COMOARA DIN CARTIERUL
ARMENESC
Legenda spune ca acum foarte multi ani a fost ascunsa o
comoara in Cartierul Armenesc. Ultimul care ar fi vazut acea
comoara ar fi fost un mare învatat armean. El a lasat un mesaj
copiilor lui, mesaj pe care nimeni nu a reușit sa il descifreze
pana in ziua de astazi, pe care il gasesti mai jos:
MESAJ SECRET: FLPZVNLOYC GVRBF T.
RLQVRHF NMEGDZRWT WZ XMEV. WFXZI
YE ZYEEC. TVRBFL PRGVT: CUEVL HJI QIT
WRWZ.

Nota. Mesajul se pare ca poate fi descifrat folosind codul
Vigenere (detalii pe ultima pagină), cod care folosește o parola.
Parola este formata din 8 litere (indicii), pe care le vei gasi
strabatand cele 8 obiecive de mai jos.

GRILA INDICII - NOTEAZA RASPUNSURILE AICI
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

INDICIUL #1 – BISERICA ARMENEASCA
Armenii au construit o comunitate numeroasa si bine
inchegata, prezenta pe meleagurile Bucurestilor inca din
secolul al XVI-lea. In secolul al XVII-lea, mahalaua
armeneasca se afla inca in afara orasului. Prima biserica
armeneasca a fost construita la 1581, dar de abia in 1742
primesc armenii drept de a–si construi o biserica din zid in
Ulita Armeneasca. Actuala biserica armeneasca a fost ridicata
la 1915, pe locul celei vechi, si este o reproducere a
Catedralei din secolul al XVII-lea Sf. Grigorie Iluminatorul din
vechea capitala armeana Echmiadzin. Muzeul din fata
bisericii expune broderii si carti vechi ce amintesc de
framantata istorie culturala a Armeniei. Biserica Armeneasca
si Muzeul Dudian al Comunitatii Armenesti merita vizitate
pentru obiectele de patrimoniu adapostite, vechi de pana la sase secole.
In curtea bisericii vei gasi statuia unui general armean. Ultima cifra a anului nasterii sale reprezinta primul indiciu.

INDICIUL #2 – STRADA SPATARULUI
Dupa iesirea din curtea bisericii, vom merge in stanga, apoi
vom urca spre Nord, pe Strada Armeneasca. La a doua
intersectie, cea cu Strada Pasului, vom face dreapta, apoi ne
vom opri la urmatoarea intersectie, cu Strada Spatarului.
Strada Spatarului se numea demult Putul Spatarului, in parte
datorita faptului ca aici a locuit un spatar, care pe la 1760 (sau
chiar mai inainte de 1760) si-a construit o casa. Spatarul era
un inalt demnitar la Curtea Domneasca, care avea sarcina de
a purta spada si buzduganul voievodului, cu ocazia diverselor
ceremonii si festivitati de la curte. In Tara Romaneasca,
marele spatar era si loctiitor al domnului la comanda armatei.
La intersectia strazilor Pasului si Spatarului se gaseste o casa decorata
in stil oriental, cu ferestrele arcuite in acolade. Indiciul al doilea este legat de numarul de ferestre-acolada. Inmulteste
acest numar cu 6 si vei avea al doilea indiciu.

INDICIUL #3 – CASA MELIK
Vom urma calea Strazii Spatarului pana vom trece de
intersectia cu Strada Latina. In curand, pe partea dreapta,
vom intalni Muzeul Theodor Pallady, adapostit de Casa Melik.
Casa Melik, construita in 1750, este acum cea mai veche
casa locuibila din Bucuresti. Spunem “locuibila” pentru ca ea
nu este, de fapt, locuita, lucru dificil de realizat, de vreme ce
gazduieste un muzeu. Casa poartă numele celui mai
important proprietar al ei, Iacob Melik, un negustor armean
susţinător al acţiunilor revoluţionare de la 1848. In masura in
care acest lucru este posibil, muzeul merita vizitat.
La ce numar pe Strada Spatarului se gaseste casa Melik? Scade din
acest numar 17 si vei avea al treilea indiciu.

INDICIUL #4 – CASA PRIMADONEI
Peste strada de Casa Melik se remarca o cladire imbracata
toata in vita de vie. Aici a locuit Elena Teodorescu, cantareta
de opera celebra la vremea ei, fiica basului George
Teodorescu, care cantase, de asemenea, la opera. In 1961
au fost filmate aici scene din filmul Hariclea Darclee, intrucat
in casa sopranei totul era legat de muzica.
Afla anul in care a fost construita aceasta casa (poate fi observat sus,
deasupra intrarii principale). Afla suma cifrelor care compun anul, apoi
scade 1 din suma. Ai obtinut astfel al patulea indiciu.

