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TREI CRIPTOGRAME DESCIFRATE*
În scrierea veche, exista practica redării unor texte în criptograme, scrierea
criptată pătrunzând în scrierea chirilică românească din paleografia slavă, iar
originea ei pleacă din paleografia greacă. Denumirea de criptografie vine din limba
greacă de la cuvântul kriptos, care înseamnă ‘ascuns’, şi de la graphos, care
înseamnă ‘scriere’, ea având, aşadar, sensul de ‘scriere ascunsă’, secretă. Prin
urmare, criptogramele sunt texte cărora, pentru a fi citite şi înŃelese, trebuie să li se
cunoască sistemul de decriptare, ascuns dincolo de semnele alfabetice sau
analfabetice cu care sunt scrise (Vârtosu 1966; 1968, p. 163–165).
Scrierea criptată româno-chirilică era des întrebuinŃată, în special de către cei
iniŃiaŃi, ca o manifestare de breaslă, dar şi în interes personal, în scopul de a transmite un mesaj pe care numai destinatarul să îl poată înŃelege. Ea se practica, de
obicei, în cadrul unor texte relativ scurte, sub forma cea mai răspândită a însemnărilor pe cărŃi şi manuscrise, dar se întâlneşte şi în textul actelor româno-slave şi româneşti, în actele de drept privat, precum şi în inscripŃii, mai ales în inscripŃii
zugrăvite şi în grafite (Vârtosu 1968, loc. cit.).
Scrierea ascunsă se întâlneşte în toate paleografiile, pentru realizarea ei fiind
folosite diferite sisteme de criptare. Printre multiplele procedee de criptare se numără
criptogramele realizate prin semne alfabetice substituite, adică prin slovele alfabetului
chirilic, cărora li se atribuie, pentru circumstanŃă, alte valori decât cele comune, proprii.
Un astfel de procedeu, numit scriere în filtă, în cazul scribilor din łara Românească,
sau scriere în hiltă pentru scribii din Moldova (Vârtosu 1968, loc. cit.; Mareş 1994,
2007, p. 173–179), se întâlneşte şi în câteva criptograme identificate în Fondul de carte
românească veche din Biblioteca Academiei Române, filiala din Cluj-Napoca.
Asemenea criptograme au fost identificate în două cărŃi, una în Noul
Testament (1703), cota CRV 192, iar cealaltă în Îndreptarea legii (1652), cota
CRV 207, ambele tipărituri fiind realizate în łara Românească, prima la Bucureşti,
cea de-a doua la Târgovişte, şi care au circulat, după cum se deduce din însemnări,
în łara Românească, dar şi în Ardeal. Cele două criptograme se prezintă sub forma
a două însemnări olografe, pe marginea textului tipărit, iar conŃinutul lor se referă
la proprietarii cărŃilor respective.
ImportanŃa pe care o prezintă aceste însemnări constă în faptul că, pentru
realizarea lor, se foloseşte scrierea criptată, dar mai ales pentru că aceasta este,
totodată, descifrată alături, ca în cazul criptogramei din Noul Testament.
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Criptograma din Îndreptarea legii nu este descifrată marginal, dar, întrucât
procedeul de criptare este identic cu cel utilizat în însemnarea din Noul Testament,
descifrarea acesteia nu a fost dificilă.
Criptograma din Noul Testament se întinde pe f. 101v–109v, după cum urmează:
F.101v:

1732: θiewj jewjθkennнnj fчvнq jvk´övj ä iewjvjho cöθ‚
Aчecttñ ñecttñ amenñ fiiнd ñipßriñ ä vesñiñ¶l wra‚
Acest Testament, fiind tipărit în vestitul oraş

F. 102v:

ä bBhphöemi, ä θнho qe oθ Ýc. /Aâg äköehн´ ph hн
ä B¶k¶remi ä an¶l de la xs. äpre¶н´ k¶ ¶н
în Bucureşti, în anul de la Hristos 1703, împreună cu un

F. 103v:

Cpjlllvu pθöe ¨wje jvk´övj ä kvjölkloч& qvн tT@özl
Wkñoix kare ¨sñe ñipßriñ ä miñ ropoli& diн ñßrgo
Octoih, care iaste tipărit în mitropolia din Tărgo-

