри-
стовъ, радуйся слава небесная, радуйся царей похвала“�
РРРР = „реченному роду радости ради“�
СВНВ = „содержай вся на древе висяй“�
СВВН = „содержай вся висяй на древе“�
СНЪ БЖИ = „сынъ Божий“�
CНЪ БЖIЙ = „сынъ Божий“�
СССС = „Светъ (Спасъ) сотвори сеть сатане“�
СССС = „слово(мъ) спасаетъ его славящихъ“�
СССС = „светъ Христовъ светитъ всемъ, сила крестная, сила 
десница Вышнего“�
Т = трость�
ХХХХ = „Христовы хоругви христианомъ хвала“�
ХХХХ = „Христосъ царствуетъ, Христосъ защищаетъ насъ, Хри-
стосъ победить врага, Христосъ одоле ада“�
ЧЧЕЧ = „честно чтущимъ Его человекомъ“�
ЧЧЧ = „честный крестъ – образъ неописанный и многоимени-
тый, честный крестъ – древо пребогатое, честный крестъ – все-
святый и всесильный“�
ЧЧЧЧ = „честная честь чтущимъ Тебя человекомъ“�
ЦБП = „Царь Богъ превечный“�
ЦРЪ СЛВЫ = „царь славы“�
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ЦЦЦЦ = „Царь небесныхъ, Царь земныхъ, Царь и преизпо-
нихъ“идр�

- Криптограми върху гръцки кръстове от ХІV–ХІХ в� по Н� 
Покровский341:

341 Покровский, Н. Евангелие в памятниках иконографии� М�, 1912�
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V. Надписи върху Богородични изображения от Х–ХVІІІ в. 
по И. Бенчев342:

342 Bentchev, I. Zur Beschriftung der Ikonen� – Іn: Мосховия� Проблемы 
византийской и новогреческой филологии� К 60-летию Б� Л� Фонкича� М�, 2001, 
107–120� Разбира се, тук не може да става дума за акроними и криптограми, 
а за съкращения на надписи над Богородични изображения само в руската 
традиция� Те са интересни предимно с декоративната си стойност и се 
родеят със заставките в палеографията�
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VІ. Надписи върху поствизантийски надгробни паметници

1� Криптограми около разцъфнал кръст от ковчега на св� Йоан 
Рилски, ХV в�, католикон на Рилския манастир: ІС ХС/ ΝИ КА/…
МЛ РБ ОО/ МЛ РБ ДД/ ВВ ПП/…КК/…СС/…ΩΩ���/ …ДД…/ПП…/… 
За тях Гергова предлага частично четене под линия: „Исус Христос 
победи (– неправилно – „побеждава“)/ Место лобное рай бист; 
Оружие одоления ограждает обручники/ Древо дарует древнее 
достояние или Древо доброе дяволу досада/ Верующим велие 
веселие или Всем мелным возвращение в рай/ Пою поклоняюся, 
почитаю подножие/ Крест крепост Константину к вере/ Спас соде-
ла сень Сатане или Слово спасен сего славящих“343� Пропусната е 
криптограмата ΩΩ���/, която може да се разчете като „Обретельный 
обретатель обретенъ, обретеся (Еленою отъ Бога)“�

2� Царибродски кръст „Св� Троица“ от 1781 г�, който, освен над-
гробен, е вероятно и оброчен344 поради формата и надписите си� 
Там надписите и криптограмите са следните: ц(ърква) + ЕVА СТА 
ТРоІЦА, ІС ХС ΝΙ ΚΑ, ХХХХ, ЧЧЧЧ, ЧЧЧЧ, ЕОДЧКХ, ХХХХ, КККК, 
ЦЦЦЦ, ВВВВ, ББББ, ДДДД, ММММ, МЛРБ, ЧЧЧЧ, СССС, РРРР, 
П�ПП�ПП�В, ЗЛАТКО ЕРЕИ ХРАМА, ΑΨΠΑ (1781 г�)�

3� Надпис върху надгробен кръст от 1781 г� в двора на църквата 
„Св� Никола“ в Елена:

343 Ibid�, с� 68, бел� 21�

344 Попова, Е., Н. Манолова, Царибродският кръст���
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Разчита се: „Иисус Назарянина Цар на Юдеите� Иисус Христос 
побеждава, Место лобное рай бисть“345� Отдясно на напречното 
рамо са изписани една под друга буквите ЕДКМ, а отляво ΩΛΚ� 
Те са разчетени от Ива Любенова като ЕΩДЧКХ, т�е� „Елена 
Откри Древо Чудотворное Кръст Христов“�

345 Съкращението ГА съществува и върху енколпион от ХVІІІ в� от 
манастира Ватопед Вж� Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Γ. Pitarakis, B., 
Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, Κ. Opt� сit�, σ� 286�
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Текстът на тази монография бе представен за хабилитационен 
труд през 2009 г�, а впоследствие не бе издаден по различни 
причини� Тук се предлага в оригиналния му вариант и без про-
мени, както бе рецензиран и одобрен от Висшата атестационна 
комисия� За улеснение на читателите и на издателя са използвани 
съвременните транслитерации на църковнославянските текстове, 
а в гръцкия епиграфски материал се предлага монотоничната 
система� Междувременно науката обаче се разви и бяха публи-
кувани и други текстове по темата� На читателите с отношение 
към проблематиката препоръчвам:

Moutafov, E. (2014): A Byzantine Monogram of a Lady on a Marble 
Capital from the Louvre� – In: RRHA, Serie BEAUX-ARTS, t� LI�P�, 
Bucharest, 169–175;

Moutafov, E. (2013): Typology and Semantics of Cryptograms and 
Acrolexa in the Orthodox East in the Byzantine and Post-Byzantine 
Period� – Initial� Vol� 1, 49–73;

Moutafov, E. (2013): Cross and Cryptograms on Molos Watermill 
(BU0076)� – In: Landscape and Interaction: The Troodos Archaeological and 
Environmental Survey Project� Cyprus, Eds� by M� Given, A� B� Knapp, 
J� Noller, L� Sollars and V� Kassianidou� Vol� 1, Glasgow, 219–222;

Moutafov, E., Rhoby, A. (2012): New Ideas about the Deciphering of the 
Cryptic Inscription in the Narthex of the Panagia Asinou (Phorbiotissa) 
Church (Cyprus)� – In: Medioevo Greco 12, Torino, 89–95;

ЕКЗОД

https://www.academia.edu/9834165/Moutafov_E._A_Byzantine_Monogram_of_a_Lady_on_a_Marble_Capital_from_the_Louvre._In_RRHA_Serie_BEAUX-ARTS_t._LI.P._Bucharest_2014_169-175
https://www.academia.edu/9834165/Moutafov_E._A_Byzantine_Monogram_of_a_Lady_on_a_Marble_Capital_from_the_Louvre._In_RRHA_Serie_BEAUX-ARTS_t._LI.P._Bucharest_2014_169-175
https://www.academia.edu/9834165/Moutafov_E._A_Byzantine_Monogram_of_a_Lady_on_a_Marble_Capital_from_the_Louvre._In_RRHA_Serie_BEAUX-ARTS_t._LI.P._Bucharest_2014_169-175
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Moutafov, E. (2011): Новооткрит криптограф от църквата на 
Арбанашкия манастир „Успение Богородично“ (Newfound 
Cryptograph at the “Dormition of Virgin Mary” Monastery in the 
Village of Arbanassi)� – In: Етрополската книжовна школа и българ-
ският 17 век� Sofia, 281–285;

Moutafov, E., Sabev, P., Tioutioundzhiev, I. (2011): Надписът от 
олтарната абсида на Търновската митрополитска църква „Св� 
св� Петър и Павел“ (The Inscription at the Altar Apse of the Veliko 
Tarnovo Metropolitan Church of Sts Peter and Paul)� – Art Studies 
Quarterly� Vol� 3, 32–42;

Moutafov, E. (2010): Криптограми и билингвизъм в Палеолого-
вото изкуство (Cryptograms and Bilingualism in Paleologian Art)� – 
Patrimonium, 3, Skopje, 251−261�

Други автори също публикуваха важни наблюдения върху право-
славната криптография след 2009 г�, където с различна конотация 
цитират вече издадените ми наблюдения:

Rhoby, A. (2018): “Das Licht Christi leuchtet allen” – Form und 
Funktion von Kreuzen mit Tetragrammen in byzantinischen und 
postbyzantinischen Handschriften� – In: Art Readings 2017 – Byzantine & 
Post-Byzantine Art: Crossing Borders, eds� E� Moutafov and I� Toth, 71–39;

Rhoby, A. (2017): Secret Messages? Byzantine Greek Tetragrams and 
Their Display� – In-scription� Available at: http://in-scription�edel�univ-
poitiers�fr/index�php?id=180;

Маркович, М. Иконографски програм наjстариjег живописа цркве 
Богородице Перивлепте у Охриду� Попис фресака и белешке о 
поjединим програмским особеностима� – Зограф, 35, 119–143 и др�
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Наричам тази финална част от настоящата книга ἔξοδος, както 
се е наричало последното действие на древногръцката трагедия, 
защото ситуацията в българската наука през последните години 
много напомня този жанр на драмата� Новият ЗРАСБ изисква и 
към вече състояли се процедури по хабилитация да се издават 
монографии с единствената цел да се придобие ISBN, без да от-
чита факта, че да се прилага закон от 2018 г� към събития от 2009 
г� е неправомерно, както и че източниците за финансиране на 
научни книги са крайно ограничени и обикновено недостатъчни�
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Summary60

 
Entering the new millennium gave rise to the self-confidence that 
anything and everything can be unveiled by our computerized and 
plastics-overwhelmed world� In this context the American Dan Brown 
in 2003 published a new tendency in the so-called “conspiracy theory” 
by means of his novel The Da Vinci Code61� With its 60 million circulation 
and translations into 44 languages this book hopes to reveal by means of 
literature arguments the Catholic Church’s plots and the concealing of the 

“truth” about Jesus� Hence still further neologisms, such as cryptex62, have 
been introduced in the language domain, and analyses of artifacts are carried 
out from the perspective of modern enigmatics and cryptography� All this is 
as much extravagant as it is indicative of the fact that human beings have 
always been striving to unriddle the past, and especially so when the past has 

60 This text that summarizes my work on cryptography was published as a separate 
article of mine in Initial� A review of Medieval Studies 1 (2013), 49–75�

61 Brown, D.  The Da Vinci Code (New York 2003)�

62 From Wikipedia, the free encyclopedia: The word cryptex is a neologism coined by 
the author Dan Brown for his 2003 novel The Da Vinci Code, denoting a portable vault 
used to hide secret messages� It is a combination of the words cryptology and codex; 

“an apt title for this device” since it uses ‘the science of cryptology to protect informa-
tion written on the contained scroll or codex” (p� 199 of the novel) – although actually 
a “codex” is a term for early forms of what would now be called a “book”, as opposed 
to a rolled “scroll”� It is claimed in the novel that the original design came from the 
secret diaries of Leonardo da Vinci, but this is apparently not based on fact: The 2004 
illustrated version of the novel fails to present any Leonardo sketch of such a device� 
Following the model of “codex” which pluralises as “codices”, “cryptex” might be 
thought to pluralise as “cryptices”� However, Brown uses the plural form “cryptexes” 
in his novel�
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to do with the mystics of religion, church, art, and the letter combinations, 
which contain an implied message or text� Michel Foucault has realized 
that a significant specific feature of the West-European style of thinking 
until the late sixteenth century was the perception that „the world is 
all covered with signs that need deciphering”63� This fact, however, 
continues being the feature differentiating a Christian-European from, 
for example, an Asian, for whom the sacrum is a given thing needing 
no decoding due to its lack of icons, its esoteric being and a priori 
agnostics� At the various levels of a culture, however, the signs may 
be interpreted in different ways and may carry varying knowledge 
of the world� On the other hand, because of our urge to encode our 
personal data we tend to automatically seek a similar intention also 
in the past generations� 

Science has long had the knowledge of familiar combinations of Greek, 
Ancient Bulgarian or Latin letters found on different objects designed 
mostly for cult purposes, such combinations being conditionally and 
generally called cryptograms� They have been deciphered, analyzed 
and published sporadically, because they have remained outside the 
specific scope of research interest, that is to say they are somewhere 
in-between philology, art and the Medieval para-ecclesiastic culture� 

