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Трговачка кућа Георгије К. Спирта из 
Земуна1 y тежњи да прошири дотадашње 
трговинске и друге везе са Србијом, обра- 
тила ce бираним речима, 10. IX 1839. го- 
дине, Попечитељству финансија2 пожелев- 
ши свако добро Србском Отечеству „а осо- 
бито да y финансијском обзиру добро на- 
предује“ , да има намеру да y току наред- 
них дванаест година y шумама Србије из- 
међу Мораве, Дунава, Тимока и границе 
према Бугарској производи поташу.3 Већ 
више од две деценије ова трговачка кућа 
„која je уживала добар глас и имала трго- 
вачке везе не само са градовима y Турској 
него и са Бечом и Трстом", a са Србијом 
je трговала, како je  забележено још  од 
1817. године разним пољопривредним про- 
изводима и индустријском робом, a снабде- 
вала je Србију житом, брашном, хартијом, 
a и оловом и барутом.4 Сада je предложи- 
ла да узме y вишегодишњу аренду поме- 
нути шумски простор и на њему користи 
лежеће и преживело суво дубеће дрвеће од 
којих би производила поташу. Понудила 
je да по владајућим условима тржишта за 
сто ока поташе плаћа по пет аустријских 
форинти y сребру, с тим да буде ослобо- 
ђена ђумручких и других такса.5

Ово je била најповољнија од дотле при- 
мљених понуда већег броја произвођача 
поташе. Попечител>ство финансија je по- 
сле краћег проучавања упутило ову по- 
нуду Совјету са мишљењем и предлогом 
да ce прихвати, јер je реч о „пробитачни- 
јо ј“ од других сличних понуда,® како y по-

гледу цене тако и захтева да ce користи 
дрво из шума источне Србије, дотле слабо 
насељене. Убрзо затим Попечитељство je 
доставило Совјету и свој ггредлог уговора 
за овај рад, na je Совјет (21. IX 1839. годи- 
не) одговорио да предлог одобрава, осим 
што примећује да би y уговору требало на- 
вести и то, да ce дрво може користити са- 
мо y оним шумама „где ce за то определи, 
да ce не би селима какова штета учини- 
ла“ , као и да ce предложени рок важења 
уговора уместо на дванаест сведе на десет 
година.7

Према »вим примедбама Совјета сачи- 
њен je коначан текст уговора који je Спир- 
та потписао 17. XI 1839. године, a затим и 
чланови намесништва Србије. Са поврат- 
ком потписаног уговора, Спирта je додао 
да ће „колико сутра, свог чиновника y 
(гранични) парлаторијум поради печатања 
послати".5, 8

Тако склопљени уговор по поменутој 
цени имао je  важност од 1. I 1840. до 31.
XII 1849. године. Њиме je Спирти дозвоље- 
но да ж еж е поташу y Поречко-речким пла- 
нинама и y огтштенародним шумама окру- 
ж ја: пожаревачког, крајинског, црнореч- 
ког, гургусовачког и алексиначког, и то на 
оним местима „која  y синор никаквог села 
не спадају“ , која су удал>ена од села и на 
која села не полажу право својине, одно- 
сно немају потребе да користе те шуме. 
Спирти ce дозвол>ава кортићењ е лежећих 
клада, сувог и преживелог дубећег дрвећа, 
a изузетно, y честама, и сеча живог дубе-

63



СВ ЕТИ СЛ АВ ВЛАДИСАВЉ ЕВИ Ћ

Места где су радили Спиртини поташари Stellen w o die Arbeiter des Spirta tatig waren

V п Ј ј  к /  Gparr/j

o  л7во Jadykoeajijf

Плавча

Шт ycfnk

tapj:HQBdU,
ШаркамгУ 
f Прповицо

' s  \
‘c2 3 O  & a  H Л i C 5 o

'у -.М ет ри ш

Речка вољконо
MO(JOti<W, N  C

'о717/г\>.’/.'лц _ I y /Џ р ' 5
r -V  ?dCr<hGZjO acfaküH f : -
Ш1LJ б.Ј^Сикова^^ O

*sКџпривница// 
•v*-.4okortzp/f



РАД СП И РТ И Н И Х  П О Т А Ш А Р А  У  СРВИЈИ

ћег дрвећа осим храстовине, липовине и 
лесковине. Храстовина ce дозвољава само 
колико за израду „нуждни буради и дру- 
ги потреба", местима које одреди представ- 
ник Правитељства, a лесковина само за 
обруче буради за поташу. Спирти je дато 
искључиво право коришћења дрвета на 
поменутом подручју, док y осталим шума- 
ма може Правитељство само, непосредно 
или путем других да производи поташу за 
свој рачун, a y шумама на осталом про- 
стору Србије шуме ce могу уступати дру- 
гима само под условима на које Спирта не 
би пристајао. За производњу поташе и дру- 
ге радове дозвољава ce довођење радника 
са стране, али кад ce производња поташе 
развије, Спирта je обавезан да узима и 
домаће људе и да их плаћа као и доведене 
раднике. Ово je поставио Совјет, да би ce 
и домаћи људи y случају потребе поред 
својих послова могли да баве и производ- 
шом поташе. —  Спирта ce обавезао да за 
вођење свих послова око производње пота- 
ше одреди свог „способног и савесног“ чо- 
века који ће сарађивати са представни- 
ком Правитељства, локалним властима и 
народом. Представник Правител>ства ће 
бити стално на терену и са локалним вла- 
стима и Спиртиним представником одређи- 
вати места за жежење поташе, одређива- 
ти просторе за сакупл>ање дрвета и жива 
храстова стабла која ce могу сећи. О све- 
му као и количини израђене поташе оба- 
вештаваће Попечитељство финансија од- 
носно Ђумруке ради наплате и слободног 
извоза поташе y Аустрију.8

У првој години рада (1840) Спирта je од- 
редио и с акредитивом упутио свог ,,на- 
местника“ Павла Пуљу, мајсторе и радни- 
ке да отпочну рад на ж ежењ у поташе. У 
акредитиву П. Пуљо je представљен као 
довољно искусан човек y овом послу a ко- 
ји je „иначе учтив и изображен младић“ . 
Мајстори су такође мирни и искусни л>у- 
ди y овом послу. Поред тога Спирта није 
пропустио да y писму Попечитељству фи- 
нансија наведе, да ће његов „наместник“ 
сходно уговорној одредби узимати и по- 
требан број домаћих људи да их оспособи 
како би постали искусни мајстори y ж е- 
жењу поташе. Да би узајамни односи били 
што бољи, Спирта je замолио да Попечи- 
тељство обавести и све надлежне локалне 
власти да буду при руци његовом пред- 
ставнику и да му кад им ce обрати упуте

потребан број људи које he он плаћати као 
и раднике доведене са стране.

Попечител>ство финансија je  за ову 
прву годину одредила за свог представника 
Стојадина Милисављевића, бив. полицајца 
свилајначког, a чији je  „отац још т за вре- 
ме бив. Вожда Србског Господара Ђорђа 
Петровића y Отечеству служ ио“ . Стојади- 
ну je дат примерак уговора и сва потреб- 
на упутства за рад који ће обављати са 
годишњом платом од две стотине талира и 
дијурном за теренски рад. —  Посебно му 
je наглашено да води рачуна о поставља- 
њу колиба, да оне не буду „онде где ce не- 
када о гвожђу и бакру радило“ .

