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CORBII MUSCELULUI - REPERE ETNOCULTURALE
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I Corbii Muscelului în conte.x tul afluxului şi refluxului demografic
li n carpatic. Între străvechile aşezări scăldate dinspre izvoare de Râul Doamnei,
tu l Corbi şi-a durat, printre primele, vatra la poalele muscelelor presărate cu stânci
I şe, dăltuite de vânt şi de ape, în bizare· forme carstice. Numele anterior - Corbii de
I' 1tră - îşi are geneza în frecvenţa "considerabilă, în aria sa geografică, a lui Corvus
ur x = „pasăre semirăpitoare, omnivoră" care popula banchizele de gresie poroasă de
p versanţii ce delimitează, la est şi vest, această mirifică vatră musceleană, corbul
li v nind, prin filiera tradiţiei orale, un autentic simbol heraldic local.
În cursul îndelungatei sale evoluţii,
' " rea şi-a fixat ·o primă bornă în memoria
111 umentelor: 15 aprilie 1456, când, prin hrisovul
1111 de cancelaria domnească a lui Vladislav al III 1, se confirmă jupanului Mogoş, fiul lui Şerb,
pânirea mai multor sate, printre care şi Corbii
I Piatră.
.
Peste o jumătate de veac, la 11 iunie
I ~ 03, domnitorul Radu cel Mare [1495-1508]
111 rea ,jupaniţei Muşa, Corbii de Piatră cu tot
h itarul" .
Documente medievale ulterio.a'.re conţin referiri frecvente la proprietăţile
M năstirii. Corbii de Pi~tră; aşezământ monahal atribuit Muşei, văduva boierului
I I 1mza din Obislav, care, călugărindu-se sub nw;nele de Magdalinâ, înfiinţase, pe
1 h ltuiala sa, la sffirşitul secolului al XV-iea, un schit de maici pe lângă biserica
111pestră.

Folclorul local învăluie trecutul acestei străvechi aşezări muscelene în lumina
a legendelor. Arborele strălucitului neam al Corvineştilor ar fi fost
lt nsplantat din pământlÎI generos al Corbilor în Ardeal, 111f1c'u de Hunedoara, al cărui
111n, Voicu, s-ai: fi născut aici, transformând numele localităţii sale de origine în
1 numele unei familii intrate demn în istorie.
'
Un licăr de adevăr a străbătut prin secole, graţie consemnărilor lui Bonfinius
I 1434-1503], istoriograf al lui Matei Corvin şi autor al operei „Rerum Ungaricum
tl ades", care consideră Corbii de Piatră din Valahia drept „locul de unde ascendenţii
ncertă, totuşi,

• 1111esti.
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lui Iancu de Hunedoara au trecut Carpaţii pentru a se stabili în Transilvania".
Personalitatea de excepţie a lui Iancu de Hunedoara 1-a determinat pe papa
Pius al II-iea să remarce că „Iancu, a cărui reputaţie o întuneca pe a celorlalţi , nu a
sporit atât gloria ungurilor, cât, mai ales, pe cea a românilor din mijlocul cărora s
născuse" .

Ilustrul conducător al luptei antiotomane de la mijlocul secolului al XV-iea di n
sud-estul Europei ar fi revenit pe plaiurile natale după celebra bătălie de la Varna di n
10 noiembrie 1444, contribuind decisiv la transformarea grotei de pe malul stâng al
Râului Doamnei într-un locaş de cult de către călugării de rit catolic care însoţeau
trupele sale, deşi utilizarea anterioară a spaţiului rupestru în scopuri ritualice este, prin
fragmentele de pictură murală conservate, de necontestat.
Originea sud-carpatică a Corv ineştilor este susţinută, pe bâza ipotezei lu i
Antonio Bonfini, de către cercetători ai fenomenului demografic autohton.
Astfel, Al. T. Dumitrescu, fost director adjunct al Bibliotecii Academiei
Române, menţiona, în studiul său „Originea Corvineştilor" , consemnarea de pe un
exemplar al cronicii lui Bonfinius (ediţia latină din 1568) făcută de episcopul maghiar
Ion Listus de Veszprem, cancelar al reginelor Ungariei, referitoare la locul naşterii lui
Iancu de Hunedoara, indicând, ca sat de origine al Corvineştilor: Holloko corespondentul semantic, în limba maghiară, al Corbilor de Piatră.
Quod erat demonstrandum ! .. .
Se atestă, de asemenea, prin aceeaşi sursă, existenţa unui castelum în HollokO
din Transalpina atribuit strămoşilor celebrului umanist înrudit cu neamul Corvineştilor,
Nicolaus Olahus, episcop de Strigoniu.
Castellumul a fost localizat, pe baza cercetărilor de teren, în Plaiul Oii de pe
vechiul domeniu feudal din perimetrul Corbilor de Piatră. Întrucât, în zona prezumată a
fi amplasamentul castellumului Corvineştilor nu au fost întreprinse investigaţi i
arheologice sistematice, se impune cu acuitate efectuarea unor sondaje de către
specialişti, eentru a se evita, astfel, distrugerea unor mărturii semnificative care ar
putea e lucida controversata origine muntenească a Corvineştilor.
Un suport al supoziţiei menţionate îl constituie, fără îndoială, sursele
informative oferite de folclorul local corelate unor elemente de natură heraldică.
Blazonul familiei Corvineştilor reprezentând un corb cu inel în cioc - blazon
stabilit de către regele Sigisµiund de Luxemburg pentru domeniul lui Voicu, tatăl lui
Iancu de Hunedoara - se poate asocia ideatic cu legenda perpetuată în folclorul
corbenilor, potrivit căreia un corb, atras de strălucirea inelului de aur cu care se juca
Iancu, l-a smuls din mâinile copilului, zburând cu el spre înaltul cerului. Trezit din
somn de ţipetele fiului său, Voicu săgetează, cu arcul, pasărea, recuperând, astfel ,
inelul.
Abordând „Originea transilvană a lui Iancu de Hunedoara în lumina
reconsiderării critice şi exhaustive a cronicii lui Bonfinius", exigentul istoric muscelean
Flaminiu Mârţu consi.d era că stabilirea în' Transilvania a ascendenţilor lui Iancu de
Hunedoara este confirmată şi prin tradiţia orală din satul Cinciş situat pe domeniu l
Huniazilor.
Conform acesteia, numele satului Cinciş reprezintă contragerea sintagmei
„cinci inşi", ce se referă direct la numărul întemeietorilor aşezării.
Printre ei, se afla Voicu - cel care a ctitorit vechea biserică din Teliuc,
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11 1ulă post 1880, unde fusese înmormânţată Elis~beta de Marginea, pe a cărei
1· u funerară, se menţiona apartenenţă' familială: „soţia lui Voi~u Valahul
t 1 1t nul din Argeş, mama lui Iancu de Hunepoara".
Ascendenţa ilustrei familii a Corvineştilor atestă, aşadar 1 încadrarea ariei
fice a Corbilor de Piatră în spaţiul românesc de iradiere demografică.
'
Începând cu secolul al XVIII-iea, structura demografică a aşezării de pe Râul
t 1 nei este radical modificată prin aflUX:ul de populaţie din Transilvania, care se
1h I şte în zona sud""Carpatică.
,
,
.
În evoluţia social-economică a . satului Corbii de Piatră, implantarea, în
1 1 ' trul său, a unei importante colonii de refugiaţi ardeleni reprezintă un moment
III ' I.
Investigând amploarea acestui fenomen - atestat în zona sud-carpatică a
uuteniei, în studiul consacrat „Emigrării româneşti din Transilvania în secolele XIII, ", I toricurŞtefan Meteş releva, printre altele, că „Cel mai de seamă sat de ungureni
1111 udeţul Muscel este Corbi, datorită masivei aflue!lte de colop..işti refugiaţi în veacul
I VrII-lea din Jina Sibiului, ca urm..are a persecuţiilor religioase declanşate prin
J 1 r a cu Roma a bisericii.ortodoxe din Transilvania".
„Temelia colonizării în satul numit Corbi, moşie a Episcopiei Argeşului, a fost
I 1 pentru întâia dată de moşul meu, Ion;', după CUI!l preciza, într-o jalb~ adresată, în
Olll l 1825, domnitorului Grigore Ghica, monahul-cărtuţar Naum Râmniceanu.
Jalba protosinghelului originar din Corbi reprezintă o sursă informaţională de
pţie, întrucât trecerea peste munţi a jinarilor este determinată cronologic: 1765, iar
11.1. le procesului de emigrare, din Jina sunţ prezentate argumentativ, în maniera sa
v11 lcronicărească:
,,Avui perierghie - scrie protosinghelul - la mai multe lucruri între cari (ca
llllll l ce crescusem de la ţâţele maicii mele ) n sud Muscel, la satul Corbii de pe Râul
I 1 rnnei, fiindcă auzisem de la părinţii mei <?ă ni se trage neamul din militarii unui
111 r sat, aniime Jivna, nu departe de Sibiu . •
Strămoşul meu după tată, Ion, din neamQl militarilor din Jina al Mariei Tereza,
11 111> răteasa Austriei, din cauza constrângerii Uniaţiei, după ce mult timp s-au
111p trivit milifarii săi şi împreună cu tatăl meu după trup, Bucur, cu toate că nu a
11v n ş i s-au dat ordin împărătesc, după re.c lama lor comună, ca acest corp de armată
rămână nesupărat în cele ale religiei lor, dat fiindcă s-au ~vit unii vrăjmaşi şi
lll ninţători ai vieţii părintelui şi unchiului meu, ieşind din ţara ,lor , Transilvania în
11 hia, s-au aşezat în judeţul Muscel, lângă apa numită Râul Doamnei, în localitatea
1 'orbi, unde, c u trecerea timpului, s-au îngropat şi unchiul şi famili~ ,mea".
Alegerea acestei noi vetre existenţiale a fost consid~rabil influenţată de
h lelungâtul pro·ces de transhumanţă, oie~ii din .. arj~ Sibiului fiind atraşi de condltiile
tl 1Ulrale pe care le oferea zona montană a Muscelului pentru ocupaţia lor tradiţională de
p . tori .
, ,Aşezarea" în satul muscelean a celor aproximativ „o sută de familii" din Jina
1 ost determinată de intervenţia nu tocmai dezinteresată a „gospodarului moşiei
rbi'\ Vlădica de la Argeş. întâmpinând, la Curţea de Argeş, familiile de) inari care
III nţionau să se stabilească pe o mQşie cunoscută din Bărăgan, Vlădica le-a prezentat
un tablou sumbru al zonei de şes. „aflată în cale~ tuturor oştirilor, bântuită de ciumă şi
l leră" în contrast evident cu perspectivele pe care le oferea _ r'hqşia Corbilor
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dependentă

