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ANTRA dAlis

PRAKTiNis  
MASONŲ  

SIMBOLIŲ  
VAdOVAs



šIOje dALyje ApžveLgIAMAS SeNOvINIS MASONŲ 
mokymas ir simboliai. Nariai mokomi atskleisti 

simbolio prasmę, jį naudojant ložės puošyboje, nešiojant 
kaip sagę ar talismaną arba piešiant simbolių lentelėje. 
Kandidatui į masonus rodant simbolį, apie jį skaitomas 
ritualinis tekstas, padedantis suprasti simbolio paskirtį ir 
pajusti jo emocinę galią.

Ši knygos dalis skirta pateikti tokius simbolius ir 
ritualinius tekstus, kokių laisvieji mūrininkai tradiciškai 
būdavo mokomi prieš 500 metų. Šalia kiekvieno simbolio 
pateiktas ir poetinis ritualinis tekstas, skirtas padėti 
kandidatui pajusti simbolio galią.

Apie kiekvieną simbolį pateikiau ir savo asmeninę 
nuomonę, kaip jį reikėtų aiškinti. Nesiekiu, kad ši nuomonė 
nurodytų, kaip suprasti vieno ar kito simbolio reikšmę. Kaip 
dažnai kartoju rašydamas šią knygą, žodžiais labai sunku 
atskleisti simbolio reikšmę. Tad lentelę „Autoriaus asmeninė 
nuomonė“, kurią rasite šalia kiekvieno simbolio, reikėtų 
suprasti kaip bendrą apibūdinimą, ką tas simbolis byloja 
man. Jums jis gali turėti kitokią reikšmę. Nė vienas mūsų 
nėra nei teisus, nei neteisus.



Dešimtas skyrius

PiRmOjO lAiPsNiO  
simbOliAi

nAujAM MASONuI prIStAtANt kIekvIeNą SIMBOLį, jO tIkSLAS 

ir paskirtis paaiškinama deklamuojant poetinį ritualinį tekstą, kad brolis 
sužinotų apie simbolio emocinę reikšmę savo sielai. Brolis, žiūrėdamas į pavaiz-
duotą simbolį, įsimena ir pakartoja jo ritualinį apibūdinimą. Dažnai šis tekstas yra 
ritualinių klausimų ir atsakymų serija. Čia nepaminėsiu sufleruojančių klausimų.

Kampainis
Kampainis skirtas tiksliai pamatuoti stačius pastato kampus ir suteikti neapdoro-
tai medžiagai formą. Jis mus moko gyventi ir veikti pagal masonų mokymą ir savo 
elgesį šiame gyvenime suderinti taip, kad būtume priimtini Dieviškajai būtybei, iš 
kurios kyla visas gėris ir kuriai atsiskaitome už visus savo darbus.

Kampainis padeda neapdo-
rotai medžiagai įgyti tinkamą 
formą. Naudodami kampainį, 
broliai gali išspręsti bet kokią 
tarp jų kilusią nesantaiką, kad 
masonijos reikalai būtų tvarko-
mi darniai ir sklandžiai.

Taigi kampainis moko 
moralumo ir to, kaip turėtume 
kreipti savo veiksmus.

SudėtiniS metaliniS kampainiS iš prancūzijoS, 
puoštaS trimiS eilėmiS netikrų briliantų ir 
pritvirtintaS prie meiStro apykaklėS. iš kanclerio 
roberto r. livingstono didžiosios ložės masonų bibliotekos 
kolekcijos, niujorkas, niujorko valstija.
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Autoriaus asmeninė nuomonė

kampainiS yra SimboliS, matuojantiS StatauS kampo tikSlumą. du kampainiai 

Sudaro trikampį, o keturi – apSkritimo centro kampą. kampainiS yra viena 

tobulųjų platono formų. jiS gali būti padarytaS naudojant trijų, keturių arba 

penkių ilgio vienetų lazdeleS. tokS trikampiS viSada Sudaro Statų kampą.