My interest in such codes dates back to the same year I mentioned, 
2003, when I was asked by a colleague of mine to decipher some Greek 
cryptograms around crosses64 for an on-line publication� A year later 
my studies were summarized in an article65, however, it was far from 
satisfying my willingness to work on this subject in a wider context66� 
I have recently published also some articles about encrypted inscrip-
tions in Thessaloniki, the Republic of Macedonia and Cyprus67�

63 Foucault, M. Думите и нещата, (Sofia 1992), 75�

64 Bentchev, I. Monogramme und Akronyme als Ikonenaufschriften, 2006� 
Availabe at: http://www�icon-art�info/book_contents�php?lng=de&book_id=30�

65 Moutafov, E� Епиграфиката на Светия кръст и кръстът като епиграфски знак� – 
In: Trudove na katedrite po istoria i bogoslovie, ShU “Episkop Konstantin Preslavski”, 6, 
(Shoumen 2004), 230–247� 

66 Moutafov, E. Кръстове и криптограми от крепостните стени на средновековния 
Солун� – In: Izkustvovedski chetenia 2007, (Sofia, 2008), 145–148�

67 Moutafov, E. Cryptograms and Bilingualism in Paleologian Art� – Patrimonium, 
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So far my studies have shown that in most cases the so-called cryp-
tograms, acrolexa or acronyms are written around the cross and the 
tools that Christ was tortured with68� According to the opinion, which 
has existed so far, images of crosses with cryptograms appeared as 
early as in the Early Christianity times69, and they are present in the 
church mural-paintings repertoire in the Middle Ages acquiring 
particular popularity in thirteenth and fourteenth century70 on the 
Balkans, the Island of Cyprus and partly in the West� The interest in 
such epigraphy of the Cross persisted also in the years of the Ottoman 
domination71� The predominantly apotropaic significance of these 
crosses predetermined also their place in the mural paintings around 
the entrance of a temple, in the lunettes, around the windows and 

vol� 3, (Skopje 2010), 251–261 (in Bulgarian); Idem. Cross and Cryptograms on Molos 
Watermill� – In: Landscape and Interaction: The Troodos Archaeological and Environmental 
Survey Project, Cyprus, eds� by M� Given, A� B� Knapp, J� Noller, L� Sollars and V� Kas-
sianidou, vol� 1, Glasgow, 2013, 219–222; Moutafov, E., A. Rhoby. New ideas about 
the deciphering of the cryptic inscription in the narthex of the Panagia Asinou (Phor-
biotissa) church (Cyprus)� – Medioevo Greco, vol� 12, (Torino 2012), 89–95�

68 Покровский, Н. В.  Очерки памятников християнского искусства� М�, 1910; 
Idem, Евангелие в памятниках иконографии (М� 1912); Голубцов, А. Из истории 
изображений креста� М�, ч� 43; Голубинский, Е. Е. К нашей полемики со старобряд-
цами (М� 1905); Deschler, J.-P. Die Ikonenbeschriftung� – Hermeneia 2, 1990, 84–95 and 
4, 1990, 210–218; Daiber, Th. Die Randaufschriften der Ikone “Das Jüngste Gericht”� 
Eva Haustein-Bartsch, Das Jüngste Gericht� Eine Ikone im Ikonen-Museum Recklinghausen, 
Recklinghausen, 1994, 37–56; Гальченко, М. Г. Надписы на древнерусских иконах 
XII–XV в�в� Палеографический и графико-ортографический анализ (М� 1997); Daiber, Th. 
Aufschriften auf russischen Ikonen (= Monumenta Linguae Slavica Dialecti ceteris� Fontes 
et Dissertationes, Bd� XXXVII), (Freiburg i� Br� 1997); Bentchev, I. Zur Beschriftung der 
Ikonen� – In: Мосховия� Проблемы византийской и новогреческой филологии� К 60-летию 
Б� Л� Фонкича, Москва, 2001, 107-120; Гальченко, М. Г. Книжная культура� Книго-
писание� Надписы на иконах древней Руси, (М� и Ст�-П� 2001) and others� 

69 Actually the first known “cryptogram” is the Christogram (the Chrisma)  from 
a catacomb of Prissila in Rome and dates back to the third century A�D� In the fourth 
century Christ’s name started appearing spelt with the acronym ІХ, and only about the 
fifth century the widely known ΙС ХС appeared� See also the sources Eusebius, Vita 
Constantini, I, XXXI and Lactantius, De mont� persec�, XI�

70 Babić, G. Les croix a cryptogrammes, peintes dans les eglises serbes des XIIIe et 
XIVe siecles, Melanges Ivan Dujčev, (Paris 1979), 1–13� 

71 A cross with cryptograms, for example, was painted in 1588 in a niche for pros-
komidia at the Petkovitsa monastery in Froushka Gora� See Мирковиħ, Л. Манастир 
Петковица, Сремски Карловци, 1922, 30–31; Голубовиħ, Б. Зидно сликарство цркве 
манастира Петковице на Фрушкоj гори, ЗЛУМС 22, 1986, 115–116�   
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in the altar alcoves72� Besides in churches, the soteriological symbol 
with cryptograms appears also in works of applied arts, in manuscript 
illustrations, printed paper icons, printed books73, antimensions and 
tombstones74� The cryptograms are a kind of formulae consisting of 
several – most often 2 or 4 – characters, which form a sentence� It 
is considered that such formulae have been taken from apocryphal 
prayers, and in terms of their contents they most often praise Christ, 
his sacrifice, St� Constantine and St� Elena, the redemption of the 
original sin and the True Cross� 

 
There are two main terms in my study and this is how I interpret them:

Cryptogram

The word cryptogram, from the Greek κρύπτω – hide + γράμμα, το 
– character, letter, has the literary meaning of “a hidden character” or 
“a hidden letter”� The term of Greek origin, which by the way is not 
used in the Greek language75, translates as follows: „1� A written sign 
for cryptography; 2� What is written using such signs, cryptogram”76� 

72 Babić, G. Les croix a cryptogramme, 2�

73 Медаковиħ, Д. Графика српских штампаних књига ХV–ХVІІ в�, (Београд 1958), 
127, 131, ил� LIII-1, XXXIX-2�

74 The latter are a subject of this study as well, although they carry different semantics 
and are not part of the official art�

75 In Greek the phrase “letters of a monastic schema” are used as: Ἑρμηνεία των γραμμάτων 
του μοναχικού σχήματος:
1� IΧΝK = Ιησούς Χριστός Νικά�
2� ΦΧΦΠ = Φως Χριστού Φαίνει Πάσι�
3� ΤΚΠΓ = Τόπος Κρανίου Παράδεισος γέγονε�
4� ΤΤΤΤ = Τούτο το σημείον ταράττει τους δαίμονας�
5� ΘΘΘΘ = Θεού Θέα Θείον Θαύμα�
6� ΕΕΕΕ = Εύρεν εύρημα εκ Θεού Ελένη�
7� ΧΧΧΧ = Χριστός Χριστιανοίς Χάριν χαρίζει�
8� ΑΠΜΣ = Αρχή Πίστεως Μωσαϊκός Σταυρός�
9� ΚΚΕΝ = Κωνσταντίνε κράτιστε εν τούτω νίκα�
10� ΣΦΟΤ = Σταυρὲ φύλαττε ὅλον τὸν κόσμον�
Based on Ζαχαριάδη, N� Ἐμπειρίες από τον αμίλητο κόσμο του Ἄθω, Τόμος Α´, 
Πύργος Ἠλείας, 1998�

76 Речник на чуждите думи в българския език, (Sofia 1982), 454�
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Further on, again having the meaning of mostly cryptography or a 
way of deciphering information concealed in the Bible77, the word 
„криптограмма“ is used in Russian; this same word has been ac-
cepted by the Russian researchers, such as N� V� Pokrovskij78 and A� I� 
Yatsimirskij79 also as a term for the characters of interest to us, which 
are found repeatedly on church-art monuments� The term is accept-
ed also by the more recent scientists of still other traditions, such as 
the Canadian Duncan Fishwick80, the Serbian Gordana Babić81, and 
the British Ch� Walter82� In Modern Greek a synonym of this word is 
κρυπτογράφημα, το, which entered the language as a neologism from 
the English words cryptograph/ cryptogram and has been document-
ed as appearing for the first time in 184583� The use of cryptogams is 
called cryptography�

 
Acrolexo

Ακρόλεξο, το – ακρόλεξα, τα in Greek is formed from άκρος, ο – 
end + λέξη, η – word� This composite Greek word is most correctly 
translated as end (beginning) of a word, without being limited to 
designate only personal names or nouns� A brilliant and brief example 
of what is called acrolexo is the invocation КВ (Κύριε βοήθη) – “God, 
help!”, where only the initial characters of a noun and of a verb in the 

77 КРИПТОГРА́ММЫ (греч� κρυπτός – тайный и γράμμα – надпись, т�е� тай-
нопись)� БИБЛЕЙСКИЕ, зашифрованные тексты Писания� В одних случаях рас-
шифровка Криптограм библейских дана в самой Библии (напр� Дан 5), в других – 
разгадать их автор предоставляет читателям (напр�, Откр� 13:16 – 18)� – Bulletin 
of American Schools of Orient Research, 1963, № 170�

78 Покровский, Н. В. Очерки памятников, (М� 1910); Idem., Евангелие, (М� 1912), etc�

79 Яцимирский, А. И. К истории ложных молитв в южно-славянской письме-
ности� ІІ� „Похвала Кресту“ как молитва и толкования „крестных словес“ – ИОРЯС� 
Т� ХVІІ, кн� 3, (СПб 1913), 22–51�

80 Fishwick, D. An Early Christian Cryptogram? – CCHA, Report, 26, (Toronto 
1959), 29–41�

81 Babić, G. Op� cit�, 1–13�

82 Walter, Ch. The Apotropaic Function of the Victorius Cross� – REB, t� 55, (Paris 
1997), 193–215�

83 Μπαμπινιώτης, Г. Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα, 1998, 969�
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imperative are used� In the Greek language the term dates from the 
last century and it is not used in any other languages84� When using 
this word in the plural I preserve its Greek suffix: “acrolexa”, to make 
it evident that it is a foreign word� 

Generally, the terms used by researchers of cryptograms until now-
adays, are:

- of Greek origin; 
- neologisms, that is to say they are not found earlier than the 
beginning of the nineteenth century; 

- have been devised by scientists outside Greece in order to s 
erve the set of terms used by them; 

- we have no indication at all about what cryptograms were 
called in the Middle ages and in the Post-Byzantine period 
either in Ancient Greek, or Latin, or Old Bulgarian; 

- all such terms are pre-semanticized in other areas of knowl-
edge and life; 

- the words “cryptolexo”, “cryptоgraph” and “acrolexo”, in 
difference from “cryptоgram”, “cryptоgraphy”, “acronym”  
and “monogram”, are not used in other languages, but  
modern Greek; 

- in modern Greek the phrase “characters for the monastic 
schema” is used for cryptograms, in Russian they are called 

„крестные словеса“ (words on the Cross)�

The publishing and deciphering of cryptograms was initially the merit 
of Russian experts, who followed up to some extent from what had 
been already published from Mount Athos by P� Uspenskij and G� 
Millet85� The name N� Pokrovskij86 comes to the fore from amongst the 
Russian scientists – he made a table of the most famous cryptograms 
on Greek crosses of the period fourteenth – sixteenth century; this table 

84 I tried to introduce this term in 2004 in Moutafov, Е. Epigrafikata national Svetia 
Krust, 232�

85 Porphyre, Р. II. 2. 180; Millet, G. J., Pargoire, L. Petit, Recueil des Inscriptions Chretiennes 
de L’ Athos, (Paris 1904), 64.

