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сажетак:
Необичну коинциденцију представља чињеница да се на просторима Средње
Европе, готово истовремено оснивају прве слободнозидарске ложе и јавне апотеке.
Забрана рада масонских ложа на територији Аустријског царства била је у периоду
1795. - 1867. године. Последњих деценија 19. века, оснивају се и ложе у бројним
војвођанским градовима и масонско братство постаје све бројније а готово исто-
ветна ситуација је и са бројем  новоотворених апотека. По правилима масонерије,
кандидат за пријем у братство мора бити слободан и добар човек, на добром гласу,
који се у животу управља геслом да сви односи морају бити управљени према
либели, дакле у равнотежи и с мером, вођени принципима солидарности и филан-
тропије. И оновремене апотеке представљале су не само места на којима се тражи-
ло лека, већ и својеврсна огњишта просветитељства. Апотекари су поред своје
основне делатности, били ангажовани као оснивачи и погонска снага бројних
хуманитарних организација, добротворних друштава као и креатори хуманистич-
ких релација у срединама у којима су обитавали, тако да није необично да се међу
члановима братства нашао и одређени број апотекара. Поред биографских подата-
ка истакнут је онај аспект живота који је апотекаре препоручио за слободнозидар-
ски савез, а који је у профаном животу препознатљив по урбаним легендама које
су неретко надживеле сопствене инспираторе.
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Порекло слободног зидарства

О јединственом исходишту масонске идеје, а касније
и организације нема унисоног мишљења међу бројним
истраживачима који су се бавили поменутом темом.
Постоје теорије које као место рођења слободног
зидарства наводе древни Египат и његова тајна братства
посвећеника, потом Израел из доба градње првог
Соломоновог храма, па све до претпоставки да је родо-
начелник масонског братства библијски Ноје. Поједини
познаваоци масонских ритуала(1) наводе несумњив ути-
цај Питагорејске школе, Елеусинских мистерија, алхе-
мије и кабале на слободнозидарске обреде. Није мали
број аутора који доказују повезаност средњевековног
религијско војничког Реда темплара или херметичког
круга посвећеника Братства ружиног крста - Розен -
кројцера са Синовима удовице. Ово су само неки од
синонима за масоне који наводно потиче од Хирама из
Тира који је на позив цара Соломона позван да учествује

у изградњи храма. Хирам је био син једне удовице из
племена Нефтали и веома је важна фигура у масонском
ритуалу. У симболичком и езотеричком смислу, масони
се сматрају његовим следбеницима. (2)

У недостатку писаних докумената, истраживачи су
брижљиво проучавали масонску симбоилику расуту по
раскошним фасадама цркава, сликарским платнима и
нумеричким односима архитектонских табли из периода
оперативне форме слободног зидарства. Најстарија
сачувана архитектонска табла која документује аутен-
тичност делатности ложе из периода оперативног сло-
бодног зидарства датирана је на 1599. годину, потиче из
Единбурга у Шкотској, а носила је назив ложа бр.1
Маријина капелa. Оперативни карактер масонерије био
је доминантан током неколико векова, оквирно од 11. до
почетка 18. века. Током тог периода ложе су махом биле
организоване од грађевинских оперативаца различитих
профила мајстора, шегрта и ученика ангажованих на
изградњи монументалних објеката.
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Сасвим ново поглавље представља трансформација
масонерије из оперативне форме у спекулативну. дан
Св. јована крститеља који Српска православна црква
слави као Рођење Св. јована Претече - Ивањдан, 24. јуна
1717. године свакако је један од најзначајнијих дана у
слободнозидарској историји, с обзиром да је тога дана у
лондону основана Велика ложа Енглеске, чиме је масо-
нерија ступила на историјску сцену знатно интензивније
него у претходном периоду. Недуго потом, масонска
идеја заокупила је бројне поклонике широм европског
континента. Неколико деценија након лондонског рођен-
дана прве масонске ложе оснивају се на територији
ондашњег Хабсбуршког царства и уз краће прекиде у
раду изазване забранама проистеклим из клерикалних
кругова или тоталитарних режима обитавају до савреме-
них дана. Иако профане масоне називају тајним друшт-
вом, масони за себе кажу да су они друштво са тајном
којом масон, напредујући у слободнозидарском раду,
постепено овладава.