INDICIUL #5 – CASA MAURA
Pornim pe directia Nord-Vest pe Strada Latina, pana la
intersectia cu Strada Armeneasca, unde vom merge in
dreapta. La urmatoarea intersectie, cu Strada Silvestru, vom
merge pe aceasta pana la intersectia cu Strada Corbeni,
unde vom porni catre stanga, directia Nord-Vest. In
aproximativ 60 de metri, la numarul 3 al Strazii Corbeni, pe
partea dreapta, vom gasi Casa Maura. Obiectivul este invaluit
de mister, nefiind foarte clar scopul pe care l-a avut in trecut.
Cateva surse mentioneaza faptul ca acolo ar fi fost o
sinagoga. Desi ideea sinagogii pare plauzibila, nu pare sa
existe vreun simbol care sa faca referire la iudaism. In
schimb, zarim simbolul crucii.
Gaseste numarul de cercuri in care este prezent semnul crucii pe intreaga fatada a cladirii. Se iau in considerare doar
crucile albastre. Inmulteste acest numar cu 2, apoi scade 11. Numarul obtinut reprezinta al cincilea indiciu.

INDICIUL #6 – STRADA FRANZELARILOR
Mergem in continuare pe Strada Corbeni pana la intersectia
cu Strada Toamnei, unde vom merge in dreapta, pana la
intersectia cu Strada Franzelarilor. La sfarsitul secolului al
XIX-lea apare in Bucuresti un nou sortiment de paine cu
forma lunguiata: franzela. Primul franzelar (Ionita Cocatorul)
isi avea cuptorul pe aceasta strada sau prin zona. Brutarii
erau atent supravegheati de catre dregatoriile domnesti. Daca
productia de grau era mica, lor li se interzicea sa mai faca
covrigi. Daca ridicau nejustificat pretul la paine, erau
condamnati la moarte prin spranzurare (anul 1793, domnia lui
Alexandru Moruzi). Daca painea de o oca nu cantarea cat o
oca, atunci brutarii erau pedepsiti cu luarea marfii si puteau fi
si tintuiti de „zgarciul urechii” la usa pravaliei.
Gaseste casa de pe Strada Franzelarilor care are fresce sub streasina. Numarul la care se gaseste aceasta casa,
adunat cu 13, reprezinta indiciul al saselea.

INDICIUL #7 – STRADA POPA RUSU
Pornim de la obiectivul precedent spre Vest, pe Strada Maria
Rosetti. La intersectia cu Strada Armeneasca vom urma calea
acesteia, catre Sud. Urmatoarea intersectie este cea cu
Strada Popa Rusu. Daca o strada de astazi poarta numele
unui preot, inseamna ca in urma cu 100 - 150 de ani, cand
Bucurestiul avea mahalale si nu cartiere, exista in zona o
biserica al carei preot era foarte cunoscut. Este si cazul
acestei strazi pe care se gaseste Biserica Popa Rusu, nume
ce i-a fost dat după un preot rus care a slujit la ea. Insa nu
biserica este obiectivul nostru aici, ci un element al arhitecturii
istorice bucurestene: copertinele in forma de scoica. Ele
impodobesc intrarile caselor construite in perioada in care
Bucurestiul era numit Micul Paris, dar au si un rol functional, ferind de ploaie sau lumina puternica a
soarelui. Unele copertine scoica inca mai pastreaza fragmente din sticla colorată originala ce pe
vremuri filtra lumina de la intrarea caselor de acum mai bine de un secol.
Gaseste prima casa de pe Strada Popa Rusu care are o copertina scoica la intrare (mergand dinspre Strada
Armeneasca). Cati stalpisori decoreaza terasa de deasupra copertinei? Aduna 6 la acest numar si obtii al saptelea
indiciu.

INDICIUL #8 – CASA DOBRESCU
Plecam de la copertina scoica, pastrand sensul anterior de
mers pe Strada Popa Rusu. La numarul 24 al strazii se afla
casa in care a locuit juristul Demetru Ion Dobrescu (18691948), cel care in 1928 avea sa devina primar al
Bucurestiului. Astazi, in loc sa se afle in lista monumentelor
istorice, casa poate fi gasita in rubrica anunturilor de
inchiriere.
Pentru a afla cel de al cincilea indiciu, numara cati stalpisori se afla sub
un geam. Vei observa cate un balconas la fiecare geam, fiecare are
acelasi numar de stalpi. Aduna la acest numar 4. Vei avea astfel si
ultimul indiciu.
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DECODAREA MESAJULUI
Transformati indiciile obtinute sub forma de numere in litere conform grilei ajutatoare de mai sus.
Cifrul Vigenère este o metodă de criptare care folosește o serie de cifruri Cezar diferite bazate pe
literele unui cuvânt-cheie. Este o formă simplă de substituție polialfabetică.
Dacă dorim să codăm de exemplu textul: E FRUMOS IN TABARA, cu parola PREDEAL. In textul pe
care dorim să îl codăm, avem 15 litere, iar parola noastră are 7 litere. Pentru codare, vom repeta parola
până când vom obține pe acel rând tot 15 litere. Se scot spatiile pentru o mai buna coordonare si vom
avea:

TEXT:
PAROLA:

EFRUMOSINTABARA
PREDEALPREDEALP

Pentru a căuta corespondența textului cifrat, vom apela la grila de mai jos. Astfel, prima literă de codat
este E și prima literă din parolă este P. Pe rândul E și coloana P corespunde litera T. Deci prima literă
codată va fi T. Mai departe, lui F îi corespunde R, deci pe rândul F și coloana R găsim litera W. Și așa
mai departe până când textul nostru codat obținut este: TWVXQODXEXDFACP.

TABLOUL VIGENERE - TABULA RECTA