86 Покровский, Н. В. Очерки памятников християнского искусства, (М� 1910); 
Idem� Евангелие в памятниках иконографии, (М� 1912), etc�
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has been widely used, referred to or reprinted by later researchers� 
His terminology and line of study was taken up further on by other 
Russians in the twentieth century, however, they did not go as far as 
offering hypotheses about the origin of this kind of written characters 
around crosses, neither did they make a detailed analysis of their 
semantics87� A new qualitative level of research in cryptograms with 
embedding them in the artistic context of the Middle Ages and by 
means of giving them a new reading was launched by Prof� Gordana 
Babić in 197988� Of special importance in the scholarly fashion is the 
article by Father Christopher Walter on the apotropaic function of 
the Crosses and the cryptograms on them89� This study strengthens 
and to some extent imposes from 1997 onwards the letter characters 
in combination with the Cross to be interpreted mainly as apotropaic 
symbols� However, until nowadays there is no promising study on the 
issues specified in the title of this study, and particularly so bearing 
in mind the new publications on monuments and the easier commu-
nication among the researchers in the recent years� The publishing 
of cryptograms occurs in more general publications by art historians, 
archeologists and theologians, whereby it is hidden somewhere be-
hind the professional analysis of monuments that they provide� On 
the other hand, when palaeographers or epigraphists publish such 
letter signs, they isolate the latter from their artistic, overall Christian 
and historical context� 

87 Яцимирский, А. И. К истории ложных молитв в южно-славянской письме-
ности� ІІ� „Похвала Кресту“ как молитва и толкования „крестных словес“ – ИОРЯС, 
т� ХVІІ, кн� 3, (СПб 1913), 22–51; Голубцов, А. Из истории изображений креста, М�, ч� 
43; Голубинский, Е. Е. К нашей полемики со старобрядцами, (М� 1905); Гальченко, 
М. Г. Надписы на древнерусских иконах XII–XV в�в� Палеографический и графико-ор-
тографический анализ, (М� 1997); Idem. Книжная культура� Книгописание� Надписы 
на иконах древней Руси, (М� и Ст�-П� 2001), etc�

88 Babić, G. Les croix a cryptogrammes, peintes dans les eglises Serbes des XIIIe et 
XIVe siecles� – In: Byzance et les Slaves� Etudes de Civilisation� Melanges Ivan Dujcev, edited 
S� Dufrenne, (Paris 1979), 1–13� 

89 Walter, Ch. The Apotropaic Function of the Victorius Cross� – REB, t� 55, (Paris 
1997), 193–215�
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1. WHERE AND WHEN DO CRYPTOGRAMS AND  
ACROLEXA OCCUR?

 
Personal use objects 

Cryptograms enjoy a special place on encolpion crosses or reliquar-
ies, worn around the neck or in church processions� They have not 
been attached sufficient attention so far in terms of their connection 
to later images of crosses in monumental art, manuscript tradition 
and iconography� They represent a part of the individual Christian 
cult and became particularly widespread in tenth to twelfth century 
throughout the Byzantine Empire and its cultural adapts90� Some of 
them used to bear as early as in fifth – sixth century invocations to 
Christ and quotations of liturgical texts91, which have the semantic 
value of individual begging prayers92�

 
Iconography

The place, where inscriptions are positioned in the pictorial area 
of Orthodox icons, deserves a special study� On one hand, these 
inscriptions constitute a visual materialization of an already existing 
text, an iconographic instruction, a copy or an oral tradition, while on 
the other hand they create a second, conditional sacral reality, which 
contains whole words or even texts interweaved in it� Although each 
and every Christian personage bears its own specific attributes and 
has a clearly determined role in the different scenes of the history of 
Christ or his Church, the development of the illustrative-popularization 
role of the images in the East and the main aim to make the believers 

90 Μήτηρ Θεού� Απεικονίσεις της Παναγίας στη βυζαντινή τέχνη, (Αθήνα 2000), 
308, 312; Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, (Αθήνα 2002), 188� 

91 Moutafov, E. Индивидуални просителни молитви пред икони� – In: Мана-
стирската култура на Балканите� Годишник на Центъра за славяно-византийски 
проучвания „Проф� Иван Дуйчев“� (Sofia, t� 94 (13) 2004), 207–222� 

92 In the abovementioned encolpion crosses, panagirions and staurothekes there are 
inscription by concrete persons with a clear begging prayer, and in some cases in my 
view the askers themselves are portrayed�
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literate caused the need of signifying the different human figures or 
compositions� However, the examples of icons with cryptograms 
are not numerous; this fact gives me certain grounds to assume that 
those letter signs did not enter widely the pictorial area of Orthodox 
icons, because their addressee – the ordinary churchgoer – was not in 
position to unriddle them� Letter signs appeared on the back of some 
early Sinai icons and sporadically on some Medieval ones, but we 
do not have a sufficient attention-deserving number of later similar 
examples or letters around crosses bearing a more specific meaning� 

 
Monumental decoration 

Crosses with cryptograms, as I have already mentioned above, are 
present in the repertoire of the church iconography in the Middle 
Ages, acquiring particular popularity in the thirteenth – fourteenth 
century93 on the Balkans, the Island of Cyprus and partially in the 
West� Apparently after having appeared on the items for personal 
use, these symbols with their apotropaic or marking function were 
transferred also onto the walls of some temples� In summary it may 
be said that there is a wide variety of cryptograms around crosses 
in mural decorations, although this is not the place where they most 
often occur; they were present there primarily in the fourteenth – fif-
teenth century; there exist cryptograms, mostly in Greek language, 
even in the Slavonic-languages-speaking world; the readings of them 
are hypothetical in most cases; publications of them do not always 
contain a reference to Medieval written sources, etc� Cryptograms 
were most widely used in mural decorations in the Palaeologan art 
and are linked to the Ohrid archbishopric94� On the Balkans in the 
Post-Byzantine period, and particularly after the late fifteenth century, 
their use was rare until they were eventually forgotten in the times 
of the local Enlightenment, when the struggle for national liberation 
and church independence started�

93 Babić, G. Les croix a cryptogramme, 1–13�  

94 Moutafov, E. Cryptograms and Bilingualism, 259–260�
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Manuscript and old-print tradition

The earliest manuscript, where the so-called cryptograms were used, 
has been reported by N� V� Pokrosvskij95� This manuscript is the Vat-
icanus Gr� 463 of the year 1063 containing orations of St� Gregory the 
Theologian, where the cryptogram AПMC is found; this cryptogram 
was deciphered as “Αδάμ Πεπτοκώς (Πρωτόπλαστος) Μετέστη 
Σταυρόν = Адам падший (или первозданый) востал крестом” 
(the first-born Adam raised the Cross)� Actually in these Orations of 
St� Gregory there are six miniatures representing crosses with cryp-
tograms in their angles� Three of these bear the popular ФХФП (the 
light of Christ illuminates everything), while one of them has only 
the paleographic nomen sacrum IC XC, and the last one is ФС ΖΗ96� 
However, Pokrovskij does not decipher ФС ΖΗ – this is noted also by 
D� Karadzhova without offering a reading, although she mentioned 
that in the case of Ζ “the title is somewhat different – has a dot in the 
middle and probably bears significant meaning”97� Most probably this 
is the phrase Φως ζωή[ς] – “light of life”, or it is only an acronym of 
the words φως and ζωή, similarly to the inscription on a reliquary 
cross of the twelfth – thirteenth century at the Museum of Byzantine 
Culture, Thessaloniki98, where the vertical arm of the cross bears 
the inscription: ΦΩΣ (light) and the horizontal one has ΖΩΗ (life), 
the Ω being in the center� A contribution of A� I� Jatsimirskij is the 
note about the potential connection of cryptograms in manuscripts 
to a protective, healing or strengthening function, where repetitive 
letters are found: ВВВ [Σταυρέ] Βασιλέως Βασιλέων Βασιλεύων 
(invocation – “Cross of the King of kings, be enthroned”), as well as 
of Roman inscriptions in numismatics: PPP = Pater Patriae Perditur, 
SSS = Sapientia Secum Sustolitur�99

95 Покровский, Н. В. Евангелие в памятниках, 356�

96 Karadzhova, D. За съдържанието на някои криптограми около изображението 
на Кръста� – Archeografski prilozi 26–27, (Beograd 2004–2005), 415� 

97 Ibid� 

98 Καθημερινή ζωή���, 504�

99 Яцимирский, А. И. Op� cit�, 46�
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It is important to note, however, that the earliest occurrence of crosses 
with cryptograms in manuscripts was in the eleventh century in Sinai; 
they were widely used in the thirteenth – fourteenth century at the 
end or the beginning of texts; they are combined with the names of 
manuscript writers, who were mostly clergymen; in the earlier tradi-
tion they duplicate the famous cryptograms in mural paintings and 
personal use items; from the seventeenth century onwards many new 
Church-Slavonic acronyms came in and they were related to old-print 
books issued in Russian setting; the reading of the late cryptograms 
was mostly by intuition, because they did not have analogues in the 
older tradition; they are found in late prayer-books, books of services, 
amulets and compendia of apocryphal or apotropaic nature�

 
Fortification facilities – the walls of Medieval Thessaloniki100

One of the specificities of what is called ceramoplastic decoration in 
the Middle Byzantine period (843–1204) are the images of crosses with 
cryptograms101� These are symbols made of bricks and mortar in the 
otherwise stone-made buildings, found on the inner walls of temples 
and fortification facilities� Especially interesting in this respect are the 
brick crosses with cryptograms on the fortress walls and towers of 
the early Christian and Medieval city of Thessaloniki� The images of 
such crosses are found at over 30 places on the fortress walls of this 
city, which was the second in importance in the Empire; the presence 
of the images makes the city the Byzantine center, which in terms of 
semantics is the most strongly linked to the apotropaic feature of the 
cross� For comparison, we find mostly solar symbols on the fortress 
walls of the Medieval Constantinople� Another specificity of the 
abovementioned images is that they are typical for the Thessaloniki 
walls facing mainly south and east, however, the probable explanation 

100 This chapter was published as a separate study in 2007�

101 The Greek publications do not mention cryptograms, but mainly ceramics-plas-
tics decoration appearing in Hosios Loucas from the second half of the tenth century 
onwards� It is typical of the architecture traditional of what is called “Hellenic archi-
tecture school” and is a combination of geometric figures and Greek letters, in most 
cases neglected by researchers in semantic terms and connected to the triumph of 
Christianity over the Islam See Γκιολές, N. Βυζαντινή ναοδομία (600-1204), (Αθήνα 
1992), 122–123, 111� 
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here is not so much the lack of enemies in the north, but rather the 
fact that the city was easier to besiege from the west and from the side 
of the sea� The earlier stages in the construction of the Thessaloniki 
fortification facilities are characterized by ordinary crosses without 
letters, shaped by bricks horizontal to the arm or by eight parallel 
bricks; crosses with equal arms with arch-shaped decoration inscribed 
in shapes resembling a building and other types of crosses are found 
as well� In the cases when letters exist, the most frequently found 
are the cryptograms Φ[ως] Χ[ριστού] Φ[αίνει] Π[άσιν] – „the light 
of Christ enlightens all” and ХХХХ – Χριστός χριστιανοίς χαρίζει 
χάριν – “Christ grants blessing to the Christians”� Strongly entertaining 
are the examples where the places of the letters in the cryptograms 
known to us have been changed and they have to be read from right 
to left; the explanation here us that the builder followed the logic of 
constructing the respective band and thus he did not take into account 
the viewing angle of the viewer, namely bottom-up and left-to-right� 
This phenomenon has received a masterly interpretation by Prof� G� 
Velenis� In terms of the cryptograms content it may be noted that 
they are not manifestly different from the acrolexa known to us from 
mural paintings images, personal use items, antiminces, etc�, therefore 
their apotropaic-marking function against non-believers and hostile 
Christian peoples is obvious102� 

In Jerusalem the crosses are frequent decoration on the walls of Chris-
tian temples, however, they have rather the meaning of pilgrim graffiti� 
Most of them may be seen on the Medieval columns on the northern 
gate to the Holy Sepulchre Church� Their shapes vary, however the 
inscriptions around them are dedicative (mainly in Armenian), and 
not of the cryptograms type� This is probably due to the fact that 
here the traces of the Byzantine period in Palestine’s history are quite 
scarce, and the authors of such graffiti were not monks� The Crusad-
ers, then, did not have affinity to such letter signs with encrypted 
meaning with the exception of the familiar phrase ΙC ΧC ΝΙ ΚΑ and 
some inscriptions in the foot of the Cross, namely: Г В, which would 
mean in Greek Γολγοθά Βασιλέως (King’s Golgotha), Т Ф as an ac-
ronym of [Άγιος] Τάφος (Holy Sepulchre) or Ι Β - Ιουδαίων Βασιλεύς 
(“King of the Jews” or “Jesus, help”)� The foregoing examples may 

102 Moutafov, E. Епиграфиката на Светия кръст, 230–247� 
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be seen, however, in objects of stone and other artifacts� Everything 
may be read as cryptograms in Jerusalem, and especially so because 
of the combination of cross images, however, some of these letters are 
found on Byzantine weights, which only resemble symbols worn on 
the chest, but are read as numbers: ΙΒ = 12, ΙΓ = 13 nummia103�  What 
matters more, however, is that in Palestine as early as in the fourth – 
seventh century a link occurred between coins with crosses and oil 
lamps with inscriptions104, which are seen in the later monuments 
with cryptograms� 