F. 104v:

ivme ä θнho qe oθ Ýc. 1712 w@нj θoe fe-löhohv
vime ä anul de la xs. s@нñ ale feчo rului
-vişte în anul de la Hristos, sânt ale feciorului

BDD-A20086 © 2015 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 34.204.185.54 (2021-04-16 22:58:18 UTC)

78

OTILIA URS

F. 105v:

ö´klwθjhohv klkv wjθн qvн wθj θнhke qvн w´i´wjöýнi
rßposañului popi Cñaн diн cañ aнume diн Cßvßcñ rýнi
răposatului popii Stan din sat, anume din Săvăstreani,

F. 106v:

θнhke θo oh v ×lн pθöe wθj w´ θ fo´ă ä Pθöθ θöqýohoh v
anume alll lui Iwnnn kare sañ sß aflß ä Öara Ardýlllului
anume al lui Ion, care sat să află în łara Ardealului,

F. 107v:

ä iθökezч& Beozöθqhoh v whkj ¥hqepho f´z´öθ‚hohi
ä varmegi& Belgradului supñ ¥udeöul fßgßra‚ului
în varmeghiia Belgradului supt judeŃul Făgăraşului,

F.108v:

pö´vнq ‚v pθöθ wj´k@нvнq ä н´opθj ho ä k´öθj θo Ölkev
kpßiнd ‚i öapa sñßp@нiнd äнßlöañul äpßpañ al Pomei
crăind şi Ńara stăpânind înălŃatul împărat al Romei,
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F. 109v:

pθöloh‚ θo ‚θweoý. Cep. k0
Kar¶l¶‚ al ‚aselý.
Caroluş al şaselea. Sep. 24.

După cum se poate observa, datorită combinaŃiei literelor, textul
criptogramei pare imposibil de citit, de pronunŃat, la prima vedere.
La o dată ulterioară, fără să putem stabili care este aceasta, un cititor care
cunoştea acest mod de criptare a redat scrierea decriptată, prezenŃa textului
descifrat, imediat sub cel criptat, permiŃându-ne să stabilim substituirea valorii
literelor întrebuinŃate pentru scrierea criptată.
Se poate constata, astfel, că unele litere şi-au păstrat valoarea, în timp ce
altele au dobândit o altă valoare.
Cele care şi-au păstrat valoarea sunt: e = e; B = B; f = f; н = н; ä = ä; ‚ = ‚ ; m
= m; ý = ý; ¨ = ¨; & = &; ß, ´ = ß; @ = @; s = s; ¥ = ¥. Literele care primesc alte
valori sunt: θ = a; i, - = ч; ч = i; v = i; i = v; w =
= s; s = w; o = l; l = o; k = p; p = k;
ö = r; p = ö; j = ñ; k = m; q = d; h = u; z = g; Ý = h. În categoria literelor care
primesc altă valoare se poate vedea că majoritatea dintre ele se substituie reciproc:
w = s , dar şi s = w; v = i, dar şi i = v; k = p, dar şi p = k; ö = r, dar şi p = ö ş. a. m. d.
Într-un singur caz s-a întâlnit o literă care să aibă două valori, şi anume s = w,dar şi s = s.
Dintre literele alfabetului chirilic nu sunt întrebuinŃate în textul criptogramei
a, ¶, ñ şi 5. Orientându-ne după valorile pe care le-au primit literele întrebuinŃate,
acestea pot avea una sau două valori, pot reprezenta aceeaşi valoare sau se pot
substitui reciproc cu o altă literă.
După cum spuneam, criptograma din Îndreptarea legii nu este descifrată,
dar, folosind sistemul de decriptare aplicat la cea din Noul Testament, ea poate fi
decodată. Această criptogramă are următoarea configuraŃie:
P. 336

θ-θwj´ köθivo´ ¨wje θ -vнwjvrvolö köljlklk
qvn Be&, aн /âlv , ‘ li ke.
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1732.
Aчasñß skrisore e ä filñß ‚i
de käнe” (!) au skris säнñ 77 de anni 18<09>.