Оба ова представника јавила су ce На- 
челнику окруж ја крајинског (25. V 1840. 
године) a он их je  упутио да са замени- 
ком Данилом Стефановићем изаберу ме- 
ста где ће радити y П оречко-речкој пла- 
нини и Мирочу. Већ после краћег време- 
на (8. VI) Ст. Милисављевић je  поднео ви- 
ше извештаја: о почетку и току радова, да 
су поташари подигли три колибе од буко- 
вог дрвета, да сакупљ ају лежеће кладе и 
обарају суво и преживело дрвеће како je 
y уговору уређено. У јесен (8. X) известио 
je  да je почето са кувањем прикупљеног 
спаљеног пепела али да ce израђена готова 
поташа неће извозити из шуме јер су услед 
јесењ их киша путеви y овом врлетном пре- 
делу постали скоро непроходни па би из- 
воз поташе до дунавске обале био и су- 
више скуп.

Попечител>ство je  no пријему извешта- 
ја упозоравало Ст. Милисавл>евића, a и 
среске старешине да представнику Пуљи 
не чине никакве уступке него да настоје 
да ce поташа припрема само y одређеним 
просторима и да ce тиме не угрож авају 
околна села, што je  уосталом y уговору и 
наглашено.®

У другој години рада (1841) Спирта je 
за „наместника" одредио Фрању Таусинга 
који je одмах по доласку са среским ста- 
решинама одредио места рада, на којима 
he ce сакушвати и припремати дрво и по- 
ставл>ати пепелане и колибе за раднике. 
Најпре су настављени прошлогодишњи ра- 
дови на Мирочу где су биле подигнуте три 
бараке за раднике. Сада су подигнуте још  
две колибе y кључком срезу, y Уровичкој 
планини и три y Бољетинској Реци. У 
ових осам колиба размеиггени су триде- 
сет и два доведена радника.
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Таусинг je све ово радио y договору са 
среским старешинама јер je Попечител,- 
ство због штедље било принуђено да отпу- 
сти свог представника Ст. Милисављевића. 
Због тога je поново Попечитељство упозо- 
рило среске старешине да ce они сада ви- 
ше поетарају око овог рада, да поташари 
раде само y складу са уговорним одредба- 
ма и да им ce не дозвол>ава приближаваше 
и сеча дрвећа до „на сат хода од места где 
су ce некад бакар и гвожђе вадили да ce 
каква злоупотребљења не чине“ , као и да 
обрате паж 1Бу“ да потребну дубећу гору 
не секу високо од земље но y корен“ .10

За наставак рада y 1842. години Спирта 
je опет упутио свог представника Фрању 
Таусинга, али сада са педесет радника, 
с тим да раде y крајинском и делу пожа- 
ревачког окружја. У први мах писар По- 
речко-речког среза, не знајући за одредбе 
уговора, правио je примедбе поташарима. 
Наиме, тражио je да ce наплати ђумручка 
такса на све што су радници, стигли из 
Аустрије y Милановац, са собом пренели, 
a касније није дозволио извоз поташе и- 
стим путем. Обавештено о овоме Попечи- 
тељ ство финансија je преко Крајинског 
окруж ја обавестило да ce ђумручка такса 
наплати само на донету храну и одећу, a 
не и за алат и опрему за рад, a што ce 
тиче извоза поташе, да ce не прави смет- 
iL>a ако постоји потврда да je  поташа из- 
мерена, на основу које he Спиртин пред- 
ставник издати „векслу“ (меницу) која he 
ce наплатити y Београду.11- 12

У другој половини 1842. године дошло 
je до још  једног непотребног инцидента. 
Наиме, према извештају, среског стареши- 
не односно Крајинског начелства (11. IX 
1842) поменути Таусинг je дозволио својим 
радницима да секу и забрањену гору и да 
тиме утамашују шуму. По пријему овог 
извештаја Попечитељство je  предочило 
Крајинском начелству да ce пооштри над- 
зор и ако треба примене мере из уговора, 
да ce слично y будуће не понови. Поред 
тога, Попечител>ство je о овоме обавестило 
и Спирту предочавајући да ће y поновље- 
ном случају бити принуђено да тражи ра- 
скид уговора.13 Међутим, Спирта ce није 
сложио са оваквом оценом рада његових 
људи na je затражио да Попечитељство ко- 
мисијски утврди шта ce y ствари десило. 
Чим су временске прилике дозволиле, на- 
редног пролећа комисија je на лицу места

утврдила ,,да Спиртини људи баш никако- 
ве штете учинили нису, и да je рапорт 
начелника среза био неоснован“ . О овоме 
je одмах обавештен и Спирта, a Начелство 
крајинско je упозорено да „Спиртиним љу- 
дима не чини никакве (неосноване) пре- 
поне“ .14

Спиртини људи су наставили рад на- 
редне 1844. године y пролеће са два нова 
представника, Францом Дражићем и Јо- 
вом Зарићем. Први ce старао око доиреме 
поташе из шуме и слања y Аустрију, a 
други je no добијеном распореду са гру- 
пом радника прешао на рад y црноречко 
окружје. Ту га je одмах зауставило Начел- 
ство, јер оно наводно нема налог Попечи- 
тељства финансија за рад поташара на 
шеговом окруж ју. Но све je убрзо сређено 
и Начелство je добило потребно обавеште- 
i£>e да поташари према уговору могу да 
раде и на том окруж ју.15

Међутим, изгледа да поташари нису y 
црноречком окруж ју наишли на веће по- 
вршине које би им одговарале за дужи рад, 
na je ова група 1847. године, прешла на рад 
y алексиначко окружје. Ту су y срезу (со- 
ко)бањском изабрали планину (шуму) села 
Доње Поље и y близини извора и потока 
званог „Девица“ априла 1847. године по- 
чели са припремним радовима. Сељаци 
околних села преко својих пуномоћника 
обавестише среског и окружног начелника 
да су неки поташари почели да доносе сво- 
ју  поташу (пепео) и да je ту код ове воде 
жегу. На овај начин ће им загадити воду 
да неће имати где да напајају стоку, вода 
je и иначе слаба, a око Петровадне осо- 
бито. Начелство упути протест Попечител>- 
ству унутрашњих послова, a ово о томе 
обавести Попечителзство финансија да оно 
као надлежно затражи да ce поташари у- 
даље са овог простора. Цео случај на те- 
рену je извидео срески начелник и уста- 
новио да je то заиста једина вода за напа- 
јаше стоке y том крају, a тренутно има 
преко 300 коња, 11.000 говеда, 10.000 оваца 
и 2.500 коза. За време пролетњих и лет- 
њих дана док ce не покосе ливаде то je 
једино место за пландовање стоке. Попе- 
читељство финансија je одмах затим (27. 
маја 1847) наложило Начелству окружја 
алексиначког да саопшти поташарима да 
напусте овај предео.