pentru

.

de Mânlstirea Argeşului: „lilrgime mare pentru vite, livezi şi munţi destui

păşune".

Conform aceleiaşi surse, Vlădica „i-a aşemt el însuşi în jurul bisericii din
Jghiab", dându-le „(h)risoave pe opt munţi", în schimbul unei dări de 6 lei percepute
anual de la fiecare familie şi a „ierbăritului în munţi", pentru care „plata era flicută prin
laptele prelucrat în căşăria de la Nucşoara, produsele fiind desflcute de elitre arendaşul
moşiei mânăstirii în alte părţi ale ţArii".
Recunoscându-li-se rolul de conducători „ai unei mari colonii de români din
Transilvania în deosebite părţi ale Valahiei", moşul cronicarului Naum „a fost scutit de
dări", iar tatăl sllu „a fost cinstit cu protopopia asupra tuturor coloniştilor români în cele
17 districte ale Ţării Româneşti".
Prin hrisov domnesc, Alexandru Ipsilanti fixa darea „celor dintâi colonişti
până la 12 lei anual pentru flecare familie".
Ulterior, potrivit protosinghelului,
„domnitorii, considerând pe colonişti cA s!nt de acelaşi neam cu românii localnici, au
ordonat ca dările să fie una cu ale acestora".
În Corbii de PiatrA, colOniştii vor prezenta, în raport cu localnicii,
particularităţi specifice de: port, limbii, tradiţii şi obiceiuri, pe care le vor pAstra în timp,
ecoul individualitAţii de grup menţinându-se pânl în contemporaneitate.
Ecouri nostalgice ale locurilor de obirşie ·se reglsesc şi în folclorul local. O
„chiuitură" spusă, în iureşul horelor, de elitre un flăcAu originar din Ardeal, este
revelatorie pentru perceperea complex! a sentimentului de înstrăinare, acel „dor de
vatra natală" pe care îl încercau coloniştii stabiliţi în Corbi: „Foaie y,erde buruiană, I
Eu, aci, mândra-n Poiană; I Eu, aci, mândra-ntr-alt sat, I Vai, ce dor împrăştiat ! I Eu,
aci, mândra-n Sibiu, I Vai, ce dor, stare-ar pustiu!. .. ".
Specificitatea ·portului popular local în aceastA arie de interferentă între portul
popular muscelean şi cel argeşean 1-a determinat pe cercetătorul Constantin Rădulescu
Codin să considere Corbii „Q interesantA insu li etnograficii.".
Onomastica. familială relevă ea înslşi provenienţa ascendenţilor: Poenaru - din
Poiana Sibiului; Vişteanu - clin Viştea; Sescioreanu - din Sllsciori; allturi de genericul
Ungureanu, reprezentând evidenţa, pe plan antroponomastic, a fenomenului consemnat.
. Se. semnalează documentar şi alte familii de „ungureni": Groşanu, Grigorescu,
Giurcă, Jeleru şi· alţii.
.
.
Exodul jinil.rilor şi poienarilor spre Corbi a continuat în decursul secolelor al
XVIII-iea şi al 'XIX-iea, fiind facilitat de targul sllpt!rnAnal din localitate, care
constituia, dincolo de caracterul sAu comercial, un prilej de cunoaştere a prosperităţii
cvaşigenerale a unei populaţii deosebit de active, specializate în creşterea animalelor
(mai 'ales, a ovinelor), în apicultura, industrie casnici textili, pomicultura ş. a.
Contractarea unei căsătorii se realiza, cu rare excepţii, în interiorul grupului,
sau prin ,,revenirea la obârşie" - fenomen implicând „evaluarea posibilităţii de
constituire a unui cuplu într-un context de viată arhicunoscut", anume, în localităţile
unde se mai păstrau, viguroase şi nealterate, i'ădlcinile neamurilor celor stabiliţi la sud
de Carpaţi. ·
·
Populaţia baştinaşă formată din grupurile familiale ale: Sturzenilor,
Ciculeştilor, · Bondoceştilor; Sarnoileştilor etc~ a convieţuit cu „ungurenii",
conservându-şi o perioadll îndelungat! de timp neschimbat fondul „tradiţional".
Convieţuirea „spaţialii" a înlllturat cu greu barierele de facturi „etnicii." dintre
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l'" P11 l 1\ ia locală originară şi cea stabilită ulterior. Fenomenul endogamic caracteriza,
11 ţl 1lmente, ambele grupuri. Fenomenul endogamic se generalizase şi la nivelul
111 1111 11iităţii locale în ansamblul ei; potrivit consemnărilor lui Constantin Rădulescu
' 111 1111 , „Corbenii cei mai mulţi , acum şi mai înainte, nici unul nu se însura în alte sate
fi 11
orbencele nu se măritau decât în ·satul lor, luându-şi, atât femeile cât şi fetele,
11 \ d 11 Corbi" .
Schimbul de mărfuri efectuat în târgul săptămânal, coparticiparea la slujbele
1 l lj.ţ oa e, precum şi la diverse manifestări folclorice tindeau să suprime starea de
11111 111 specţie, să spargă carapacea unui mod de viaţă prestabilit, să deschidă, cu
hi 11ră precauţie, porţile care duceau spre o cale de convieţuire reală, fără prejudecăţi
11111 urate din ce în ce mai puţin de o falsă tradiţie .
Devenind caducă, concepţia conservatoare asupra unităţii de grup declanşează
1111!11 unui mod închistat de gândire, ulterior, grupurile interferându-se prin căsătorii ,
111 plun fam ilial şi , implicit, economic.
Afluxul şi refluxul demografic transcarpatic confirmă, -şi în cazul acestei
li v hi vetre de dăinuire românească, adevărul de necontestat că . Munţii Carpaţi au
11111 11tuit nu un imens obstacol între provinciile istorice ale neamului, ci, aşa cum
1111• rva un istoric erudit, „o uriaşă coloană vertebrală a fiinţei naţionale' ', simbolizând,
pt 11 mă reţia lor, verticalitatea unui popor demn de lupta sa necurmată pentru libertate.

