DIN ISTORICUL FABRICĂRII STICLEI ÎN JUDEŢUL BIHOR.
FABRICA DE STICLA DE LA PĂDUREA NEAGRA.
de
GHEORGHE

PINŢA

Dintre cele mai vechi obiecte produse de om, sticla se detaşează între toate, fiind
rezultatul îmbinării fericite a puterii creatoare, a inteligenţei umane, cu necesare elemente
tehnologice şi artistice. De asemenea, sticla se situează în grupa acelor categorii de produse
ce au fost obţinute printr-o tenacitate şi o voinţă demne de toată lauda. Informaţia
documentară este săracă în ceea ce priveşte apariţia pe teritoriul României a hutelor pentru
obţinerea sticlei, dar datele arhivistice sînt mult devansate de către descoperirile
arheologice. Dacă pentru Muntenia prima atestare documentară a practicării acestui
meşteşug are loc în anul 1622 1, un alt document, provenind din timpul domniei lui Matei
Basarab, aminteşte o veche glăjerie şi prezenţa sticlarilor la Tirgovişte 2 . În Moldova,
documentele aduc informaţii despre faptul că în timpul domniei lui Or. Ghica a fost emis un
hristov (1740) pentru înfiintarea unei manufacturi de sticlă în tinutul Bacăului, pe moşia
boiemlui Radu Racoviţă, în satul Călugăra. Aici au venit ;ă lucreze 12 meşteri din
Transilvania, iar sticlarii se bucurau de privilegii 3 .
În Transilvania primele ateliere de obţinere a sticlei sînt amintite pentru începutul sec.
XVII -lea. Astfel, la 1623, pe domeniul Făgăraşului a luat fiinţă, în apropiere de o
cărămidărie, o manufactură de sticlă. În general nobilii din Transilvania au căutat modalităJi
de valorificare a diferitelor materii prime, în cazul nostru nisipul cuarţos, pentru obţinerea
unor venituri suplimentare, pe domeniile lor, la care se adăugau şi motive de necesitate
cotidiană, sticla satisfăcînd pretenţiile menajere, dar şi gusturile artistice ale acestora. Astfel,
pe domeniul familiei Teleky au luat fiinţă două manufacturi de sticlă, la Cîrţişoara şi Arpaş,
locurile numindu-se pînă azi "la glăjerii"4 . Un număr mare de ţărani, pe lingă preocupările
agricole şi de creştere a animalelor, practicau şi un meşteşug, astfel că în lumea satelor este
amintit şi procedeul obţinerii sticlei 5• Alături de glăjeriile amintite mai sus sînt atestate
documentar şi cele de la Porumbacu de Sus sau Comana de Sus, la începutul sec. al
XVII-iea, în ţinutul Făgăraşului. Un rol deosebit în dezvoltarea sticlăriei se pare că l-a avut
şi principele Gabriel Bethlen, care a adus meşteri de la Murano. La Pommhacu de Sus au
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fost aduşi sufUtori şi tocilari, care au produs sticlă şi cristal. Aici se obţinea la 1638 o
cantitate de 14.600 geamuri rotunde şi bombate. La Comana de Sus sînt amintiţi 7 (şapte)
sticlari pentru anul 1637, iar la Porumbacu de Sus 4 sticlari ce lucrau la 2 cuptoare. Acestea
erau proprietatea principelui Mihail Apafi şi se aflau în plină producJie şi în a doua jumătate
a sec. al XVII-iea. Sticlarii de aici erau de origine română şi germană 6.
Pentru vestul Jării noastre, cu preponderenJă pentru judeful Bihor, se pare că vechimea
cea mai mare, prin atestare documentară a unui atelier specific evului mediu, o deţine huta
de la Beliu, azi în jud. Arad, din fostul comital al Bihorului. Mai sînt amintite în
documentele vremii o hută în satul Călina, corn. Dognecea, jud. Caraş-Severin, ce a luat
fiinţă în anul 1724, iar altă manufactură de sticlă va fi construită la Tomeşti. Aici se găseau
materiale silicioase, calcaroase şi lemn suficient7• într-un document aflat la "Muzeul Codrii
şi Lunca Beliului" se arată că huta ar fi fost construită în anul 1727. În acest document,
printre altele stă scris: "fabrica de sticlă de la Beliul Bihorului produce sticlă cizelată şi
concavă de toate calităţile şi execuţiile, precum şi vase de sticlă farmaceutică". Fabrica de la
Beliu a funcţionat în această localitate din 1727 pînă în 1739, cînd îşi întrempe activitatea.
Din 174 l, după cum reiese din alt document, se ridicli o nouă clădire, la Groşeni, în
apropiere, care trebuia să fie gata "pînă la anul nou". Noua amplasare a hutei se situa între
comuna Groşeni şi Hăşmaş, unde a funcJionat pînă în 1780, cînd a fost din nou amplasată la
Beliu, fiind mai aproape de drumul spre Arad care îi uşura desfacerea mărfurilor8 . Deşi este
greu a stabili cu precizie data cînd a intrat din nou în producţie, pe la 1741 se construise,
clădirea principală ce cuprindea cuptoarele de topit şi şteampul, iar pentru anul 1742 se
