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Dup\ ce `n aprilie 1882 fra]ii Carol [i 
Samuel Schiel pun piatra de temelie a 
Fabricii de Hârtie din Bu[teni, ̀ ncepând 
cu anul 1904 este demarat un program 
amplu de modernizare [i extindere a 
`ntreprinderii. Astfel, pentru acoperirea 
consumului sporit de mas\ lemnoas\, 
`n 1907 exploat\rile forestiere se 
extind, ̀ n afar\ de Valea Azugii ap\rând 
[i exploat\rile din Valea Retevoiului [i 
Valea Ialomi]ei-Bolboci. 

Pentru transportul lemnului din valea 
Ialomi]ei, din zona p\durii Cocora, la 
Bu[teni, s-a realizat un funicular cu o 
lungime de 16 km. care trecea peste 
masivul Bucegi. Finalizat `n 1909, 
funicularul era considerat la acea 
epoc\ o important\ realizare tehnic\, 
de remarcat fiind cele dou\ deschideri 

ample: ”primul balans” de 450m. peste 
Valea Url\torii, ” [i al doilea balans” de 
1000m imediat sub creasta Jepilor Mari 
dar [i schimbarea de direc]ie de 160 de 
grade de la Winkel (unde c\rucioarele 
treceau de pe cabluri pe [ine [i erau 
`mpinse manual), necesar\ pentru a 
ocoli Claia Mic\.

Cantonul Schiel a fost construit pe 
creast\, ca punct de observare [i de 
supraveghere al traseului funicularului, 
putând cuprinde `n raza vizual\toate 
aceste trei puncte critice. Un pic mai 
sus de canton, chiar ̀ n [a, s-a amenajat 
[i o ramp\ intermediar\ de desc\rcare 
folosit\ mult t imp atât pentru 
aprovizionarea curent\ a cabanelor din 
zon\ dar [i pentru transportarea 
materialelor necesare edif ic\ri i  

Monumentului Eroilor de pe vârful 
Caraiman. Aflat la cap\tul unuia dintre 
cele mai cunoscute [i frecventate 
trasee turistice din Bucegi, Cantonul 
Schiel este [i azi un loc de binemeritat 
popas dup\ ascensiunea dificil\ din 
zona ”la sc\ri” sau `nainte de a coborâ 
de pe platoul Bucegilor pe valea Jepilor 
Mari.

Azi, Cantonul Schiel este al nim\nui, 
sau cel pu]in a[a arat\. ~]i asumi un 
mare risc dac\ vrei s\prive[ti panorama 
v\ii Prahovei, c\ci trebuie s\ calci cu 
mare grij\ pe ceea ce a mai r\mas din 
ampla teras\de lemn orientat\ spre 
Jepii Mari. Cl\direa este ferecat\, 
neângrijit\ [i arat\ neospitalier. 

Ferestrele [i u[ile, cele care au mai 
r\mas, sunt blocate cu obloane [i drugi 
de fier ruginit. Celelalte au fost 
vandalizate iar camerele au devenit 
depozite de gunoi. Nu te `ntâmpin\ 
nimeni, alimentarea cu curent a fost 
t\iat\ iar fântâni]a de la intrare s-a 
colmatat [i a secat de mult. Este un 
mod ciudat de a promova [i de a face 
turism european ̀ ntr-o sta]iune turistic\ 
denumit\ pe bun\ dreptate ”Poarta 
Bucegilor”. Gre[it\ mi se pare [i 
atitudinea pasiv\, uneori ignorant\ fa]\ 
de adev\ratele valori mo[tenite de 
comunitatea local\.  MARE P|CAT !

{I chiar dac\ nu ave]i puterea s\ 
repara]i cl\direa, s\-i redeschide]i 
ferestrele sau s\ `nlocui]i lemnul 
podelei spre a salva Cantonul Schiel de 
la o moarte lung\[i dureroas\, salva]i-l 
m\car de singur\tate [i nu-l ocoli]i! 
Saluta]i-l deci cu respectul pe care `l 
merit\[I v\ va r\spl\ti cu o minunat\ 
panoram\ asupra v\ii Prahovei [i a 
ora[ului Bu[teni ghemuit la poalele 
Bucegilor.
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