11 p

1

li Corbii Muscelului - „O Interesantă Insulă Etnograficii" reflectată în
lui Constantin Rădulescu-Codin : Particularităţi etnografice în Corbi

- cercetător pasionat şi
definitorii unei comunităţi umane
zarea de pe Râul Doamnei va fi constituit, în cursul peregrinărilor sale muscelene,
1111 t ontact şocant cu aspecte de civil izaţ i e rurală inedite; de vreme ce, în introducerea
11111 ului său consacrat „Literaturii, tradiţiilor şi obiceiurilor din Corbii Muscelului",
tl1 I 11 a localitatea prin sintagma „o interesantă insulă etnografică" .
Opţiunea pentru redactarea unei monografii complexe, pe deplin evocatoare a
1 tui autentic sit etnografic şi a locuitorilor acestuia este, în opinia sa, întru totul
111111 va tă: „Corbenii cari - aşezaţi în apropierea munţilor şi având ţrecutul atât de
•h11dumat, dar ţinând dârz de obiceiurile curate din trecut -; au o comqară întreagă de
1 tt
e, legende şi obiceiuri prezentând un mare interes estetic şi filologic şi ar fi tare
I' 1111 să se piardă şi acestea în vălmăşagul uitării - aşa cum avem durerea să vedem că
• hll pierd, pe fiecare zi, în satele pe cari le-ai socoti ca pe cele mai sfinte păstrătoare
' 111 odoarelor trecutului; şi, de aceea, dăm aci parte din legendele şi comorile de limbă
tl 11dire cum şi frumoasele obiceiuri ale sătenilor din Corbi - sat atât de vechiu şi atât
tl ·urat în vieafa şi obiceiurile locuitorilor săi" .
Pentru inspectorul

11 I al elementelor de

şcolar

Constantin

Rădulescu-Cod in

cultură materială şi spirituală

Moralitatea locuitorilor comunei Corbi
,,În Corbi - observă, cu un remarcabil spirit de analist, monografistul - s-a
I' 11trut mult curăţia vieţii din trecut ... Dovadă de curăţie e că. şi pe aici au pătruns
1 111 ce precum: „Mă rog, codre, dumitale I ca la uri frate mai mare I să mă laşi la
111111 rn ta I puţinel cu mândra mea. // - Eu, ta· umbră, te-oiu lăsa I dar ţi-e puica tinerea I
•' fnce păcât cu ea .. ./. Şi mi-o dădea frunzuţa: I cucu-nea n-o mai cânta!. .. ".
Moralitatea sătenilor este condiţionată, după opinia sa, de exemplul pe care îl
111 rn preoţii : „Nimeni nu poate face cât · face preotul când vrea şi când are suflet şi
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pentru înălţarea unei comune".
Industria casnicii din Corbi
Analizând in extenso „Industria casnică" din Corbi, Constantin Rădulescu
Codin considera că aceasta „e în floare, diferitele obiecte necesare casei şi
gospodăriilor lucrându-se în casă. Îmbrăcămintea, mai ales, de la ruflrie până la haina
gata de îmbrăcat se lucrează de femei.
Ţesătura, alesătura şi cusătura lor sunt vrednice de admirat, mai ales, scoarţele
în ce priveşte: soliditatea, trăinicia, alegerea în chip estetic a culorilor, fineţea lucrării,
cum şi originalitatea florilor şi chenarelor".
Sfera „Industriei Corbenilor" - generic prin care autorul deţinea „tot ce
agoniseşte cu braţele şi cu unelte pentru folosinţa casei şi a neamului nostru" - era
extrem de cuprinzătoare, incluzând:
„Ţesutul cu: depănatul, urzitul, năvăditul, ţAsutul (propriu-zis) şi ţ!sături şi
darea la dârstă şi la piuă.
Înflorituri şi împletituri, cele dintâiu mai ales, purtând diferite numiri:
ciucurei, creastă, troian, troenel, râuri, râurei, pui, puişori, melcişori, ciocane, obânzică,
mănişcă, şabac, pielea găinii, codricei, geavra, ciupag ş. a., iar împletitul folosindu-se
la facerea ciorapilor (călţuni) în mai multe chipuri şi purtând felurite numiri: flanele,
broboade, ilice, plăşi de prins peşte, turecii, horbote (în diferite chipuri şi nume).
Portul. Industria animală. Părul de capră din care se fac târsâni, dăsagi,
ciorapi; lâna: tunsul, spălatul, scărmănatul, torsul, răsucitul; fulgii (folosiţi la umplerea
pernelor şi fultucilor); laptele: mulsul, prinsul, bătutul; untul, brânza, urda, caşcavalul;
pielea: de capră, de oaie, de cerb, căprioară, vulpe, lup, cu lucratul lor (argăsitul,
tăbăcitul}, confecţionarea opincilor, uneltele de înhămat calul şi de călărie; alte unelte
din piele; carnea şi preparatele ei, mai ales, tăierea porcului, grăsimile - mai ales cele
proaspete pentru medicina populară şi pentru vrăji, lumânările de seu, fabricarea
săpunului; oasele (pieptenii, cornul de vânătoare); instrumentele de prins peşte; mierea
şi ceara: prisacă, stup, faguri, retezatul lor.
Industria vegetalii: tăiatul lemnelor şi aducerea lor pe apă, bilele, facerea
scândurilor, şindrila, fierăstrăul cu casa lui; vasele de păstrat cele necesare casei (tron,
hambar, dulap, troneciu); cerealele: facerea pâinii, mlmăliga, moara cu părţile ei;
cânipa: cultura, topitul, meliţatul, dărăcitul, torsul, punerea pe răşchitor, coptul tortului,
pânza, bice, frânghii ş. a.; facerea ţuicii şi uneltele întrebuinţate; scoaterea uleiurilor
din: seminţe de dovleac, jir, miez de nucă, sămânţă de cânip!t".
Intuind dificultatea perceperii exacte a tuturor acestor componente ale
„industriei casnice" din Corbi de către un cititor neavizat, C. Rădulescu-Codin insera,
în subsolul lucrării, detalii de facturii morfologică referitoare la elementele constitutive
ale unor instalaţii utilizate în procesul de confecţionare a produselor menţionate, sau a
instrumentelor de lucru necesare efectuării unor operaţiuni specifice.
Astfel, după cum precizează autorul, pentru depănat, „se folosesc mosoarele,
vârtelniţa, sucala, rotanul". Realizarea „ţăsăturilor" este de neconceput flră ,,războiu",
ale cărui piese componente sunt: tălpi, braţe, suluri, vatale, iţe, cocleţi, spată, tindeiche,
scripeţi, iepe, fuscei, suveică, natră, spas ş. a. - piese care prezintă particularităţi
morfologice locale, pe care autorul îşi propunea să le precizeze „într-o lucrare
specială".

