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Mãriuca RADU
„KRONSTÄDTER ALLGEMEINE SPARKASSE“
PRIMA BANCÃ DIN BRAªOV ªI DIN TRANSILVANIA1
„Kronstädter Allgemeine Sparkasse“ – primul institut bancar din Transilvania, revendicat
deopotrivã de România ºi Ungaria, a fost fondat în epoca de Renaºtere a naþiunii germane din
Transilvania, ca reacþie la politica Vienei de a-ºi impune idealul dominant al monarhiei absolute în
Marele Principat al Transilvaniei. La aceasta se adãugau ºi slãbiciunile interne ale acestei provincii,
dominatã de stagnare economicã, lipsã de perspective clare, birocraþie excesivã, pauperizare.
Necesitatea imperioasã a modernizãrii, singura cale de a scoate Transilvania din aceastã
„stare liniºtitã“ sau „somnul Albei ca Zãpada“2 ºi a o plasa pe orbita capitalismului, a fost înþeleasã ºi
aplicatã de o pleiadã de intelectuali saºi trimiºi la studii în strãinãtate, cãrora li s-au alãturat ºi strãini,
oameni cu o viziune largã, dornici de acþiuni concrete ºi eficiente, naturalizaþi în acest colþ de
imperiu3. Nu întâmplãtor, aceste acte de pionierat au pornit din Braºov ºi Sibiu, cele mai dezvoltate
centre urbane ale Transilvaniei. Cu toate cã sudul Transilvaniei era considerat cel mai dinamic ºi mai
bogat, afimaþia trebuie þinutã sub o oarecare rezervã, deoarece, în deceniul IV al secolului al XIX-lea,
vestitul comerþ sãsesc de odinioarã trecuse în mâinile ortodocºilor (români, aromâni, greci),
negustori mult mai dinamici, cu largi deschideri pentru comerþul internaþional, în timp ce breslele
supravieþuiau doar datoritã privilegiilor ºi a comenzilor pentru armatã.
Caracteristicã pentru gândirea economicã a perioadei este frecventa îmbinare a
social-economicului cu politicul ºi naþionalul, manifestatã atât
la saºi, cât ºi la români.4
Una dintre personalitãþile providenþiale ale
epocii a fost Peter Traugott Lange von Burgenkron
(1797–1875), care a înþeles foarte bine cã printre cerinþele
timpului se numãrau: nevoia de preþuri scãzute, cultivarea
simþului de economisire ºi crearea unui sistem organizat,
facil ºi articulat al circulaþiei banilor ºi al mãrfurilor5, care ar
fi avut drept consecinþã salvarea conaþionalilor sãi, ameninþaþi
de flagelul pauperizãrii.

Peter Traugott Lange von Burgenkron,
fondatorul bãncii „Sparkasse“.
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Articolul face parte dintr-un proiect de cercetare destinat a aduce clarificarea provenienþei unor obiecte aflate în
patrimoniul Muzeului de Istorie, pornind de la un document.
100 Jahre Kronstädter Deutsche Gremialhandelsschule 1841–1941. Festschrift verlasst im Auftrage des Kronstädter
Deutschen Handelsgremiums aus Anlass des 100-Jährigen Bestehens seiner Schule von Rudolf David Direktor, Druck der
Buchdruckerei Johann Gött’s Sohn, Kronstadt, 1941, p. 5.
Cel mai semnificativ exemplu îl reprezintã stabilirea la Braºov a germanului Johann Gött.
*** Gândirea economicã din Transilvania (1784–1918), Bucureºti, 1981, p. 170–180.
Die Kronstädter allgemeine Sparkasse in den Jahren 1835–1909, Buchdruckerei Johann Gött’s Sohn, Kronstadt, 1910, p. 7.