Ускоро за овим, на овом подручју до- 
лази и до даљих пропратних тешкоћа.
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Представник Ј. Зарић обавестио je  Спирту, 
a ова Попечитељство финансија да су по- 
ташарима оштећена два пуна бурета пота- 
ше, a треће je сасвим уништено и моли да 
ce установе кривци и он буде обештећен. 
Начелство алексиначко je проведеном и- 
страгом установило да су та два бурета 
„неотично" оштећена док je треће y селу 
Грабово испало из кола и сва ce поташа 
расула. О свему обавештен je и Спирта (18. 
VIII 1848) да ce радило о случајном удесу 
и да стварних криваца није било.16

Пошто ce већ био приближио рок исте- 
ка важности уговора (31. XII 1849), Попе- 
читељство финансија je (28. VIII 1849) за- 
тражило од Начелства окруж ја: пожаре- 
вачког, ‘крајинског, црноречког, гургусо- 
вачког и алексиначког да обавесте да ли je 
и какве зграде и објекте за производњу 
поташе подизао Спирта на њиховом под- 
ручју и y каквом ce стању ови објекти на- 
лазе. Попечитељству je ово било потребно, 
с обзиром да су према уговору сви овакви 
објекти после истека уговора остајали Пра- 
витељству без икакве накнаде. Поред тога 
Попечитељство je тражило обавештење да 
ли су поташари негде крчили шуму ради 
добијања башти, њива и ливада за своје 
потребе да би им ce за такве површине на- 
платила аренда.

Начелства пожаревачко и гургусовачко 
су обавестила да тамо поташари нису ни 
радили док je Начелство крајинско обаве- 
стило (20. IX 1849) да су поташари тамо 
подизали само привремене колибе од при- 
ручног материјала, a no напуштању су их 
растурали. Слично je известило и Начел- 
ство алексиначко, једино што je тамо на 
локалитету Модри Поток била и колиба од 
обрађеног дрвета, коју су поташари по на- 
пуштању продали сељацима за педесет 
гроша.17

Начелство црноречко обавестило je, 19.
I 1850. године, да ни тамо нису поташари 
подизали боље колибе, једино што je тамо 
иза њих y планини (шуми) Брестовачке 
Бање заостао „казан од бронзе“ , који ка- 
сније нису потраживали тако да ce тај ка- 
зан свакако тамо и данас (1850) налази.18

Заостали поташарски казани по разним 
крајевима Србије били су касније предмет 
интересовања и истраживања. Тако je К. 
Јовановић19 записао 1940. године, да je  y 
атару Петровог Села на Мирочу наишао 
на два казана и да je од сељака сазнао,

да су y питању казани заостали од Не- 
маца који су y њима „од  горе добијали пе- 
пео“ . Један од казана пренет je  1873. го- 
дине y Кладово a други je  остао y селу. —  
Др М. Барјактаровић20 je  такође записао 
да je један од казана био пред општином 
Петрово Село све до 1954. године када je 
пренет y Неготински музеј. Он га je сни- 
мио, измерио и описао као „Римски казан 
ископан y Петровом Селу“ .

По обавештењу др инж. Илије М ихај- 
ловића из Зајечара један од тих казана ce 
и данас налази y Неготинском музеју.

Из заостале архивске грађе21 сазнали 
смо да je иницијативом Начелника крајин- 
ског округа 1873— 74. године утврђено да 
ce на подручју тог округа налазило девет- 
наест металних казана. После дуж е пре- 
писке и нагађаша о пореклу и намени тих 
казана, тек 1877. године рударски струч- 
њак Василије Божић, тада секретар y ру- 
дарском одељењу Министарства финанси- 
ја, потврдио je да ce ради о казанима који 
су  заостали из времена 1847— 49. године ка- 
да су на том подручју производили пота- 
ш у Спирта, трговац из Земуна, мајор Ми- 
ша Анастасијевић и Симићи. Ово je нај- 
тачнији податак јер je  В. Божић од сре- 
дине 1848. године као млад рударски струч- 
њак са другим рударима (Норберт Сојка, 
А угуст Ланг и др.) радио на истражним 
радовима и организовању рударских радо- 
ва на том простору.22

Но, да ce вратимо мерама којим je По- 
печитељство финансија те последње године

Казан y  којем су тготагиари Спиртини произ- 
водили поташу. Нађен y  Петровом свлу. Да- 
нас ce налази y  м узеју y  Неготину (Снимио 

dp М . Барјактаревић)

Kessel darin die Pottasche erzeugt w urde. G e
funden in Petrovo selo. H eute im M useum  in 

Negotin. (Photo: dr M. Barjaktarevié)
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хтело да оконча први уговор са Спиртом 
око производње поташе. —  Октобра 1849. 
године упозорило je среске начелнике да 
Спиртиним људима дозволе да посеку и 
припреме само онолико дрвета колико мо- 
гу до краја те године прерадити y поташу, 
јер оно нема намеру да овај уговор проду- 
ж ује, a нити да шуме коме другоме усту- 
па. —  О овоме je 11. XI 1849. године и 
Спирту писмено обавестило. Но, Спирта 
одмах (18. XI 1849) затражи, да му ce до- 
зволи да y току наредне 1850. год. доврши 
започете радсиве y овој години, a затим за- 
моли Попечитељство, да ce садашњи уго- 
вор продужи y наредних десет година. За 
ово je навео разлоге да je за прве четири 
године имао само „лергелд", т.ј. губитак 
због великих улагања, a тек касније je у- 
спевао да умањи забележене губитке. Са- 
мо je последњих година нешто „ползовао“ . 
У годинама 1848— 1849. због познатих до- 
гађаја уопште није радио. Он сматра да 
„ш уме нису ни најмање трггиле и ако му 
ce опет дају ,,пак he y првобитном стању 
остати". Јер, он je користио лежевину и 
преживело дубеће дрвеће a тек нешто ма- 
ло je посекао храстовине за бурад и леске 
за обручеве. Ни мајдани гвожђа и бакра 
нису и неће бити оштећени iep je  он ра- 
дио y шумама које су по неколико дана 
хода удаљене од мајдана, a тек нешто бли- 
ж е биле су подизане колибе његових рад- 
ника. Правитељство je, додао je Спирта, 
имало значајних прихода од његовог рада, 
како сама државна каса тако и околни на- 
род који je  радио на његовом послу. Он je 
за протеклих девет година уплатио прави- 
тељственој каси око 54.000 форинти и то 
je све редовно уплаћивао, осим што му 
ce десило 1845. године, гада je због великог 
издатка који je имао око куповине хране 
y Банату, био принуђен да замоли Прави- 
тељство да га сачека за краће време што je 
оно учинило и убрзо после неколико ме- 
сеци све своје обавезе je измирио, преко 
својих банкара Арш ра и X. Бијала иначе 
београдских трговаца (о којима he још  би- 
ти речи —  С. В.).23- 24

У лето те 1848. године y Попечитељству 
финансија дошло je до смене начелника 
рударског одељења. Дотадашњи Густав 
Бем je умро па je на позив Совјета дошао 
познати рударски стручњак Норберт Сој- 
ка.25 Одмах по доласку он je са млађим 
колегом, дотадашњим рударским питомцем

Правитељства В. Божићем обишао поме- 
нута рудна подручја y Србији a no поврат- 
ку поднео je  исцрпан извештај и предлог 
о будућем начину коришћења шума y 
Србији.