 
The coffin of Saint John of Rila and tomb crosses/stones 

As early as in the fourteenth century the Slavonic tradition showed 
a tendency of writing cryptograms on coffins of saints� For example, 
on the coffin of bishop Dionysios of Suzdala of 1383 in the Kremlin 
museum, Moscow,105 one finds and reads as follows: 

As a continuation of the Cross arms letters in titles are written on top, 
four of them having been deleted�

On top: ΦС // ΑΝ // ΤΜ; on the right: ΦΜΠ // ΠΜΡ; on the left: 
ΠΣτΓ // ΒΚБ; at the bottom: Х[…]Λ106� I would not dare decipher 
these encrypted inscriptions, because I do not have the appropriate 
photographs to do it� Nevertheless, ФС almost certainly would mean 

103 The cross often appears on weights of the Byzantine period, as an official mark 
of reliability, and on most coins of the Byzantine emperors, but the letters on them just 
mark the amount of their weight or denomination See Cradle of Christianity, ed� by Yael 
Israeli and David Mevorah, The Israel Museum, (Jerusalem 2000), 127�

104 Iliffe, J. H. A Tomb at el Bassa of c� A�D� 396� – Quarterly of the Department of 
Antiquities in Palestine, 9 (1934), 84–88; Kindler, A. A Seventh Century Lamp with Coin 
Decoration� – Israel Exploration Journal, 8 (1958), 106–109; Loffreda, S. Lucerne bizantine 
in Terra Santa con iscrizioni in Greco� – In: Studium Biblicom Franciscanum� Collection 
Maior N� 35, ed� Franciscan Printing Press (Jerusalem 1989), 241 p�  
105 Християнские реликвии в Московском Кремле, (М� 2000), 45–52� 

106 The author of the article about the coffin is of the opinion that “these are prob-
ably designations of epithets of the Cross; most of these letters are also expressed in 
numbers, which means that a kind of cryptograph was used in the inscription���” Ibid�, 
p� 46� For the time being I cannot offer a reading of these abbreviations�
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Φως (See above), ΑΝ – ανθρώπου (from palaeography), ΤΜ – τίμιου, 
Φ – φαίγγει, Μ – μυστήρια, Π – Πάσα��� = Φως [του] Ανθρώπου [του] 
Τίμιου Φαίγγει [τα] Μυστήρια Πάσα��� or “The light of the Pious 
man illuminates all sacraments…”� Probably what we have here is a 
replica of the well-known ФХФП, but without undisputed analogues 
in the other monuments known to me� What is important to note is 
that in this case we have the tombstone of a monk, representative of 
the higher-level clergy, who died on his way from Constantinople 
to Kiev and his coffin was made in a setting close to the Byzantine 
cultural-visual one� 

It is not by chance that in the fifteenth century, i�e� when crosses 
with cryptograms were becoming more and more numerous on the 
walls of Bulgarian temples, as well as on the pages of manuscripts 
with miniatures, a similar theme appeared also on the most valuable 
relic in my country – the relics of Saint John of Rila, protector of the 
Bulgarians and patron of the largest Bulgarian monastery�

The use of cryptograms around tombstones or votive crosses in the 
Post-Byzantine times was not a common phenomenon in our land, 
either� There are several reasons for it� In general, there are not many 
preserved crosses in necropolises prior to the eighteenth century; the 
incomprehensibility of the letter acronyms was probably the reason 
for not using them in the folklore cult practices, i�e� in liturgies and 
open-air ceremonies, as well as on graves of laymen; the connection 
of cryptograms to after-life is definitely limited�

The foregoing findings do not refer to the sentence ІС ХС ΝΙ ΚΑ in 
combination with an image of Adam’s skull107, which, due to its so-
teriological and eschatological meaning, is almost always found on 
funeral crosses in the Post-Byzantine times� 

What is notable is that tomb crosses or tombstones with an image of 
the cross of the Post-Byzantine period in my country have under the 
cross either Adam’s skull with the abbreviation Г А (Голова Адама 
– “Adam’s head”), or at this place the name of the deceased is cut in 
the stone together with the year of his death as if the mortal makes 

107 Lubenova, I. I. Op� cit�, il� 100, 101, 108а, 110, 109а, 134б, 137, 207 etc�
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on the Golgotha a direct connection with the Savior’s sacrifice� More 
often than not in these tombstones there was an engraving of the Holy 
Lance and the Holy Chalice around the cross, but to the best of my 
knowledge there wеrе no cases of inscription of К and Т, probably 
because the latter are typical of a different stratum of the Bulgarian 
national Revival culture� Е� Popova is right in noticing that “crypto-
grams in general are not written on stone crosses”108�

 
On-throne crosses 

P� Atanassov notes that cryptograms are found also on on-throne 
crosses and collection plates109, and in our country this happened 
mostly around the seventeenth – eighteenth century, and particularly 
when the on-throne crosses were with woodcarving, made by monks, 
and were used in the Holy of the Holies of our monasteries� These, 
however, were not published with significant interest in epigraphy 
and have not become a specific subject of study so far� For this reason 
I am not in position to quote many examples� 

To the best of my knowledge the earliest example of a bishop’s cross 
for blessing, which bears cryptograms, is dated 1593–1615 and is at the 
Iviron monastery on Mount Athos110� On its wide parts the following 
can be read: ΤΚΠΓ (“The place of the skull became Paradise”) and 
ΑΠΜC (“Beginning of faith – Mosaic cross”)� The body of this cross 
is made of wood, but it bears silver incrustations, gold-plating and 
semi-precious stones� The same are the cryptograms on the on-throne 
wood-carved cross from the second half of the seventeenth century, 
which is in the Dionysiou monastery, again on Mount Athos111� 

The situation is the same with antimensions – they have not been 
studied in this aspect, but it may be alluded that in their schematic 
versions, i�e� where there is an image only of the cross with the step-

108 Ibid�, 31�

109 Atanassov, P. Op� cit�, 94–98�

110 Θησαυροί, 388, 9�52�

111 Ibid�, 397, 9�59�
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like Golgotha framed by the sponge and spear, there is the inscription 
ТКП[Г]А (The place of the skull became Paradise for Adam) – this is 
the case in an antimension of the sixteenth century from the Simo-
nopetra monastery112� In these compositions even the evangelists are 
represented with the word-symbols: άδοντα, βοώντα, κεκραγόντα, 
λέγοντα� Making the narrative of these materials more complicated 
in the seventeenth century resulted also in the drop-out of the letter 
acronyms – the painting under the cross shows the laying-down in 
the grave or Christ in the material grave�

Future generations of researchers will definitely be finding more and 
more examples of letter acronyms on the above mentioned genres, 
as well as on the other, not mentioned here, genres of Christian art, 
and will add new data� However, in terms of content and function 
the new data will hardly differ substantially from those gathered so 
far� Therefore I would not like to continue the tedious enumeration 
of facts about monuments; rather I would move on to the typology 
stated in the title, the mechanisms of occurrence of such epigraphy 
and the visual models of their use in Christianity�

2. CRYPTOGRAMS AND ACRONYMS TYPOLOGY BASED  
ON THE SEMANTICS PRINCIPLE

Invocations of the kind “Κύριε βοήθη” (“God, help”), “Χριστέ/ Ιησούς 
βοήθη” (“Christ, help”) and “Θεοτόκε βοήθη” („Mother of God, 
help”) are found throughout the whole Middle Ages mostly on items 
for personal usage, such as rings, claps, etc� Their acronyms are most 
often ΚΒ, ХВ or ΘΒ and are probably the prototype of all later so-called 
cryptograms around the Cross� For the then churchgoers, however, 
these did not have a cryptic meaning, but can rather be designated with 
the Greek term “acrolexa” (“ακρόλεξα” – initial letters of words) or 
abbreviations� The model for the so-called acrolexa was probably also 
the acrostics of the prayer canon of Saint Joseph the Hymnographer 

112 Θησαυροί, 490, 12�1�
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(840–883)113� As a matter of principle, it would be incorrect in method-
ological and factological terms all inscriptions around cross images to 
be called cryptograms or acronyms (Gr� initial letters of nouns) prior 
to the occurrence of the tetragrammata in the Byzantine visual poetry, 
the Slavonic tradition about the fifteenth century or most of all prior 
to the early seventeenth century� In my view before that era one can 
speak predominantly about acrolexa and abbreviations, which came 
into the iconography and monumental art from the small shapes of 
items related to the individual worshipping of the holy relics and 
marking the christening of the worshipper�  

It seems to me, further on, that the apotropaic function of the images 
of crosses with inscriptions is a bit hyperbolized, because in terms of 
content prior to the thirteenth – fourteenth century there are only a 
few examples of contents driving away evil or enemies� The leading 
ones among the early examples are rather the marking, christening, 
soteriological and invocation functions, because according to the 
canonical Christianity the worshipper is strong with his faith and 
prayer, and not with the symbols that chase evil away� There exist 
also inscriptions around crosses, which have completely neutral 
meaning, such as “Hello”, “(the Cross) dominates” or “Light – life”� 
In the most recent German literature apotropaicity is disputed also 
in terms of the symbols of cryptograms on the built-in bricks on the 
façades of the Orthodox temples of the twelfth – fourteenth century�

In Russian art even the abbreviation ІΝЦІ = lat� INRI = Gr� INBI114(„Jesus 
of Nazareth, Judean king”), written on the tablets above the Crucifix, 
occurred only after the reform by Patriarch Nickon in the seventeenth 
century� This was the time of laying down the real beginning in the 
repetition of the same letters, which for most researchers bear some 
encoded meaning� 

113 The content of the acrostics forming the author’s name� See Τρεμπέλα, Π. Εκλογή 
ελληνικής ορθοδόξου Υμνογραφίας, (Αθήναι 1949), 260�

114 Jesus Nazarenus Rex Judaeorum = Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς των Ιουδαίων = 
Jesus of Nazareth the King of Judeans� On the head of the crucified Christ in an icon at 
the Iviron monastery of the first half of the eighteenth century there is an inscription 
ΙΒΙΘΤ = Ιησού Βασιλέως [των] Ιουδαίων Θεού Τ = Σταυρός� The icon was published 
without comment on the inscription in: Θησαυροί του Αγίου ΄Ορους, (Θεσσαλονίκη 
1997), 182, εικ� 2�116� For reading see above in the text�
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Functional typology:

Apotropaic function 

Undoubtedly the main function of both the cross and its accompa-
nying letter signs is the apotropaic function, i�e� the one chasing evil 
away� All authors agree with it, whereby a major credit goes to father 
Ch� Walter for unveiling this nuance in a wide epistemic context115�

In terms of the contents of the cryptograms the following may be 
defined as apotropaic: ББББ – Бичь Божий Биетъ Бесы, ДДДД – 
Древо Доброе Диаволу Досада, ΤΤΔΦ – Τούτο τον Τύπον Δαίμονες 
Φρίττουσι, or „This sign scares the demons”, ΡΙ ΜCτ – Ρύστης Ι[η]
μών Μωησέως/ Μυστηρίου Σταυρός or „Our savior (is) the Cross 
of Moses”, РМКΔ – Ρύτηρ Μοι ο Κύριος των Δυνάμεων, ДДБД 
–Древо Добро Бич Диаволу, ΩΩС – Оружие одоление силное, 
ΤΤΤΤ – Τούτο το σημείον ταράττει τους δαίμονας, CΦΟΤ – Σταυρὲ 
φύλαττε ὅλον τὸν κόσμον, СССС – “Спасъ содела сень Сатанъ” , 
etc� As it is seen from their contents, they chase away or save from 
the devil (Satan), protect against furies and demons, whereby in the 
savior’s role is either the True Cross, or less often “the God of forces”� 
The apotropaic function, although leading, is not the only one� 

 
Soteriological function 

The Savior’s sacrifice on the cross aimed at redemption of the sins of 
mankind predetermines also the soteriological function not only of 
the Life-bearing tree, but also that of the signs around it� Therefore, 
although rarely, cryptograms appear around crosses in temple-tombs 
such as the Saint Archangels in the Bachkovo Monastery and on 
tombstones/tomb crosses� 