aminteşte construirea morii de măcinat pietrişul cuarţifer, ceea ce ne îndreptăţeşte să
afirmăm că după 1745 huta de sticlă de la B(?liu putea produce din nou primele obiecte9 .
Mai puţin cunoscută este activitatea sticlarilor din restul comitalului Bihor, cu
preponderenţă a celor din zona Aleşdului. Dacă sticlăritul aducea stăpînului de domeniu
venituri băneşti suplimentare, el oferea loc de muncă pentru locuitorii satelor din jur, într-o
perioadă neprielnică agiculturii, adică în anotimpul rece. Existînd din abundenţă nisip
cuarţos şi lemn pentru foc în Munţii Şesului, au luat fiinţă şi în acest areal geografic mai
multe hute sau glăjerii. Nisipul cuarţifer era recoltat din albia rîurilor din jur, iar argila era
adusă de la Vadul Crişului sau din apropiere. Deci structura geologică a zonei şi lemnul din
abundenţă au favorizat dezvoltarea sticlăritului în jurul Aleşdului. Mîna de lucru provenea
din satele: Voivozi, Şinteu, Cuzap, etc, unde existau ţărani dornici să lucreze. După
ştergerea iobăgiei munca ţăranilor era plătită în bani, de către proprietarul hutei. Ţăranii
participau la activitatea hutei în calitate de cărăuşi, transportînd nisipul cuartos şi lemnul
precum şi argila sau· alte materiale. Într- un document din 1515 se aminteşt~ de existenţa
unui sticlar la Oradea (vilripar), pe nume Anion, care era nepotul lui Ştefan - sticlarul. Din
acest document rezultă că în Bihor sticlăritul era practicat în sec. al XVI-iea, iar această
meserie, ca şi altele, era moştenită în familie 10 Documentele vremii amintesc de mai multe
hute sau glăjerii în zona din nord-vestul Transilvaniei. Cea mai veche hută amintită în
documente este aceea de la Săldăbagiu, pe moşia familiei Karolyi din anul l 722 11 . În anul
1727 a fost construită huta de la Beliu, pe domeniul Episcopiei romano-catolice din Oradea,
transferată în 1741 la Hăşmaş, lingă Beliu 12. La 1747 a fost constmită huta de la Ardud 13,
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jud. Satu Mare, iar din 1823 şi 1851 sînt informaţii despre existenţa unei alte hute la
Voivozi 14. Mult mai dificil este să stabilim anul în care este constmită huta de la Pădurea
Neagră, deoarece documentele o amintesc în mai mulţi ani şi anume: ştim cu rrecizie că în
anul 1840 fabrica producea sticlă în cantitate mare şi de o foarte bună calitate 5 . Într-o altă
lucrare se arată că aici functiona o hută de sticlă încă din anul 1790, unde, la rîndul său,
exista o suflătorie din l 770 16. Deci 1770 ar fi data cea mai veche, ce ne îndreptăţeşte să
afirmăm că vechimea ei ar fi astăzi de 220 ani. Mergînd pe linia cercetării documentare se
constată existenţa unui alt an de întemeiere a fabricii de la Pădurea Neagră şi anume 1798 17.
În· fine, a treia sursă aduce ca dată a întemeierii fabricii anul 1840, ca proprietate a unui
austriac, pe nume Arnon. Tot în acest document se afirmă că strămoşii sticlarilor ar fi venit
în acel loc în anul 1820 18 . Un alt autor arată că în 1847, hutele de sticlă de la Voivozi,
Aleşd şi Beliu funcţionau şi produceau sticlă. Nu ne oferă informaţii nici despre număml
lucrătorilor şi nici despre Pădurea Neagră 19 . Pe la 1820 au fost aduşi meşteri sticlari pentru
a lucra la Pădurea Neagră, şi s-au construit mai multe clădiri, printre care şi locuinţe. Despre
acestea se afirmă că au fost terminate prin 1828 20. Numărul locuinţelor nu a fost prea mare,
iar mulţi lucrători veneau din satele vecine, de la o distanţii de 5- 15 km. Despre dotarea
tehnică a fabricii de la Pădurea Neagră, în perioada de după 1840, se poate spune că a fost
modestă, aducîndu-i-se îmbunătăţiri spre sfirşitul secolului. Astfel, la 1856 aici se lucra cu
un singur cuptor de topit şi 6 tipsii, iar huta de la Voivozi avea un cuptor şi 5 tipsii. Fabrica
de la Beliu lucra cu două cuptoare şi 16 tipsii. S-a produs în acel timp" sticlă pîntecoasă "şi
"sticla de geam", dar sînt informaţii că huta de la Voivozi a produs obiecte de sticlă pentru
ingineri şi farmacişti 21 . Important de amintit este faptul că la expoziţia industrială din 1846,
din cele 5 fabrici de sticlă din Bihor a luat parte doar aceea din Beliu. Nu cunoaştem
cauzele neparticipării fabricilor de la Voivozi sau Pădurea Neagră 22
Dezvoltarea şi dotarea tehnică a fabricii de la Pădurea Neagră a cunoscut o dinamizare
la sf"trşitul secolului al XIX -lea şi începutul secolului al XX-iea, cu toate că proprietarii s-au
schimbat de mai multe ori între anii 1840- 1870.