Gama

„ţăsll.turilor"

include:

pânză,

prosoape,
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, lcrgare de cap, marame, ţoale, saci or tebeici, tăgârţe sau jeci, desagi, postav
fi inele, cretinţe, glugi, obiele, scoarţe, chilimuri, bete, lăicere .
Instalaţia de piuă este compusă din: roata de apă, maie, albie şi altele mai
11111tc: piluge, corfe, covată, fus, scândură, întăritoare.
.
În prelucrarea laptelui, se utilizează „felurite unelte lucrate de Corbeni: şiştar
1 1t1h 1) , putineiu, găleată" .
Dintre uneltele din piele, menţionează: „dârmonul, ciurul, traista, chimirele
tlll minunate, burduful de nevăstuică, biciul, biciuşca, fişca ş. a."
Moara - pe care o consideră „de mare folos şi tare interesantă" - este formată
1111 „diferite părţi: stăvilarul şi stavila, vârtejurile, prepeliţa, scocul, sterpul, făcăul
11111111 ce se dă şi unei mori ce are numai o roată), speteze, obezi, fus, osie, răscruci,
•thl, brotac, undrele, pietre, pod, scară, poliţă, roată, prăsnel, fus de fier, postavă, teică,
11 1111, fruntar, piscoaie, veşcă sau văcălie , tăvălug ş. a."
Arhitectura popularii din Corbi
Arhitectura tradiţională din Corbi este specifică zonei montane a Muscelului.
I 11 11lnţele sătenilor - preciza C. Rădulescu-Codin - au uneori stâlpii cu flori săpate
11 111ltul, ori arse cu fierul şi împodobite, or încondeiate şi zugrăvite - şi cu uşi bine
h 1 li I 1tc în canaturi şi scrise cu meşteşug, în felurite feţe - şi alte încăperi de trebuinţa
I 11ului: slonul, magazia, timnicul, grajdul, târla„ jitniţa (pentru bucate, la unii),
111111111ul, unde se ţin căruţele, săniile şi alte scule de rotărie şi scaunul pe care se
l11p l ş te (numit, în alte părţi, bedreag), pătulul de fân deschis sau închis, având uneori
111jd11l dedesupt; cocina, coteţul...
Apoi, bisericile pe a căror - clădire şi mobilă, sculptată minunat şi pictură,
1111 1 pune atâta preţ astăzi; crucile şi troiţele cu aşa frumoase cuvinte săpate măestru
I l111p <lobite cu chenare, aşa cum pe vremuri făceau pisarii ... "
Locuinţele ţărăneşti vechi construite din bârne de lemn pe temelii supraînălţate
11 p l otră prezintă, la faţada principală, o prispă, iar, în partea posterioară, un celar cu
1111 ii depozit pentru produse agricole.
Planurile cvasi-generalizate ale caselor vechi cuprindeau: o „tindă" cu acces
11111
terior spre o „odaie" de locuit sau o tindă centrală din care se accedea în camerele
I t 1111le; cea situată spre şosea fiind „odaia curată" .
Specificitatea construcţiilor de locuit edificate la sfărşitul secolului al XIX-iea
I Tu ·eputul secolului XX constă în dispunerea, la nivelul superior, a spaţiilor destinate
hu 11 lrii, iar, la nivelul inferior, a spaţiului pentru depozitarea produselor agricole.
1 1111 truc ţiile vechi aveau, la parter, o uşă grilată din lemn de stejar, prin care se asigura
111
ul în gârliciul dimensionat în raport cu limitele sălii etajului, iar, printr-o uşă cu
Id 1turi masive din stejar, accesul în pivniţa propriu-zisă, compartimentată, prin rafturi
ii I mn, pentru depozitarea fructelor .
Accesul la etaj era dispus lateral, scara construită din trepte de lemn, sau din
p r.i de piatră fiind mascată de un parapet de zid.
Planul afectat spaţiului de locuit se structura, de regulă, în: tindă, odaia de
Im 11 lt şi odaia curată. Odaia curată era destinată primirii oaspeţilor şi depozitării
lmhrncămintei de „sărbătoare" şi a „zestrei", constituind un soi de „oglindă" a
jllll perităţii proprietarilor. Modul de organizare a interiorului locuinţelor era relevant
I' 111 ru simplitatea şi bunul gust al corbenilor.
Din „podoaba caselor", Constantin Rădulescu-Codin remarca, printre altele,
111
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existenţa a „două paturi cu câte o ţoală pe ele şi perne pe la
o laviţă sau o talpă pentru pus pe ea vasele de apă şi vasele

capete şi pereţi fără saltea,
de gătit. Pe pereţii caselor.
în dreptul paturilor, un ţol subţire, cadrilat zis „scoarţă" sau „zăvastră". În stânga şi 111
dreapta scoarţei, cum şi la icoane, batiste şi şervete frumos cusute".
Portul popular local
Portul popular local prezintă particularităţi specifice costumului ţărănesc din
zona Muscel, dar şi pecetea originalităţii portului „ungurenesc" din vecinătall'n
Sibiului. Analizând, sub aspect morfologic, portul popular din Corbi, monografistul
consemna în studiul său „Literatura, tradiţii şi obiceiuri din Corbii Muscelului": „Por111I
este curat al românilor din Transilvania (comuna Jina). Mai toată îmbrăcămintea 1·
făcută din lână. Chiar sătenii cari se trag din primii locuitori ai satului se poartă tot rn
mai sus. La sătenii care nu se poartă ca ei, li se zice Munteni, pe când lor îşi zi1
Corbeni".
Costumul femeiesc cu „catrinţe" este reflexul vestimentar al originii
ardeleneşti a unora dintre locuitoarele satului Corbi. Confecţionate din lână, catrin\el1•
se disting prin repertoriul cromatic: catrinţa din faţă este neagră, iar catrinţa pandaul,
din spate, este vărgată prin dispunerea paralelă a unor benzi formate din culorile: verde.
albastru, alb şi negru.
Găteala capului - diferenţiată în raport cu vârsta - constituie un element dr
individualizare a portului local, ca, de altfel, şi portul pălăriuţei mocăneşti.
Învelitura capului este formată din „vălitură" - un carton alb de formn
tronconică secţionat oblic, care se poartă pe vârful capului - şi o „broboadă" de pânzn
albă, care maschează „vălitura". Tinerele femei folosesc, în găteala capului, în loc lk
broboadă, o „hiliufă" - batistă albă, bordată cu ample cusături.
Încălţămintea femeilor constă din „tureci" - ciorapi fără talpă făcuţi din dimie,
care îmbracă piciorul de la gleznă până la genunchi - şi opinci cu „obiele" sa11
„călţuni".