Свој извеиггај Сојка je  започео конста- 
тацијом, да je  y свету већ овладало сазна- 
ње да ш умарство има најмању корист од 
продаје дрвета за производњу поташе. У 
аустријским земљама то ce ради само y 
шумама које ce крче и y оним удаљеним 
неприступачним шумама где има преживе- 
лог и сувог дрвета. Запажено je  да пота- 
шари, под видом коришћења лежевине и 
преживелог дрвећа, улазе y извесна ш ум- 
ска подручја, a затим својим радом нано- 
се „неочекиване“ иггете и шуми (која тре- 
ба да остане) a и ш умском земљишту. Па- 
љењем дрвета које им je  дато, они инди- 
ректно пламеном и другим видовима ош те- 
ћивања уништавају и суседна жива и 
здрава стабла која им ce као полусува ка- 
сније такође уступају. Паљењем дрвета у - 
ништава ce плодни површински слој зем- 
љишта, чини ce стерилним и неупотребљи- 
вим за шумску вегетацију за дуж и низ 
година. Сличне штете праве својим број- 
ним стазама и путевима за извоз дрвета и 
поташе. Са оваквим радом поташари су 
највеће штеточине за шуму, a о неком над- 
зору и контроли, односно елиминисању по- 
менутих оштећивања уопш те a y нашим 
приликама посебно не може бити ни го- 
вора.

Сојка je  навео и нека егзактна истра- 
живања y свету, да ce од 10.000 јединица 
дрвета, (у лабораторијским огледима!) до- 
бија само 12 јединица поташе и дал>е то 
претворено y вредност дрвета и поташе 
излази да кубни хват дрвета вреди само 
6,3 круне, што представља далеко нижу 
од владајуће цене дрвета.

На крају Сојка закљ учује, да ако би 
Правитељство и поред свега било прину- 
ђено да шуме и као и досада арендира за 
поташу, нека бар тај рад повери свом ру- 
дарском одељењу које би њиме ,руково- 
дило по свим шумоводственим правилима".

Усвајајући овај извештај и препоруке 
свог рударског одељења Попечитељство 
финансија новим решењем од 4. јануара 
1850. године одбија Спиртин поновљени за- 
хтев од 18. XI 1849. за продужење угово- 
ра и y свему остаје при свом првом реше- 
њу од 11. XI 1849. године.
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Међутим, Спирта ce не мири са овим 
решен>има, преко Попечитељства иностра- 
них дела обраћа ce Совјету, a овај 31. мар- 
та 1850. године обавештава Попечитељство 
финансија да je 17. марта 1850. године до- 
нео решење да ce са Спиртом сачини нови 
уговор са важношћу од пет година за рад 
y срезу кључком крајинског окружја, y 
хомољским планинама пожаревачког окру- 
жја и y планинама ћупријеког окружја. Но 
ипак ce Совјет обратио Попечитељству за 
мишљење пре него књаз да своју сагла- 
сност на ово решење. Попечитељство фи- 
нансија je одговорило (7, IV 1850) да оста- 
је y свему при ранијим решењима имају- 
ћи жељу да ce те шуме ,сачувају за пра- 
витељствене потребе“ .

Сада ce y коначно решење укључио и 
књаз, који (10. априла 1850) пише, да не 
би требало да правитељствена каса остане 
без овог прихода те да са Спиртом треба 
закључити нови уговор на пет година. 
Иначе, књаз подржава разлоге Совјета да 
ове шуме треба и даље уступити Спирти, 
човеку који je  први уз велики труд и знат- 
на средства започео производњу поташе y 
овој земљи, y нашим шумама, „које  би и- 
наче безплодне остале“ . Новим уговором 
неће бити окрњена права околних села ни 
угрожене потребе правитељственог рудар- 
ства јер ће ce и даље водити дужна пажња 
о правилном коришћењу ових шума (и све 
y том смислу, што y свему противречи оба- 
вештењу и предлогу поменутог Н. Сојке).

У таквим околностима са Спиртом je 
склопљен нови уговор са пажношћу до 31. 
XIII 1854. године па су о томе обавеште- 
на и поменута окружја.

Спирта je одмах упутио два своја пред- 
ставника, Франца Дражића и Петра Па- 
најотовића, који са тридесет доведених 
радника наставише с радом, најпре y ш у- 
мама поречко-речког среза које нису до- 
лазиле y обзир за потребе рудника. Кад су 
y овом пределу поташари били при крају са 
расположивим дрветом за своје потребе, 
онда Сгтирта замоли Попечитељство фи- 
нансија да му ce дозволи да за наредне 
две преостале године (1853. и 1954) сходно 
закл>ученом контракту користи дрво y де- 
ловима шума поречко-речког среза и Ми- 
роч планини који иначе ,,не подпадају под 
Маиданпек“ . Додајући, да ce овде ради о 
мањој количини дрвета која због непристу-

пачности и ,,тешког“ извоза не долази y 
обзир за извоз и коју због тога ни други 
не би могли користити те би остала ,,да 
трули без сваке ползе“ . У случају да му ce 
ове шуме не уступе, биће принуђен да обу- 
стави даљи рад, a тиме he и правитељстве- 
ка каса остати без замашног прихода.

Попечитељство финансија није уважи- 
ло разлоге које je Спирта навео, те je за- 
хтев упутило Совјету на решавање али са 
чврстим ставом да ce захтев не усвоји, по- 
ково подвлачећи, да ће шуме овог просто- 
ра бити потребне за друге правитељствене 
потребе. Са овим одлучним ставом су ce 
сложили Совјет и књаз, па je Попечитељ- 
ство 5. фебруара 1853. г. ПНо 289 донело 
решење да ce Спиртин захтев одбије уз 
образложење да ,,ће и једна и друга част 
планине за наше рудокопије потребова-
т и «  26. 27, 28

Тако je после четрнаест година, среди- 
ном 1853. трговачка кућа Спирта престала 
да користи дрво y шумама Србије за про- 
изводњу поташе. За то време, према не- 
потпуним подацима произведена je наведе- 
на количина поташе, односно уплаћен je 
наведени износ форинти y сребру:

година поташа
ока

И 3 Н 0 с 
форинти

1840. 8.048 402,40
1841. ? ?
1842. ? ?
1843. 46.431 2.321,55
1844. 550.066 27.503,30
1845. 173.664 8.683,20
1846. 176.314 8.965,70
1847. ? 7
1848. ? 7
1849. 7 7

I Свега ио
првом уговору 957.523 47.876,15

1850. ? ?

1851. 45.387 2.260,35
1852. 36.715 1.835,75
1853. 65.394 3.269,70

II Свега по
другом уговору 147.496 7.374,80

У К У П Н О  ( I - -II) 1,105.019 55.250,95

69



СВ ЕТИ СЛ АВ ВЛАДИСАВЈБЕВИЋ

Дакле, за првих година, без оних не- 
достајућих података за 1842. и 1847— 1849. 
г. произведено нешто мање него ш то je 
Спирта навео да je за то време уплатио
54.000 Ф. што би значило да je произведе- 
но за то време нешто више од милиона 
ока поташе (1,08 мил. ока). За свих пак 
четрнаест година изгледа да je било про- 
изведено око 1,230 мил. ока, a уплаћено 
y правитељствену касу 61.500 форинти y 
сребру.

За ту количину поташе спал>ено je око
60.000 м3 дрвета в ш е ,  не рачунајући и 
дрво употребљено за градн>у колиба, бу- 
ради, за ложење ватре за кување и ж е- 
жење поташе, за слремање јела за радни- 
ке и друге пратеће потребе, које свакако 
нису незнатне.