Un rol importam în creşterea producţiei de sticlă l-a avut introducerea cuptoarelor
încălzite cu gazogen obţinut din cărbune, mai precis lignit, adus din mina de la Budoi.
Pentru uşurarea transportului sticlei către pieţele de vînzare din ţară şi din străinătate, un rol
important l-a avut construirea şoselei spre Aleşd, care a fost tenninată în 1866. Între anii
1895-1896, în perioada de iarnă, producţia de sticlă la Pădurea Neagră a fost oprită din
cauza declanşării unui incendiu, care a necesitat o perioadă de refacere a instalaţiilor. P"mă
la 1856 fabrica a lucrat cu un singur cuptor de topit cu oale, la care se· adăugau cuptoarele
fixe de recoacere. Pentru prelucrarea semifabricatelor huta era ·dotată cu un atelier de
şlefuire şi gravură23 . Un rol nefast asupra fabricii de sticlă l-au avut incendiile, care au
distrus de mai multe ori instalaţiile de producţie, inclusiv o expoziţie de sticlă ce exista
acolo şi în care au fost păstrate diferite tipuri de produse.
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Aparitia unor piete mari de desfacere, necesarul tot mai mare de sticlă sub toate formele
ei, a consiituit un mo'tiv de creştere a producţiei. Se producea sticlă pentru geam, vase de tot
felul, cristale, sticlă artistică şi de menaj. Datorită calităţii foarte bune, sticla de la Pădurea
Neagră era căutată în mai multe ţări şi rezista concurenţei cu alte produse ale fabricilor din :
Somogy, V~szprem, Bors, Hont, N6grâd, Heves (Ungaria), Nitra, Trencin (Ceho- Slovacia),
Verocze, Poşega, Zagreb (Iugoslavia). Contemporane cu acestea erau şi hutele de la
Tomeşti, care aveau 40-50 de muncitori şi:/.lroduceati marfă în valoare de 18-20.000 florini,
Teceu (Maramureş), şi Selişte (Satu Mare) 4 .
De altfel o localitate Pădurea Neagră din punct de vedere administrativ nu a existat
oficial. Numărul locuitorilor a crescut încet; la 1886 un istoric ne oferă următoarele
informaţii: " Pădurea Neagră, localitate mică lîngă pîrîul Bistra, în partea cea mai fmmoasă
a Muntilor Rezului (de Aramă), într-o căldare la sud- est de Marghita, cu 435 locuitori,
dintre ~are 210 germani, 142 slovaci, 25 maghiari". În continuare se spune: "421 sînt
romano-catolici, 147 ştiu să scrie şi să citească. Au şcoală comunală. Locuitorii sînt
muncitori în fabrică. Judecătoria şi administraţia financiară sînt la Marghita, notarul este la
Cuzap, poşta şi Casa de economii în localitate, iar la Popeşti medicul are circumscripţie şi
registrul de stare civilă". Foarte interesante sînt şi informaţiile despre fabrică şi anume:"
Fabrica de sticlă de o întindere destul de mare este proprietatea Institulului de Credit
Agricol, produce sticlă foarte frumoasă, care concurează cu produsele de sticlă cele mai
frumoase din străinătate. Pădurile seculare din jur şi cuarţitul în cantităţi imense, asigură
fabricii o viaţă lungă. Are un restaurant frumos, două căderi de apă cu pompa, regiunea este
superbă, o parte din munţii din jur sînt împăduriţi cu brazi, în păduri se găsesc cantităţi
imense de vînat diferit şi căpriori". 25
Construirea fabricii de sticlă pe acest loc, unde
funcţionează şi astăzi s-a făcut din mai multe considerente: pîrîul Bistra avea apă suficientă,
a cărei putere hidraulică era folosită pentru a pune în mişcare "morile de apă", pentru a
măcina cuarţitul. Lemnul în cantitate abundentă, din pădurile înconjurătoare s-a folosit
pentru obţinerea potasei şi la topirea nisipului cuarţos. Materialele auxiliare erau aduse din
alte regiuni, ca: arsenul, salpetru de Kâll6, sarea, manganul, ceriul, argila şi uneltele din fier.
Menţionăm că şi meşterii sticlari erau aduşi la început din alte ţări, şi care cunoşteau
sticlăritul din tată în fiu. Completarea necesarului de forţă de muncă s-a făcut prin
recrutarea de lucrători din satele vecine, care de prin octombrie- noiembrie, pînă spre
primăvară, lucrau în fabrica de sticlă. Pentm ţărani, a căror existenţă depindea în mare
măsură de activitatea agricolă, munca la fabrică era doar un mijloc suplimentar de cîştig.
Pentru munca depusă la fabrică, ei primeau un salar în bani, după abolirea obligaţiilor
feudale, dar au fost perioade cînd au fost plătiţi în obiecte de sticlă, fiind nevoiţi să plece
prin satele din jur pentru a le vinde. În podurile caselor din jurul Huedinului şi la Ciucea se
mai puteau găsi obiecte de sticlă de la Pădurea Neagră, pînă în urmă cu 15-20 de ani :;,i