„la" - cămaşa din pânză albă, ţesută în casă, care prezintă sumare broderii
(exclusiv, la gât şi la mâneci) - completează portul femeiesc ce include, în componen\11
sa, în funcţie de sezon, o „zeghe" din lână neagră, sau o „sarică" de culoare albă.
Portul popular bărbătesc are ca piese constituente: cămaşa cu barbur, pieptarul
înfundat, cojoaca ciobănească din piei de oaie prevăzută cu mâneci foarte largi sa11
zeghe şi sarică, cioareci strâmţi de dimie albă, căciulă, sau renumita pălăriul~
mocănească specifică zonei Sibiului.
Un element specific portului bărbătesc din Corbi îl reprezintă cămaşa de
„flăcău" având brodate, pe spate, „cruci" - motiv ornamental cu semnificaţii profunde,
ce relevă, sub aspect vestimentar, în accepţia publică locală, maturizarea purtătorului
devenit „crucea casei" - aşadar, un sprijin autentic al grupului familial.
Încondeierea ouălor
Procesul tehnic de realizare a „încondeierii ouălor", implicând un instrumentar
specific, este prezentat detaliat de către cercetător. Se reproduce, in extenso, modul de
confecţionare a „condeiului", numit, nu întâmplător, astfel, întrucât „încondeierea
ouălor" este concepută ca o „scriere" în culori pe un suport special - oul.
„Condeiul, ca şi în alte părţi, e tlcut dintr-un băţ de lemn înfăşurat la un cap
cu câlţi. Tot la acel căpătâiu are un cioc cilindric, ca un vârf de paiu şi tot găurit pc
dinăuntru. Ciocul se face din alamă subţire sau din para de argint, pe dinăuntru e trecui
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111 Ih de păr de porc, ca să poată scrie. înainte se făcea dintr-o para făcută sucălete în
111 111 unui ac, care se scotea pe unnă, şi bătută cu ceva, aşa ca să rămâie o găurice
' 1t mică.
Capul cu câlţii şi ciocul se moaie în ceară de roiu, topită într-un ciob. Peste
• 1 , e pun cărbuni de teiu pisaţi, ca să capete coloare negricioasă, şi apoi se fac cu
'' tl lui pe ouă diferite desemnuri - purtând diferite nume, după lucrurile pe cari le
t 11 h pui esc.
După încondeiere, ouăle se bagă în pietrele, cari se fac în chipul următor: Se
t / 1mă de varză şi se pune într-o strachină. Se pisează apoi piatră acră şi, aşa pisată,
pune peste zeamă de varză şi se bagă ouăle, rând pe rând. Apoi, scoase, se bagă oala
1111 11 le (cari se fac din lemn de ouă) , ori îrl altă coloare făcută din foi de ceapă, ori din
1 I le, ori din calaican".
Descrierea instrumentarului utilizat, dar, mai ales, a motivelor decorative atât
llverse este însoţită de schiţe realizate de autor, remarcabile prin acurateţea
11 ului, „materialul intuitiv" vădind, în ultimă instanţă, preocupările sale didactice.
1tul Corbi, precum menţiona C. Rădulescu-Codin, încondeierea ouălor e o
nmtă artă. Se cunosc peste 160 feluri de încondeiere şi fiecare încondeiere îşi are
11 1111 I său" .
Repertoriul ornamental al ouălor încondeiate este de o diversitate remarcabilă,
1111 h11. nd motive decorative care au, prin excelenţă, semnificaţii religioase: crucea,
I'' 11rea, mărul lui Adam, steaua etc., sau sunt inspirate din mediul ambiental:
1h '
, floarea domnească, floarea paltinului, floarea trandafrrului, frunza jugastrului,
I 11111 nucului, frunza de salcâm, frunza de stejar, merişorul, codruleţul; motive
1111 1· nd analogii cu unele particularităţi ale animalelor şi păsărilor: coada rândunicii,
11 11u l berbecului, creasta cocoşului, gheara găinii, urechile iepurelui, cloşca cu pui;
111111lve decorative imitând unelte caracteristice unor ocupaţii: cârligul ciobanului, fierul
11 111 ului, fierăstrăul, grebla; motive preluate din ornamentica portului popular: şabacul,
I I rătăcită ş.a.
Modalitatea de concepere a decorului ouălor încondeiate implică asocierea
111111 vulor pentru completarea excesivă a spaţiilor libere.
Meşteşugul acesta a fost practicat cu un remarcabil talent de Maria I. Vameşu
I11 1909), dar şi de consătencele sale: Aurelia Damian, Elisabeta Dragomir, Aurelia
lui , Elena D. Moroi, Elena Sucitu şi Maria I. Zaharia - conform documentatei
11111 ri monografice „Mărturii de suflet din Corbi-Argeş" elaborate de profesorul Ion I.
11111 cu.
Monografia Corbilor - „mic tratat de antropogeografie"
Remarcându-i-se contribuţia esenţială în aprofundarea fenomenului cultural
ii 11 Muscel, prin elaborarea volumului „Muscelul nostru. I. Comuna Corbi şi locuitorii
- I" - considerat, nu fără temei, de către academicianul Ioan Simionescu „un mic tratat
ii 1ntropogeografie restrâns la graniţele unei comune", Constantin Rădulescu-Codin
ltl vedea încununată opera sa cu laurii Academiei Române în şedinţa acestei
111 t lgioase instituţii naţionale din 8 iunie 1923 :
Acordarea Premiului Adamachi în valoare de I OOO de lei de către Iacob
I~ ruzzi, preşedintele Academiei Române, prilejuia reputatului geolog şi paleontolog
11 1111 n Ioan Simionescu [1873-1944), o referire semnificativă la opera marelui
1111 'I rist şi etnografmuscelean:
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„Lucrarea sa, volwninoasă, e pornită din dragostea locului în care îşi duce
a oamenilor din care se trage, cu cari convieţuieşte. Muscelul este unul din
judeţele cu aproape neprihănită etnicitate. În calea lesnicioasei treceri peste munţi, este
o regiune de necontenită primenire etnică şi, în acelaşi timp, de însemnate popasuri, ori
evenimente istorice. La fiecare colţ, câte o ruină vorbeşte despre trecut; pretutindeni,
urmele dispărute s-au păstrat în legende şi povestiri. În asemenea condiţiuni, era păcal
să se piardă cu totul, măcar ce mijeşte încă în amintirea poporului. Aşa se explicn
izvorul bogat în material folcloristic pe care-l redă autorul şi importanţa descrierilor.
Aproape jumătate din cartea sa se referă la judeţul întreg. Toate comunele sunt
pomenite în înşirarea faptelor istorice mai importante legate de numele lor. Restul cărtii
cuprinde amănunţita descriere a comunei Corbi.
Descrierea nu e unilaterală. E un mic tratat de antropogeografie, restrâns 111
graniţele unei comune. După cum e de aşteptat, după preocupările de predilecţiune ale
autorului, folclorul joacă un rol însemnat. Aici e partea de originalitate a lucrării,
dându-se un material inedit.
Când nu cunoaşte prin sine, autorul se referă la lucrările specialiştilor sau ale
antemergătorilor săi. Dă dovadă astfel că şi-a apropiat o metodă sistematică, ştiinţifică
de lucru„.".
Surse „formative" ale autorului
Format la şcoala de adâncă simţire românească a „antemergătorilor săi",
magiştri de neuitat din „Câmpulungul istoric şi legendar'' evocat cu atâta căldură în
conferinţa susţinută în cercul profesorilor din capitala judeţului Muscel, la 5 aprilie
1925, Constantin Rădulescu-Codin se confesa cu o modestie deloc străină unor spirite
alese ale culturii naţionale, conştient că demersul său în elaborarea monografiei
oraşului de pe Râul Târgului ar fi putut fi săvârşit de „oameni cu mai multă învăţătura
şi cari au dovedit o adâncă erudiţie".
Conferenţiarul nominaliza, printre „erudiţi", pe: „d. Şapcaliu - mult stimatul
meu profesor, la lumina şi sub călăuza căruia, încă din 1892, m-am deprins a pune pre1
pe unele din comorile poporului şi a culege - încă de pe atunci - cântece şi tradiţii şi
poveşti - „sicrie sfinte ale credinţei", cari se pierdeau în învălmăşagul uitărei'', pe
„bătrânul şi înţeleptul profesor, fost coleg al marelui Eminescu la gimnaziul din
Cernăuţi, d. Dimitrie Scurei - un adevărat preot rămas din a vechimei zile'', dar şi pe
„tânărul de mare viitor, studentul Dan Simonescu" care îi va confirma premoniţia,
devenind o personalitate autentică a culturii româneşti, colaboratorul său la redactarea
monografiei Câmpulungului.
Surse „informative'' ale operei consacrate Corbilor
Investigând modul în care Constantin Rădulescu-Codin a elaborat monografia
sa dedicată Corbilor, profesorul Ion I. Ilinescu, autorul volumului „Mărturii de suflet
din Corbi-Argeş", constata că renumitul inspector şcolar a beneficiat consistent de
contribuţia unor intelectuali din sat, pe care, însă, din motive absconse, nu-i
menţionează în operă.
Astfel, potrivit mărturisirilor venerabilului preot Ion P. Ariniş, „talentatul
folclorist muntean se interesa de oamenii din sat, de la care trebuia să culeagă
informaţiile şi datele semnificative necesare monografiei comunei Corbi, cu sprijinul
practic al învăţătorului Ştefan Minculescu" , un incontestabil apostol al acestei aşezări
de pe valea Râului Doamnei. De altfel, la 29 octombrie 193 3, publicaţia „Omagiu
viaţa şi
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judeţul Muscel" menţiona, printre altele, contribuţia
a învăţătorului Ştefan Minculescu la elaborarea „Monografiei Corbilor":
„Un merit pe plan cultural şi obştesc al acestui dascăl patriot a fost şi acela de
f nfi inţat, în Corbi, un Cămin cultural numit „Corvin", dar şi faptul că a procurat
1 111 11 material didactic de folclor pentru cartea „Monografia judeţului Muscel" a lui
I du lescu-Codin, pentru partea în care vorbeşte de comuna Corbi".
Scrisoarea pe care, la 25 martie I 921, Constantin Rădulescu-Codin o
dt •i ează învăţătorului Ştefan Minculescu este edificatoare, sub raportul interesului
111 111!ri stat de autor, în elucidarea unor aspecte esenţiale pe plan: „istoric, geografic,
I• ponimic, economic, demografic, administrativ, bugetar, lingvistic, etnofolcloric,
1li ologic, antropologic, instructiv, cultural, sanitar etc. referitoare la satele Corbi şi
1'11 11 rei.
Reproducerea in extenso a acesteia facilitează înţelegerea gradului de
li11pli are <) învăţătorului din Corbi în colectarea materialului informaţional utilizat de
I 1111 t ntin Rădulescu-Codin în redactarea monografiei Corbilor:
„Stimate Domnule Minculescu,
Aştept cu nerăbdare ştiinţele cerute prin Dl. Perceptor Tomescu, acestea
ndu-mi trebuinţă acum, mai la început, şi anume:
1) Legendele diferitelor localităţi din Poenărei şi Corbi;
2) Ce se ştie pe aici despre jidovi şi despre stânci, despre clădiri sau oase
care ar fi fost de la jidovi;
3) Vecinătăţile , dealurile, apele şi văile (cu de-amănuntul şi în ordinea
lor) din satul Poenărei. Legendele lor.
4) Cruci vechi, cu inscripţiile lor;
5) Felul pământului: solul şi subsolul, clima.
Acestea le aştept cât mai neîntârziat.
Apoi, într-o săptămână-două, cel mai târziu, trimiteţi-mi, deosebit de ce aţi
111 I trimis, răspunsuri la toate chestiunile, la fel cume în monografia aceasta (o lucrare
111
ftlcută pe timpul când aproape nu ştiam mai nimic despre Priboieni).
Doresc să-mi daţi note amănunţite şi nepărtinitoare de felul cum se face
uhn inistraţia, justiţia, serviciul technic, serviciul silvic şi serviciul sanitar.
Voiesc să am budgetul cu de-amănuntul al comunelor Corbi şi Poenărei în
11)0 1-902, pe 1915-16, înainte de război, în timpul ocupaţiei (pe 1917-18) şi pe anul
1 111 •nt. Apoi, budgetul primei eforii şcolare şi budgetul pe anul acesta al comitetului
1 ol r. Vreau budgetul cu de-amănuntul al epitropiilor şi bilanţurile băncilor şi
1 uoperativelor pe anul trecut. Vreau să ştiu despre vitejii morţi în război, unde, cum au
l11 p1111 şi unde au murit ?
Când descrieţi munţii şi dealurile, rog daţi toate amănuntele. Apoi, Ia
d crierea Râului Doamnei să nu se omită nimic: adâncimea, în diferite trupuri,
I I mea, insulele, plutele ş . a.
Daţi-mi amănunţimi despre Poenărei !
Am găsit lucruri interesante cu privire Ia geologie.
Conduceţi-vă după monografia mea şi răspundeţi-mi, vă rog, cât de curând şi
întrebările de care mă interesez.
Vom face ceva de seamă. Au apărut până acum două coale de tipar. Vă voi
11 lmete din ele (aşa, ca început), ca să vă faceţi ideie cum se vor trage pe curat. Mai

