
Racovita
Pozitionata la interferenta a trei zone etnogeografice si istorice – Marginimea Sibiului, Ţara Lovistei si
Ţara Fagarasului - comuna Racovita a fost atestata documentar la data de 22 mai 1443. În actul de danie
de atunci, voievodul Ioan de Hunedoara, dona lui Simion Magnus, castelanul Talmaciului jumatate din
catunul Reken - Racovita de astazi. 
 Desi denumirea asezarii situate la 26 km distanta de Sibiu, pe drumul judetean DJ 105 G, este una relativ
comuna, acelasi nume purtandu-l alte 10 localitati din diverse judete ale tarii, toponimicul comunei
sibiene, numita pana in 1931 si Racovita-Oltului este clar individualizat. De provenienta slava, derivand
de la substantivul " racov=rac ", acesta a dat si numele localitatii, intrucat primele doua sigilii cunoscute
ale asezarii sibiene, aveau tocmai efigia respectivului crustaceu. Cu o suprafata de 34,5 km.p. si o
populatie de aproape 2.900 de locuitori (incluzand si satul apartinator Sebesu de Sus) comuna Racovita a
fost locuita cu mult inaintea atestarii documentare, mai exact din prima perioada a paleoliticului. Marturie
in acest sens sta toporasul multifunctional confectionat din silex, descoperit in vatra satului in 1972 si
care se presupune ca apartine " culturii de prund " veche de circa 600.000 ani. 

 Daca dintre obiectivele turistice ale localitatii situate la poalele Varfului Suru, cele mai atractive sunt
cabana omonima si imprejurimile, mai exact Valea Moajei si Valea Lupului, din punct de vedere istoric
se detaseaza biserica si monumentul eroilor. Avand hramul " Sfanta Treime ", biserica din Racovita a fost
ctitorita in 1887 de mitropolitul greco-catolic Ioan Vancea. Din cauza autoritatilor vremii, in 1948 lacasul
de cult a fost atribuit in folosinta Bisericii Ortodoxe Romane. 

 " Monumentul Eroilor Romani din Primul si Al Doilea Razboi Mondial " a fost inaltat in 1938 in
memoria celor 64 de localnici cazuti pe campurile de lupta in timpul celor doua razboaie mondiale.
Obeliscul, inalt de 5, 5 m este realizat din piatra de rau, placata cu marmura, si are un inscris omagial pe
frontispiciu. Comuna Racovita se mandreste cu o serie de fii ai satului, chiar daca multi dintre ei sunt
personalitati ale neamului mai putin cunoscute, intre care reprezentanti ecleziastici sau militari (in
localitate a functionat timp de aproape un secol o scoala granicereasca) precum preotii Florianu, Opris,
Moldovan, respectiv generalul Dionisie Florianu, capitanul Dionisie Dragoiu sau Gheorge Maxim.
Merita, de asemenea, a mai fi amintiti Ioan Macelariu (primul notar calificat al satului si membru al "
Astrei "), Florina Calinescu (cantareata de opera la Paris) si Cornel Lupea (scriitor si cercetator), cu totii
apartinand secolelor al XIX-lea si al XX-lea. Comuna Racovita dispune de doua scoli generale si de doua
gradinite (intre care una recent construita).
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