Необичну коинциденцију представља чињеница да
се готово истовремено, половином 18. века на терито-
рији Аустријског царства оснивају прве слободнозидар-
ске ложе и јавне апотеке. Остало је забележено да су се
поједине ложе бавиле проучавањем алхемије(3) и у ту
сврху располагале сопственим лабораторијама, те је
стога вероватно да су и оновремени апотекари, сходно
свом обрзовању, учествовали у масонској пракси.
Период прелаза из 19. у 20. век па све до 1940. године
представља доба интензивне масонске активности, а
доступни подаци пружају могућност истраживања
учешћа и доприноса апотекара масонској идеји. Исто -
времено и развој апотекарства узима све више маха,
како по броју апотека тако и у различитим активностима
везаним за апотекарску делатност. То је и период из кога
располажемо информацијама објављеним у масонској
литератури о несумњивом припадништву слободном
зидарству војвођанских апотекара. Највише података о
војвођанским апотекарима - слободним зидарима пред-
очио је Шосбергер.(4)

лОжА LIBERTAS (Слобода)
Прва новосадска слободнозидарска ложа, основана је

по одобрењу и под заштитом Великог мајстора Великог
орјента Мађарске ђорђа јоанновића, адвоката и посла-
ника у парламенту, 23. Новембра 1875. године. За осни-
вача и првог старешину ложе LIBERTAS (постојала је
све до 1896. године, када је забрањена масонска делат-
ност на територији Аустроугарске монархије) изабран је
знаменити новосадски апотекар карло Гросингер.(5)

карло је био власник апотеке Код Светог Тројства
(основане 1740. године) Била је то првоотворена апотека
на територији данашње Војводине, а уједно и Србије.
Апотеку је купио карлов отац, апотекар Вилим Гросин -
гер 1828. године. Апотекарска породица Гросингер,
кроз неколико генерација апотекара била је власник ове
апотеке све до 1944. године, дакле 116 година. карло
Гросингер је био маркантна фигура ондашњег апоте-
карства. Био је један од оснивача Аустријског апотекар-
ског друштва у Бечу (Allgemeiner Österreichischer
Apotheker-Verein) као и заменик председника среског

одбора Апотекарског друштва Мађарске – Magyaror -
szági Gyógyszerészу у Бачко – бодрошкој жупанији
1883. године. Био је и члан обновљене Српске читаони-
це у Новом Саду, а повремено и члан њене управе.
Повремено је обављао и функцију председника Здрав -
ственог одбора Магистрата. Годинама је био председник
добровољног ватрогасног друштва и њихов главни
заповедник. Био је веома активан у градњи железнице и
локалног паробродског друштва.(6)

лОжА Митрополит СтратиМировић
Одлуком Велике ложе СХС Југославија бр. 4126, од

26. марта 1924. године, дозвољено  је оснивање слобод-
нозидарског венчића Митрополит стратимировић.
После двогодишњег рада венчића Велика ложа СХС
Југославија одобрила је 13. маја 1926. године прераста-
ње венчића у Праву и Потпуну ложу Митрополит
Страти мировић, а недуго потом, 30. маја исте године
освећен је и храм ове ложе.(7)

Чланови ове ложе из редова апотекара били су
Андрија Мирковић, Владислав Ненадовић и Стеван д.
Поповић. Остало је забележено да је поменута ложа
оснивала или помагала следеће установе: лигу против
туберкулозе, дечје склониште, Ђачке трпезе, дечије
обданиште I, дечије обданиште II, дечије летовалиш-
те, друштво за заштиту ослобођених осуђеника и
малолетника, а приређивала је домаћинске течајеве за
сеоске девојке, зимске хигијенске течајеве за народ,
акције на сузбијању трахома. Владислав Ненадовић(8) је
имао више запажених предавања на различите теме из
области уметности, а био је и део последњег официрског
тима поменуте ложе пред њено самоуспављивање, 1940.
године. Инициран је у ложу 27. октобра 1931. године,
унапређен је 16. јануара 1934. године, а уздигнут је 30.
априла 1935. године.