l11v
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scrieţi-mi ce e cu cântecele ciobăneşti şi obiceiurile ciobăneşti făgăduite? ... Ce oamc111
de seamă au vizitat comuna în decursul timpurilor ?
Vă salut cu drag, C. Rădulescu-Codin ".
Simpla enunţare a „chestiunilor" menţionate reprezintă, de fapt, un chestion111
monografic complex, care, în cazul finalizării de către corespondent, prin răspunsur 1
corecte şi competente, îndritua, pe deplin, „asocierea" acestuia drept coautor, mai aln
că revizorul şcolar încerca să-l cointereseze, în lucrare, pe distinsul învăţător prin
formula deloc ambiguă: „Vom face ceva de seamă!".
Numai printr-o cercetare asiduă a întregii corespondenţe dintre autor ~1
informator, s-ar putea detennina gradul de implicare a învăţătorului Ştefan Minculescu
în redactarea acestei monografii a Corbilor semnate de Constantin Rădulescu-Codin.
Relevând personalitatea autorului, unul dintre colaboratorii „din umbră" 111
monografistului muscelean se va confesa profesorului Ion Ilinescu: „Revizorul şcola1.
un autodidact, era un om deosebit de spiritual şi de inteligent. Cam pripit la vorbă, d111
foarte sociabil cu cetăţenii. Avea o purtare ca un frate cu cel de o vârstă cu el; ca un ti11
cu cei mai în vârstă şi ca un părinte cu cei mai tineri" .
Atitudinea sa extrem de sociabilă i-a facilitat într-o măsură considerabiln
obţinerea unor infonnaţii corecte, utilizând, ca metodă de cercetare directă, interviul,
spre a putea reflecta, în opera sa, aspecte definitorii privind cultura materială ~1
spirituală din Corbi - comună pentru care avea, potrivit aceluiaşi venerat preot, „o mai 1·
consideraţie din toate punctele de vedere: economic, social, dar în special folcloric" .
Nu aceeaşi regretabilă amnezie a manifestat Constantin RAdulescu-Codin î11
proiectarea volumului „Literatură, tradiţii şi obiceiuri din Corbii Muscelului", în care
îşi propusese să reproducă „unele legende, cum şi câteva arii şi o parte din cele mu1
frumoase cântece şi colinde din Corbi".
Confesiunea sa directa: „Ariile sunt culese în 1915 de învăţătorul - modes1,
harnic şi priceput - Ion Mărtoiu, omorât de un obuz în războiul pentru înfllptuire11
României Mari" - constituie, totuşi, o elocventă dovadă a probităţii autorului, care ar f1
putut trece sub anonimat o contribuţie esenţială, procedeu întâlnit, din păcate, frecve111
în mediul unor condeieri mai puţin oneşti.
Ilustrând în modul cel mai elocvent sintagma atât de uzitată de „apostol al
satului", distinsul cărturar muscelean, învăţătorul Constantin Rădulescu-Codin a lăsat
posterităţii, prin opera sa, monumente de limbă şi de adâncă simţire românească,
iscodind cu mintea şi cu sufletul său împătimit de frumos, comori perene ale spiritului
naţional.
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III- Monumente de arhitectură din satul Corbi
BISERICA RUPESTRĂ CORBII DE PIATRĂ
Situată la aproximativ 400 m de centrul satului Corbi, pe malul stâng al Râului
11111nnei, în Jgheaburi, Biserica rupestră Corbii de Piatră a fost săpată, din vremuri
1111 111oriale, în peretele masiv de stâncă înalt de circa 30 m şi lung de 14,50 m.
Utilizarea grotei din acest masiv stâncos încă din preistorie a suscitat supoziţii
dintr cele mai controversate. Iniţial, ar fi reprezentat un habitat de supravieţuire pentru
1111111 ni, în condiţiile extrem de nefavorabile vieţii din perioada glaciaţiunii, adăpost
ll11p triva unor pericole iminente din mediul ambiental, dar şi un loc de reculegere, de
11 lt nerare spirituală pentru cei ce intenţionau să se iniţieze în tainele vieţii şi ale
11111qii.
În spaţiul de spiritualitate carpato-danubiano-pontic, Zamolxis - zeul suprem
fit 1· •ligia geto-dacilor, considerat o divinitate htonică care „întruchipa fertilitatea
11l11 lui şi domnea asupra împărăţiei morţilor, propovăduind nemurirea şi răsplata
1lr rti lor pe lumea cealaltă'', identificat cu marele preot în religia geto-dacilor, s-a retras
11111 o peşteră, învăluindu-se în mister. Modul de viaţă solitar al marelui preot a fost
111 tortat de anumiţi eremiţi şi oameni religioşi, „special i şti ai sacrului", care, ar fi folosit
I puţiu l oferit de această grotă subterană, ca loc de oficiere a cultului lui Zamolxis.
Perpetuate în arealul de spiritualitate contemporan al Muscelului, legendele
11 pre Zamolxis păstrează acelaşi gen inconfundabil de consideraţie supremă pentru un
pri sonaj mitologic care a avut un rol esenţial în consolidarea statului centralizat geto-