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Meritul principal al lui Peter Lange a constat în crearea unui sistem complex de instituþii,
menit sã ridice nivelul material al întregii comunitãþi; astfel, pe lângã Sparkasse, într-o perioadã
relativ scurtã au mai fost fondate: Institutul de pensii (1844), Asociaþia braºoveanã a meseriaºilor
(1842), Muntele de pietate ºi Spitalul orãºenesc (1847), cu rol de casã de asigurãri, în sens modern.
Ideea înfiinþãrii unei bãnci (act de mare curaj) a apãrut din necesitatea contracarãrii
aºa-ziºilor „bancheri“, categorie alcãtuitã din cãmãtari, zarafi (strãini) ºi cetãþeni saºi înstãriþi, care
acþionau în propriul lor avantaj, împrumutând cu dobânzi mari, dar ºi în acela al împãmântenirii
spiritului de economie ºi motivãrii muncii cinstite, în folosul general. În spiritul acestor idei suna ºi
apelul lansat în preajma deschiderii bãncii braºovene: „Fiecare (membru al comunitãþii – n.n.) sã
posede cele mai potrivite mijloace financiare provenite din câºtig ºi economisire, sã se fereascã de
cheltuieli inutile, iar din <firimiturile> unor sume neînsemnate, sã se poatã alcãtui un fond
impresionant, din roadele cãruia fiecare sã se poatã folosi ºi în sfârºit sã se creeze un fond
filantropic, în stare sã-i susþinã pe oamenii care au nevoie de ajutor“6.
Ideea bãncii a prins viaþã încã din anul 1827, când Peter Lange se afla la Viena; proiectul de
statute, conceput dupã modelul lui Ersten Österreichischen Sparkasse, a fost trimis spre aprobare
autoritãþilor braºovene, care ºi-au dat acordul de principiu dupã un an. Din cauza birocraþiei, lucrurile
s-au tãrãgãnat pânã în 1832, moment în care dosarul intrã în lucru la cancelaria imperialã (întrebaþi de
stadiul lucrãrilor, funcþionarii rãspundeau celor interesaþi cã „ … trebuie sã mai aºtepte!“). Dupã o
altã serie de pertractãri între Viena, Guberniul Transilvaniei ºi Magistratul braºovean, aprobarea
definitivã a fost datã la 3 iunie 1835; imediat a fost creatã o societate care patrona Sparkasse, alcãtuitã
din 90 de membri fondatori, s-a strâns o sumã totalã în valoare de 3.996 fl. CMZ ca fond iniþial ºi au
fost aleºi primii funcþionari, în persoana lui: Johann Georg von Albrichsfeld (senator) – conducãtor;
Friedrich Bömches (secretar al Magistratului) – casier; Martin Weiss (negustor) – controlor; Johann
Fabricius (secretar al Magistratului) – actuar7.
„Siebenbürger Bote“ din Sibiu (Braºovul nu avea încã ziar) saluta întemeierea primului
institut bancar din Transilvania, creat dupã modelul altor institute din interior ºi strãinãtate,
remarcând faptul cã relaþia public – bancã se va putea desfãºura comod ºi în deplinã siguranþã.
Scopurile noii bãnci, înscrise în statute, se adresau tuturor categoriilor sociale, fiecãreia
dupã necesitãþi proprii, cuvântul de ordine fiind cã o economie, oricât de micã ºi rezultatã dintr-o
muncã onestã, poate fi importantã. Un loc distinct îl ocupa ºi activitatea de ajutor reciproc în caz de
boalã sau al altor nevoi (zestre, deschiderea unui atelier, pornirea unei afaceri etc.).
În condiþiile de pionierat în care a apãrut banca, precauþia era absolut necesarã, aºa cã a fost
creat imediat un fond de rezervã, reprezentând 50% din venitul net; cealaltã jumãtate era împãrþitã
între construirea ºi întreþinerea spitalului orãºenesc ºi salarizarea funcþionarilor (la începuturi aceºtia
au lucrat ca voluntari, donându-ºi salariile). În cazul lichidãrii bãncii, afacerile erau preluate de
societatea care o patrona, iar dacã ºi aceasta ar fi dispãrut, statutele prevedeau întrebuinþarea averii
acumulate exclusiv în scopuri de binefacere.