Cryptograms with the following content may be categorized under the 
soterological function: СССС – Словомъ Съпасетъ Сего Славящихъ, 
ТКПГ – Τόπος Κρανίου Παράδεισος Γέγονε = МЛРБ, ΦΧΦΠ – Φως 
Χριστού Φαίνει Πάσιν, ΧΧΧΧ – Χριστός Χάριν Χριστιανοίς Χαρίζει, 

115 Walter, Ch. The Apotropaic Function, 193–215�
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ΡΚΑΤ = ΡΥΕΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΗ ΤΑΥΤΗ? – „Redeems this 
beginning of Constantine”, ΦΩΣ (light) + ΖΩΗ (life) as opposed to 
darkness and death, ВВВВ – (Всем Верним Возвращение В (Para-
dise), АВ СВ (Адам Воставший Спасител Воскресший), БВ ВБ (Бог 
Возвещает Велию Благодат), etc� 

 
Eschatological function 

Tightly linked to the soteriological meaning of the cross and its epigra-
phy is the faith in the Last Judgment of Christ� The cryptograms with 
such a function are only a few, but still there are some� As a concrete 
example we can mention the acronym with two acrolexa-epithets: Х 
Δ Κ – Χριστός Δίκαιος Κριτής (Christ Fair Judge) from the icon of the 
conductor of souls (psychopompos) St� Archangel Michael, who will 
render justice on behalf of the “Just Judge” on Last Judgment Day, as 
is the case with the later Greek examples�

 
Eucharistic function 

Crosses with cryptograms occur also in mural decorations of altars in 
some Medieval and Post-Byzantine temples, which means that they 
are given also an eucharistic function during a service� Since distant 
antiquity bread and wine have been used for ritual purposes by 
numerous peoples� From Christianity point of view most significant 
are the practices of ancient Judeans described in the Old Testament� 
For example, Melchizedek welcomes with bread and wine patriarch 
Abraham of the Old Testament (Genesis 14:18)� Further on, Christianity 
views the Judean Passover as the prototype of communion� Valid in 
this case is the explanation given by St� John of Damascus, which 
was accepted by the Seventh Ecoumenical Council; according to this 
explanation the bread and wine do not change their material nature, 
neither do they remain ordinary earthen substances, but rather their 
nature connects to the divine nature of Jesus Christ� This happens at 
a certain point of the church service, which is actually its culmination�

The following may be identified as cryptograms with Eucharistic 
(thanksgiving) message: ППП – „пойте, почитайте, покланяйтеся“, 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
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ПППП –„пою, почитаю, поклоняюся подножию (Креста)“, ПППП 
– „пречистыя Твоя длани на древе вознесе���, покаяние ми даруй 
слезное, помилуй мя и спаси и прости мя, помяни мя, Господи, 
во царствий Твоемъ“, КТПВ ИВТС – „кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко и Воскресение Твое славимъ“, etc�

  
Invocational function 

As a matter of fact, it is the abbreviations of invocation formulae such 
as КВ, ΘΒ, Εν τούτω νίκα (Win in the name of the the cross) and others 
on objects of the personal cult that give rise to the initial occurrence of 
the idea of the cryptograms, as I have mentioned before� And again 
they are the source of later abbreviations such as ХΝ ΧΒ – Χριστέ 
Νικητή, Χριστέ Βοήθη that were to appear also on the walls of temples 
in the fourteenth century� However, the examples of cryptograms of 
such meaning are only a few, probably because the dialogue form of 
invocations is not typical for them, i�e� they rarely serve as prayers 
having a form of address and a concrete asking�

 
Euchemic function 

Crosses with cryptograms, as well as their reading, occurred in the 
Post-Byzantine era also in some apocryphal prayer-books, which is 
definitely an indication of their widespread distribution on the Bal-
kans about the seventeenth century also in the form of euchemata 
(religious wishes)� At that same time also the Batoshevski prayer-
book appeared, which means that, although to a limited extent, the 
staurographic abbreviations are “institutionalized” in the system of 
out-of-church prayers� 

The following were used as euchemata about the seventeenth century: 
МЛРБ, СССР – спасе сети сатане стръти, ВВВВ – велие веселие 
вероущим вамь, ДДДД – добро древо диаволу досада, ΔΧΤΘ – Δόξα 
Χριστού Του Θεού = Thank God, God help (as part of the prayer to 
Jesus), etc� 
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Mediator/mediative function

The mediative function is tightly linked to the apotropaic one� It is 
intrinsic to the nature of the Cross as a mediator between the world 
of the sinful and pious, between death and eternal life, between the 
profaning and sacred� That is why crosses with cryptograms are 
painted in the temples at places, where there is a transition from one 
space to another, as a form of initiation� They mark the consecration in 
a great schema for monks, make possible the divine or holy mediation 
and help in transitional situations� When crosses with letter symbols 
appear in manuscripts, they are most often either in the beginning 
or at the end of the codex, they separate different chapters – again in 
order to mediate between the text massifs� To what extent, however, 
their function is also decorative at the same time, is difficult to say�

For divine intercession by means of invocation acrolexa of the following 
type are used: + ΜΓΧΒ = Μ[Ε]Γ[ΑΛΟΔΩΡΕ] Χ[ΡΙCΤΕ] Β[ΟΗΘΕΙ] – 

“Most-generous Christ, help” by analogy with the existing inscription 
on the same monument: + ΠΑΝΑΓΙΑ + Θ(ΕΟΤΟ)ΚΕ ΒΟ + ΗΘΕΙ Η + 
ΜΙΝ ΤΚΠΓ – “Most Holy Mother of God, help us� The place of death 
became Paradise”, etc� A general caveat needs to be made at this 
point: the presence of letter abbreviations around images of crosses 
or of loan-translations from staurography often unites more than 
one function ensuing from the location of the artifact, its designated 
purpose, as well as the content of encrypted information� This is 
why researchers so far used to limit themselves to unveiling only the 
apotropaic aspect of these signs�

 
Therapeutic function 

There exist examples of using cryptograms or phrases from stau-
rography in Post-Byzantine healing-books, amulets and books of 
incantations and spells� Definitely therapeutic is the function of the 
abbreviation МЛРБ (“The place of the skull became Paradise”) in man-
uscript ІХ� F� 10� of the fifteenth century, НМ – Prague: Prescription: 

„Against malaria most of all write with water from the Holy Epiphany: 
“The place of death will become paradise, because after the wooden 
cross was erected the grape cluster of life grew immediately; to You, 
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Savior, thank You for our joy!” One may invoke also other examples 
of writing incomprehensible letters of the Latin, Greek and Slavonic 
alphabets as a form of alternative treatment� Although they cannot 
be defined as cryptograms of the type, which is the subject of this 
study, definitely the idea of their occurrence in the folklore during 
the National Revival Period ensues from the incomprehensible for the 
ordinary churchgoer letter signs on monastery-churches walls painted 
with icons� A proof of the foregoing is, for example, the Russian ver-
sion for deciphering the notorious Greek verb “win” ΝΙΚΑ/ ΝΗΚΑ/ 
НИКА, which not earlier than the seventeenth century far from the 
Balkans started being perceived as a cryptogram meaning: “На кресте 
Искупи Кровию Адама” (“On the cross redeemed Adam’s blood”) or 
„Никакоже царствию его несть конца“ (“His kingdom is infinite”).

 
Marking function 

The fathers of the church such as St� Ephraim of Syria, St� John Chrys-
ostom and St� Augustine of Hippo recommended the Christians to 
cross themselves, their houses and the items they touch even when 
they feel anger or hear an ungodly advice116� At their very christening 
the followers of Christ had to wear the cross symbol on their chest, 
and the more distinguished ones used to order the manufacture of 
encolpions with sacred letter signs engraved on them� The ideologists 
of the Orthodox monastic clergy St� Athanasius of Alexandria and St� 
Antonius the Great advised their brothers to arm themselves with 
the cross or just to make the sign of the cross, when they face the 
satanic forces117� According to St� Augustine of Hippo the sign of the 
cross helped even against strong fear118� A marking function probably 
belonged also to the votive Holy Trinity cross from Tsaribrod, Serbia, 
which may have played the role of a ritual place for the pilgrims of 
Grand-mother Eve and the apocryphal Christianity affected by the 
Bogomils’ ideas�

116 Sv� Ioan Kronshtadski, О кресте Христовом� – In: Ставрографический сборник, 
кн� 3� Крест как личная святыня, (Москва 2005), 73–74�

117 Karadzhova, D. Ор� cit�, 425�

118 Св. Йоан Кронщадски, Op� cit� 
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In terms of contents the cryptograms with marking or clarifying 
function are predominant, and some of them are: ΑΠΜC – Αρχή 
Πίστεως Μωσαϊκός Σταυρός, СССС – Cταυρός Cταυρός Cταυρός 
Cταυρός Cταυρός Κυρίου, КККК – Крестъ Крепостъ Константину 
Къ вере, ΑΧΧΠ – Αρχή Χριστού Χριστιανικής Πίστεως, СΤ(ΑΥ)ΡΟС 
Ι(ΗСΟ)Υ Χ(ΡΙСΤΟ)Υ ΥΙΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ119 – “Cross of Jesus Christ, 
the Son of God” , etc� 

The starting points for conditional typologies of the cryptograms, ac-
ronyms, acrolexa and other letter signs may be countless� For example, 
their typology may be set up in terms of their role in divine service, 
or a Liturgical typology according to their place and functions:

- in the altar (prosthesis or diaconicon) in the Eucharist  
- at the entrance and windows, in order to unite the liturgy 
inside and outside the temple 

- at water consecration 
- at prayers (individual and collective) 
- at funeral, etc� 

Beside at certain places in the temple and related to some rituals, what 
is called cryptograms appear also in canonical worshipping books� 
They are found from the fourteenth century onwards in psalm-books, 
Four Gospels books, Menologia, books of Hours, Euchologia, prayer-
books, and others� In other words, the letter abbreviations, although 
having a decorative nuance in combination with blossoming crosses, 
are present in liturgy books used by lay clerks, deacons and priests 
in canonical liturgies� On the other hand, they are found also as 
decoration of, for example, compendia of the Orations of St� Greg-
ory the Theologian and St� Isaac of Syria, which were the preferred 
reading texts for monks at times of contemplation or for reading in 
monastery refectories� They are found also in a different type of works 
such as the Syntagma of Matheus Vlastar, “Abaghar”, which are also 
designed for readers with theological education or with pronounced 
interest in church literature and moralistic texts� No data is available 
about presence of staurographic formulae in liturgies, safe for their 
indirect involvement in the prayer service for Ascension of Panagia 

119  Ξυγγόπουλος, A. Νεώτεραι έρευναι, 93�
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through the epigraphy on some panagiarions or through the presence 
of ФХФП on shrouds, winding-sheets and antimensions, but it is an 
undisputed fact that, although to a limited extent and “tacitly” for 
the unenlightened, they are present in liturgy practices� They exist 
also on the thick parts of bema crosses from the seventeenth century 
onwards, around which the most important mysteries are performed 
in the altar of each and every temple� It is known that the acronym 
with the acrolexa Φ Χ Φ Π is an abbreviation of the priest’s exclamation 
in the Liturgy of pre-consecrated gifts, acclaimed prior to the reading 
of the paroimia, when the priest makes the sign of the cross by hand, 
and also that “Κύριε ελέησον” as a part of the Jesus prayer appears 
in its abbreviated form, too�

The semantic typologies, which structure the cryptograms, may follow 
many other logical principles� 

3� CRYPTOGRAMS – APOTROPAIC ICONOGRAPHY?