111'
O

dată

cu

răspândirea creştinismului, călugării sihaştri

au adoptat noua religie

,1 nu este exclus ca eremiţii care o practicau în grota de la Corbi să fi transformat locul

ta de religiozitate într-una dintre primele biserici ortodoxe ale neamului românesc,
11 11 din perioada constituirii Ţării Româneşti.
Fragmentele de pictură murală conservate în Biserica rupestră Corbii de Piatră
1 prez intă, cu certitudine, mărturii incontestabile ale unei vieţi religioase închegate în
t • t spaţiu încă din epoca premergătoare înfiinţării Mitropoliei Ţării Româneşti la
t 'urtea de Argeş , în anul 1359.
Întrucât istoria aşezării de pe Râul Doamnei este asociată constant cu originea
11 omului Corvineştilor, se atestă, prin tradiţia orală, sosirea lui Iancu de Hunedoara, în
tnu l 1444, în satul Corbii de Piatră, unii cercetători presupunând că grupul de călugări
1re însoţeau oastea voievodului din Transilvania ar fi încercat transformarea acestui
locaş de cult într-un altar temporar al religiei catolice.
Inspirat din folclorul local, scriitorul Alexandru Odobescu - cercetător
i •
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avizat al „antichităţilor" zonale - consemna, într-un raport din anul 1861,
la începutul veacului al XVI-iea, a unei alte oştiri în preajma bisericii
rupestre: „La satul Corbi, este o bisericuţă slipat!I. în stâncă, unde se zice că s-au adunut
rămăşiţele oştirii lui Mihai Viteazul, după uciderea de la Turda".
În unele hrisoave domneşti referitoare la proprietăţile Mânăstirii Corbii dr
Piatră, aşezământul monahal este atribuit văduvei boierului Hamza din Obislav, Muş11,
care, călugărindu-se sub numele de Magdalina, înfiinţase, pe cheltuiala sa, la sfărşitul
secolului al XV-iea, un schit de maici pe lângă biserica rupestră, efectuând, de altfel, ~1
o amplă operaţiune de extindere a spaţiului interior al locaşului de cult.
Memoria documentelor precizează elemente definitorii ale istoriei
aşezământului ecleziastic. Astfel, la 29 septembrie 1512, satul Corbi este închinat de
către voievodul Neagoe Basarab ctitoriei sale, Mânăstirea Curtea de Argeş, împreunA
cu schitul de maici din Jgheaburi, pe care i-1 dAruise monahia Magdalina, pentru rn
aşezarea monahală să devinll, în acest mod, „domnească".
Transformat în schit de călugări în anul 151 S, prin mutarea provizorie 11
stareţei Magdalina împreună cu maicile la Mânăstirea Comet, aşezământul monahal dt
la Corbi va funcţiona, în 1809, ca biserici!. de mir, întrucât numărul credincioşilrn
înregistrase o creştere considerabilă, prin afluxul de populaţie provenită din Ardeal, i11
urma persecuţiilor religioase din secolul al XVIII-iea.
Necesitatea extinderii spaţiului destinat oficierii serviciului religios a impu~
efectuarea unor amenajări interioare, în perioada anilor 1780--1810, prin separorc11
„tindei" destinate femeilor, de naos şi reconstruirea tâmplei de zid, principalul
osârduitor fiind episcopul-cărturar al Argeşului, Iosif.
Dislocarea unei părţi din stâncă în noaptea de Paşti a anului 1889 - thra n
produce, însă, victime în rândul credincioşilor - a determinat obştea satului ~li
întreprindă măsuri radicale de restaurare şi consolidare a bisericii, angajând, în acc!-11
scop, meşteri pietrari italieni, care au rethcut cu blocuri din piatră de talie, legate c11
mortar, porţiunea afectată de pe latura vestică.
Sub raportul compartimentării interioare, biserica rupestră prezintn
particularităţi evidente: naosul dreptunghiular, boltit în arc frânt, este separat de alt111
printr-o tâmplă de cărămidă compusă din „două arcade supralărgite, despărţite de 1111
pilastru, ce se prelungea ÎI} sus, evazându-se pânii la timpanul arcului de triu111I
triunghiular şi uşor concav".
Iniţial, altarul era delimitat prin îngustarea laterală a peretelui stâncos, care ~„
termină în boltă semicilindrică longitudinală. Existenţa, în altar, a două abside în forr11n
de potcoavă prevăzute cu o masă practicată în stâncă generează supoziţia că locaşul 111
fi fost, cândva, de rit catolic. Marcarea pe pereţii naosului, la limita dinspre altar, 11
unor şanţuri indică, probabil, prezenţa anterioară a unei catapetesme de lemn fixatr.
lateral, în acestea.
Amenajat în continuarea laturii sudice a naosului, pronaosul rectangular l:ll
boltă semicilindrică tencuită - comunică cu naosul printr-o deschidere de acces )I
printr-o fereastră străpunsă în perete.
Decorul arhitectural săpat în peretele stâncos al naosului rezultă dintr-11
succesiune de arcade separate prin pilaştri extinşi la bază, capitelurile fiind sugerate.
Pictura originară se conservă fragmentar în absidele altarului, pe timpanul
estic, pe jumătatea sudică a bolţii naosului şi pe peretele sudic al acestuia.
pasionat

şi

prezenţa,
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Paul de Alep, secretarul patriarhului Macarie al Antiohiei, consemna vizitând,
111 p 1 măvara anului 1658, Corbii-de-Piatră: „deasupra satului, se află o stâncă foarte
lt11t ll , care stă către răsărit ca un zid. În mijlocul stâncii, este o biserică veche, mică,

l 1 ll umoasă, despre care se spune că stătea închisă, dar, apoi, a fost descoperită de un
I 111 pustnic, căruia i s-a arătat locul ei într-un vis. Venind, aşadar, la ea, el a deschis~ ! vechile icoane se mai pot vedea înăuntru„."
Relevând, în opera sa, ·„Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale
1 1111 ncşti", semn ificaţia istorico-artistică a ansamblului pictural al monumentului, l. D.
I I 11cscu semnala că „în biserica rupestră Corbii-de-Piatră, ne întâmpină fragmente
I 1l6cor din aceeaşi v'reme sau mai vechi cu trei sau patru decenii decât cele de la
II I 1 lica domnească din Argeş , din secolul XIV, concepute şi ordonate după
I 11110 rafia Salonicului".
Pictura murală se conservă parţial în absida altarului, pe timpanul estic, pe
l•ult 1 ş i pe peretele sudic al naosului. Programul iconografic este compus din scenele
l1l hl ·e reprezentând: „Naşterea lui Iisus", „Întâmpinarea în templu", ,,Învierea lui
I 11 r", „Botezul Domnului", „Schimbarea la Faţă", ,,Înălţarea Domnului", „Sacrificiul
hll Avraam", „Arhanghelul Mihail", „Buna-Vestire", „Sfântul Pahomie cu îngerul",
1 11 degradate considerabil din cauza excesului de umiditate din interiorul bisericii
11111 tre, determinată, în special, de infiltraţiile pluviale.
Este evident că, în realizarea iconografiei bisericii rupestre, meşterul zugrav a
1111 l11ut episoade din ciclul christic specific altarelor de acest tip existente în Peninsula
I I 111ică, Asia Mică, sau în sudul Peninsulei Italice, scenele pictate datând, în acest
t 11 1de c ivilizaţie religioasă, din secolele X-XIII .
În „Catagrafia judeţului Muscel ~cută la 1840, din porunca mitropolitului
I 11 t", sunt inserate elemente documentare ce relevă stadiul informaţional existent în
111 1·li cu referiri la vechimea, ctitorii, slujitori şi enoriaşii bisericii rupestre din Corbi:
„Biserica de piatră cu hramul Sf. Apostoli, leatul nu se găseşte. Săpată întru
' ' li piatră de Basarab voievod, Neagoe voievod, Radu voievod, Ruxandra Doamna,
li J ina Doamna, Magdalena monahia„ .Neavând pisanie scrisă de ·atunci de când s-a
p 11 în p iatră pe peretele bisericii două leaturi: unul din leat 7014 ( 1506], altul - 7114
I 1W ' I şi al treilea „nemenţionat !", care într-acest leat mai în urmă, s-au meremetisit şi
111nu i săpat în piatră, de au mai înnădit-o, ~cându-i şi tindă, precum se vede şi astăzi.
A 11m, cu cele trebuincioase se îngrijeşte de locuitori. Enoriaşi mai bunişori - 11, mai
1~ pn taţi - 22, văduve - 6; peste tot - 39" .
Pomelnicul din anul 1809 menţionează, de asemenea, printre ctit~rii locaşului .
I xtu l integral al „Pomelnicului bisericii Sfinţilor Apostoli, de când s'au găsit aceşti
111 I tn semnaţi şi de când s' au deschis biserica de prea o sfinţia sa Ioan Don, leatul
I H09, A rgeş" include pe „Basarab voevod, Neagoe voevod, Radu voevod, Ruxandra
I l11111nna, Despina Doamna, Iosif arhi(e)reul, Grigore arhi(e)reul, Magdalina monahia,
l\ 1111J1 Bratul, Nichifor arhimandrit, Ioan Sivu monah, Cosma, Partenie monah şi cu tot
11 u111ul lor cel adormit" .
Ansamblul rupestru include un adăpost rectangular amenajat la sud de
Id rlcă, utilizat ca trapeză. O masă din scânduri groase de stejar este amplasată în
1 ft l spaţiu săpat în stâncă. Scobiturile practicate în peretele vertical al masivului înalt
11 peste 30 m, pentru fixarea scheletului lemnos al unor construcţii, confirmă exi stenţa
111 rioa ră a unor chilii.
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La vest de biserica rupestră, a fost edificat! în anul 1890, o clopotniţă de lemn,
care reproduce, la scarll redusă, vechiul tip al bisericilor de lemn din zonă.
Importanta excepţională a picturii iniţiale conservate fragmentar implică o
atentă şi competentă intervenţie a specialiştilor pentru a salva de la o distrugerr
previzibilă această incontestabilă mărturie a îmbogăţirii continue, din vremuri de mult
apuse, cu nestematele creaţiei poporului nostru, a tezaurului de valori universale.
BISERICA „SFÂNTA TREIME"
Amplasată în centrul satului Corbi, Biserica „Sfănta .Treime" - monument