maSono užduotiS yra iš grubauS ir netašyto Savo SieloS akmenS nukaldinti 

lygų ir tobulą kubą. kubaS yra trijų dimenSijų SieloS atvaizdaS, atSpindintiS 

viSaS joS puSeS. jaS Simbolizuoja keturi kampainiai apSkritimo viduryje ir joS 

apima meiStro emocijaS, intelektą, dvaSią ir Sielą. viSoS kartu joS Sudaro 

ketvirtąją tobulo maSono užbaigto apSkritimo dalį.

maSoniškaS kampainiS yra panašuS į trikampį, kurio SmaigalyS nukreiptaS 

į apačią, o pagrindaS – į viršų. tokS trikampiS yra SenaS žmogauS proto arba 

intelekto SimboliS ir papraStai vadinamaS vandenS trikampiu.
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Gulsčiukas
Gulsčiukas skirtas lyginti pagrindą ir laikyti horizontalę. Šis simbolis rodo, kad 
mes visi esame to paties molio, tos pačios prigimties dalininkai, turintys tą pačią 
viltį. Nors skirtumai tarp žmonių yra būtini, kad jie liktų vieni kitiems pavaldūs, 
kad ir kokioje aukštoje padėtyje atsidurtume, neturėtume pamiršti, kad esame 
broliai. Ir tas, kuris atsidūrė ant žemiausio laimės rato stipino, lygiai tiek pat yra 
vertas mūsų dėmesio. Mat ateis laikas (net išmintingiausi nežino, kaip greitai), kai 
visi skirtumai išnyks, ir Mirtis, didžioji visos žmogiškos didybės lygintoja, sulygins 
mus pagal tą patį matą.

Gulsčiukas yra lygybės ženklas, simbolizuojantis vienodą matą, kurio turi 
laikytis Pirmasis sargas ir Garbusis meistras, vadovaudami ložei ir ją valdydami.

Gulsčiukas moko lygybės.

maSonų antSpaudaS iš knygoS „laiSvoji maSonija, iii tomaS“, išleiStoS thomaSo 
c. jacko londone 1883 m. / privati kolekcija, kenaS WelShaS, tarptautinė 
bridžman meno biblioteka.
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Autoriaus asmeninė nuomonė

gulSčiukaS yra darbo įrankiS, maSonui įduodamaS tam, kad SubalanSuotų ir 

Sulygintų viSuS Savo pojūčiuS, emocijaS ir mintiS, kad jie viSi atliktų tokį patį 

vaidmenį Sielai Sąveikaujant Su centro paSlaptimi. ložėS grindyS, pavaizduotoS 

pirmojo lygmenS Simbolių lentelėje, yra beSikaitaliojančių juodų ir baltų 

kvadratų laukaS. šie dviSpalviai kvadratai Simbolizuoja mūSų gerą ir blogą 

patirtį kaSdieniame gyvenime.

jei norime išmokti išmintieS, mūSų užduotiS – pakilti virš dualizmo. turime 

Savo Sąmonę pakreipti tokiu matymo kampu, kad joS žvilgSniS kryptų virš jo. taip 

pat turime išmokti Suvaldyti Savo žemeSniąją prigimtį ir kūniškuS potraukiuS, 

kad atSiribotume nuo neišvengiamų likimo vingių bei emocijų Svyravimų, o 

gyvenimo pakilimuS ir nuopuoliuS, balta ir juoda, turime priimti kaip lygiai tokią 

pačią pamokančią patirtį.
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Svambalas
Svambalas naudojamas pamatuoti vertikalę, tvirtinant ją prie pagrindo. Ne-
klystantis svambalas, kuris, kaip ir Jokūbo kopėčios, jungia žemę ir dangų, yra 
tiesumo ir teisybės matas. Jis mus moko vaikščioti tiesiai ir teisingai Dievo ir 
žmonių akivaizdoje, nenuklysti nuo vertybių tako nei į kairę, nei į dešinę. Jis taip 
pat moko nebūti religijos fanatiku, persekiotoju ar šmeižėju, bet taip pat nepasi-
duoti žmogiškam godumui, neteisybei, blogiui, 
kerštui, pavydui ar paniekai, ragina atsisakyti 
savanaudiškų polinkių, kurie gali žeisti kitus. 
Vairuoti gyvenimo laivą per aistros jūras, ne-
nusiėmus teisingumo šalmo, yra aukščiausias 
tobulybės lygmuo, kokį gali pasiekti žmogiška 
prigimtis. Kaip statytojas statomą koloną ma-
tuoja gulsčiuku ir statmeniu, taip ir kiekvienas 
masonas šiame pasaulyje turi elgtis taip, kad 
atrastų pusiausvyrą tarp godumo ir pertekliaus, 
vienodai laikytų teisingumo svarstykles, kad jo 
aistros ir prietarai sutaptų su teisinga jo elgesio 
linija, ir, visa tai darydamas, žvilgsnį laikytų nu-
kreipęs į amžinybę.