Ultimul capitol al statutelor, 59, se referea la sigla firmei, stupul de albine, ºi la deviza:
„Munceºte, adunã, sporeºte!“.
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Heinrich Teutsch, Die Kronstädter allgemeine Sparkasse im Spiegel der sächsischen Volkswirtschaft, în „Kronstädter
Zeitung“, numãr jubiliar, duminicã, 24 mai, 1936, p. 62.
Die Kronstädter allgemeine Sparkasse in den Jahren …, p. 16–19.
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În anul 1846 s-a luat hotãrârea traducerii statutelor în limbile maghiarã ºi românã, desigur
dintr-un considerent simplu ºi practic, acela al atragerii unui numãr cât mai mare de depunãtori, ceea
ce a avut ca urmare depãºirea graniþelor etnice. Pentru prima datã în Transilvania a învins primatul
economic, fapt subliniat ºi de apelul lansat de Magistrat, care invita pe toþi locuitorii din scaunul
Rupei, Trei Scaune ºi districtul Fãgãraºului „indiferent de naþionalitate ºi religie“ sã devinã clienþii
bãncii. Exclusivitatea germanã era pãstratã pentru conducere ºi iniþiative.
La 1 ianuarie 1836 Sparkasse ºi-a deschis porþile pentru public; la început programul de
funcþionare era stabilit pentru ziua de duminicã, între orele 9 ºi 12, iar din 1840 era extins ºi pentru
ziua de vineri, între aceleaºi ore. De la 1 iulie 1867 acesta a devenit permanent.
Din punctul de vedere organizatoric, Sparkasse a urmat calea celorlalte întreprinderi ºi
firme ale epocii. Un prim pas a fost efectuat în 1854, când a fost obligatã sã se împrotocoleze ca
firmã comercialã în registrul Camerei de Comerþ ºi Industrie din Braºov. Pe baza articolului de
lege din anul 1875 au fost modificate statutele, transformându-se în „societate cu rãspundere
limitatã“; în esenþã a rãmas ºi pe mai departe un institut umanitar. În 1896 banca a devenit un
institut de credit ipotecar; cu aceastã ocazie a avut loc cea mai radicalã modificare a statutelor. În
acelaºi an s-a transformat în societate pe acþiuni, începând cea mai spectaculoasã perioadã de
activitate din istoria sa.
Dacã la începuturi politica bãncii s-a îndreptat cãtre acumularea de capital ºi atragerea
clienþilor sãraci, având ºi caracter de ajutor reciproc, într-o a doua etapã a susþinut tânãra industrie
braºoveanã, pentru ca ulterior sã se implice ºi în achiziþionarea de proprietãþi funciare ºi imobiliare.8
Banca nu a fost ocolitã de perioadele de crizã, frecvente la nivel local ºi general. În timpul
Revoluþiei de la 1848–1849, documentele de valoare au fost trimise la Bucureºti, ajungând înapoi o
datã cu ocupaþia austriacã a Principatelor. Singura pagubã înregistratã s-a datorat bancnotelor
Kosuth. Dupã instaurarea pãcii interne, apãrând greutãþi cauzate de bani, banca a fost nevoitã sã
apeleze la prudenþã, înaintând cu paºi mici timp de 12 ani; cu toate acestea, nu s-a dezis de scopurile
sociale. Un alt moment dificil l-a constituit depresiunea economicã din anul 1873. Rãzboiul vamal
izbucnit între România ºi Imperiul Austro-Ungar, care a afectat în cel mai mare grad sud-estul
Transilvaniei, a avut în mod firesc repercusiuni negative asupra bãncii, oficialii ei fiind chemaþi sã
participe la mai multe reuniuni în cadrul cãrora sã vinã cu soluþii concrete de scoatere a economiei
transilvãnene din situaþia extrem de gravã în care fusese împinsã fãrã voia ei; în paralel, banca s-a
zbãtut din rãsputeri sã ajute firmele ajunse într-o situaþie disperatã.9 În pofida tuturor acestor greutãþi,
Sparkasse a reuºit ca, printr-o politicã inteligentã, care îi asigura în orice condiþii un venit net sigur,
dublatã de încrederea publicului, nu numai sã se menþinã pe linia de plutire, dar ºi sã-ºi onoreze
scopurile pentru care a fost creatã.