*

Нешто пре Спирте за производњу пота- 
ше Правитељству Србије обраћали су ce и 
други земунски трговци. Тако je 11. јула 
1836. године трговачка кућа Леман и син6а 
тражила да за више година производи по- 
ташу годишње око 1.000 центи беч. (око 
5G.000 кг). За сто ока нудила je четири ф о- 
ринте y сребру. Пре склапаша уговора ова 
je  фирма упутила свог представника Сте- 
фана Путниковића, такође из Земуна, ко- 
ји je  обишао Поречко-речке планине које 
су ce давале за поташу. По његовом из- 
веш тају шуме које су ce нудиле, биле су 
удаљене од Дунава, a и остали услови ггро- 
изводње доста су тешки те je ова фирма 
дошла до закл>учка да јој ce не би про- 
изводња поташе рентирала па je одустала 
од склапања уговора.

Наредну понуду за поташу поднео je  16. 
маја 1838. године Јосип Херцл, Јевреји-н 
из Земуна,вћ a нешто касније, 4. новембра 
исте године и Панта Михајловић, такође 
из Земуна.6'' Оба су  навели да би поташу 
производили за више година, a плаћали би 
по владајућим тржишним ценама. Прави- 
тел>ство je провером утврдило да je Херцл 
„слабог (имовног) стања и да није кадар 
да сам предузима оваква предгтријатија“ , 
док ce Михајловић више није ни јављао.

Поред ових за поташу ce јављао и зе- 
мунски трговац Флеш 0* 1839. године који 
je давао чак седам форинти за сто ока по- 
таше, али изгледа да сам није имао до-

вољно капитала, a није нашао ортака па 
ce орјентисао на откуп шишарки где je 
нашао бољу рачуницу. Te године (20. VIII 
1839) јављао ce и земунски трговац Тома 
Јокић с ортаком Тошом Поповићем из 
Брода. Они су нудили „шест цванцигера 
илити две форинте" за сто ока поташе али 
да раде само y шумама западне Србије y 
близини Дрине. Совјет je y начелу ггри- 
хватио ову понуду али je захтевао да пла- 
ћају по пет форинти за сто ока и да раде 
само y поречким шумама на што они нису 
пристали. Тако са њима није дошло до 
склапања уговора. Међутим кад je крајем 
1839. године Спирта уговорио производњу 
поташе y Поречко-речким и другим плани- 
нама источне Србије, ова два трговца ce 
(12. III 1840) опет јављају али и дал>е, да 
им ce дају шуме y западној Србији под у- 
словима као и Спирти. Међутим, ни оваква 
понуда им није прихваћена.

Ст^рта je и поред мањих неспоразума 
успешно обавио овај пионирски посао око 
производње поташе y Србији. Његов при- 
мер навео je касније домаће трговце, a и 
неке бивше попечитеље да ce упусте y 
производ1Бу поташе. Поред оних који су 
ce обраћали Правитељству било je доста 
и оних који су нашавши мајсторе, углав- 
ном из Аустрије, без знања и одобрења 
Правитељства куповали дрво из шума по- 
јединих општина, села и манастира и про- 
изводили поташу. Сва ова поташа je, осим 
мање количине за фабрику стакла Аврама 
Петронијевића v Белици код Јагодине и за 
производњу сапуна y земљи, била извеже- 
на y Аустрију.

Овако неконтролисани рад око поташе 
запретио je даљем и појачаном „сатиран>у“ 
шума те je Правитељство Србије y донетој 
Ш умској уредби 4. априла 1861.29 године y 
два параграфа регулисало да ce производ- 
ња поташе y општенародним и општин- 
ским шумама може обављати само по одо- 
брењу Совјета и књаза. После овога и те- 
кућег напретка хемије која je решила да 
ce производња калијум карбоната (поташе) 
може добијати и без спаљивања дрвета, 
долази до мањег интересовања за произ- 
водњу поташе спаљивањем дрвета не са- 
мо y Србији него и земљама Европе одакле 
je она и дошла y Србију.

Искоришћаваше шума ради производ- 
ње поташе y другим земљама па и y Ср- 
бији, започето тридесетих година X IX  в.
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представља увод и прве почетке комерци- 
јалног искоришћавања шума y оквиру ка- 
питалистичког система производње.

Овакав примитиван и нерационалан на- 
чин искоришћавања шума био je дикти- 
ран развојем производних средстава и про- 
дукционих односа, a условљен стањем сао- 
браћајних и других средстава, која су омо- 
гућавала транспорт робе једино коњима и 
рекама.

Искоришћавање шума за производњу 
поташе y Србији трајало je неколико де- 
ценија, a захватило je прилично велику 
површину букових шума, y источној и сре- 
дишњој Србији. Па ипак оно није оставило 
виднијег места y развоју шумске привре- 
де. —  Остало je  једино да ce y низу узрока 
нестајања и осиромашења шума y Србији 
помиње и ова пролазна појава производње 
поташе.

Н А П О М Е Н Е

1 Миодраг А. Дабижић, Сећања и други  
подаци о грчкој породици Спирта, Годишњак 
града Београда, књ. X X V II , 1980, стр. 93— 112.
—  У  својим писмима до 1820. године стојао je 
потпис: Георгије Ј. Спирта —  AC. K. K . III 884, 
a y предмету AC. П. Ф . VI-61/844 пише: пар- 
ница између Георгија Јоановића Спирте и 
Правитељства Србског, коју je повео Спирта 
што му није исплаћено потраживање за ж и -  
то испоручено 1817. и олово y 1822. У  преписци 
после 1839. стојц Герг. К. Спирта.

2 Архив Србије( даље AC) М Ф . П. №  
489/839.

sa Поташа, калијум карбонат, калијумова  
со угљичне киселине, чврста бела супстанца, 
позната je од давнина. Добијена ж ежењем пе- 
пела биљака (највише шумског дрвећа. У -  
главном je била намењена за производњу са- 
пуна, стакла, као и y бојадисарству, при то- 
пљењу метала, каљењу челика, преради си- 
ровине коже, y домаћинствима (цеђ) за пра- 
ње судова, рубља и др.

Процес производње поташе био je следе- 
ћи: 1) сагоревање дрвета y шуми на површ и- 
ни земље или y ископаним јамама, 2) излу- 
живање добијеног пепела y дрвеним кацама, 
3) искувавање и испаравање луж ине y вели- 
ким гвозденим казанима —  добијање сирове 
обојене поташе, 4) калцинирање —  ж еж ењ е  
сирове поташе y пећима сличним оним за пе- 
чење хлеба, ради одстрањивања хлорида, сул- 
фата, силиката и калијум манганата, оксида 
гвожђа и др., остатака угља, да би ce добила 
чиста (бела) поташа.

Лит. Мала енциклопедија, Просвета, књ. 2, 
Београд 1978, стр. 980; Ј. Етингер, Једна о п е- 
пељарењу, Шумарски лист, (часопис), Загреб
1886, стр. 297— 299; Бранислав Беговић, И ско- 
ришћавање наших шума y  прошлости за про- 
изводњ у поташе, Радови Пољ. шумарског ф а -  
култета, Сарајево 1954, стр. 247— 259; Повјест  
шумарства Хрватске, Загреб 1976, стр. 229; 
Александар Угреновић, Кемијско искоришКа- 
вањв и конзврвирање драета, Загреб 1949, стр. 
166— 168.