Svambalas moko mus būti teisingus ir do-
rus, kad ir ką darytume.

Visi kampainiai, gulsčiukai ir statmenys yra 
ženklai, iš kurių galima atpažinti masoną. Turi 
stovėti tiesiai, kojas laikydamas kampu, tada 
tavo kūnas bus proto simbolis.

Kampainis, gulsčiukas ir svambalas dar va-
dinami „nešiojamais brangakmeniais“, nes juos 
nešioja meistras ir jo sargai, o įšventinimo naktį 
juos perduoda savo sekėjams.

SvambalaS iš šiuolaikiškai 
interpretuojamoS antrojo lygmenS 
Simbolių lentelėS. visos teisės priklauso 
angelai millar. naudota gavus sutikimą.
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Autoriaus asmeninė nuomonė

SvambalaS yra SidabrinėS gijoS 

SimboliS. ji ištieSta nuo kiekvieno 

maSono miStinio centro iki pat jo SieloS. 

SvambalaS viSada Sudaro Statų kampą 

Su horizontaliu apSkritimo Spinduliu, 

kur broliai gyvena tamSoje, laukdami, 

kol pakilS Spindinti aušrinė žvaigždė 

ir nušviS išmintieS švieSa. SvambalaS 

padeda maSonui nuStatyti, kur yra 

centraS, norS jo paSlaptiS lieka 

apgaubta tamSoS.
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šilkinė prijuoStė Su šilkiniaiS kutaiS ir 
nupieštaiS SimboliaiS. iš kanclerio roberto r. 
livingstono didžiosios ložės masonų bibliotekos 
kolekcijos, niujorkas, niujorko valstija.

Autoriaus asmeninė nuomonė

Altorius
Altorius yra dvigubas kubas, iš netašyto 
akmens paverstas tobulu akmeniu. Jis 
simbolizuoja, koks bus masono protas, 
kai bus tobulai nugludintos visos jo da-
lys. Nematoma apatinė plokštuma, kuria 
altorius remiasi į žemę, simbolizuoja 
slaptą mūsų pasąmonės gelmę. Keturios 
plokštumos, nukreiptos į keturias ložės 
puses, simbolizuoja paprastą žmogišką 
prigimtį, pasiekusią pusiausvyrą kaip 
harmoningų formų keturkampis kertinis 
dvasinio pasaulio akmuo.

Viršutinė altoriaus dalis atsukta į 
spindinčią Aušrinę žvaigždę. Jos pavir-
šiuje dega trys didžiosios masonijos švie-
sos. Ši dalis – tai nematomos apatinės plokštumos priešinga pusė. Ji simbolizuoja 
apsivaliusios asmenybės sąmonę, pereinančią nuo žemiškų dalykų prie šviesos 
šaltinio. Daugybės pakopų laiptai veda į dangaus skliautą, o iš ten – į amžinybę.

Masonas turi būti iš žemės nulipdytas altorius: jo statytojas, ant jo aukojama 
auka ir prie jo tarnaujantis kunigas. O tada turi užkopti didžiaisiais spiraliniais 
laiptais, kad taptų vieniu su centru, esančiu už dangaus.