Criptograma din această tipăritură este urmată de precizarea Această
scrisoare e în filtă şi de când au scris sânt 77 de ani, 18<09>. Prin urmare, aici
avem confirmat faptul că precizarea este notată ulterior, intervalul de timp dintre
cele două texte fiind de 77 de ani.
Prin substituirea literelor după modelul criptogramei din Noul Testament
textul acesteia este următorul:
Aчacñß pravilß ¨sñe a чiнcñiöilor pr oñ opop
diн Be&, aн /âlv , ‘ li ke.
Această Pravilă este a cinstiŃilor (!) protopop
din Beia1, an 1732, iuli, 25.

Comparând sistemul de criptare a celor două criptograme, se observă că
modul de realizare este identic, iar descifrarea textului din Îndreptarea legii a fost
posibilă datorită identificării textului descifrat din Noul Testament. Fără acesta,
textul din Îndreptarea legii putea să rămână o enigmă, probabil, greu de descifrat.
La cele două criptograme prezentate mai sus adăugăm încă o criptogramă
identificată în manuscrisul românesc, cota ms. rom. 110, cu titlul Miscelaneu, păstrat tot la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca.
Asemenea criptogramei din Noul Testament, prezentată mai sus, criptograma
din acest Miscelaneu este descifrată, dar numai parŃial, ceea ce face ca decriptarea
acesteia să fie mult facilitată. Textul se prezintă în felul următor:
F. 22r

wß wß mчn pß θ-θwjß w f njß pθöj n fwjß
θ w n fÝev ¥nwföý-v q n whkjß -ejθjn
1

Se află în judeŃul Braşov.
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qθjß q n k lkýfß q n f v -lö чv k l k v ohv
¥θ ov fjß pθwß nчf q n woh¥Bθ ¥nwfön-v
θ-ve äiý-v.

Aplicând, la descifrarea parŃială, sistemul de decriptare practicat în cele două
criptograme prezentate anterior, textul criptat din Miscelaneu se transcrie astfel:
Să să ştie că această sf<â>ntă carte iaste
a sf<i>ntei besearecii de Suptcetate
dată de pomeană de ficiorii popii lui
Balint ca să fie de slujba bisearicii
aceie în veaci.

FaŃă de echivalenŃele literelor prezentate mai sus, în cea de a treia
criptogramă se întâlnesc câteva diferenŃe, şi anume: e = н; f = f, н, e,ý, a; н = f;
ý = ý, e; ¥ = B; ß = ß, e şi fără valoare; ´ = fără valoare. O altă noutate care
apare în acest text criptat este inversiunea dintre literele н şi f, care îşi schimbă
reciproc poziŃia în două contexte. Este vorba de cuvintele w n fÝev = sf<i>ntei şi
nчf = fie.
În privinŃa datei la care au fost scrise aceste criptograme, cea din Noul Testament este datată 1732, cea din Îndreptarea legii tot 1732, iar cea din Miscelaneu
este nedatată.
Faptul că aceste trei criptograme din Noul Testament (1703), Îndreptarea
legii (1652) şi din Miscelaneu (ms. rom. 110) sunt descifrate face ca modul de
realizare a acestui sistem de scriere ascunsă să fie mai bine cunoscut şi să poată
contribui la descifrarea altor criptograme încă necunoscute sau nedecriptate.
Criptogramele prezentate se alătură celorlalte texte criptate cunoscute datorită
preocupărilor de criptografie din spaŃiul filologic românesc ale cercetătorilor vechilor
noastre texte (Grigoraş 1925; Ruzicka 1927, p. 237; Literat 1936, p. 185–189; Zane
1957, p. 289–299; Elian 1957, p. 181–190; Pava 1960, p. 507–517; Brătulescu
1965, p. 568–586; Vârtosu 1966 (vezi şi Brătulescu 1967); Vârtosu 1968, p. 163–165;
Mareş 2007, 2014), precum şi corpusului naŃional de criptograme pe care Emil
Vârtosu intenŃiona să-l realizeze.
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THREE DECODED CRYPTOGRAMS
(Abstract)
The article brings forward three decoded cryptograms that were found in three old Romanian
books, at the Library of the Romanian Academy in Cluj-Napoca. The encoded texts are written in
Romanian with a Cyrillic alphabet and are small in size. The importance of these three cryptograms,
presented in the form of three notes, lies in the fact that they actually present an encoded text, but
especially in the fact that this encoded writing has been decoded. Thus, deciphering encrypted texts
marks a contribution to the encryption mode by substituting the value of some letters with others, so
that their reading becomes accessible only to those who know this encoding system.
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