anume: căni de apă din albastru de cobalt26 . Această dublă ocupaţie a locuitorilor din satele
învecinate cu fabrica, de agricultori şi meşteşugari, se practica şi în alte părti ale
Transilvaniei 27 . După refacerea, în urma incendiului din 1895-1896, fabrica se exti~de şi
numărul personalului angajat va creşte mult.
Astfel, în anul 19 lO o găsim sub noua titulatură: "Fabrica de sticlă Pădurea Neawă Societate pe acţiuni" avîndu-şi sediul administrativ la Aleşd, iar sediul central la Oradea- 8
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de sticlă a fost determinată şi de introducerea cuptoarelor cu
la început din lemn, introdus de noul proprietar în 1870, iar mai tîrziu din
cărbune de la mina Budoi. Transportul a fost mult uşurat prin terminarea drumului dintre
fahrkă şi Aleşd, pînă la rnlea ferată Cluj-Oradea. A mai existat, după nun afimă unii
specialişti, o cale ferată îngustă, ce făcea legătura dintre fabrică şi Aleşd dar nu l.,1111oaştcm
anul construirii 29 .
Producfia de sticlă a Fabricii de la Pădurea Neagră era destul de diversificată, după
nevoile pieţei şi în această perioadă de sf'rrşit de secol XIX. Astfel, aici se produceau:
pahare, carafe, căni de apă, iar noul proprietar a introdus fabricarea sticlei pentru geam
(1870), utilînd fabrica cu instalaţia necesară de întindere şi recoacere a geamului, la care se
adaugă specialiştii necesari 30 . De o calitate deosebită au fost vasele de cristal, dar şi sticla
colorată. Pentru ornarea vaselor un rol deosebit l-a avut construirea atelierului de şlefuit şi
gravat, introdus în producţie pe la mijlocul sec. al XIX-iea. Aici se foloseau tocile acţionate
cu piciorul. Acest atelier a fost construit pe locul unde se află azi casa cantonierului, Ca
material auxiliar se folosea pînă în 1890 potasa, obţinută din cenuşă, care se fierbea pînă la
evaporarea apei, în cuptoare aflate în pădure. Din 1870, noul proprietar, o bancă de
investiţii, va dinamiza producţia, introducînd cuptorul cu gazogen şi va construi o clădire
din cărămidă pentru protejarea acestuia.
Începînd cu anul 1889, Fabrica de Sticlă Pădurea Neagră avea un nou proprietar, de fapt
o nouă bancă, care deţinea toate fabricile de sticlă de pe teritoriul Ungariei, care a reuşit să
cumpere acţiunile acestora.
Au loc investiţii şi în această perioadă, pentru construirea de locuinţe şi ateliere, ca de
exemplu: atelierul de şlefuit sticlă, unde se lucra prin folosirea cuarţului, ducînd la
îmbolnăvirea multor lucrători. În anul 1894 atelieml de şlefuit s-a mutat în clădirea unde se
află astăzi atelierul pentru picniră, iar acesta funcţiona la acea dată in clă<;lirea unde se află
astăzi birourile, pînă în 1895, cînd a izbucnit un puternic incendiu.
În perioada cuprinsă între 191 O şi 1917 se pare că fabrica a avut acelaşi proprietar. în
această perioadă producţia a fost destul de bună, valoarea ei ridicîndu-se la 700.000 de
coroane. Se fabricau servicii de sticlă, articole presate, articole de iluminat, sticlă opal,
cilindri termorezistenţi, sticle pentru farmacii, laboratoare de chimie şi sticlă de ambalaj.
Produsele erau exportate în foarte multe ţări, din Europa şi chiar din Asia.
Despre situaţia fabricii la începutul sec XX avem o interesantă infom1aţie a unui istoric,
în care se arată: "Pădurea Neagră este Fabrica de sticlă a Societăţii pe acţiuni a Fabricilor de
sticlă Unite, ce aveau fabrici la Deliu, Ujantalvtilgy, Salgotarjan şi Kiskapos. Fabrica de
sticlă de la Pădurea Neagră a fost întemeiată în prima jumătate a sec. trecut (XIX. n.n.).
Produsele ei sînt obţinute prin suflare, şlefuire şi tragere ( sticlă de geam ), ultima fiind o
specialitate. Fabrica se întinde pe 80 de holde cadastrale şi are 26 de clădiri. Puterea
instalată este de 2 maşini cu aburi de 27 C.P. şi 4 C.P. Numărul muncitorilor era de 250,
dintre care 25 de băieţi şi 70 de femei. Producţia anuală este de 600.000 de coroane. În
afară de Ungaria exportă sticlă încă în Austria, Turcia, în toată România, în Bulgaria şi Asia
Mică" 31 . Cu toate că rezultatele Fabricii de sticlă erau dintre cele mai bune, producţia va
cunoaşte o stagnare. Cauzele au fost aproximativ aceleaşi ca şi în deceniile trecute şi
anume: schimbarea proprietarului, capitalul investit nu era suficient, dar mai ales
concurenţa altor fabrici de sticlă, care au introdus în producţie instalapi şi maşini noi. Aşa
după cum arată în lucrarea sa istoricul dr. Borovszki Samu: 'Dezvoltarea industriei sticlei
gazogen,