altoriuS Simbolizuoja maSono aSmenybę, kai buS tobulai nugludintoS viSoS jo 

dalyS. altoriuS yra šešių plokštumų dvigubo kubo formoS. nematoma plokštuma 

Simbolizuoja Slaptą neSąmoningo proto gelmę. keturioS plokštumoS, nukreiptoS 

į keturiaS ložėS puSeS, Simbolizuoja paSiekuSią puSiauSvyrą žmogauS Sielą kaip 

harmoningų formų keturkampį pagrindą didingeSniemS darbamS. ant matomoS 

viršutinėS plokštumoS dega tryS didžioSioS švieSoS. altoriuS Simbolizuoja 

apSivaliuSioS aSmenybėS, atSiSukuSioS į aukštumaS ir trokštančioS tapti vieniu 

Su švieSoS šaltiniu, Sąmonę.
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Šventojo Įstatymo knyga
Pirmiausia reikėtų rimtai apmąstyti Šventojo Įstatymo knygą. Ją laikyk neklys-
tančiu tiesos ir teisingumo standartu ir elkis pagal joje išvardytus dieviškuosius 
priesakus. Į ją įsigilinęs būsi išmokytas svarbių prievolių Dievui, artimui ir sau 
pačiam.

• Dievui: niekada neminėti jo vardo be baimės ir pagarbos, kurias kūrinys turi 

jausti kūrėjui; prašyti jo pagalbos, kai imiesi teisėtų darbų; ir atsigręžti į jį 

kaskart, kai reikia paguodos ir pagalbos.

• Artimui: elgtis su juo teisingai ir pasiūlyti padėti iš gailesčio ar siekiant teisin-

gumo, palengvinant jo vargą ir numalšinant sielvartą, ir elgtis su juo taip, kaip 

panašiomis aplinkybėmis norėtum, kad elgtųsi su tavim.

•  Ir sau pačiam: laikytis išmintingos ir gerai sustyguotos drausmės, kuri la-

biausiai prisidėtų ugdant tavo kūno bei dvasios sugebėjimus ir atskleidžiant 

visus talentus, kuriais Dievas tave palaimino, dėl jo šlovės ir kitų žmonių 

gerovės.

šventojo įStatymo knyga Simbolizuoja maSono požiūrį į 
viSatoS tvarką. visos teisės priklauso londono laisvosios mūrininkijos 
bibliotekai ir muziejui ir paintonui cowenui. Spausdinta gavus sutikimą.
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Autoriaus asmeninė nuomonė

šventojo įStatymo knyga Simbolizuoja maSono požiūrį į viSatoS tvarką. kokia 

šventojo įStatymo knyga buS naudojama per apeigaS, priklauSyS nuo maSono 

tikyboS. Simboliška, kad, atvertuS šventojo įStatymo knygą, krikščioniS joje 

mato bibliją, žydaS – torą, muSulmonaS – koraną, o fizikaS – „principicia 

mathematica“. kartaiS broliS paprašo kartu Su ložėS šventąja knyga atverSti ir 

tam tikrą jo norimą šventąją knygą. dažnai paSirinktą atverSti knygą maSonaS 

mato kaip vidinėS tieSoS, SurašytoS joS puSlapiuoSe, Simbolį. rašytiniS žodiS yra 

nerašyto amžinojo žodžio SimboliS ir apčiuopiama išraiška logoS, arba eSminėS 

išmintieS, iš kurioS kilo kiekviena gyva Siela ir kuri dėl to yra žmogiškoSioS 

gyvybėS pagrindaS ir atSpirtieS taškaS.
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SkrieStuvo Smaigaliai Simboliškai žymi 
kandidato kelią. visos teisės priklauso londono 
laisvosios mūrininkijos bibliotekai ir muziejui ir 
paintonui cowenui. Spausdinta gavus sutikimą.

Autoriaus asmeninė nuomonė

Skriestuvas
Skriestuvas skirtas palaikyti tinkamą 
santykį su visa žmonija, ypač su bro-
liais masonais. Skriestuvas, ypač kaip 
pagrindinis įrankis, skirtas braižyti 
architektūrinius brėžinius ir planus, 
priklauso meistrui. Šis simbolis yra tarsi 
jo, ložės vyriausiojo, vado ir valdytojo, 
orumo emblema.

Kartu sudėti skriestuvas ir kampai-
nis reguliuoja mūsų gyvenimą.