Слика 1. владислав ненадовић



83Medicinska revija          Medical review

Vukov S. and Bulović G. n MD-Medical Data 2022;14(3): 081-087

У другој по старини новосадској апотеци код
светог духа, Ненадовића прво срећемо као њеног
закупца, а од 1924. године и као њеног власника. Радио
је на оснивању Савеза апотекара за Војводину у Новом
Саду 15. јула 1919. године, чији је био и члан управе.
Био је један од значајних деоничара при оснивању
преду зећа за снабдевање и промет лековима, Славија
д.д., а уједно је био и први потпредседник Управног
одбора. 

др Андрија Мирковић(9) је након Првог и након
другог светског рата радио на оснивању предузећа за
снабдевање и промет лековима, Славија д.д., Неопланта,
Санитарија, југокамомила.

Радио је на оснивању Савеза апотекара за Војводину
у Новом Саду 15. јула 1919. године, чији је био члан.
Вре меном, постао је члан Фармацеутског друштва
Војводине и Србије; председник Историјске секције
Савеза фармацеутских друштава ФНРј и Научног
друштва за историју здравствене културе југославије. У
управи Секције за историју медицине и фармације Срп -
ског лекарског друштва и југословенског друштва исто-
ричара медицине, фармације и ветеринарства, заузимао
је веома значајно место. Од 1953. године редован је члан
Међународног друштва за историју фармације.

Био је члан комисије за израду јединствене фармако-
пеје за краљевину Срба, Хрвата и Словенаца 1925.
Уређивао је фармацеутске часописе који су излазили на
територији Војводине, односно у Новом Саду, између
два светска рата: глас апотекарства, Aesculap, архив за
фармацију и Фармација. Тежио је, да на овом важном
питању општег народног здравља, успостави сарадњу
свих стручних појединаца, релевантних научних уста-
нова, као и за то надлежних органа власти. 

За вишегодишњи неуморан и плодан рад, професор
Мирковић је добио заслужна признања не само у нашој,

него и у страној стручној јавности. На врху тих заслуга
и признања и стваралачких врлина, можда је најважнији
успех у оснивању прве катедре за Историју фармације
на Фармацеутском факултету у Београду 1951. године,
као и оснивање првог музеја за ту грану наше фармаце-
утске науке 1954. године. Основао је веома драгоцену
Збирку Музеј фармације у Музеју града Новог Сада
1963/1964. године.

Овај угледни новосадски фармацеут, који је својим
радом допринео повећањем интелектуалног корпуса
града, оставио је печат и изван области пословног инте-
ресовања. Тако је 1926. године изабран за члана књи-
жевног одбора Матице српске, а касније и за члана књи-
жевног савета. Од 1933. био је члан управног одбора
друштва Српског народног позоришта у Новом Саду, а
1934. године постаје добротвор и утемељитељ Историј -
ског друштва у Новом Саду. Био је истакнути члан
друштва за заштиту деце у Новом Саду, а потом и члан
Савезне стрељачке дружине у Новом Саду.

Приликом Новосадске Рације јануара 1942. године
др Андрија Мирковић је био ухапшен. У свом дневнику,
са датумом 2. фебруар 1942. године, Стеван д. Поповић
пише: „Одведени су били у Соколски дом: А. Мирко -
вић, апотекар и бански чиновник, Милош Поповић са
супругом и двоје деце. Сви су се сретно вратили предве-
че кући.“(10)Слика 2. андрија Мирковић

Слика 3. насловна страна часописа ескулап
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Стеван д. Поповић(11), рођен 3. децембра 1887. годи-
не у Новом Саду, фармацију је дипломирао у
коложвару (клужу) 1909. године, а апотеку код
спаситеља у Старом Футогу држао је до 1934. године.
За време службовања у Старом Футогу Стевана д.
Поповића срећемо као председника Српског православ-
ног црквеног одбора, председника Задруге за међусобно
помагње и штедњу, Српске трговачке банке и судије
Берзанског суда. Био је добротвор добровољне задруге
Српкиња, утемељивач Аграрне заједнице, почасни члан
Савезног ватрогасног друштва, почасни члан Стега
извидника и Планинки, почасни члан Савезног ловачког
друштва, председник Чиновничке читаонице и члан
управе Српске читаонице. 

Преласком у Нови Сад 1935. године, поред рада у
својој апотеци радио је на оснивању предузећа за снаб-
девање и промет лековима, Славија д.д. и био њен део-
ничар и веома успешан управник. Био је оснивач апоте-
карске произвођачке задруге Неопланта, покреће часо-
пис Фармација, активан je члан и потпредседник Апоте -
карске коморе у Новом Саду.