obţinut
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cit., p. 309-31 O.
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

156

6

Gh.Pinta

în judeţul Bihor a fost împiedicată în afară de calitatea proa<;tă a drumurilor şi de distanp1
mare de căile ferate. Dar rămînerea în urmă a fost cauzată şi de fapntl că prin introducerea
în fabricile de sticlă din Austria a cuptoarelor de tip Siemens, cu încălzire cu gaz regenerat,
a produs în domeniul fabricării sticlei unele transfom1ări care au zguduit fundamental
industria sticlei". Deorece autorul ne oferă pertinente şi utile informaţii continuăm să-i
prezentăm textul în traducere: "Fabricile de sticlă din Bihor au început să piardă tot mai
mult din importanţă pînă cînd, în 1890, Fabricile de sticlă Unite, Societate pe acţiuni, _a
ajuns în posesia celor două fabrici de sticlă, mai importante din Bihor, care s-au străduit să
le utileze la nivelul tehnicii modeme din epocă. În stabilimentul de la Pădurea Neagră se
găseşte cea mai mare şlefuitorie cu aburi din întreaga ţară". Borovszki Samu avea date
despre următoarele fabrici de sticlă:
l. Stabilimentul de la Pădurea Neagră, aparţinînd administrativ de comuna Cuzap.
Acesta a început să funcţioneze din 1841, are o putere hidraulică de 40 C.P., un motor cu
aburi de 50 C.P., şi 4 cuptoare cu gaz regenerat.
2. Fabrica de sticlă din Beliu şi-a început activitatea în 1870, are o putere hidraulică de
8 C.P., un motor cu aburi de 20 C.P., şi trei cuptoare cu gaz regenerat.
3. Stabilimentul industrial de sticlă de la Piatra Şoimului, ce aparţine de comuna
Peştiş. Piatra Şoimului este proprietatea contelui Iosif Battyanyi şi dat în arendă lui Galbavy
Iosif şi Reickh Mârk. A fost întemeiată în 1790, cu 4 roţi hidraulice, cu două cuptoare
obişnuite şi 1 (unu) de întins sticla. Produsele fabricilor de sticlă din judeţul Bihor se vînd
nu numai pe piaţa internă, dar şi în statele balcanice32 .
Dacă în perioada 1910-1917, Fabrica de la Pădurea- Neagră s·e afla în proprietatea unor
bănci din Oradea, mai precis a Casei de economii a judeţului Bihor şi a Băncii Economice
din Oradea, după 1917 situaţia se va schimba. Mai exact fabrica va trece sub controlul unei
alte bănci şi anume: "Creditul comercianţilor de lemne şi mercur" cu sediul la Budapesta.
Deşi proprietarii fabricii se tot schimbau, totuşi producţia de sticlă a continuat aproape
tot timpul, de la înfiinţarea ei. Mai puţine informaţii avem despre celelalte fabrici, cum este
cazul despre cea de la Piatra Şoimului, dinspre localitatea Peştiş. Nu cunoaştem care a fost
soarta ei,dar cercetările viitoare vor aduna noi informaţii. Se cunoaşte doar fapntl că în
perioada anterioară primului război mondial familia Zichy a stăpînit conacul de la Poiana
Florilor, dar şi moşii întinse în jur. Astfel, se poate presupune că această familie a cumpărat
domeniul respectiv de la contele Iosif Battyanyi şi acolo va fi fost şi Fabrica de sticlă de la
Piatra Şoimului, alta, distinctă de Stabilimenn1l de la Pădurea Neagră. Mai cunoaştem că
prin 1919, familia Zichy şi-a lichidat moşia, pe care a vîndut-o unui anume Mateescu din
Cluj, care va intra în conflict deschis cu ţăranii ce au primit pămînt în urma reformei agrare
din 1923 33 .
În urma prăbuşirii Imperiului austro-ungar (1918) Transilvania revine prin unire la
patria marnă, în conformitate cu principiul autodetem1inării popoarelor, act consfinţit prin
Hotărîrea Marii Adunări Naţionale din 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia şi Congresul de
pace de la Paris.
Fabrica de la Pădurea Neagră cont_inuă să producă sticlă de mărimi şi forme diferite.
Între anii 1922-1929, deşi a suferit cîteva incendii, care nu au fost prea mari, fahrica a
continuat producţia. Se vor aduce mijloace mecanizate de transport, pentru sticlă şi materii
prime, se va introduce iluminatul electric şi telefonul ca mijloc modem de comunicare. Mai
deficitar a devenit lemnul ca material pentru foc, iar proprietarii pădurilor pretindeau preţuri

32
33

Ibidem, p. 302.

Blaga Mihoc, Aplicurea reformei agrare din 1923 în plasa

Aleşd,

în Crisia, XVII, 1987, p. 225.
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tot mai mari 34. De aceea, trebuia căutat alt material pentru a servi la topirea nisipului
cuarţos. Mai tîrziu se vor folosi injectoarele cu combustibil lichid.
Între anii 1922-1929 Fabrica de sticlă de la Pădurea Neagră a suferit mai multe incendii,
distrugerile au fost parţiale, dar productia a continuat, chiar în perioada crizei economice
mondiale ( 1929-1933). Produqia de sticlă nu a fost întreruptă, ci doar s-a reprofilat pe sticlă
de lampă, obiectul cel mai căutat pe piată, în acest fel suportînd mai bine concurenţa altor
fabrici. În perioada respectivă, după cum rezultă din informaţiile Ministerului Industriei şi
Comerţului, valoarea producţiei anuale a fost de 40 milioane lei 35 .
După criza economică mondială, producţia de sticlă cunoaşte un amplu proces de
relaxare, creşte foarte mult numărul comenzilor, sticla fiind tot mai căutată. Pînă în 1940,
producţia Fabricii din Pădurea Neagră continuă să crească şi să se diversifice. Astfel că aici
se producea sticlă suflată, şlefuită, sticlă de sifon, sticlă fină pentru servicii 36. Alături de alte
centre de fabricare a sticlei din fară, la Pădurea Neagră are loc o dinamizare a procesului
productiv. Fabrica de sticlă continuă să funcfioneze sub forma unei Societăfi pe Acţiuni.
Astfel, la 1937, detinem infonnatia că Stabilimentul se numea " Fabrica de sticlă din
Pădurea Neagră - s.'A. ", care îşi c~nstruise două depozite, unul la gara Aleşd, altul la gara
Oradea. Productia era foarte diversificată şi aici se produceau: articole de iluminat electric,
servicii modeme, colorate, irizate şi şlefuite vase de flori colorate şi irizate, articole de
laboratoare pentru chimie, fizică şi chirurgie37•
Din aceeaşi sursă documentară deţinem informaţia că la Oradea existau 10 - 15
magazine, care vindeau pe piaţă o varietate deosebită de articole din sticlă, ceea ce denotă o
producţie destul de mare a Fabricii de la Pădurea Neagră. Este perioada de maxim avînt a
producţiei acestei fabrici în anii premergători celei de a doua mari conflagraţii mondiale
care va afecta şi fabricarea sticlei. Desfacerea sticlei pe piaţa din Oradea era asigurată între
1930-1940 de către o serie de magazine, pe care le redăm mai jos:
l. Frencsel Francisc - Sticlărie, str. Vlahuţă 44.
2. Fraţii Komlos - str. N. Iorga, nr. 15
3. Magazin de sticlă, porţelan, lămpi şi sticlă pentru geamuri en gros şi en detail, precum
şi sticle pentru farmacii. Damijoane.
4. Pechy et. Co. sticlărie şi oglinzi, str. Şaguna nr. 20.
5. Rapid. Atelier pentru şlefuire de oglinzi şi sticlă, sticlă pentru clădiri şi hinale, str.
Mihai Viteazul, nr. 2.
6. Fabrica de sticlă Pădurea Neagră S.A. Magazin. Depozit la gară.
7. Bemath - magazin de radio şi candelabre.
8. Deutsch K.J. str. N. Iorga, nr. 6.
9. Fabrica de sticlă din Pădurea Neagră, str. A. Iancu nr. 9.
10. Friedmann Mayer, str. N. Iorga nr. 21.
l l. Winkler, str. N. Iorga 10.
12. Corvinus Poleitar - Sticlar, Uzina de rame, Bdul. Regele Ferdinand 38 .
Am prezentat lista magazinelor de sticlă din Oradea, pentru a ne face o imagine mai
veridică asupra abundenţei de produse din sticlă, la care, sîntem convinşi, că şi-a adus
contribuţia şi Fahrica de la Pădurea Neagră.
O altă problemă ce merită a fi analizată , este şi forţa de muncă. Aceasta a provenit
dintre locuitorii satelor vecine, aşa cum am arătat anterior. Nu cunoaştem să fi existat o
34
35
36
37
38

