
 

JUDEȚUL VÂLCEA - REPERE ISTORICE 
 

Unul din cele mai vechi judeţe ale ţării, Vâlcea a moştenit un considerabil tezaur 

patrimonial, dacă ar fi să judecăm după numărul şi valoarea culturală, istorică şi artistică. Spaţiul 

vâlcean este unul al asimilărilor şi sintezelor culturale. 

Izvoarele şi monumentele istorice atestă, în Vâlcea, primele urme ale existenţei omeneşti 

încă din paleolitic, iar descoperirile de la Bugiuleşti înscriu judeţul între locurile din ţară şi din 

lume cu cele mai vechi urme de convieţuire umană. Arheologii au scos la iveală mai multe aşezări 

din perioadele neolitică, a bronzului sau din Epoca fierului când se formează elementul etno-

cultural traco-daco-getic (cetatea dacică de la Buridava-Ocniţa). Stăpânirea romană în Vâlcea este 

reprezentată de o linie fortificată care străbate judeţul, de la nord la sud, o frontieră pe râul Olt a 

Daciei Inferior cu şapte castre - Limes Alutanus -, amintite de izvorul cartografic Tabula 

Peutingeriana. 

Întreg Evul Mediu reprezintă, pentru Vâlcea, epoca de formare a bogatului şi valorosului 

patrimoniu cultural care a făcut din judeţul Vâlcea. De numele domnitorului Mircea cel Mare 

(1386-1418) se leagă construirea Mănăstirii Cozia (1386-1388), monument simbol al arhitecturii 

medievale româneşti, precum şi primele menţiuni documentare ale oraşului Râmnicu Vâlcea 

(1388) şi ale judeţul Vâlcea (1392).  

Râmnicul a fost oraș domnesc și reședință episcopală (încă din anul 1503).  

Secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea au fost dominate de personalitatile domnitorilor Matei 

Basarab şi Sfântul Constantin Brâncoveanu, adevăraţi ctitori de asezaminte monahale: Mănastirile 

Arnota şi Hurezi (unicul monument UNESCO din sudul ţării). În județul Vâlcea își dorm somnul 

de veci trei domnitori ai neamului Mircea cel Mare (Cozia), Moise Vodă (Bistrița) și Matei 

Basarab (Arnota).  

La Mănăstirea Govora, un străvechi așezământ monastic, a existat o tipografie unde s-a 

prima carte de legi în țara Românească: Pravila de la Govora, la anul 1640.  

Renaşterea spirituală a acestui ținut se întregeşte, în mod fericit, cu tipografia de limba 

românească, înfiinţată la Râmnic, în anul 1705 de către Sfântul Antim Ivireanul, episcopul 

Râmnicului, un strălucit tipograf, caligraf, desenator, sculptor, arhitect si pictor.  

Tipăriturile de carte românească ale episcopilor Antim Ivireanul, Damaschin, Chesarie sau 

Filaret au reprezentat „Veacul de aur al Râmnicului”. Mineiele (cărți religioase pentru toate 

slujbele din cursul anului) lui Chesarie şi Filaret constituie o adevărată enciclopedie românească a 

secolului al XVIII-lea.  

În Parcul orașului, numit Zăvoi, s-a depus jurământul pe Constituţia revoluţionară, la 29 

iulie 1848, prilej cu care, un cor condus de profesorul Anton Pann a intonat, pentru prima dată, 

într-un cadru organizat şi oficial un cântec care avea să devină imnul de stat "Deşteaptă-te 

Române!".  

Un real interes îl reprezintă muzeele Vâlcii: Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul 

Satului Vâlcean, Muzeul închinat revoluționarului Nicolae Bălcescu; Casa Memorială "Anton 

Pann", Culele de la Măldăreşti; Muzeul de arheologie şi artă bisericească "Gheorghe Petre"-

Govora; Muzeul Viei şi Vinului și altele. 

Vâlcea este județul cu cele mai multe mănăstiri din țară, dar patrimoniul cultural vâlcean 

mai deține și 92 de de biserici de lemn. Valoarea lor în ansamblu este inestimabilă pentru cultura 

românească. Ele fac parte integrantă şi definitorie din identitatea acestui popor.  