3 AC Д. С. №  635/839.

4 A C  К К  III 884 Георгије Ј. Спирта 25. V 
1820. године моли књ. М илоша да му ce испла- 
ти заостала потраживаша за испоручено жито.

A C  К К  III 885. Спирта пише 19. VIII 1820. 
године y Остружницу хазнадару Николи Н и- 
колајевићу да види код књаза за оно потра- 
живање.

AC  К К  III 886. Г. Ј. Спирта пише из Бео- 
града Кш азу, 26. 11821. године, жали ce што су 
му његови кнезови y Београду закинули на 
испорученом брашну иа и то неће да плате.

A C  К К  887— 901. У  преписци са књ. М и- 
лошем и др. Спирта пруж а разна обавештења  
и о стању y Београду; да Немци имају y Бео- 
граду 24 ш пијуна; да je београдски везир при- 
говорио аустријском генералу што ce Србији 
продаје барут и олово; о кретању турске в о ј- 
ске y Босни; о српским избеглицама y Пан- 
чеву; да je  М устај-бег саопштио да неће на- 
падати Србију; да београдски Турци туж е Ср- 
бију Цариграду; о покуш ају преласка М ладе- 
на Миловановића y Србију; о поступку за 
претплату на немачке новине, и о томе шта 
пишу немачке новине; старе немачке новине 
редовно ш аљ е књ. М илош у; да je  Петар 
(Спирта) купио y Пешти двеста центи олова, 
за ово моли новац y неколико махова и исти- 
че ако му ce новац не пошаље изгубиће свој 
пословни кредит код поверилаца y Аустрији, 
и др. Све je ово преписка 1820— 1822. године.

AC К К  X X V I -5 . Димитрије Георгијевић, 
Црнућа 28. III 1817. године пише Јови писару 
књажеве канцеларије д а  по облигацији и - 
сплати Спирти за испоручено дрво y Бео- 
граду.

AC К К  X X V II-8 6 . Петар Вулићевић, син 
Вујице, пише 17. III 1821. године из Азање, 
док му ce отац Вујица бавио y Цариграду, да 
Аустријанци гомилају војску y Темишвару, те 
да je наручен барут бреко Ђорђа Спирте.

AC X X V II-9 2  и 92. Антоније Протић пише 
из Смедерева 28. VIII 1821. године, Николи 
Николајевићу, хазнадару y Крагујевац, да je  
брат Ђорђа Спирте послао једну испоруку 
слачице из Панчева, кад добије лађу ш аљ е и 
остатак. Да ce одмах исплати.
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Мита Петровић, Финансијв и установе 
обновљ ене Србијв, књ. III, стр. 581: „15. маја 
1833. узајмљено од Спирте 400 цванцига".

AC  М Ф . К. дел. прот. бр. 253 845, бр. 293/ 
845, бр. 590/845, бр. 757/845, бр. 919/845, бр. 1047/ 
845, бр. 1460/845, бр. 2191/845, бр. 2277/845, бр. 
2489/845, бр. 2823/845, бр. 3515/845, бр. 3534/845 
и 3805/845. —  Кад je Вук Ст. Караџић y Бечу 
обавештен да ће му Правитељство (по К №  
3193/844) исплаћивати (годишњу) пензију од 
400 талира, Вук пише из Беча да жели да му 
ce ова пензија ш аљ е преко канцеларије зе- 
мунских трговаца браће Спирта y Бечу и мо- 
ли Попечитељство финансија да оно „нуждно  
расположеније учини“ . На ово тражење Георг. 
К. Спирта одговара из Земуна 3/15. II 1845. го- 
дине да je наредио да (београдски трговци) 
Аргир и X . Бијало, иначе његови банкари, 
примају y Београду Вукову пенсију a његов 
син (Павле?) he издавати Вуку пензију y Бе- 
чу и о томе слати уредне квите. П опечитељ- 
ство финансија je прихватило овај иредлог па 
je целе 1845. године редовно сваког месеца 
преко поменутих банкара слало месечни из- 
нос Вукове пензије од 333 гр. и 13 пара до- 
бри (односно 13 дуката цесар. 4 фл. и 16 кр. 
сребра). Вук je редовно снаког месеца примао 
ииај износ пензије и Попечитељству слао кви- 
те из Беча. Једино je квита из маја 1845. го- 
дине послата од стране Вука из Земуна. Ово 
je један од доказа да je трговачка кућа Г. Ј. 
Спирта радо чинила и приватне услуге Србији 
односно овде Вуку Ст. Караџићу. Писмо y 
коме Спирта обавештава хазнадара Н иколаје- 
вића о немачким шпијунима y Београду, Спир- 
та завршава ,,а ја моју дуж ност моме роду 
чиним",

Српске новинв  бр. 77 од 27. IX  1846. годи- 
не забележиле су да je књаз Александар са 
свитом посетио Земун 26. IX  1846. године y 
пратњи аустријског конзула Реслера посетио 
аустријског генерала Унгерхоф ера. Том при- 
ликом књаз je посетио болницу, касарну и 
угледне земунске грађане Спирту и Ћирицу и 
старог заслужног Србина Јокића. Пред ручак 
ишао je  y Спиртину башту, a затим код ге- 
нерала на ручак. Пред вече ce књаз вратио y 
Београд. (М ожда je  и ово утицало да ce 1850. 
године продужи уговор са Спиртом, да још  за 
пет година може y Србији производити по- 
таш у?)

AC ДС №  654/839 —  Георгије Јоан Спирта 
обраћа ce септембра 1839. године Совјету и 
захтева да му ce no рачуну из 1817. уплати 
„неисплаћени кусур од 5.489 гр. и 30 пара за 
испоручено олово. Позива ce на сведоке ген. 
мајора Јеврема Обреновића, члана Совјета  
Лазара Теодоровића и Алексу Симића, попе- 
читеља финансија.

AC М Ф . П. Ф. VI-61/844 —  Пошто му ни- 
је исплаћен поменути кусур из 1817. године, 
Георгије Јоановић Спирта, повео je парницу 
против Правитељства Србског (ПН. 622 од 11. 
III 1844) за износ од 505 цес. талира за испо- 
ручено олово y 1822. години и за износ од 
339,1/6 талира за неплаћено жито из 1817. го- 
дине, још  књ. Милошу. Садашњи књаз А л ек- 
сандар ce није сагласио за помирење, јер по

његовом постоје докази да су ова дуговања 
плаћена, те je Варошки суд Београда пресу- 
дио „да ce туж итељ Спирта одбије од потра- 
живања, пошто није доказао право на ова по- 
траж ивањ а".

AC МФ. П. Ф. III-44  857. Спирта je отку- 
пљивао y Србији чауре свилене бубе, па je y 
том смислу упутио свог овлашћеног представ- 
ника Димитрија Теодоровића, да му надлежно 
Попечитељство финансија изда „писмено“ за 
одлазак y Јагодину. Попечитељство je 11. маја
1857. године издало тражено писмено одо- 
бреше.

5 Као под 2) AC  МФ. П. №  489/839.
« AC ДС. II A . II 7/836.