Spre sfârºitul secolului al XIX-lea au intervenit probleme de ordin politic, fiind implicatã în
lupta dintre „verzi“ ºi „negri“. Consideratã a fi un bastion al aripii conservatoare,
proguvernamentalã, dispusã inclusiv la concesii de ordin naþional, drept replicã, aripa „verde“, tânãrã
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Heinrich Teutsch, Die Kronstädter allgemeine Sparkasse im Spiegel …, p. 62; Aus meinem Leben, Erinnerungen aus alter
und neuer Zeit von Dr. Karl Ernst Schnell, Verlag der Markusdruckerei in Kronstadt, [1935]. Conform memoriilor
primarului Schnell, Sparkasse a fost atrasã în timpul Primului Rãzboi Mondial într-un amplu program de achiziþionare de
terenuri pe care sã fie colonizaþi germani aduºi din sudul Rusiei; acest program ambiþios nu s-a finalizat, pentru cã, imediat
dupã încheierea pãcii, statul român a întreprins reforma agrarã.
Die Kronstädter allgemeine Sparkasse in den Jahren 1835–1909 ..., p. 48; vezi ºi Rapoartele Camerei de Comerþ ºi
Industrie din Braºov din aceastã perioadã.
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ºi radicalã, îºi edificã propria bancã; în aceste condiþii, în anul 1899 va apãrea Banca Naþionalã
(Sãseascã).10
Aºa cum s-a mai subliniat, încã de la începuturile sale Sparkasse a fost conceputã ca
instituþie având scopuri sociale ºi culturale. Statutele precizau clar cã 25% din venitul net era alocat
susþinerii spitalului orãºenesc; în paralel, un fond special era destinat ajutorãrii oamenilor ºi
comunitãþilor aflate în nevoie. Astfel, în anul 1844, locuitorii care suferiserã pagube însemnate în
urma unui incendiu au fost ajutaþi cu suma de 500 fl. C. M. Fonduri permanente erau alocate pentru
reparaþiile unor biserici ºi lãcaºuri ºcolare, dar ºi în folosul unor societãþi culturale sau pentru
acordarea de burse elevilor. Ajutoarele au fost acordate în egalã mãsurã ºi instituþiilor româneºti ºi
maghiare. De exemplu, Reuniunii Femeilor Române i s-a acordat pânã la anul 1910, în scopuri
didactice, suma de 736 coroane, deloc neglijabilã. Într-unul din rapoartele bãncii se estima cã, în 75
de ani, au fost cheltuite în scopuri filantropice aproximativ 1.542.777 coroane. Pe lângã aceste
contribuþii cotidiene, institutul braºovean a mai avut câteva realizãri de excepþie. În anul 1850 s-a
implicat în construirea ªcolii de gimnasticã (Turnschulgebäude), primul institut de acest gen din
Transilvania, realizat pe principii moderne, care avea în cuprindere un loc de joacã special amenajat,
aparate de gimnasticã ºi un mic parc înzestrat cu o fântânã artezianã ºi un heleºteu. Valoarea totalã a
investiþiei s-a ridicat la suma de 12.171 fl. C. M., complexul rãmânând doar în administrarea
comunitãþii evanghelice. În condiþii similare a fost construitã ºi ªcoala Evanghelicã de Fete; între anii
1892 ºi 1894, la solicitarea locuitorilor oraºului, care îºi doreau cu ardoare un teatru modern, banca
s-a implicat în construirea clãdirii Reduta. Tot ea a suportat ºi cheltuielile legate de demolarea vechii
Redute, pe care o achiziþionase în anul 1891.11 Aceastã investiþie de mari proporþii a devenit posibilã
prin renunþarea la obligaþiile privind întreþinerea spitalului orãºenesc (prevãzutã ºi în noile statute),
cãruia i se acorda o compensaþie în valoare de 40.000 fl.