 Râmnicu Vâlcea a fost un oraș cosmopolit. De-a lungul timpului, aici s-au stabilit 

comunități etnice și religioase dintre cele mai diverse. Greci, armeni, sârbi, sași, unguri, turci, 

bulgari, albanezi, veniți în acest ținut în secolele XIII-XVII și-au întemeiat familii și au conviețuit 

pașnic cu localnicii. 

Apariţia primilor catolici la Râmnic se desfășoară în paralel cu procesul de dezvoltare a 

oraşului medieval, marcând şi acele perioade de imixtiune în viaţa localnicilor a neamurilor 

migratoare. Primele populaţii catolice care se stabilesc la Râmnic, Ocnele Mari şi Govora, încă din 

secolul al XIII-lea: bulgarii bogomili. Acum se petrec şi colonizările saşilor şi ungurilor în zonă.  



Prin poziția sa, orașul a fost loc de întâlnire a multor drumuri comerciale judetene dar si a 

multor comercianti, negustori, meseriasi si industriasi, Valea Oltului fiind punte de legătură între 

Ardeal și partea de nord a Olteniei. 

Comunitatea romano-catolică și-a construit biserică (Sfântul Anton de Padova-Bărăţia) 

1720-1723, pe locul unei mai vechi mănăstiri franciscane. Tot în această perioadă la Râmnic se 

stabilesc bulgarii kiproviceni convertiţi la catolicism, care au migrat de la sud de Dunăre. 

Începând cu secolul al XIX-lea un numar important de negustori și meseriasi sași, de peste 

munți, s-au stabilit aici. Aceștia erau de religie evanghelică. Prima comunitate s-a constituit în anul 

1863, compusa din 105 membri.  

Primii evrei s-au stabilit în judeţ la sfârşitul secolului al XIX-lea. Prin anul 1890, erau doar 

40-50 de evrei în județ, însă prin 1930 numărul lor ajunsese la circa 1.500, majoritatea locuind în 

oraşul Râmnic, ceea ce însemna mai mult de o zecime din populaţia oraşului. 

Marele exod al italienilor spre România s-a înregistrat între anii 1887-1897, moment din 

care se poate vorbi despre formarea unei comunităţi etnice compacte și la Râmnic. Italienii erau 

întâlniţi mai ales ca antreprenori, participând la construcţia de drumuri, căi ferate, tuneluri, 

viaducte, fântâni, şcoli, gări, dar și ca negustori, constructori, muncitori forestieri, cioplitori în 

piatră, artişti, ceasornicari, brutari, croitori (Adreani, Copetti, Marconi, Bertossi, Bugani, Rachelli, 

Rovalli, Boninsegna, Batista, Lozupone, De Villa, Boari, Santuzzi etc). Multe dintre clădirile 

istoice care s-au mai păstrat la Râmnic sunt construite de italienii antreprenorului Antonio Copetti, 

ar și de Fioravanti Candoni, sau de arhitectul de origine cehă Alfred Hugo Cernea.. 

În oraşul Brezoi s-au stabilit, în urmă cu peste 150 de ani, o sută de familii din Peninsulă. 

Au venit din Italia oameni din provinciile Udinese, Friuli, Torino, Trieste. Primele familii ajunse la 

Brezoi au lucrat la exploatările forestiere (Croce, Dandrea, Ricobono, Orfeo, fraţii Buttolo, fraţii 

Buzzi, fraţii Olivotto, Tomaselli, Vanelli etc). Italienii au construit Locuinţele societăţii 

„Carpatina” în perioada cea mai semnificativă a dezvoltării socio-economice a localităţii - perioadă 

în care Brezoiul a devenit un centru puternic al industriei lemnului şi a înregistrat o explozie 

demografică şi socio-culturală fără precedent. În anul 1935 au construit  o biserică cu hramul 

„Sfântul Anton de Padova” şi o casă parohială. Alte familii de italieni s-au stabilit la Voineasa. Pe 

valea râului Lotru au lucrat sute de italieni la tronsonul feroviar care s-a construit la pragul dintre 

secole. 

Râmnicu Vâlcea și întreg ținutul vâlcean au oferit condiții de locuire pentru comunitățile 

umane preistorice și antice iar așezarea a evoluat continuu, de-a lungul veacurilor, ajungând un 

important centru politic, religios și economic al țării, întru-un areal geografic fertil și primitor 

pentru toți cei care au dorit să se stabilească și să trăiască în acest loc binecuvântat de Dumnezeu. 
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