
SALVATI SINAIA
IN MEMORIAMFABRICA DE HARTIE BU{TENI

MOTTO:  nu po]i pre]ui dac\ nu cuno[ti!

Sinaia, cartierul Furnica

vechea FABRIC| de HARTIE din Bu[teni
imagine din anul 1905

S-a spus despre cl\dirile vechii Fabrici c\ erau urâte [i demodate, c\ un obiectiv 
industrial nu are ce s\ caute `n milocul unei sta]iunui turistice. Privi]i `ns\ aceast\ 
dezolant\ groap\! Vi se pare frumoas\, sau s-a mutat ea mai la periferia ora[ului?

CIMITIRUL ISTORIEI ORA{ULUI BU{TENI, imagini din timpul demol\rii din anul 2008

~mi este foarte greu s\scriu despre 
Fabrica de Hârtie. Fac lucrul \sta cu 
re]inere, la fel cum te g`nde[ti la un 
prieten sau la o rud\care nu mai sunt. 
Moartea unui om face parte din ciclul 
firesc al vie]ii, distrugerea unei 
construc] i i  `ns\este o ac] iune 
deliberat\.

Venind dinspre Bra[ov, fra]ii Carol [i 
Samuel Schiel, fii ai unui pastor 
protestant din Râ[nov,  poposesc la 
podul de peste pârâul Jepi, admir\locul 
[i afl\de la un localnic c\acea ap\este 
cea mai bun\de pa vale. Cei doi fra]i 
sesizaser\la timp oportunitatea 
`nfiin]\rii unei industrii de papet\rie [i 
acest loc `ndeplinea câteva cerin]e 
e s e n ] i a l e ,  f i i n d  s i t u a t  p e  o  
important\cale de comunica]ie (rutier\, 

feroviar\), drumul Bucure[ti-Bra[ov, 
`ntr-o zon\ cu importante resurse de 
materie prim\(lemn, ap\) [i aproape de 
cea mai important\ pia]\ de desfacere, 
capitata Bucure[ti. Fra]ii Schiel se 
deplaseaz\`n aceea[i zi la Sinaia, la 
administratorul regal Schmid care 
solu]ioneaz\ favorabil cererea pentru 
amplasarea viitoarei Fabrici de Hârtie a 
c\rei piatr\ de temelie se pune ̀ n aprilie 
1882. ~n octombrie 1882 `ncepe deja 
fabrica]ia hârtiei de mucava iar `n 
martie 1883 se monteaz\prima linie 
pentru hârtia de ̀ mpachetat.

Prin contribu]ia ei, Fabrica de H`rtie din 
Bu[teni a transformat o obscur\ 
a[ezare de ]\rani c\r\u[i `ntr-un ora[. 
Pentru `nceputul de secol XX, Fabrica 
aducea o seam\de inova]ii tehnice 

excep]ionale: o linie ferat\ intern\ 
electrificat\ care lega sec]iile de 
fabrica]ie, propria central\ electric\, 
propriile capt\ri de ap\[i un funicular 
pentru transportul masei lemnoase.

~n perioada ei de maxim\ dezvoltare, ̀ n 
Fabrica de Hârtie din Bu[teni lucrau 
peste 1735 de muncitori ceea ce 
`nsemna mai mult de o treime din 
popula]ia activ\ a ora[ului.Destinele 
marii majorit\]i a bu[tenarilor se 
`mpletesc strâns cu existen]a [i evolu]ia 
Fabricii de Hârtie. Ast\zi nimic nu ne 
mai aduce aminte `n Bu[teni de fra]ii 
Schiel [i de vechea Fabrica de Hârtie. 
Nu exist\nici un document, nici o 
plachet\, nici un muzeu sau alt obiectiv 
care s\poarte aceste amintiri. Strada 
v e c i n \ c u  f o s t a  f a b r i c \ s e  
cheam\Telecabinei [i nu ”Fabricii”, 
[coala construit\de ”fra]ii Schiel” poart\ 
numele lui Cezar Petrescu [i nu pe cel 
al fondatorilor, gr\dina zoologic\ [i 
parcul ei au fost distruse [i `nlocuite cu 
o ”modern\” sal\ de sport, baia 
comunal\ a devenit cas\ de locuit, 
cinematograful s-a transformat `n 
atelier de produc]ie iar gradini]a 
construit\ odat\ cu Fabrica s-a vândut 
[i se cheam\ hotel.

Modernizarea unei localit\]i este 
desigur un proces firesc. Putem 
accepta [i faptul c\ aceast\ ac]iune va 
afecta unele cl\diri valoroase existente. 
~ntrebarea este CE PUMEN ~N LOC?

Privind zi de zi, din Drumul Na]ional 
Bucure[ti-Bra[ov, craterul de la intrarea 
`n Bu[teni, poate c\ ̀ n sufletul nostru se 
na[te o p\rere de r\u tardiv\[i o 
revolt\ne putincioas\, dar s\nu uit\m 
c\ am fost cu to]ii de fa]\ atunci c`nd 
ora[ul [i-a mototolit istoria [i a aruncat-
o la co[. Se spune c\ cei care nu-[i 
pre]uiesc trecutul vor fi osândi]i s\`i 
repete gre[elile. {i poate c\nu e prea 
t`rziu s\ corect\m aceast\ `ngrozitoare 
gre[al\, `nainte s\se a[tearn\... 
t\cerea!

PS: azi putem completa lista recen]ilor 
disp\ruti [i cu: Fabrica de Sticl\ din 
Azuga, Fabrica de Ciment din 
Comarnic…  oare cine va urma?   
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