Un aspect mai puþin cunoscut este legat de primele sedii ale bãncii. Pentru a-ºi putea începe
activitatea, Magistratul oraºului i-a pus la dispoziþie în mod gratuit una din încãperile aflate în Casa
Sfatului.12 Devenitã rapid neîncãpãtoare, banca s-a mutat, pânã la obþinerea unui sediu propriu, în
Casa orãºeneascã din Târgul Inului, unde funcþiona ºi Muntele de pietate. În 1865, cu suma de 18.086
fl. C. M., luatã din fondul de rezervã, a fost achiziþionatã clãdirea de la numãrul 85 (92) din
extremitatea dreaptã a ªirului fructelor, unde, cu multe secole în urmã, a funcþionat prima farmacie a
oraºului (astãzi acolo se aflã anticariatul „Aldus“).13
Diversificarea afacerilor, mãrirea personalului ºi prestanþa pe care trebuia s-o impunã
publicului au condus la achiziþionarea unui spaþiu mai generos. Astfel, pentru început, în anul 1875 a
fost cumpãratã Casa Closius din strada Mãnãstirii nr. 3, renovarea acesteia durând pânã în 1893.14
Tot în aceastã perioadã, în curtea interioarã, a mai fost construitã o clãdire-anexã pentru personal. La
18 august 1898, dupã îndelungate tratative cu moºtenitorii familiei von Brennerberg, este cumpãratã
casa din stânga, de la nr. 1, care a fost demolatã în întregime. Din cele douã imobile a rezultat, în anii
10
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Aus meinem Leben …, p. 57; Schnell, unul dintre autorii proiectului de statute, a ºi fost ales de adunarea de constituire din
16 martie 1899 vicepreºedinte. Banca Naþionalã (Sãseascã) a avut drept sediu superba clãdire de pe strada Porþii
(Republicii), construitã pe locul vechii reºedinþe a familiei Hirscher.
Die Kronstädter allgemeine Sparkasse in den Jahren …, p. 97; Dr. Eduard Gusbeth, Das Gesundheitswesen in Kronstadt
im Jahre 1893, Zehnter Jahresbericht, Buchdruckerei Johann Gött’s Sohn, Kronstadt, 1894, p. 11 ºi raportul pe anii 1894,
1895 ºi 1896, p. 16.
Die Kronstädter allgemeine Sparkasse in den Jahren …, p. 26.
Ibidem, p. 16.
Dr. Eduard Gusbeth, Das Gesundheitswesen in Kronstadt …, 1899, 1900, p. 17–18.
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1899–1900, un sediu modern ºi confortabil, alcãtuit din parter ºi un etaj cu 7 ferestre la faþadã.
Valoarea tuturor modificãrilor ºi înnoirilor se ridica, la sfârºitul anului 1900, la aproximativ 240.386
coroane. Curtea interioarã, cu excepþia anexei destinate personalului, a fost transformatã în parc.
Dupã Primul Rãzboi Mondial a fost achiziþionat Palatul Czell din Piaþa Sfatului (astãzi
sediul Sucursalei Braºov a Bãncii Naþionale), construit la începutul secolului al XX-lea. Aceastã
ultimã locaþie a fost naþionalizatã în anul 1948, moment în care ºi Sparkasse, dupã o existenþã
neîntreruptã de mai bine de un veac, a intrat în lichidare.