Пуне четири горине радио је на прикупљању грађе за
историју апотекарства у војводини, која је остала
неодштампана, у рукопису.

дародавац је манастира жича и Храма Рођења
Светог јована Претече и крститеља у Зворнику.

лОжА војводина

Знаменити великобечкеречки апотекар Емил Нико -
лић био је међу оснивачима ове ложе 1931.године.
Претходно је био члан ложе аурора (Вршaц) из које је
афиловао у ложу војводина. Остао је њен члан све до
самоуспављивања свих ложа под заштитом Велике ложе
Југославија 1940. године, али је по опредељењу и ставо-
вима остао веран начелима масонерије све до часа пре-
сељења на Вечни исток, како масони кажу када се неко
из редова Братсва упокоји. Од како је 1909. године
постао власник апотеке код анђела, Емил Николић је
оставио траг у времену града на Бегеју, у Великом
Бечкереку, не само као врсни представник своје профе-
сије, већ и као прегалац на бројним друштвено ангажо-
ваним пољима. Емил Николић је био један од оснивача
Савеза апотекара Војводине, 15. јула 1919. године, где је
и обављао фунцију члана управе Савеза. Био је један од
оснивача Соколског друштва 1912. године и дао зна-
чајан допринос приликом изградње монументалног
здања Соколског дома у Велико Бечкереку 1924.
Функцију потпредседника Банатске сокoлске жупе
обављао је 1925. године и током тог периода активно је
учествовао у писању и уређивању специјализованог гла-
сила ове органозације соколски гласник. Веома агилан
је био и као прегалац у организацијама Црвеног крста,
јадранске страже, Матице српске и Ротари клуба. Остао
је упамћен и као велики љубитељ уметности и сликар-
ски мецена. По немачкој окупацији и саслушаван и хап-
шен, иако времешан (рођен у Сенти, 31. јуна 1883. годи-
не) остао је непоколебиви противник тоталитарних
метода владања и веран следбеник идеја хуманизма све
до своје смрти 23. августа 1943. године. Пример апоте-
кара Емила Николића доказује неопходност вишеструке
провере података о припадности у масонском братству.
Наиме, у књизи Шосбергера(5), Емил Николић је наве-
ден као члан ложе Војводина и по занимању адвокат.
Сви остали масонски извори који су наведени, потвр -
ђују чланство Емила Николића у поменутој ложи с тим
да у одредници његовог занимања стоји наведено адво-
кат. Из тог разлога недвосмислено је да је у питању апо-
текар Емил Николић, а податак из поменуте књиге је
утврђен као погрешан.

лОжА ЕgALITAS (јЕдНАкОСТ)

У време оснивања, 3. децембра 1870. године ова
врша чка ложа деловала је под окриљем Велике Симбо -
личке ложе Угарске. Окупљала је припаднике различи-
тих националности. У изводу архитектонске табле од
17. октобра 1874. године међу официрским тимом поме-
нуте ложе налазимо име Себастијана Штраха, који је у
том мандату обављао функцију заставника. Заставник је
члан официрског тима, заправо руководећег тела ложе,
који помаже уваженом старешини да управља радом
ложе према масонским правилима и конституцији.
Оваква функција постојала је у ложама под заштитом
Велике Симболичке ложе Угарске. У нама доступој
литератури, титулу заставника у југословенској масоне-
рији помиње (штампаном као рукопис за интерну упо-

Слика 4. стеван д. Поповић
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требу 1925. године), док су нам савремени масони и
истраживачи слободног зидарства саопштили да таквог
ранга нема у савременим масонским официрским тимо-
вима.(12)

Штрах је у периоду од 1883 – 1885. године био кон-
цесионар прве вршачке апотеке код спаситеља (осно-
ване 1784. године.) Исте 1885.године Себастијан Штрах
је продао апотеку код спаситеља и одмах потом добио
дозволу за отварање тада четврте по реду вршачке апо-
теке код светог стевана. Власник ове апотеке био је
до 1894. године, а затим је извршио продају апотеке.