I would like to organize what is called Iconographic typology on 
the basis of the principle of combining the cryptograms with certain 
images and their connection to scenes and characters neighboring 
them in the iconographic program of the monuments mentioned in 
chapter 1� Thus the following interaction of visual images and ideas 
are formed: 

- with a cross  
- with the Holy Mother of God  
- with St� Constantine and St� Elena  
- with saints  
- with St� Archangel Michael

As Yatsimirskij points out, some abbreviations starting with one and 
the same letters are found on Byzantine coins: ВВВ [Cταυρέ] Βασιλέως 
Βασιλέων Βασιλεύων (invocation perceived as: “(Cross) of the King of 
kings, be enthroned”), as well as in Latin inscriptions in numismatics: 
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PPP = Pater Patriae Perditur, SSS = Sapientia Secum Sustolitur120� This 
observation, which is, however, presented by the abovementioned 
author as an ordinary finding and without mentioning the sources 
of such reading, has urged me to search for more corresponding 
abbreviations and inscriptions in the Medieval coinage� 

The example of medieval coins, worn as amulets or jewelry, are nu-
merous and quoting them is hardly necessary� What is more important 
is that after crosses and letter abbreviations in Greek and Latin – such 
as acrolexa – clarifying certain compositions, occurred on those coins, 
the coins became a valuable and meaning-bearing item in Christian 
iconography� For the common people and ordinary monks such 
coins probably played the role of the encolpion crosses, panagiaria/ 
panagiarions (liturgical cups) and staurothekes (reliquaries) designed 
for the aristocracy and the upper clergy� The letters around the blos-
soming Golgotha cross were seen by the Greek-speaking monks as 
most probably bearing hidden messages with a meaning protecting 
them against evil forces and ensuring victory of faith over persons 
of foreign religions; in terms of time this happened in parallel with 
the occurrence of letter abbreviations also in manuscripts from the 
eleventh century onwards, or when the above-described coins were no 
longer in use, or at least Latin was not understandable� The foregoing 
may be only a hypothesis, which no one will ever be able to confirm 
empirically, but what is certain in this case is the following: the com-
positions of blossoming Golgotha crosses in combination with letters, 
the earliest occurrence of which was in numismatic monuments and 
as commonly available items, i�e� an exchange unit, used to serve as 
a visual model for the later images of crosses with letter characters121� 

 
Cryptograms reading mechanisms 

In my work with the abovementioned letter abbreviations so far I have 
developed the following methodology for reading: I use as a starting 
point some of the cryptograms familiar so far, which were written 

120 Яцимирский, А. И. Op� cit�, 46�

121 Moutafov, Е. Cryptograms, 251–253�
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down in the nineteenth century in Mount Athos, because they are the 
earliest readings, and I assume for granted that they bear religious 
meaning and are created mainly by monks, i�e� people knowledgeable 
of liturgy� I assume, further on, that all letter combinations should 
constitute a meaningful sentence, which corresponds to the respective 
rules of syntax and grammar, i�e� these are not merely words without 
any connection among them� I take into consideration the place of an 
image with letters in view of its potential function and presumable 
source, i�e� crosses and cryptograms in border spaces such as windows, 
doors, etc� are supposed to form a sentence of apotropaic meaning, 
while those on altars are supposed to contain an Eucharistic or so-
teriological message; then for crosses worn on the chest I assume an 
invocation meaning, etc� For example, if the letters K and E are present 
in a combination, I first try to find the connection to St� Constantine 
and St� Elena, and also to find parallels of acrolexa from the service in 
the Menologium (service-book according to the month) on the day of 
these two saints, May 21th� I also mandatorily cross-check my reading 
in Greek by looking for parallels in the Slavonic tradition, because it 
is the most recent and it is translated, that is, starting from Medieval 
translations I try to recover the original� Working with such monu-
ments of the Slavonic world I look again for parallels in the tradition 
in Greek language� Often I find also bilingual encrypted inscriptions, 
because the original idea of the apotropaic meaning implies a more 
complicated message, which is supposed to confuse evil and neutralize 
it, or, if we use the childish metaphor, to put good cheese in the trap, 
in order to catch the mouse� On the other hand, I assume a priori that 
any encrypted message always has more than one reading� 

 
About terminology once more 

As early as in 1929 M� N� Spernaskij believed that one could not clas-
sify as cryptograms in Russian and Sothern Slavonic manuscripts the 
combinations of letters such as ІΝЦІ (the so-called Pilate’s title) or 
ГАГКТ (“Adam’s head� Sponge� Lance� Chalice”), because they were 
widely known122� I would add to these also the Greek acrolexa: ТКПГ, 

122 Сперанский, М. Н. Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках 
письма (Энциклопедия славянской филологии, вып� 4�3), (Ленинград 1929), 134�
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ФХФП, АПМС, ΚΒ, ΘΒ, ФС ΖΗ, ІС ХС ΝΙΚΑ and others, which were 
used so frequently and had penetrated the everyday life of believers 
so deeply that they hardly need to be clarified to those belonging to 
the Christian tradition and living within or through it� On the other 
hand, it is not correct all letter abbreviations in the orthodox art to 
be called cryptograms, because, as I have already explained, there 
exist numerous other abbreviations, too, for which researchers allege 
they are cryptograms, but which for the sake of correctness should 
be called: cryptolexa (TENET, SATOR OPERA), acronyms or nomina 
sacra (ІС ХС, МР ΘΥ), acrolexa (ФС ΖΗ), cryptographs (cryptographic 
signatures) and monograms (Chrisma)� One can assume as being 
genuine cryptograms what is called tetragrammata, descended from 
the Jewish tradition, or repetitions of one and the same letters con-
taining eulogy of the Holy Cross and originating from the Byzantine 

“visual poetry”, on the basis of which around the sixteenth century 
Russia developed an actual cryptographic tradition (КККК, ЦЦЦЦ, 
ΕΩДЧКХ, ВВВВ, ББББ, ДДДД, ΝΝΝΝ, ЧЧЧЧ, СССС, РРРР, ПВ, 
ПППП and others), called by the modern Russian researchers A� V� 
Svjatoslavskij and A� A� Troshin staurography and defined as a field 
of expertise dealing most generally with the crosses, but drawing 
on data from the late Russian wooden and stone crosses123� Such an 
amplified staurography, and what is more, crypto-staurography on 
the Balkans, cannot be observed with the exception of some Serbian 
monuments, which are closer to the Russian influences� In Bulgaria 
until the eighteenth century Greek models of cryptography messages 
were copied, and from the fifteenth century onwards also Slavonic 
cryptograms were added, because the upper clergy, if not Greek 
speaking, was at least bilingual� 

In any case, the only term referring to what is called cryptograms, 
which originates from the nineteenth century, i�e� before the interven-
tion of the scientists with their conditional terminology system in a 
language dead for them, is “letter of the monastic schema”124; for me 
this fact is a sufficient ground to define them as a work of monastic art 
in the form of non-canonical “game”� The foregoing is proved further 

123 Ставрографический сборник, кн� 3� Крест как личная святыня, (Москва 2005), 6�

124 Ζαχαριάδη, Ν. Op� cit�
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on by the fact that they are found mostly on works of art designed to 
serve the monastic cult, and were hardly a secret to the brotherhoods 
in Orthodox monasteries, especially where monks of the Great schema 
were present� Nevertheless, their content was passed on orally and 
no restrictions in its interpretation have been found� However, when 
monuments accessible to a wider range of recipients are transferred, 
these letter abbreviations acquire certain mysteriousness, becoming 
in the nineteenth century an incomprehensible cryptography or 

„крестные слова“125 for the Russian researchers tempted by mundane 
knowledge and scientific interest� 

All modern terms used for the letter symbols are pre-semanticised 
in other areas of knowledge and life, and the words “cryptolexo”, 

“cryptograph” and “acrolexo”, in difference from “cryptogram”, “cryp-
tography”, “acronym” and “monogram”, are not used in any other 
language, but Modern Greek� 

The most universal term I can suggest for those letter abbreviations 
is acrolexa, for the following reasons: it is not limited only to the field 
of cryptography, since also known-to-all abbreviations exist; it refers 
not only to names (personal names, nouns and adjectives), while the 
term acronym does; nor does it boil down to the hidden signature 
of the cryptographer only; nor does it refer to hidden words in a 

“magic” square as cryptolexo does; and calling them “monograms” 
makes no sense at all� I view as an original one the idea to gather 
together all letter enigmas around crosses and designate them with 
the term staurography, as a part of what is called staurolatria (cult to 
the cross), which was introduced as a term in science as early as in 
the nineteenth century; before doing so, however, a careful analysis 
of the nature of each and every abbreviation should be made and it 
should be compared to the view of life of believers in earlier times� 
The above-suggested comparative-chronographic analysis is probably 
an illustration of a hypothesis of this kind, and their hypothetical 
typologisation will probably make it clear that their function is not 
only apotropaic� 

125 From the Russian “Podlinniki”�
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If you ask a botanist what a cryptogram is, he will ask in return: Do 
you mean Cryptogramma acrostichoides (American rockbrake) or 
Cryptogramma cascadensis (Cascade rockbrake)? For him this is the 
Latin name of a species of fern found mainly in the warm regions of 
Northern America� With the deepening of knowledge in all spheres of 
science from the eighteenth century onwards scientists have developed 
their own Latin- and Greek-derived terminology, which refreshes their 
studies� It is in many cases artificial, deeply conditional or out-right-
ly incorrect, accessible only to those researchers, who have narrow 
specialization in the respective set of issues� And then the paradox 
occurs, where one and the same word in one and the same language 
bears differing implied meanings for the representatives of different 
spheres of knowledge� Still more notable is the fact that one and same 
terms are used in order to make a snapshot of different phenomena 
in the scientific product of one and the same scientific branch� The 
same thing is observed also when one reads the publications on what 
is called cryptograms���

Similarly to many other issues in contemporary Byzantine Studies, 
the interest into cryptograms, too, has its occurrence from bishop 
Porphyrius Uspenskij, who wrote: “At Mount Athos one often sees 
in the churches crosses of varying shapes on icons and mural paint-
ings with cryptographs”� In the description of his first trip to Mount 
Athos he enclosed drawings of Golgotha crosses of the Vatopedi and 
Karakalou monasteries with the so-called cryptograms (a pseudo-sci-
entific translation of „тайное письмо”) and suggested their Greek 
and Slavonic reading, without including, however, a reference to 
his sources�126 Thus the Russian cleric was, on one hand, affected by 
his own background in theology, i�e� from the Russian staurography 
tradition after the seventeenth century, and on the other hand, he 
drew on evidence for deciphering these cryptic messages from the 
monastic folklore of Mount Athos in the nineteenth century� All re-
searchers after Uspenskij did not take what he deciphered “with a 
pinch of salt”, and added to it their similar anticipations for each letter 
abbreviation on any monument of church art� This phenomenon may 
probably not be incorrect, because perhaps this was exactly the idea of 
those who created such letter enigmas – everyone, depending on their 

126 Еп. Порфирий Успенский� Первое путешествие в афонские монастыри и 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryptogramma_acrostichoides&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryptogramma_cascadensis&action=edit&redlink=1
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background, mother tongue and longings, to read what they desire to, 
provided only that it is Christian in nature, and without the official 
Church imposing restrictions on them or giving them any instructions�

For some recipients the letter abbreviations with encoded meaning are 
a creation of a monachus ludnes (a monk having fun), who has been 
cultivated to hide his identity or his personal message in an acrostic, 
in visual poetry, lays his signature by means of cryptographs, laughs 
at monastery moralizing anecdotes of the kind of the Medieval “Lem-
onarion” and does not want his identity to be revealed in the vanity 
of mundane life� This monk is perhaps the greatest schema, due to 
which the so-called cryptograms will be written on his hood, in order 
to protect him again evil demons, impious thoughts, misfortunes and 
encroachments� He believes in the Resurrection, in the Savor, in the 
power of the Holy Cross and marks the spaces, reading materials 
and his body with such abbreviations (just like the early Christians 
embedded a hidden meaning in the Greek word for “fish” Ι�Χ�Θ�Υ�C� 

= Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ and assumed the fish as a symbol 
distinguishing them)� However, this happened after the tenth century, 
when the representatives of the upper clergy wore around their necks 
minute encolpion crosses, reliquary crosses, staurothekes, panagiria, 
which due to their small size required the use of letter abbreviations 
from the invocation and apotropaic practice� The visual model of a 
cross with letter symbols will be borrowed from certain bilingual 
Byzantine coins, bearing the image of the blossoming Golgotha cross 
of the time of Emperor Heraclius; the Roman numbers of those coins 

– ХХХХ – began being perceived as the popular tetragrammata (tetra-
grammatons), because the Greek numbering uses letters, while Latin 
is forgotten in the East� The earliest manuscript with such signs dates 
back to the eleventh century, but these signs are commonly known� 
At the late fourteenth century the letters around the blossoming cross 
will occur in monuments of church art on the Balkans and the Island 
of Cyprus, whereby in front of the Greek abbreviations also Slavonic 
ones will appear� From the fifteenth century onwards the Slavs will 
start amplifying the repertoire of the letter abbreviations related to 
the cross, whereby the tetragrammata will be dominant� In terms of 
their contents no analogue to them was found either in the canonical 