Ideea de bancã este firesc asociatã cu siguranþa tezaurului alcãtuit din bani, hârtii de valoare,
metale preþioase etc. Primii bani erau pãstraþi în „Quartieraufschlagskassatrugel“ (lada casieriei
pentru impozitul de încartituire)15, armatã cu benzi metalice ºi prevãzutã cu trei încuietori, aflatã în
camera funcþionarilor16; ea a fost înlocuitã în anul 1839 cu o casã metalicã, unde se pãstrau cei 4.072
fl. C. M., reprezentând capitalul de întrebuinþare. Lada, din modelul dotat cu trei niveluri de siguranþã
(douã lacãte, o uºiþã montatã pe capac, care se deschidea printr-un buton mascat de un ornament în
formã de dinte, dupã care se ajungea la broasca propriu-zisã, care antrena la rândul ei un ingenios
sistem alcãtuit din arcuri ºi clapete), a fost procuratã (dupã unele informaþii) de la Cluj.17 În anul 1858
îºi face apariþia primul seif, în adevãratul sens al cuvântului, în valoare de 2.480 fl. C. M., comandat
cel mai probabil de la Viena. Noul sediu din strada Vãmii este înzestrat cu un seif din oþel blindat,
montat într-o încãpere sigurã din curtea interioarã.18

A doua ladã metalicã a bãncii
braºovene, pãstratã la Muzeul Judeþean de
Istorie din Braºov.

Din pãcate, ca ºi în cazul altor instituþii importante din oraº, în afarã de fostele sedii ºi de
arhiva care încã se pãstreazã, ne-au rãmas prea puþine mãrturii. Singularã ºi valoroasã rãmâne a doua
casã de bani, aflatã în patrimoniul Muzeului Judeþean de Istorie din Braºov, ºi câteva obiecte de
mobilier, care încã se mai gãsesc la filiala braºoveanã a Bãncii Naþionale19; recent, într-o colecþie
particularã din Braºov s-a mai identificat un ceas-reclamã, folosit în perioada interbelicã.
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Traducerea termenului a fost fãcutã de domnul Gernot Nussbächer, cãruia îi mulþumim ºi pe aceastã cale.
Die Kronstädter allgemeine Sparkasse in den Jahren …, p. 30; asemenea tipuri de lãzi din lemn, acoperite cu benzi
metalice, trei încuietori ºi fante pentru introducerea banilor, se gãsesc în colecþia Muzeului Judeþean de Istorie din Braºov.
Lada a ajuns în patrimoniul Muzeului de Istorie din Braºov prin filiera Muzeului Þãrii Bârsei. O ladã asemãnãtoare (mai
micã ºi nu atât de complexã) a avut ºi negustorul braºovean Dumitru Eremias. Ea se gãseºte în posesia urmaºilor sãi.
Dr. Eduard Gusbeth, Das Gesundheitswesen in Kronstadt …, 1899, 1900, p. 17–18.
Informaþiile ne-au fost furnizate de Dan Boriceanu, regretatul director al Bãncii Naþionale, sucursala Braºov.
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În încheiere, se impun câteva concluzii:
ü „Kronstädter Allgemeine Sparkasse“, de la a cãrei fondare se vor împlini curând 170
de ani, a reprezentat un prim factor al modernizãrii Transilvaniei;
ü Conceputã într-o manierã inteligentã, durabilã, care practic excludea eºecul,
Sparkasse se numãrã printre puþinele bãnci din þara noastrã care au avut o existenþã
neîntreruptã de la fondare (1835) ºi pânã la lichidarea forþatã din 1948;
ü Sparkasse a servit ca model pentru înfiinþarea altor bãnci similare din Transilvania,
Banat ºi Ungaria, cu care a avut întotdeauna relaþii cordiale;
ü Datoritã specificului sãu, impus de cãtre fondatori, Sparkasse a rezistat cu succes în
faþa concurenþei reprezentate de apariþia unei avalanºe de filiale ale marilor bãnci din
Europa Centralã sau a celor mai mici, aparent mai atrãgãtoare, dar cu o existenþã efemerã,
terminatã de obicei cu falimente rãsunãtoare.

94

