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Након вишевековног ропства, српски народ je крајем 19⸫ и у 20⸫ столећу започеo обнову свог Бића, 
чврсто решен да опстане и поред покушаја да буде истребљен или расељен са својих вековних огњишта. 

Слободни Зидари Србије дали су свој искрени и свесрдни допринос да би та обнова била темељна и плодоносна. 

Током истог тог периода, народ Србије је увучен у два светска и неколико грађанских ратова, 
у којима је био изложен немилосрдном погрому. Исту судбину делио је и Слободнозидарски Ред. 

Из Једног Бића нашег народа силом су изнедрене барем три нације, 
три језика и четири међународно признате државе. 

Слободнозидарски Ред је успаван, а након поновног буђења разједињен и исцепкан на више Обедијенција. 

Сам народ уведен је у мрак физичког, духовног и културног уништења, које и даље траје. 

Руководећи се основним циљем Слободног Зидарства у борби против незнања у било ком облику 
и безусловно прихватајући поклич Слободнозидарског Реда „Слобода - Једнакост - Братство", 
Врховни Савет Србије Шкотског Реда Древног и Прихваћеног и Велика Ложа Србије објављују 

ПРОГЛАС 
О СЛОБОДНОЗИДАРСКОЈ СЛОБОДИ 

којим се ми, Слободни Људи на Добром Гласу, залажемо за свеобухватну употребу 
темељних начела Слободнозидарског Реда, успостављање потпуне Слободе у ширењу Братског Ланца 

кроз размену Слободнозидарског мишљења и деловања, несметана гостовања Браће на Ритуалним Радовима 
Правих и Потпуних Слободнозидарских Ложа различитих Обедијенција, 

као и кроз подстицање међусобне комуникације међу Браћом која се узајамно препознају као Слободни Зидари. 

Овим Прогласом обзнањујемо да у терминима „признавање“ и „непризнавање“, 
„регуларност“ и „нерегуларност“, видимо искључиво политиканство, које није примерено Масонерији 

и које не чини добро Слободном Зидарству уопште, па ни у нашој Отаџбини Србији. 
Расправе по овим питањима сматрамо непрогресивним, као и да оне воде ка разједињавању, 

слабљењу и урушавању Слободнозидарских начела и угледа Слободног Зидарства код нас и у свету. 

Овим Прогласом објављујемо начела која сматрамо довољним за узајамно препознавање Браће Слободних Зидара: 
1. Прогресивни Рад у славу Свеобухватног Стваралачког Начела, које називамо Свевишњи Створитељ Свих Светова. 
2. Истицање три Велика Светла при Ритуалном Раду у отвореној Ложи: Угаоника, Шестара и Књиге Светог Закона. 

3. Размена Речи приликом Хвата у току међусобног упознавања и Слободнозидарског препознавања. 

Овим Прогласом ми, припадници Шкотског Реда Древног и Прихваћеног, 
обзнањујемо да су нам сва Слободнозидарска Браћа драга, 

али да су нам Браћа из Отаџбине најближа и најважнија. 
Чврстог смо опредељења да се своје Браће, коју на основу горе поменутих начела 

препознајемо као Слободне Зидаре, ма којој Обедијенцији они припадали, 
никада и ни под којим условима нећемо одрећи, 

 зарад било каквих материјалних и других повластица и привилегија. 

Овим Прогласом објављујемо да, пошто се узајамно препознамо као Слободни Зидари, 
не прихватамо било каква ограничења у размени Слободнозидарског мишљења и деловања, 
у гостовањима Браће на Ритуалним Радовима Правих и Потпуних Слободнозидарских Ложа 

различитих Обедијенција и у подстицању сваке врсте међусобне комуникације међу Браћом 
која је у интересу Слободног Зидарства уопште или посебно у корист сваке од Ложа 

које се међусобно препознају као Братске, како у свету тако и у нашој Отаџбини Србији. 

Овим Прогласом позивамо сву Браћу да се прикључе нашој тежњи да учврстимо Слободнозидарски Братски Ланац 
и да сви заједно кренемо ка Светлу које ће тиме напокон обасјати српски народ и све грађане Србије. 

СЛОБОДА - ЈЕДНАКОСТ - БРАТСТВО 

У Зениту Београд, 23⸫ дана месеца јуна 6018⸫ Године Истинског Светла 

 Врло Моћни Неприкосновени Моћни и Уважени Велики Мајстор 
 Велики Заповедник Врховног Савета Србије Моћне и Уважене Велике Ложе Србије 
 Врло Славни Брат Небојша Атанацковић Брат Зоран Кнежевић 