У тексту архитектонске табле од 31.12.1872. године
стоји да функцију првог надзорника ложе Еgalitas обав-
ља апотекар Херцог Ференц јожеф.(8) Он је 1878. годи-
не постао сопственик апотеке Код божијег ока.
Савремени масонски истраживач скренуо нам је пажњу
да се иза тог имена уствари налази масонски симбол
Свевидећег ока, чиме је, по његовом мишљењу Херцог
потврдио оданост масонској идеји. Негде у годинама
трајања Првог светског рата, апотеку је продао свом
сину Херцог Ференц јожефу млађем а он се преселио у
Будимпешту, где није обављао апотекарску праксу, већ
се бавио бактериологијом. Немамо података о његовој
евентуалној масонској делатности након пресељења из
Вршца.

Трећи апотекар, припадник ове ложе био је Бело -
цркванин јохан Покорни. Он је био оснивач и први кон-
цесионар друге по реду апотеке основане у Белој Цркви,
под називом Код Свете Тројице, 1868. године. Пре
отварања ове апотеке Покорни је био власник апотеке у
Пожаревцу. Апотеку је успешно водио до своје смрти,
највероватније око 1915. године. Након тога власник
апотеке постаје његов син душан Покорни, такође при-
падник слободног зидарства.

Масонски извори(4) као члана ове ложе наводе и апо-
текара карла Цеа, рођеног у Вршцу 1835. године. Био је
оснивач Немачког градског позоришта у Вршцу. У ста-
решинству ложе Еgalitas налазио се од 1. маја 1873.
године, где је обављао функцију секретара.

лОжА STELLA ORIEnTALIS (ИСТОЧНА
ЗВЕЗдА)

Основана је у Земуну 30. новембра 1889. године, а
1897. године пресељена је у Панчево где је и отпочела са
радом 26. марта исте године. У списку чланова који
датира од 31. децембра 1913. године налазимо имена
јаноша Вилмоша Штајнера(4), панчевачког апотекара и
Симона јоановића(4), његовог колеге из дебељаче. Из
оскудних података сазнајемо да је јанош Вилмош
Штајнер био власник апотеке Код Златног анђела у
периоду од 1911. године до 1922. године. То је била
иначе трећа по реду јавна грађанска апотека, отворена
1878. године.

Симон јоановић је био родоначелник једне од најгла-
совитијих апотекарских фамилија са ових простора.
Рођен је 1879. године у Савароли (данашња Румунијa) а
1905. године купио је апотеку Код Крста у дебељачи и
наредних готово пола века он и чланови његове породи-
це успешно су водили сопствену апотеку, у којој су се

бавили производњом сопствених специјалитета, али и
производњом есенција и парфема. Према истраживањи-
ма Савкова(8), јоановићи су за своје козметичке про-
изводе на излозби у лондону 1933. године, освојили
златну медаљу за квалитет, у оштрој међународној кон-
куренцији реномираних произвођача.

лОжА аурора (Зора)

Године 1905. основана је вршачка слободнозидарска
ложа аурора. После успављивања, у годинама Великог
рата, обновила је свој рад 1928. године под заштитим
Велике ложе СХС Југославија. Поред Емила Николића,
великобечкеречког апотекара који је био члан ложе
аурора а потом афиловао у ложу Војводина у Великом
Бечкереку (данашњи Зрењанин), из апотекарског еснафа
у поменутој ложи био је и ловро Блажевић.(13) Из њего-
ве апотекарске биографије знамо да је био власник апо-
теке Код Помоћнице (основане 1897. године) у
Пригревици, као њен трећи по реду власник. Поменуту
апотеку је купио 1922. године, а већ 1928. године про-
даје апотеку Код Помоћнице и исте године, откупивши
вршачку апотеку Код божијег ока од Франца јожефа
Херцога млађег, иначе сина свог масонског сабрата
Франца јожефа Херцога старијег, остаје у Вршцу и апо-
теку води успешно све до смрти, 1933. године. Сло -
бодно зидарском братству ове ложе припадао је и фарма-
цеут јоановић Владимир, рођен је у Новом Саду 1893.
године. Био је власник вршачке апотеке Код Свете
Тројице (основана 1821. године) у периоду од 1921 –
1933. године. Његова иницијација у ложу аурора упри-
личена је 1925. године. још један брат из редова апоте-
карског еснафа у овој ложи био је душан Покорни,
рођен 1868. године, а фармацију је дипломирао у
Будимпешти. С обзиром да му је и отац припадао масон-
ском братству, душан Покорни постаје припадник сло-
бодног зидарства као луфтон (масонски потомак). Био је
припадник ложе Аурора од 1927. године. Остало је забе-
лежено да се одликовао друштвеношћу, хуманошћу и
доброчинством. Према доступним подацима, припадник
ове ложе био је и Сич др Ференц, за кога је наведено да
је апотекар у Вршцу, власник апотеке Сич, која се нала-
зила преко пута учитељске школе. Инициран је у масо-
нерију 1930. године. Пре и у току другог светског рата
био је активан у руководству културбунда.