S. Barnea, D. Ţentulescu, L.Ţentulescu, op. cit., p.145.
Ibidem, p.176.
A. Tripon, Monografia Almanah a Crişanei, Ed. Diecezană, Oradea, 1936, p. J 15.
Ghidul oraşului Oradea, 1937/1938, p. 220.
Ibidem, p.32 şi urni.
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localitate Pădurea Neagră de sine stătătoare, din punct de vedere administrativ, pentru că la
din 1930 sau din alte documente nu găsim informaţii despre existenţa unei
localitati propriu-zise39 . De asemenea localitatea este atestată documentar numai din
195440 .'
Au fost construite o serie de locuinţe pentru lucrătorii sticlari, care plăteau chirie
fabricii, încă de la 1828, dar cea mai mare parte a muncitorilor locuiau în satele învecinate_.
Numărul muncitorilor care lucrau la fabrica de sticlă în aceşti ani a crescut foarte mult,
ajungînd pînli la 500, deşi se lucra în medie cu 150-200 de oameni. Nu avem informaţii
pînll în prezent, dacă fabrica avea o şcoalll profesioanlll pentru învăţarea meseriei de sticlar,
probabil însuşirea cunostinţelor necesare se făcea la locul de muncă, sub directa
supraveghere a meşterilor consacraţi.
Producţia de sticlă a crescut mult între anii 1934 - 1939, aşa cum după cum arată şi
documentele. S-a diversificat mult producţia , sticla fiind foarte căutată pe piaţa internă şi
cea externă. Iată spre exemplu nivelul cifrelor de producţie pentru anul 1938 la geamuri
trase: 220.000 m 2 , adică 1.100 tone media lunară. 41 . Forma specifică de organizare în
perioada interbelică a Fabricii de la Pădurea Neagră a fost aceea a Societăţii Anonime.
Conducerea era formată dintr-un Comitet de direcţie. Dăm mai jos modul de organizare a
Fabricii şi cifrele de afaceri pentru anul 1938 42 •
Fabrica de Sticlă din Pădurea Neagră. Societate Anonimă:
recensămîntul

Comitetul de administraJie: Ioan J. Lapedatu (Praes).
Dr. Kalman Cziffra (V. Praes).
Contele Kălman Tisza.
Nicolausz Szemere.
Th. Papoudof.
P. Băncilă.
Iacob Niste.
Director comercial: Armin Ungam.
Director tehnic: Wilhem Emyei.
Producţia: Ing. Ladislau Emyei, Alexander Vertes.
Capital în actiuni: lei 6.000.000. în 60.000 actiuni nominale a 100 lei.
Anterior: lei 3.000.000
'
Majorat în 1927 cu : lei 600.000
Dividente pentru 1921- 1926 lei 6.50, 7, 10, 15, 15 ,16.
pentru 1927- 1929: 16%.
pentru 1930- 1936: O
Loc de plată: Comitatul Bihor.
Casa de economii: Oradea.
Sediul central: str. A. Iancu nr. 3.
Capitalul în acţiuni era destul de mare, pînă la 6 milioane lei, fiecare acţiune avînd
valoarea de 100 de lei. Cifra de afaceri a fabricii fiind destul de mare putem aprecia că ea
situa fabrica de sticlă din Pădurea Neagră printre cele mai mari din ţară. Iată, spre exemplu,
un tabel cu fabricile de sticlă din România pentru anul 1938, acestea fiind cele mai
importante ca mărime a producţiei şi valoare artistică a produselor43 :
0

39
40
41
42

P. Dejeu, InstituJiile culturale din municipiul Oradea şijude!ul Bihor, Oradea, 1937, p. 60.
Repertoriul monumentelor fi localitililor din jud. Bihor, Oradea, 1976, p. ISO.
Buletin Superior Economic, Ed. lnst. Centr. de Stat, 1948, p. 13.
Compas România, Wien, 1938, Ed. Compas, p. 373.
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Fabrica de geamuri, cristale şi oglinzi, Bucureşti.
Fabrica de sticlă Ardeleană, Soc. Anonimă Română, Bucureşti.
Fabrica de sticlă turnată şi presată, Soc. Anonimă Română Bucureşti
Fabrica de sticlă Pădurea Neagră, S.A.
Fabrica de sticlă Turda, S.A.