SkrieStuvaS yra funkcinėS dvaSioS energijoS SimboliS. ši deganti energija yra 

maSono dvaSia. tai gali būti ir gėrio, ir blogio jėga, priklauSomai nuo to, kaip 

ji apdorota. ji vaizduojama kaip figūra, vadinama ugnieS trikampiu (SmaigalyS 

nukreiptaS į viršų, o plokščioji daliS – žemyn). taip SkrieStuvai SuStatomi 

atidarant ložę. kampainiS ir SkrieStuvaS yra tarpuSavyje SuSiję.

pirmame laipSnyje kampainiS dengia abu SkrieStuvo kampuS. antrame 

laipSnyje atidengiamaS vienaS SmaigalyS. trečiame – abu. tai reiškia, kad, 

kylant kandidato laipSniui, jo SieloS inerciją ir negatyvumą palengva nugali 

ir keičia teigiama energija ir dvaSioS veikla. ugnieS trikampiS pamažu nugali 

vandenS trikampį. taigi tobulėjantiS maSonaS pradeda aktyviau gyventi ir tampa 

dvaSiškai SąmoningeSne būtybe.
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Saulė
Saulė vadovauja dienai. Masonų ložės statomos pagal rytų ir vakarų kryptį, nes 
saulė, Viešpaties šlovė, teka iš rytų į vakarus. Visi Dievui garbinti skirti namai – 
taip pat ir taisyklingos, apgalvotos masonų ložės – yra arba turi būti taip pastatyti.

Saulė teka rytuose, zenitą pasiekia pietuose ir nusileidžia vakaruose. Broliai 
irgi dirba sekdami tokį šviesos kelią. Saulė apšviečia žemę ir savo maloniu veiki-
mu laimina visa žmoniją.

Balta saulės šviesa yra nemato-
ma, kol kerta prizmę. Ši ją išskaido į 
septynias sudedamąsias spalvas, kurių 
trys yra pirminės spalvos. Kai dvasinė 
centro šviesa krenta ant žmogaus 
dvasios prizmės, pradeda skleistis jo 
septynlypės savybės. Trys jų yra pir-
minės. Masonai jas vadina išmintimi, 
stiprybe ir grožiu.

Kaip šventieji įstatymai yra 
Visatos centras ir ją valdo, taip Saulė 
yra Saulės sistemos centras ir gyvybės 
davėja. Kaip ji valdo ir maitina 
aplink ją besisukančias planetas, taip 
slaptame kiekvieno žmogaus centre 
egzistuoja gyvybiškai svarbus ir 
nemirtingas principas – siela.

laiSvaSiS mūrininkaS, perėjęS viSų Savo ložėS 
įrankių kalvę, 1754 m. (Spalvota graviūra), 
anglijoS mokykla / nacionalinė biblioteka, 
paryžiuS, prancūzija / charmet archyvaS / 
tarptautinė bridžman meno biblioteka.
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Autoriaus asmeninė nuomonė

maSoniška Saulė Simbolizuoja maSono Sielą – didelę kiekvieno mūSų dvaSinę 

ertmę, kuri nepavaldi nei laikui, nei erdvei. ji gyvena dienoS švieSoje, anapuS 

tamSauS paSaulietiškoS aSmenybėS kalėjimo. nemirtinga Saulė yra nuolatiniS 

ir nepažeidžiamaS kiekvienoS žmogiškoS būtybėS principaS. SoliariniS kūnaS 

pergyvena šiandienį būdą. kiekvienaS žmogauS dominuojantiS polinkiS yra jo 

veikSmų paSekmė. šiandien eSame tai, kuo Save pavertėme praeityje. ir galime 

būti tikri, kad toleSnį likimą kuriame Savo dabartiniu elgeSiu ir mintimiS.
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mėnulio ir žvaigždžių Skleidžiama 
švieSa yra labai reikšminga. 
londono laisvosios mūrininkijos biblio
tekos ir muziejaus ir paintono coweno 
nuosavybė. Spausdinta gavus sutikimą.

Autoriaus asmeninė nuomonė

Mėnulis ir žvaigždės
Mėnulis vadovauja nakčiai. Visata yra dievybės, kuriai tarnaujame, šventovė. 
Dangų Dievas nutiesė kaip skliautą, kaip pakojį pastatė Žemę, savo šventovę jis 
apjuosia žvaigždžių vainikais, o savo ranka skleidžia galią ir šlovę. Saulė ir Mėnulis 
yra Jo valios skelbėjai, ir visi Jo įsakymai teisingi.