лОжА ЈÖVEndő (БУдУћНОСТ)

Основана је у Сомбору 1908. године под називом
Јövendő и радила је под заштитом Велике Симболичке
ложе Угарске.(14) Под називом будућност обновила је
рад 1928. године, под покровитељством Велике ложе
краљевине СХС Југославија. Међу браћом у овој ложи
деловао је и апотекар Имре Емерих Хондл(14), рођен у
Руми 1865. године. Био је власник бачкопаланачке апо-
теке Код Пресвете богородице (апотека је отворена
1821. године, а Хондл је био четврти по реду власник
ове апотеке) у периоду од 1892 – 1930. године. Поро -
дица Хондл води порекло из места Знојма у Моравској.
Његов отац, такође апотекар, био је власник апотеке у
Руми. Око 1910. године Хондл, опрхван здравственим
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проблемима, бива принуђен да упосли приправника за
рад за рецептуром у својој апотеци, али је остао и даље
веома активан на пољу струке, те га је као цењеног апо-
текара Савез апотекара за Војводину, на својој оснивач-
кој седници 15. јула 1919. године у Новом Саду изабрао
за једног од чланова који руководе Савезом.

ђорђе ђурица Антић(15), легендарни сомборски апо -
текар, историчар фармације, колекционар и неуморни
истраживач архивске грађе, био је пријављен за члан-
ство 1939. године. Рођен је у Сомбору 1895.године, а
1922. године дипломирао на фармацеутском факултету
у Загребу. Исте године постао је власник апотеке Код
Светог Тројства (основана 1820. године под помену-
тим називом, али јој је временом назив био промењен, те
је постала позната под називом Варошка апотека).
Одмах након ослобођења Сомбора 1944. године, ђорђе
Антић је своју апотеку поклонио Народно ослободи ла -
чкој војсци.

Био је оснивач Историјског друштва Сомбор 1936.
године, потпредседник Сомборског клуба, три деценије
истраживач прошлости града у Историјском архиву
Сомбора, сарадник Музеја на прикупљању и сређивању
завичајних збирки, био дугогодишњи потпредседник
Бачко – пољопривредног удружења где је радио на еду-
кацији пољопривредног становништва и неопходности
употребе савремених агротехничких средстава.

У току Првог свтског рата, као добровољац у српској
војсци радио је на месту апотекара у Војној болници у
Врњачкој Бањи до децембра 1914. године. Већ 1915.
године бива премештен у крушевац, где је радио н суз-
бијању пегавог тифуса све до повлачења према
Албанији. 

лОжА ALkOTáS (СТВАРАЊЕ)

Суботичка ложа је основана 5. јануара 1911. године,
а последњи масонски рад одржан је пред сам крај првог
светског рата, 26. септембра 1918. године. Седам година
доцније, ложа обнавља свој рад под називом Стварање.
Припадник братства у поменутој ложи био је и апотекар
Херцл Еуген.(16) Према доступним подацима, Херцл је
био провизор суботичке апотеке Код Светог рока
(отворена 1904. године, иначе осме по реду отворене
апотеке у Суботици).

лОжА STELLA POLARIS (СЕВЕРНА ЗВЕЗдА)

ложа Stella Polaris се издвојила из ложе Alkotás
5.фебруара 1928 године. Седиште ложе било је у
Суботици. Међу 22 члана поменуте ложе, била су и два
апотекара - Радован Пиварев (једини податак који
имамо о њему је да је 1930 године становао на адреси
карађорђев трг бр. 9 у Суботици) и јован Ивковић,
рођен у Сремској Митровици 1866. године. Овај прашки
дипломац фармације купио је 1922. године суботичку
апотеку Код змије (отворена 1873. године, као четврта
по реду суботичка апотека) и остао њен власник и након
завршетка другог светског рата.