Iată deci că Fabrica de sticlă Pădurea Neagră se înscrie printre cele 5 unităţi mai
importante, care produceau sticlă în acea perioadă în România. La Pădurea Neagră se
fabricau servicii de cristal, sticlă colorată, sticlă penim laboratoare şi farmacii, corpuri de
iluminat, sticlă de geam şi altele, produsele sale fiind printre cele mai frumoase,
remarcîndu-se prin calitate şi valoare artistică.
Pentru anul 1939, din informaţiile oferite de Anuarul financiar44 , cunoaştem situaţia
economică a Fabricii de sticlă din Pădurea Neagră, care era prosperă, menţinîndu-se
aceleaşi cifre de afaceri din anul precedent. Fabrica era tot o Societate Anonimă, cu aceeaşi
membri ai Consiliului de administraţie. Capitalul activ era tot de 6 milioane de lei, în
acţiuni de 100 de lei. Numărul muncitorilor era de 150, dar puteau lucra pînă la 500 în
anumite perioade. Producţia de sticlă atingea cifra de 300 de vagoane. Cifrele de afaceri din
1939 sînt asemănătoare cu cele din 1937 şi care se prezentau astfel:

Suma bilann1lui: am. 31.12.1937: lei:31.047.041
din care acti~: cassa: 498.216.
Investiţi: 9. 702.205.
Debitori: 11.792.992
Marfă: 6.446.863.
Materii prime: 2.341.992.
Pasiv: Fond de uzură: 6.071.344.
Creditori: 16.298.254.
Profit: 177.443.
Din analiza

comparativă

a cifrelor de afaceri a Societaţii Anonime Fabrica de sticlă
afima că în anul 1937, ca de astfel şi în anii

Pădurea Neagră, prezentate mai sus putem
următori, rentabilitatea a fost o certitudine.
Datorită siniaţiei

grele provocată de război şi cedarea unui vast teritoriu din nord- vestul
Ungaria, prin Diktatul de la Viena, Fabrica de sticlă de la Pădurea Neagră
cunoaşte o scădere a cifrelor de producţie. Se modifică şi componenţa Comitetului de
Direqie, care va avea următoarea structură: (lipseşte preşedintele Ioan Lepădatu), Dr.
Kalman Cziffra - vicepreşedinte, contele Kalman Tisza, N. Szemere, N. Busculescu, Dr. P.
Groza, P.Băncilă, Iacob Niste:
ţării către

Director comercial: Armin Ungam.
Director tehnic: Wilhem Emyei.
Producţia: Ing. Ladislau Emyei, Alexander Vertes.
Capital în acţiuni: 6.000.000. în 60.000 lei.
Dividente pentru 1921- 1926 lei 6.50, 7, IO, 15, 15 ,16.
pentru 1927- 1929:16% 45

43
44
45

Idem, p. 281, 168, 169,373,389.
Compas - Romanien • Anuarul lin11nci11r, Wien, 1939, Ed. Compas, p. 430.
România• Compas, Ed. Compas, Wien, 1940, p. 458.
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Deşi constatăm o modificare a cifrelor de afaceri în 1940, comparativ cu anii anteriori,
se produce, totuşi, o creştere a producţiei propriu-zise de sticlă. Numărul muncitorilor se
menţine la 150, dar putea să crească pînă la 500. Un alt motiv care ne îndreptăţeşte să
afirmlm că producţia de sticll s-a menţinut şi în anul 1940 a fost faptul el numărul de
magazine care vindeau sticlă în Oradea era acelaşi ca înainte de 1940, adicl de 14-15 46 .
Este foarte probabil ca în timpul războiului din 1941, pînă în 1945, producţia de sticlă să fi
sclzut deorece meşterii sticlari luau parte la operaţiunile de rlzboi, în virtutea obligaţiilor
militare.
După eliberarea de sub ocupaţia străină a părţii de nord-vest a ţării şi reintegrarea acestui
teritoriu la economia românească, producţia de sticlă a fost reluată la parametrii antebelici.
Dar între anii 1941- 1947 situaţia fabricii a fost foarte grea, datorită lipsei de muncitori
calificaţi şi a fluctuaţiei de populaţie. Fabrica nu mai avea specialişti necesari, iar producţia
de sticlă era tot mai mică şi de calitate slabă.
Pentru anul 1947 deţinem informaţia că localitatea Pădurea Neagră făcea parte din plasa
Marghita. Avea judecătoria la Aleşd, spre care gravita întreaga activitate economică, unde
se afla şi gara, poşta şi legăturile telefonice ce deserveau fabrica.Muncitorii de la fabrica de
sticlă erau organizaţi în cadrul" Sindicatului muncitorilor din industria chimică". În comună
se găsea un magazin de desfacere a mărfurilor, un cabinet dentar, o blcănie, un magazin de
vînzare a lemnelor47
Deţinem tot din această sursă documentară şi informaţia că producţia de sticlă fusese
reluată şi la Beliu. Fabrica de la Pădurea Neagră se pare că a lucrat ca Societate Anonimă
pînă în 1948, cînd a fost naţionalizată. Situaţia producţiei de sticlă era pentru martie 1948
următoarea la geamuri mecanice: producţia: planificată: 367.200 m 2 ;
realizată:
611.667 m 2 • Geamuri mecanice: (tone) propus: 1836; realizat: 3058. Tot despre această
perioadă se arată următoarele: " Primele patru produse au întrecut cu prisosină programul
lunii martie, dovedindu-se prin aceasta că materia primă necesară se găseşte din abundenţă
în ţară, care, îmbinată cu conştiinciozitatea muncitorilor, dă cele mai bune rezultate 48 .
Se poate constata că fabrica producea cel puţin patru produse, deşi cunoaştem numai
unul dintre ele şi anume sticla de geamuri.
Pentru primul trimestru al anului 1948 producţia se prezenta astfel:
Productia:
Total
Ianuarie
Februarie
Martie
Media
Valoarea
lunară

524.529 m
2623 t.