ck

arhitectură religioasă

- a fost durată pe amplasamentul unor edificii ecleziastic.:l'
ctitorite succesiv, potrivit pisaniei inscripţionate în piatră, datând din anul 1830.
O primă biserică de lemn, din perioada domniei lui Matei Basarab [1637
1654], ar fi fost incendiată împreună cu casele locuitorilor de pe malul drept al Râului
Doamnei, pentru a se preîntâmpina, astfel, extinderea unei epidemii de ciumă.
Refacerea satului după eradicarea acestei epidemii a implicat şi refacerea, fn
anul 1770, după aproximativ un secol, a bisericii, dar construcţia de zid a lăcaşului dl"
cult a fost grav avariată de puternicul seism din anul 1802, devenind improprii·
utilizării sale în scopuri ritualice.
Pe fundaţia existentă, s-a înălţat, în anul 1830, actualul monument, pri11
osârdia arhiereilor Grigorie şi Ilarion, cu contribuţia unor ctitori din localit1111-.
coordonator al lucrărilor fiind vechilul moşiei Mânăstirii Argeşului, Giurcll.
Incoerent redactat, texul pisaniei consemnează, printre altele, numele
ctitorilor: „Acest sfllnt locaş zidit prin < ... > preasfinţia sa arhierei Grigorie înlrn
Dumnezeu arhiereu şi altul Elarion Argeşu < ... > milueşte< ... > fericiţi pentru vecinirn
fericire a pomeniţilor ctitori, intru hramu Sfintei Troiţe: Stan, Ecaterina, Ion ercu,
Maria eriţa, Paraschiva, Ion, Maria, Icn ereu, Maria eriţa, Costandin, Salomiia, Moi~1·
ereu < ... >Aldea, Costandin, Paraschiva, Bucur, Maria, Ştefan, Dumitru, Maria, Ion rn
tot neamu lor. 1830."
Menţionarea, în pisanie, a arhiereului Grigorie - fost episcop al Râmnicul111
[1749-1764] şi mitropolit al Ungrovlahiei [1770-1777] pare să confinne infonnaţia <l111
Catagrafia de la 1840, potrivit căreia, în anul 1830, ar fi fost doar o refacere 11
construcţiei edificate în anul 1770.
Puternic afectată de cutremurul din anul 1838, biserica va fi consolidată, 111
zona estică, prin patru contraforturi şi prin înlocuirea bolţilor originare şi a turlei
clopotniţe de cărămidă cu o structură din lemn.
Sub raport planimetric, construcţia prezintă o compartimentare specilic.:n
bisericilor de rit ortodox, într-un plan rectangular continuat cu o absidă circu lui n
decroşată.

Compartimentarea interioară se realizeazll printr-o tâmplă de zid între altar ~1
naos; arcade susţinute pe doi pilaştri şi două semicoloane angajate de seqiu111·
cilindrică - între naos şi pronaos.
Bolta semicilindrică a naosului, construită din „leasă" de nuiele, se continun.
sub aceeaşi formă, şi în altar. Pronaosul şi pridvorul prezintă un plafon drept d111
scânduri de brad fixate pe o structură din grinzi de stejar.
·
Pridvorul deschis, susţinut pe coloane de secţiune circulară şi masive
zidărie - lateral, are arcade în mâner de coş şi tiranţi de legătură între capitelu11

uc
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111tlv111 ul este surmontat de o turlă-clopotniţă din lemn de secţiune octogonală , cu
I , li d ri pentru iluminat, acoperişul său piramidal fiind învelit cu şiţă de brad ca, de
ltl I, 11treaga construcţie . Accesul în clopotniţă se asigură pe o scară de lemn
111p l11 H1 1 ă în pridvor.
Pavimentul interior este format din dale pătrate de piatră, iar pereţii bisericii I ln 01.: lu până la cornişă - sunt edificaţi din piatră de râu şi cărămidă .
Pictura originară în frescă de pe faţada vestică a pridvorului este calitativ
1111 1l11 11 ră restului picturii murale conservate. Scena hramului - dispusă central - a fost
''" d11111\ printr-un tor semicircular pictat.
Decorul arhitectural se rezumă la două toruri paralele şi la coloanele prevăzute
11 ' 11p te luri, care susţin arcadele pridvorului. Pe lintoul de piatră al uşii de acces în
1 , '''· 1un t încrustate motive ornamentale: o cruce încadrată de rozete şi semicercuri .
Monument de arhitectură ecleziastică, Biserica „Sfănta Treime" a fost
1 I •c l!ltă cultului în anul 1963, după sfinţirea impunătorului lăcaş de cult înălţat în
111 dl111u sa apropiere.
onsolidarea acestui important monument - s-a efectuat relativ recent prin
11111 preotului paroh Gheorghe Dumitru, cu sprijinul material şi financiar al
111 111!1 llor - relevându-se, astfel, preocuparea corbenilor de a conserva pentru
11111 tl 111c c reaţiile de excepţie ale înaintaşilor lor.
Ex poziţia de artă populară organizată, din generoasa iniţiativă a preotului
• 1h1 111fi.he Dumitru şi prof. Cornel Andreescu, la 15 septembrie 1996, cu sprijinul
1 rll 11 · loş ilor, întregeşte, prin piesele expuse (obiecte de cult creştin ortodox şi obiecte
J 111111uc tradiţionale}, atmosfera de epocă a vechiului monument ecleziastic, relevând
li 1•lt111ea şi frumuseţea artei populare locale.
Expoziţia de icoane pe sticlă reuneşte, sub genericul „Precum în cer, aşa şi
1·1 p 111fint! ", icoanele pictate în ulei pe sticlă ce conferă interiorului acestui sfănt lăcaş
I 111 11 aura luminii line a culorilor pastelate, întruchipând scene biblice inspirate din
11 1111 ·hristic. Autorul lor, inginerul Constantin Samoilă, fiu al satului Poenărei-Corbi,
I 1111 suflet dăruit artei, iar icoanele sale - o artă dăruită sufletului.

CORBI OF MUSCEL - AN ETHNOCUL TU RAL GUIDE MARK
Abstract

The article present at length the values of the material and spiritual culture of
11 old locality of Muscel - Corbi, situated in the North ofthe actual Argeş County. The
•li 111 sion begins with the demographic aspects and continues with the presentation of
lhr xplanation ofthe particularities ofthe zone. There are presented the popular habits
1111liclieves, the housewifely industry, the national costume. Together with the popular
111 l 1r architecture is presented the religious architecture represented by a rare
1111 11111ment- the rupestra! church from Jgheaburi.
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