лОжА банаТ

Панчевачка слободнозидарска ложа, основана је уз
помоћ масонске браће из ложе аурора 16. маја 1937.
године. Међу члановима је био и апотекар Милутин
живановић(8) рођен 1900. године у Панчеву. Он је био
закупац апотеке Код златног орла основане 1792. годи-
не под називом Код црног орла. У периоду између два
светска рата апотека је променила назив у Код златног
орла иако је међу грађанима Панчева и околине била
позната као Стара апотека. Нема података о томе
колико дуго је апотека била у живановићевом закупу.
После рата Милутин живановић је био на дужности
управника Шесте народне апотеке у Панчеву, а неко
време је као апотекар радио у Улцињу. Претходно је био
припадник ложе аурора у коју је примљен 1933. године.
Четири године након тога, афилује у ложу банат, где је
у периоду пред самоуспављивање ложе био у старешин-
ству, где је обављао дужност исповедника.

закључак

Према доступним подацима, могли смо документо-
вати припадност масонерији војвођанских апотекара
махом у периоду последњих година 19. века и прве чети-
ри деценије 20. века. При томе смо се водили начелом да
о припадности слободном зидарству користимо
искључиво веродостојне податке који су објављени у
наведеној литератури и тиме избегли могућност да међу
масоне сврстамо и поједине апотекаре за које смо смат-
рали, бавећи се њиховом биографијама, да за то има
индиција. Таква недоумица јавила се у случају бечке-
речко – петровградско – зрењанинског апотекара
Миливоја Мољца, кога у једном писму пошиљалац
ословљава са драги брате што је чест случај у масон-
ској коресподенцији(17), као и због његовог чланства у

слика 5. Ђорђе Ђурица антић
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Abstract
as an unusual coincidence was the fact that in Central europe, the first Masonic lodges
andpublic pharmacies were founded almost at the same time. The ban on the operation of
Masonic Lodges on the territory of the austrian empire was in the period 1795–1867. in
the last decades of the 19 th century, Lodges were founded in plentiful cities in Vojvodina
while the Masonic brotherhood became more numerous, and the situation is almost the
same with the number of newly opened pharmacies. according to the rules of
freemasonry, a candidate for admission to the Brotherhood must be a free and good man,
with a good reputation, who is guided by the motto that all relationships must be chosen
according to a spirit level, i.e. in balance and with measure, and who must be driven by
the principles of solidarity and philanthropy. The pharmacies of that time were not only
places where medicine was sought, but also places where an enlightenment was nourish-
ing. Pharmacists, in addition to their basic activity, were engaged as the founders and driv-
ing force of numerous humanitarian organizations, charitable societies, as well as creators
of humanist relations in the communities where they lived, so it is not unusual that a cer-
tain number of pharmacists were among the members of the Brotherhood. in addition to
biographical data, the aspect of life that recommended pharmacists to the freemasons
association, and which is recognizable in profane life by urban legends which were often
outlived their authors, is quite highlighted.

бројним организацијама у којима је утицај масона био
значајан, те његових блиских релација са оновременим
познатим масонима, што нас је навело да њега посмат-
рамо као потенцијалног слободног зидара. С обзиром да
сем горе поменутих наговештаја, нисмо пронашли ни
један релевантан податак, његово евентуално чланство
је за сада, само на нивоу спекулације. 

Тиме рад на овој теми није завршен, јер нисмо били
у могућности да сазнамо податке о евентуалној припад-
ности војвођанских апотекара у појединим иностраним
ложама, посебно лоцираних у европским универзитет-
ским центрима, где су завршавали студије фармације.
Такође, било би интересантно сазнати податке о евенту-
алној припадности масонерији апотекара из периода 18.
и 19. века, посебно у ложама у којима је проучавана

алхемија. На крају, можемо закључити да је војвођански
апотекарски сталеж и квалитативно и квантитативно
допринео ширењу идеја слободног зидарства у значајној
мери. Наиме, утицај масона на друштвени, привредни,
просветни и културни живот заједнице крајем 19. и
током прве половине 20. века, био је изразит и позити-
ван, а махом је био непосредно посвећен оплемењивању
становништва кроз културу, образовање, уметност и
филозофију, уз буђење осећаја солидарности, равно-
правности и толеранције међу људима.