Mėnulis yra Žemės palydovas, kuris ją apšviečia. Žmoguje mąstantis protas 
yra kūno palydovas, kuris taip pat jį apšviečia, bet Mėnulis neskleidžia savos švie-
sos, o tik atspindi viršesnį šviesulį – Saulę.

Šiedu didieji šviesuliai, Saulė ir Mėnulis, 
buvo sukurti, kad vienas valdytų dieną, kitas – 
naktį. Jiems buvo padalyti ženklai ir metų laikai, 
dienos ir metai.

Be Saulės ir Mėnulio, Didysis architektas 
panoro nužarstyti dangaus skliautą daugybe 
žvaigždžių, į kurias žiūrėdamas būsimasis Dievo 
kūrinys – žmogus – galėtų pagrįstai žavėtis savo 
kūrėjo didybe ir šlove.

žvaigždžių apSuptaS mėnuliS Simbolizuoja prigimtinį protą arba žemeSnę 

kūniškąją žmogauS Sąmonę, kuri yra bendra viSomS mąStančiomS būtybėmS. 

tai mūSų mąStymo ir intelektinių gebėjimų SimboliS. kaip mėnuliS atSpindi 

SaulėS švieSą, jiS turėtų atSpindėti švieSą, Sklindančią iš aukšteSnių dvaSinių 

Sugebėjimų, ir ja nušvieSti mūSų kaSdieniuS darbuS. aSmeniniame maSono 

danguje veikia metafizinėS jėgoS. muS veikia įvairioS jėgoS, nulemiančioS 

kiekvieno aSmenS temperamentą bei polinkiuS ir taip darančioS įtaką mūSų 

ateičiai. šiomS jėgomS buvo Suteikti vardai: Saulė, mėnuliS ir planetoS. jų 

Sąveiką ir įtaką tyrinėjo SenaSiS aStrologijoS mokSlaS, vienaS laiSvųjų menų 

ir mokSlų, rekomenduojamaS kiekvienam maSonui, ir į jį ypač gilinamaSi paSiekuS 

pameiStrio laipSnį.
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150      masonų simboliai: galia ir paslaptys

Kampas šiaurės rytuose
Statant valstybinės reikšmės arba didingus pastatus, paprastai padedamas kertinis 
akmuo šiaurės rytiniame būsimo pastato kampe. Į laisvųjų masonų broliją priim-
tas asmuo atsistoja kampe, rodančiame į šiaurės rytus, kaip kertinio akmens sim-
bolis, o paskui, per įšventinimą padėjus tvirtus pamatus, žmogus galės iškilti kaip 
visapusiškai tobula struktūra, daranti garbę savo statytojui.

menininko peterio Waddello „proto nulemto manifeSto amžiuS“, kuriame vaizduojami maSonų 
Simboliai vašingtono žemėlapyje laiSvųjų maSonų tapyboS darbų parodoje „hexagone“.  
chriso maddaloni / roll call / getty images nuotrauka.

Autoriaus asmeninė nuomonė

Saulė Simbolių lentelėje vaizduojama šiaurrytiniame kampe. naujai priimtaS 

maSonaS irgi paStatomaS šiaurėS rytiniame kampe kaip kertiniS akmuo, ant kurio 

buS StatomaS tobulaS įSpūdingaS paStataS. taS paStataS yra Siela, arba SaulėS 

kūnaS. jiS StatomaS iš mūSų aSmenybėS fiziniame paSaulyje, kuri ir tampa paStato 

kertiniu akmeniu. viSa, ką daro ir galvoja mūSų fiziniS kūnaS, turi įtakoS mūSų 

Sielai: arba ją Stiprina, arba Silpnina, praSklaido nuo joS debeSiS arba užtraukia. 

todėl maSonaS Siekia, kad viSoS jo mintyS, žodžiai ir darbai į SaulėS kūną pakiltų 

tyri ir neužteršti, neS jame nuolatoS renkami ir Saugomi viSi mūSų darbai.