2

522.149 m
2611 t.

2

2

611.667 m
30358 t.

1658.345 t
8292 m2

totală

2

552.787 m
2764 t.

168.819.012 lei

Se poate constata că fabrica de la Pădurea Neagră şi-a sporit capacitatea
comparativ cu anii precedenţi, în dauna calităţii şi a diversităţii
articolelor produse. De altfel, iată ce se arată în acelaşi document; "Comparînd
mediile producţiei lunare din cursul anilor arătaţi în tabele de mai sus, se poate
constata că la geamuri mecanice situaţia este foarte satisfăcătoare: media
lunară a anului 1948 este dublă faţă de aceea a anului 1938 şi întrece pe
aceea a sem. II. 1947. cu 198.181 m 2 , (991 t.) 49 . Facem cuvenita precizare,
productivă,

46
47
48
49

Nagyvărod es Bihor vlirmegye utmutal6jo, 1941, p. 180.
Compas Comercial, Oradea, 1947, p. 123.
Buletin Superior, Economic, Ed. lnsl. Central de Stat, aprilie 1948, p. 12.
Idem, p. 13.
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această cantitate uriaşă de geam mecanic era necesară pentru reconstrucţia multor clădiri
distruse în vremea războiului, dar ea însăşi avea o greutate mare, fiind de calitate mai slabă.
Timpul necesar pentru a obţine astfel de produse era mai mic în comparaţie cu cel necesar
obţinerii serviciilor din cristal. Se produceau şi alte obiecte cum ar fi: sticlă menajeră,
servicii de sticlă şi cristal, corpuri de iluminat, sticlă pentru laboraroare de chimie, abajururi
pentru lustrele modeme şi candelabre. Sticla de Pădurea Neagră începe din nou să fie
cunoscută şi să se impună pe piaţa naţională, dar şi în ţările vecine .
. Evoluţia fabricii de la Pădurea Neagră a cunoscut o altă fază a dezvoltării sale după
1948, cînd orientarea politicii' economice a statului român pe bazele naţionalizării a instituit
şi aici alte principii de organizare a întregului proces productiv.

L' HISTORIQUE DE LA FABRICATION DE LA VERRE DANS 1.E
DEPARTEMENT DE BIHOR. LA VERRERIE DE
PĂDUREA NEAGRĂ

- Resume L'auteur presente des infonnations concemant l'histoire de la fabrication et de
l'utilisation de la verre sur le territoire de l'ancien comitat et de l'actuel departement de
Bihor, plus ou moins connues, dont certaines inedites. On a utilise tant Ies resultats des
recherches
archeologiques
locales
que
Ies
fonds
documentaires
de
la
Bibliothequedepartementale de Bihor qui se referent au developpement de la verrerie en
cette zone de la Roumanie.
L'ouvrage comprend deux parties. La premiere apporte des informations sur le mode
d'obtenir la verre dans Ies anciens sites, surtout au Moyen Age, verrerie comparable a tous
Ies autres produits en verre obtenus dans l'entiere zone occidentale du pays.
Avec l'evolution de la technologie et sous l'influence de l'industrie de )'Europe
occidentale, l'usinage des matieres premieres des Monts Bihor se concentre en deux zones
distinctes: l'une autour de la localite Beliu, l'autre dans la zone Aleşd-Voivozi.
La deuxieme partie de l'ouvrage est con~ue par l'auteur comme une presentation de
l'evolution et du developpement de )'industrie de la verre dans la zone Pădurea Neagră des
le 19e s. On presente des infonnations documentaires que prouvent l'existence dans le
departement de Bihor et surtout dans Ies Monts Plopiş des centres de fabrication de la
verre, pour le commencement dans des manufactures, connues sous le nom de hute, qui
modemiseront peu-a-peu leur dotation technologique en concordance avec le progres
technique du tems, jusqu'a l'apparition des fabriques de verre de type modeme, specifiques
au 2oe s. De cette perspective, l'auteur se refere egalement a l'evolution de la travail, de
l'epoque manufacturiere jusqu'a l'ouvrier qualifie qui travaillera aux machines modemes,
contribuant a l'accroissement de la production de verre.
A la fin du 19e s. et 'Uans Ies premieres trois decennies du 2oe s., la verrerie de Pădurea
Neagră etait connue une des plus importantes, tant concemant la qualite des produits, que
du point de vue quantitatif. Elle efit de fortes relations commerciales avec des pays de
l'Europe et de I' Asie.
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Fig. l Fabrica de sticlă
Pădurea Neagră

Fig. 2,3 Produse de uz gospodăresc.
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Fig. 4 Articole
fannaceutice

Fig. 5,6 Articole farmaceutice
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Fig. 7 ,8 lnshllmente de laborator.

Fig. 9,10 Produse de larg consum.
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