AC ДС. №  890/838 и №  588 839.
«b A C  ДС. №  222/838 и №  588/839.
«' AC М Ф . П. №  86/840, и
«8 AC ДС. №  588/839 и М Ф. П. №  122/840.
7 AC ДС. №  635/839.
« AC ПФ. П. №  489/839 и №  308 840.
8« AC М Ф . П. №  308 840.
» AC МФ. П. №  237/840.
'» AC  МФ. II. №  209/841.
“  AC М Ф. Дел. прот. бр. 775 1169, 1416, 

1688, 32 и 76'842.
>2 AC МФ. Г1. Ф. V I I I -16/845.
>8 AC М Ф . А. №  94/842.
ч  AC ДС. №  294/843.

AC МФ. П. Ф. I I -4 1/844.
'« AC МФ. II. Ф. III-53/847 и Ф. И-82'848.
'7 AC МФ. П. Ф. IX -2 8  849.
1» AC МФ. П. Ф. VIII-41/850.
'о Коста Јовановић. Неготипска Крајина и 

К љ уч, Српски етнографски зборник САН, 
Београд, 1940, књ. 55, стр. 290— 293. —  Код 
месга Рударска Чука и Немачки Понор y 
атару с. Петрово Село ископана су два „ту- 
чана казана“ . Није било других трагова. Је- 
дан казан je ископан y Горуновом Кључу, a 
други y Планиници. Први je пренет 1873. го- 
дине y Кладово a други ce још  (1940) налази 
y  селу пред судницом. Висина му je 0,75 м a 
пречник 1,30 м при дну je ужи. Прича ce да 
су ти казани остали „од Немаца“ који су y 
њима од горе добијали пепео.

20 д р Мирко Барјактаровић, Петрово Село 
и живот њ егових стаиовиика, Гласник Етно- 
графског музеја, Београд, 1960, књ. 22— 23, стр. 
126. —  У  изворишту речице Косовице, пре 50 
год. пронађен je један велики тучани казан. 
Стајао je пред општином све до после другог 
светског рата (1954) кад je пренет y Неготин- 
ски Музеј. Снимак казана, величина: широк
1 м, дубок 70 цм; ознака „Римски казан, иско- 
пан y Петровом селу“ .

21 AC М Ф . П. Ф. IV-34/883. Начелник Кра- 
јинског округа Коста Стојковић обавестио je 
Министарство финансија 19. X II 1874. године 
да je приликом путовања по округу на више 
места запазио неке металне казаие па je пре- 
ко среских начелника утврдио да y свему 
има деветнаест тих казана. У  поречко-речком  
срезу, y рудноглавској шуми, на месту зва- 
ном Понор немачки (?) један, и на месту „К ул- 
ми“ такође, један. У  атару доњомилановачке 
општине једанаест комада. Седам ce налазе 
y вароши Д. Милановац и y њима ce држи
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вода за случај потребе гашења пожара, три 
су на месту званом Рибница a један на месту 
званом „Средњак". Ова последња четири ка- 
зана су „неупотребителна“ . У  атару општине 
голубињске, код Добре Воде, има два. Дно 
овог казана je проваљено. Свега y поречко- 
-речком срезу 14 (четрнаест).

У  књучком срезу, y општини Петрово Се- 
ло има два казана. Један y селу, a други je y 
шуми званој Горунов кључ.

У  брзопаланачком срезу има један казан 
y шуми општине уровичке, чије je дно про- 
ваљено.

У  крајинском срезу нађена су y ливада- 
ма око Тимока два казана, касније су доне- 
ти y двориште Карантина радујевачког.

Укупно je  (19) деветнаест казана. У  први 
мах je забележено да су то казани одавно зао- 
стали и y њима je „грађена поташ а". Одмах 
je наглашено да општина доњомилановачка 
полаже право својине на казане y њеном а- 
тару, по основу застарелости, јер ce казани ту 
налазе још  из времена 1847— 1849. г.

У  прво време помислили су да су казани 
заостали од Стефана Радичевића, бив. попе- 
читеља, који je наводно y том округу „градио 
поташу. Но, како je  Радичевић по изгубље- 
ној судској парници требало да исплати Пра- 
витељству своја дуговања, Министарство ф и - 
нансија предложи да ce ови казани продају 
и новац уплати y правитељствену касу. О п- 
штина Д. Милановац остаје при свом ставу да 
су десет казана нађених на њеном подручју  
по основу застарелости њена својина, a На- 
челство крајинско je  преко званичног листа 
позвало евентуалне сопственике казана да ce 
јаве, али ce y остављеном року нико није 
јавио. Тек y јулу 1877. године о овој преписци
о казанима сазнао je  и Василије Божић, 
апсолвент Рударске академије y Шемницу 
(Шћавици), тада секретар y рударском оде- 
љењу Министарства финансија. Божић je по- 
тврдио да су казани заостали из времена 
1847— 1849. године кад су y љима пекли по- 
ташу Спирта из Земуна, мајор Миша Анаста- 
сијевић и Симићи (браћа Стојан и Алекса).

В. Божић je од лета 1848. године радио са 
рударима Н. Сојком, А . Лангом и Ђорђем

Бранковићем на снимању рудног подручја и 
организовању рударских радова, a касније je  
(9. X II 1848) био и постављен за привреме- 
ног „шихтенмајстора —  надзиратеља рудни 
окна“ .

Коначно, после завршеног рата (1876/7. и 
1877/8) и повратка људи са војних дужности, 
Начелство крајинско je  ,,лицитандо“ продало 
казане и о томе 18. V III 1882. године обаве- 
стило Министарство финансија. Казани су 
продати за 10,45 динара, a новац je уплаћен 
y његову благајну. (У  том акту није наведено 
колико je  казана продато ни ko je био купац).

Тако je  најзад отклоњена дилема чији су 
били казани и каква им je  била сврха. К а- 
зане су донели Спиртини људи јер, како je  
напред речено, он je  према уговору од 1840. до 
1849, (а и другом од 1850. до 1854) за Прави- 
тељство Србије на овом подручју производио 
поташу. To ш то je  В. Божић навео да су ра- 
дили и мајор М иша и браћа Симћи, може ce 
довести y везу што сва ова тројица, бивши  
попечитељи, односно високи државни пред- 
ставници, a уз то и поседници y Влашкој и 
утицајни људи на овом подручју, имали су 
и пословних односа са Спиртом.

22 AC М Ф . А . дел. прот. бр.: 1533, 1823, 1850. 
1884, 2074, 2107, 2117, 2340, 2356, 2457, 3286 и 
3338 848. (Ф -V III 39 и 43/848).

23 A C  М Ф . П. Ф. Х -25/849.
24 AC М Ф . К. дел. прот. 1757, 2429, 2937 и 

3177/845.
2» AC  М Ф . П. дел. прот. 1823, 2074 и 2107/

848 и Шематизам и статус особља y ресору
МШ Р, Београд 1934, стр. 24. Норберт Сојка, 
апсолвент Рударске академије y Семницу, за- 
тим рудар и професор ове Академије на ко, 
јој ce учило и шумарство. Од 1846. године овај 
завод je добио назив Рударска и шумарска 
академија те су њени апсолвенти имали и со- 
лидно знање из шумарства.

-’в A C  М Ф . П. Ф . V I1-36/853.
2? AC М Ф . П. Ф. VI-147/852,
2« AC  М Ф . П. Ф . IX -116/853.
29 Зборник закона и уредаба y кнеж. Ср- 

бији, књ. 14.