скиты, (Киев 1877), ч� 2, отд� 2, 24–26�
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written tradition, or in the apocryphal one, which lack is probably 
deliberate, and therefore their reading is to a large extent conditional� 
Around the sixteenth century this staurographic tradition appeared 
also in the old-print books and manuscripts with liturgy content, but 
the cryptic signs there did not at all become a sustainable element 
of the decoration in old-print and manuscripts� In difference from 
the tradition close to Mount Athos, where also the tradition of the 
Bulgarian land falls, from the seventeenth century onwards in Rus-
sia and partially in Serbia there was real encryption of the messages 
in what is called „крестные словеса“, however, the hypothesis that 
they originated from the anonymous “Azboukovniki” (Alphabetic 
books) is unsubstantiated� In that same period on the Balkans their 
use was reduced and almost completely disappeared in the nineteenth 
century without affecting at all the everyday-life Christianity, i�e� it 
is not found on stone and wooden tomb-crosses, as is the case in 
Russia, for example� The only exception is the so-called Holy Trinity 
Cross of Tsaribrod, but it is very close to the Serbian territory and 
respectively the Russian influences, and it is also an isolated example 
with unclear function� 

It is an undisputable fact that the apotropaic function is the main one 
in this epigraphy on crosses, however, other functions may be added 
to it, too, such as the soteriological, eschatological, therapeutic, eu-
chemic, mediator/mediative, etc�  Their iconographic typology, then, 
is based on their place in the temples, the designation of the objects 
they are found on, and is based on the way they are combined in 
some iconographic characters and scenes� In any case, however, I 
have to admit that they did not become a substantial component of 
the cult, nor did they become a determining iconographic pattern, 
due to their mostly decorative nature, the encryption of the message 
and the recipient’s narrow-mindedness�

The scientific interpretation of what is called cryptograms has been 
quite limited so far, and this is due mostly to the lack of a concrete 
idea as to which of these letter symbols are encrypted, and which 
are not, because not all researchers are knowledgeable of the Greek 
tradition; it is due also to the lack of sufficient terms referring to the 
different types of acrolexa� The forgoing situation made it necessary 
for me, on one hand, to touch mainly upon their semantics, to set up 
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their typology, to find parallels in epigraphy, paleography, to cover 
a considerable period of time, and on the other hand, to amplify 
the horizon of my study not only outside Bulgaria, but also beyond 
the Balkans� I realize that this study does not cover all monuments, 
and also that there are other genres of Medieval and post-Byzantine 
art, where such letter abbreviations can be found, as well as that all 
readings suggested by me are conditional; however, since my task 
has been to establish a typology of what is known about them and to 
highlight what is valuable in their semantic structure, I believe that 
finding numerous and different in qualitative terms abbreviations of 
this kind is hardly probable� I need to specify that for each suggested 
reading of acrolexa I adhere to the models of the inscriptions doc-
umented by Uspenskij and Millet, because it is assumed that these 
scientists were the last ones to be in touch with the actual bearers of 
the orthodox tradition on Mount Athos� In other cases I try to sug-
gest readings related at least to the god-worshipping practice, but I 
do realize that this is only a hypothesis based on my experience and 
on a mechanism pre-outlined by other scientists� Probably that was 
also the initial idea behind the occurrence of these acrolexa, which 
the nowadays’ self-confidence defines as cryptograms with the only 
purpose to crown itself with the laurel wreath of solving them as a 
riddle� Such decoding, as well as everything in the non-experimental 
scientific exercises, is conditional, at least until we find the answers to 
this sui generis “crossword puzzle”, provided that such answers exist; 
however, they will always remain our terminus post quem�

 
 
1. WALL-PAINTING WITH CROSS AND CRYPTOGRAMS FROM 
THE NICHE IN THE SOUTH WALL OF ST. NICKOLAS OR-
PHANOS CHURCH, FOURTEENTH CENTURY, THESSALONIKI, 
GREECE

2. MURAL DECORATION IN THE DOOR SPACE OF THE CHURCH 
OF ST. DEMETRIOS AT THE VILLAGE OF BOBOSHEVO, END 
OF THE FIFTEENTH CENTURY, BULGARIA

3. MANUSCRIPT ILLUMINATION WITH CRYPTOGRAMS 
FROM COD. SL. 1356, NATIONAL LIBRARY “STS. CYRIL 



183Християнска криптография

AND METHODIOS”, ORIGINALY FROM OHRID, MID FOUR-
TEENTH CENTURY, SOFIA, BULGARIA

4. REVERSE SIDE OF A CROSS ENCOLPION WITH CRYPTO-
GRAMS, THIRTHEENTH OR FOURTEENTH CENTURY, VATO-
PEDI COLLECTION, MT. ATHOS, GREECE

5. COINS OF EMPEROR HERACLIUS, CONSTANTINOPLE EMIS-
SIONS, SEVENTH CENTURY

6. CRYPTOGRAMS ON THE WALLS OF THESSALONIKI, 
TWELFTH CENTURY, GREECE 

7. BYZANTINE OIL-LAMP, FIFTH CENTURY, PRIVATE COL-
LECTION, ISRAEL 

8. GRAFITTI CROSSES WITH LETTER SIGNS FROM DIFFER-
ENT PERIODS ON THE CENTRAL ENTRANCE OF THE HOLY 
SEPULCRE CHURCH 

9. THE COFFIN WITH THE RELICS OF ST. JOHN OF RILA (DE-
TAIL FROM THE SIDE OF HIS SKULL WITH CRYPTOGRAM’ 
DECORATION), FIFTEENTH CENTURY, RILA MONASTERY, 
BULGARIA

10. ALTAR’ S TABLE CROSS WITH WOOD-CARVING DECORA-
TION, SEVENTEENTH CENTURY, CHURCH MUSEUM, SOFIA, 
BULGARIA (DETAIL)

11. CROSS AND CRYPTOGRAMS (PSALM 28: 3-6) ON MOLOS 
WATERMILL, 1690, VILLAGE OF PHLASOU, CYPRUS

12. CRYPTOGRAMMA ACROSTICHOIDES (AMERICAN ROCK-
BRAKE)





ИЛЮСТРАЦИИ
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1� Изображение на Христограма или Хризма от саркофаг, IV в�, 
Музей на Ватикана�
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2a� Раннохристиянски Sator квадрат от Опед, Франция�
2б. Раннохристиянски магически квадрат от Кориниум, Англия�
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3.  Съвременно гръцко криптолексо на религиозна тематика�
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4. Обратна страна на кръст енколпион, ХІІІ–ХІV в�, колек-
ция на манастира Ватопед�
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5� Обратна страна на правоъгълен енколпион на иеромонах Иеремия, 
1772 г�, колекция на манастира Ватопед� Лицевата страна е от ХІV в�
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6� Кръст с криптограми от конхата на южната стена на църквата 
„Св� Никола Орфанос“, XIV в� Солун� 
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7� Кремиковски манастир, дясна страна на входа, ХV в�
8� Кремиковски манастир, лява стена на входа, ХV в�
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9. Икона от Константинопол, ХІV в�, колекция на Византийския 
музей в Атина�
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10� Андреас Рицос, икона Иисус Христос Спасител, ХV в�
11� Аджарски празничен миней, ХVІІ в�
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12. „Часословец“ на Яков Крайков, издаден във Венеция през 1566 г�
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13� Апокрифен молитвеник, ХVІІ в�, НБКМ, № 27, София�
14� Тухлени кръстове от крепостните стени на средновековния 
Солун по Й� Веленис
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15� Кръст с криптограма от стените на гр� Солун, ХІІ в�
16� Кръст с криптограма от католикона на манастира „Като 
Панагия“, Арта, ХІІІ в�
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17� Съвременен схимонашески кукул, Русия�
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18� Съвременен схимонашески кукул, Русия�
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19� Напрестолен кръст, ХVІІ в�, колекция на НЦИАМ, София�
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20� Дебелина на напрестолен кръст, детайл, ХVІІ в�, 
колекция на НЦИАМ, София�
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21. Страница от руски „Азбуковник“, ХVІІ в�
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22� Златен солид на император Константин ІV (668–685) 
с Голготски кръст�
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23� Византийски монети, пробити за носене на врата�
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24� Монета на император Ираклий I (575–641) с разцъфнал 
Голготски кръст�
25� Монети на император Ираклий I (575–641), сечени в 
Константинопол, с Кръста на Голгота�





Християнска криптография 207

БИБЛИОГРАФИЯ

Ангушева, А. Една средновековна магическа поема за Христовия 
кръст – В: Научни састанак слависта у Вукове дане� Српска книжев  
ност и свето писмо, 26/1, Београд, 1997, 71–76�

Андреев, Х. Новоразкрити надписи от 1475/1476 година в олтар-
ното пространство на църквата в Драгалевския манастир� – Ста-
робългаристика, ХХХІ (2007), 4, 47–86� 

Архиеп. Вениамин. Новая Скрижаль, Изд� 15, Спб�, 1891�

Атанасов, А. Участието на панагюрските занаятчии в Априлското 
въстание� – Българска етнография, 1976, № 3–4, с� 57�

Бакалова, Е., Г. Геров, Х. Андреев. Корпус на паметниците на 
църковната живопис в България от ХV в� (колективна планова задача 
в ИИИзк, БАН – под печат)� 

Бакалова, Е. Сръбските учени за монументалната църковна жи-
вопис от ХV в� в България� – В: ЗРВИ, XLIV, Београд, 2007, 493–506�

Бойчева, Ю. Плащаницата на деспота на Янина Изаус от църк-
вата „Въведение на св� Богородица“ в Благоевград като ценен 
исторически документ� – Известия на Благоевградския исторически 
музей� Т� ІV, 2005, 32–38� 

Божков, А. Българската икона� С�, 1984, ил� 322�

Гальченко, М. Г. Надписы на древнерусских иконах XII–XV в�в� Па-
леографический и графико-ортографический анализ� М�, 1997� 



208

Гальченко, М. Г. Книжная культура� Книгописание� Надписы на 
иконах древней Руси� М� и Ст�-П�, 2001�

Гергова, И. Ковчегът с мощите на св� Йоан Рилски� – Известия на 
Благоевградския исторически музей� Т� ІV, 2005, 60–72�

Гергова, Е. Поменици от Македония в български сбирки� С�, 2006� 

Гергова, И., Е. Попова, Е. Генова, Н. Клисаров. Корпус на стено-
писите в България от ХVІІІ в� С�, 2006�

Геров, Г., Б. Пенкова, Р. Божинов. Стенописите на Роженския 
манастир� С�, 1993�

Голубинский, Е. Е. К нашей полемики со старобрядцами� М�, 1905� 

Голубовиħ, Б. Зидно сликарство цркве манастира Петковице на 
Фрушкоj гори� – ЗЛУМС, 22, 1986, 115–116�

Гошев, И. Църковни старини из Врачанска епархия� С�, 1934�

Греческие документы и рукописи, иконы и памятники прикладного 
искусства московских собраний� М�, 1995�

Джурова, А. Въведение в славянската кодикология� С�, 1997�

Добиаш-Рождественская, А. История книжного искусства� М�, 
1987, 199–200�

Дончева-Петкова, Л., Ст. Смядовски. Кръст енколпион релик-
виар на цар Георги Тертер� – Археология, 2, 1990, 45–52�

Ждраков, З. Влиянието на критската школа върху българската 
живопис през ХVІ в� – В: Българският ХVІ век� С�, 1996, с� 566�

Караджова, Д. За съдържанието на някои криптограми около 
изображението на Кръста� – Археографски прилози, 26–27, 2004-
2005, с� 429�

Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI – начала XVII 
в�, Л�, 1975� 



209Християнска криптография

Кокотейло, Р. Византийски монети� Ч� І� С�, 1998�

Любенова, И. И. И гробовете умират� С�, 1996�

Мавродинов, Н. Старобългарската живопис� С�, 1949� 

Мавродинов, Н. Старобългарското изкуство� Т� ІІ� С�, 1959�

Мавродинова, Л. Земенската църква� История, архитектура, жи-
вопис� С�, 1980�

Манова, Е. Българска стенопис ХVІ–ХVІІ в� С�, 1985�

Медаковиħ, Д. Графика српских штампаних књига ХV–ХVІІ в� Бе-
оград, 1958, 127, 131, ил� LIII-1, XXXIX-2�

Мирковиħ, Л. Манастир Петковица, Сремски Карловци� 1922, 30–31�  

Миятев, К. Архитектурата на средновековна България� С�, 1965�

Мутафов, Е. Европеизация на хартия� Съчинения за живописта на 
гръцки език от първата половина на ХVІІІ в� С�, 2001�

Мутафов, Е. Лечение чрез баене и заклинания на Балканите през 
ХІХ в� – Медицина и фармация, бр� декември, 2002, с� 32�

Мутафов, Е. Епиграфиката на Светия Кръст и Кръстът като епи-
графски знак� – В: Трудове на катедрите по история и богословие, 
ШУ „Епископ Константин Преславски“, 6, 2004, Шумен, 230–247�

Мутафов, Е. Индивидуални просителни молитви пред икони� – 
В: Манастирската култура на Балканите� Годишник на ЦСВП� Т� 
94 (13)� С�, 2004, 207–222� 

Мутафов, Е. ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ – поява, раз-
пространение, варианти, хипотези, Mediaevalia Christiana� – В: 
Средновековен урбанизъм: памет, сакралност, традиции� С�, 2007, 
108–122�  

Мутафов, Е. Кръстове и криптограми от крепостните стени на 
средновековния Солун� – В: Изкуствоведски четения 2007� С�, 2008, 
145–148� 



210

Мутафов, Е., И. Гергова, А. Куюмджиев, Е. Попова, Е. Генова, Д. 
Гонис. Гръцки зографи в България след 1453 г� – Έλληνες αγιογράφοι 
στη Βουλγαρία μετά το 1453� С�, 2008�

Панорама на възрожденските приложни изкуства� С�, 1998�

Подлинник иконописный� М�, 1903 (reprint 1998)�

Пенкова, Б. Българските „двуетажни“ църкви и византийската 
мемория� Типология� Програма� С�, 2008 (планова задача)�

Попова, Е., Н. Манолова-Николова. Царибродският кръст „Св� 
Троица“� – Минало, 1/2004, 25–34� 

Попова, Е. Дърворезбени домашни иконостаси� В� Търново, 2007�

Пруссак, А. В. Описание азбуковников, хранящихся в рукописном 
отделении Публичной библиотеки� ПСб�, 1915� 

Радойчич, С. Изображения отрока при церковном входе в серб-
ской живописи начала ХV в� – В: Византия, Южные славяне и древняя 
Русь, Западная Европа� М�, 1973, 321–330�

Ракић, З. Радул српски сликар ХVІІ века� Нови Сад, 1998�

Речник на чуждите думи в българския език� С�, 1982, с� 454�

Рошковска, А. Българска възрожденска глиптика� С�, 1993, 44–45� 

Саблина, Н. П. Слова под титлам� Словник� Надписи на Кресте 
Господнем в святых иконах� СПб, 2001�

Св. Йоан Кронщадски, О кресте Христовом� – В: Ставрографи-
ческий сборник� Кн� 3, Крест как личная святыня� М�, 2005, 60–74�

Смядовски, Ст. Надписите към Земенските стенописи� С�, 1998,

Смядовски, Ст. Светци, свитъци, книги� Посланията на текста в 
иконографския репертоар� С�, 2003� 

Сотиров, И. Чипровска златарска школа� С�, 2001�



211Християнска криптография

Сперанский, М. Н. Тайнопись в юго-славянских и русских па-
мятниках письма (Энциклопедия славянской филологии, вып� 
4�3)� Л�, 1929�

Ставрографический сборник� Кн� 3, Крест как личная святыня, М�, 2005�

Тотев, К. Стеатитови кръстове от средновековна България� – Ар-
хеология, 3, 1990, 48–58�

Тотев, Т. Преславската керамична икона� С�, 1988� 

Тулешков, Н. Архитектурното изкуство на старите българи� Т� 
1 – Средновековие� С�, 2001, с� 35�

Харитонов, Х. Среброто на Византия� Монети� Каталог, В� Тър-
ново, 2003�

Християнские реликвии в Московском Кремле� М�, 2000�

Христова, Б. Български ръкописи от ХІ – ХVІІІ в�, запазени в Бълга-
рия – Своден каталог� Т� 1� С� 1982

Яцимирский, А. И. К истории ложных молитв в южно-славянской 
письмености� ІІ� „Похвала Кресту“ как молитва и толкования „крест-
ных словес“� – В: ИОРЯС� Т� ХVІІ, кн� 3, СПб, 1913, 22–51�

Αγγελο-Διονύση Δεμπόνου. Μαγική γιατρική στην Κεφαλονιά, 
Αργοστόλι, 1983�

Άγιος Νικόλαος Ορφανός. Οι τοιχογραφίες, Αθήνα, 2003�

Αλέξανδρου μοναχού Ιστοριογράφου. Λόγος εις την εύρεσιν 
του τίμιου και ζωοποιού σταυρού/ Ιστορικόν Εγκώμιον περί της 
ευρέσεως του τίμιου και ζωοποιού σταυρού, εκδ� J� Gretser, Opera 
Omnia, vol� II, De Sancta Cruce, Ratisbonae 1734, рp� 1–44�

Βοκοτόπουλος, Π. Λ. Βυζαντινές εικόνες, Αθήνα, 1995�

Γκιολές, Ν. Βυζαντινή ναοδομία (600–1204), Αθήνα, 1992�

Ζαχαριάδη, Ν. Εμπειρίες από τον αμίλητο κόσμο του Άθω, Τόμος 
Α´, Πύργος Ἠλείας, 1998� 



212

Θησαυροί του Αγίου ΄Ορους, Θεσσαλονίκη, 1997�

Μήτηρ Θεού� Απεικονίσεις της Παναγίας στη βυζαντινή τέχνη, Αθή-
να, 2000, σ� 308, 312; Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, Αθήνα, 2002�

Mioni, E. Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία, Αθήνα, Γ΄ έκδο-
ση, 1985, σ� 111–113�

Μπαμπινιώτης, Γ. Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα, 
1998, σ� 969�

Ξυγγόπουλος, Α. Νεώτεραι έρευναι εις τον Άγιον Νικόλαο Ορ-
φανόν Θεσσαλονίκης� – Μακεδονικά, τ� 6, 1964/65 (1965), 90–120� 

Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Γ. Pitarakis, B., Λοβέρδου-Τσιγα-
ρίδα, Κ. Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου� Εγκόλπια, ΄Αγιον ΄Ορος, 
2000, σ� 70�

Παπαδοπούλου, Β. Ν. Η Βυζαντινή Άρτα και τα μνημεία της, Αθή-
να, 2002�

Το Βυζάντιο ως οικουμένη, Αθήνα, 2001�

Τρεμπέλα, Π. Εκλογή ελληνικής ορθοδόξου Υμνογραφίας, Αθήναι, 
1949�

Τσιτουρίδου, Α. Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Νικολάου Ορ-
φανού στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, 1986� 

Χατζηδάκης, Μ. Ο κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης� Οι τοιχογραφίες 
της Ι� Μονής Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος, 1997�

Acheimastou-Potamianou, M. Icons of the Byzantine Museum of Athens, 
Athens, 1998�

Babić, G. Les croix a cryptogrammes, peintes dans les eglises serbes 
des XIIIe et XIVe siecles� – In: Melanges Ivan Dujčev, Paris, 1979, 1–13�

Bentchev, I. Monogramme und Akronyme als Ikonenaufschriften, 2006� 
Available at: http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=de&book_
id=30.

http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=de&book_id=30
http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=de&book_id=30


213Християнска криптография

Bentchev, I. Zur Beschriftung der Ikonen� – Іn: Мосховия� Проблемы 
византийской и новогреческой филологии� К 60-летию Б� Л� Фонкича� 
М�, 2001, 107–120�  

Bentchev, I. Engelikonen, Freiburg, 1999�

Bick, J. Die kryptographische Subscriptio in Cod� Vindob� Phil� Gr� 
231� – In: Wiener Studien, XXXVI (1914), pp� 332–337

Daiber, Th. Die Randaufschriften der Ikone “Das Jüngste Gericht”� – In: 
Eva Haustein-Bartsch, Das Jüngste Gericht� Eine Ikone im Ikonen-Museum 
Recklinghausen, Recklinghausen 1994, р� 37–56�

Deschler, J.-P. Die Ikonenbeschriftung� – In: Hermeneia 2 1990, 84–95 
и 4 1990, р� 210–218� 

Fishwick, D. An Early Christian Cryptogram? – In: CCHA, Report, 26, 
Toronto, (1959), p� 29–41�

Frolow, A. ІС ХС ΝI ΚA, Byzantinoslavica, XVII� 1, 1956�

Frolow, A. La relique de Vraie Croix� Reserches sur le development d’ une 
cult, Paris, 1961�

Gartile, G. Le kryptogramme du Paris� Gr� 531� – In: Scriptorium, V 
(1951), p� 299–330�

G. de Jerphanion, Du nouveau sur la formule magique ROTAS OPERA� 
– RecSciRel 27 (1937), р� 326–335�

G. de Jerphanion, Le manuscrit syriaque N 559 de la bibliotheque Vaticane� 
Vatican city, 1940�

Klein, H. A. Constantine, Helena, and the Cult of the True Cross in 
Constantinople� – In: XXe Congres International des Etudes Byzantines, 
Pre-Actes, College de France – Sorbonne, Paris, 19–25 aout 2001� 

Magdalino, P. The Pharos Church and the Passion Relics in 
Constantinople� – In: XXe Congres International des Etudes Byzantines, 
Pre-Actes, College de France – Sorbonne, Paris, 19–25 aout 2001� 

Mathews, Th. Le reliquaire detruit de la Sainte Croix de Megiste 



214

Lavra� – In: XXe Congres International des Etudes Byzantines, Pre-Actes, 
College de France – Sorbonne, Paris, 19–25 aout 2001�

Medakovic, D. Stari srpski drvorez� Beograd, 1964�

Mercati, G. Cryptographica (Opere minori III, Studi e Testi 78), Roma, 
1927, p� 325–327�

Millet, G. J. Pargoire, L. Petit, Recueil des Inscriptions Chretiennes de 
L’ Athos� Paris, 1904�

Mioni, E. Introduzione alla Paleografia Greca, Padova, 1973�

Post-Byzantium: The Greek Renaissance� 15th – 18th Century Treasures from 
the Byzantine & Christian Museum, Athens� New York, 2002�

Petrides, S. Les καρκίνοι dans la literature grecque, Echos d’Orient, 
XII (1909), p� 86–94�

Spitring, G. Lexikon byzantinisch-christlischer Symbole, Munchen, 1989�

Stylianou, A., Judith A. Stylianou. The Painted Churches of Cyprus� 
Treasures of Byzantine Art� London, 1985�

The Glory of Byzantium� Art and Culture of the Middle Byzantine Era A� 
D� 843 – 1261� New York, 1997�

Traube, L. Nomina sacra� Versuch einer Geschihte der christlishen Kursung, 
Munchen, 1907�

Walter, G. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, μτφρ� Κ� Παναγιώτου, 
Αθήνα, 1970�

Walter, Ch. The Apotropaic Function of the Victorius Cross� – In: REB, 
t� 55, Paris, 1997, p� 193–215�





Емануел Мутафов

Християнска криптография
Институт за изследване на изкуствата, БАН, 

2019

редактор
Ваня Петкова

превод
Милена Лилова

предпечат
Даниел Нечев

ISBN  978-954-8594-80-6 

печат  
Дайрект Сървисиз


	Уводни думи
	ТЕРМИНОЛОГИЧНО МНОГООБРАЗИЕ
	ПРЕГЛЕД НА БИБЛИОГРАФИЯТА 
ПО ТЕМАТА
	1. КЪДЕ И КОГА СЕ СРЕЩАТ КРИПТОГРАМИ И АКРОЛЕКСА?
	Иконопис
	Монументална украса
	Ръкописна и старопечатна традиция
	Фортификационни съоръжения – стените на средновековния гр. Солун
	Кивотът на св. Йоан Рилски и надгробни кръстове/плочи
	Напрестолни кръстове

	2. ТИПОЛОГИЯ НА КРИПТОГРАМИТЕ 
И АКРОНИМИТЕ НА СЕМАНТИЧЕН  
          ПРИНЦИП 

	3. КРИПТОГРАМИ – АПОТРОПЕЙНА ИКОНОГРАФИЯ?
	4. ОТНОВО КЪМ ВЪПРОСА ЗА ТЕРМИНОЛОГИЯТА
	
заключение
	ПРИЛОЖЕНИЕ
	Екзод
	Summary
	ИЛЮСТРАЦИИ
	БИБЛИОГРАФИЯ
	_Hlk14184435
	_Hlk14266154