DIE T À T IG K E IT  D ER P O T T A S C H E -E R ZE U G N E R  IN SE R BIEN  UM  DIE 
M ITTE DES X IX  JA H R H U N D E R T S, IM A U F T R A G  D E R  F A M IL IE  S P IR T A

Svetislav V la d isav ljev ic

Die kaufmannische Familie G. K. Spirta, 
aus Klisura in griechisch Mazedonien, welche 
die ungünstigen Umstânde unter der Türken- 
herrschaft, gleichwie auch viele ihrer Mitbürger, 
nôtigten nach dem Norden des Balkans und 
nach Mitteleuropa auszuwandern, wurde in der 
Grenzstadt Zemun im X V III. Jahrhundert ans- 
àssig. Als Kaufleute grosseren Stils unterhielten

sie Handelsbeziehungen mit den tiirkischen 
Stâdten, aber auch mit W ien, Trieste u.A. sowie 
lebhafte Beziehungen zu Serbien (seit 1817), mit 
dem Fürsten MiloS, spater mit Alexander, und 
mit Vuk St. Karadiic auch persônliche und 
freundschaftliche Bande.

Ende der Vierzigerjahre des v.J. (1839) 
wendet sich dieses Handelshaus an die V er
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waltung von Serbien mit dem Ansuchen, dass 
ihm in den künftigen 15 Jahren gestattet werde 
in den Wàldern Ostserbiens Pottasche zu er- 
zeugen. Ob ihrer vielseitigen Verwendung 
(Glasindustrie, Seifenindustrie, Fârberei, M é
tallurgie, Lederverarbeitung u.A.) sowie im 
Haushalt, wurde Pottasche in Europa in grôsse- 
ren Mengen erzeugt. Aus den Landern unter 
osterreichischer Herrschaft kamen Vertreter 
bekannter Handelshàuser, um auch in den 
Wàldern naher zum Ufer der Save und Drina, 
die angebotenen Bedingungen waren keineswegs 
anziehend: sie alle wollten Pottasche in den 
Wàldern nàher zum Ufer der Save und Drina, 
beziehungsweise nahe der osterreichischen G ren- 
ze erzeugen, wahrend die angebotenen Preise 
niedriger als die auf dem Europâischen Markte 
herrschenden waren. Daher wurde das Auftreten  
und Angebot der Firma G. J. Spirta mit In 
teresse empfangen. Diese Firma wollte Pottasche 
in den weiten und schwer zuganglichen Wàldern  
Ostserbiens erzeugen, und der angebotene Preis 
von 5 Gulden für 100 Oka (1 Oka =  1250 bis 
1280 kg) fertiger Pottasche war günstiger als 
die iibrigen Angebote. Die einzige Einwendung 
der Verwaltung Serbiens lautete, dass der V er- 
Irag nicht auf 15 sondern auf 10 Jahre abge- 
schlossen werde. Der Vertrag wurde sofort mit 
einer Gültigkeit von 1840— 1849 abgeschlossen. 
Darin wurde u.A. festgesetzt, dass zur Pottasche 
nur liegendes und trockenes Gehôlz gebraucht 
werde, und vom lebendigen Holz nur soviel 
Eichenholz als für die Herstellung der Fàsser 
für die Pottasche notig ist (und Haselgeholz nur 
für die Reifen). Spirta soil sachverstàndige V or- 
arbeiter und Meister und gewohnliche Arbeiter 
hersenden, aber auch einheimische Laute auf- 
nehmen und dieselben zu Meistern der Potta- 
scheerzeugung befàhigen.

Gearbeitet wurde vom Frühjahr bis zum  
Herbst in den Gemeindewaldern in vier Bezirken 
Ostserbiens, meistens im Bezirk der Krajina  
und Pozarevac, in den W àldern im Flussgebiet 
und im Miroôgebirge. Jahrlich arbeiteten 30 bis 
50 Arbeiter, mit zwei Werkführern, die um die 
Holzvorbereitung und Erzeugung der Pottasche 
in den Wàldern, Ausfuhr nach Osterreich, V er- 
zollung u.A. sorgten. Die lokalen Behorden und 
auch die Verwaltung wurden über diese Tàtig- 
keit regelmàssig informiert. Die Verwaltung 
verwies zur Kontrolle der Erzeugung, zur Ein- 
haltung der Vertragsbestimmungen, zum Fern- 
halten von den früheren K upfer- und Eisen- 
bergwerken, da das Holz aus den naheliegenden

Wàldern zur Erneuerung und Arbeit dieser 
Bergwerke notig sein wird.

Die Tàtigkeit der Arbeiter von Spirta rief 
keine grosseren Einwendungen hervor. Vor 
Ablauf der Vertragsfrist hatte die Finanzver- 
waltung die Kreisvorsteher darauf aufmerksam  
gemacht, dass sie nur soviel Holz zu fallen 
gestatten sollen, als bis zum Ende des Jahres in 
Pottasche verarbeitet werden kann. Aufmerksam  
gemacht darauf, dass der Verkauf von Holz für 
Pottasche seinen Wert am wenigstens erhôhe 
und dadurch die Wàlder unbedingt Schaden 
erleiden, verfügte die Finanzverwaltung, dass 
der Vertrag nicht verlàngert werden konne. 
Doch dank Spirta’s Hartnàckigkeit, aber auch 
in Anbetracht seiner Verdienste und korrekter 
Haltung in der Erfüllung der Vertragsverpflich- 
tungen, wurde der Vertrag auf noch 5 Jahre, 
d.h. bis Ende 1854 verlàngert. Doch infolge von 
Unstimmigkeiten wurde die Zusammenarbeit 
mit Spirta Ende 1853 beendet.

In diesen vierzehn Jahren erzeugte Spirta 
1230 Millionen Oka Pottasche wofür cca 60.000 
m3 Holz verbrannt wurde, ungerechnet das für 
die Pottasche mittelbar verbrauchte Holz. Spirta 
zahlte in die Staatskasse cca 61.500 Gulden in 
Silber, allenfalls eine bedeutende Einnahme für 
einen in der Entwicklung befindlichen Staat.

Spirta’s Tàtigkeit hatte auch andere fremde 
und einheimische Kapitalisten angezogen, sich 
mit der Pottascheerzeugung in Serbien zu be- 
fassen. Bedeutend war die Anzahl jener, die 
sich unmittelbar an die Gemeinden und Klôster 
wegen Bewilligung zur Pottascheerzeugung in 
deren Wàldern, und nicht an die Staatsver- 
walttung wandten. So gewann diese Tàtigkeit 
immer grosseren Ausmass und drohte die W àl
der zu vernichten. Erst mit Regelung vom 4 
April 1861 wurde verfügt, dass die Erzeugung 
von Pottasche in den Wàldern an die Bewil
ligung allerhochster Stelle gebunden ist. Diese 
Verfügung und die grôssere Verpflichtung der 
lokalen Polizeibehorden werden bedeutend zur 
Verminderung der unkontrollierten Pottasche
erzeugung beitragen. Alsbald sollte auch die 
Entwicklung der Chemie diese Erzeugung ohne 
Verbrennung von Holz (für 1 Oka 40 bis 50 m* 
Holz) losen. A ll dies, sowie die Erkenntnis der 
Bedeutung der Wàlder und deren Rolle im Le- 
ben des Menschen werden dazu beitragen, dass 
die Verbrennung von Holz zur Erzeugung der 
Pottasche sich allmàhlich verringere und Ende 
des X IX . Jahrhunderts aufhore.
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