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Tarot romski (Romani Tarot) 
Raya Bucklanda i Lissanne 

Lake nawiązuje do cygańskiej 
(romskiej) kultury. Obrazy 

przedstawiają kolorowy rom-
ski styl życia oparty na rom-

skiej mądrości.

Tarot legend arturiańskich 
(The Arthurian Legend Ta-
rot) Anny Marie Ferguson 

nawiązuje do legend o Gra-
alu i królu Arturze. Charak-
teryzuje się celtyckim stylem 

i zdobionymi ramkami.

Tarot czarownic (The Wit-
ches Tarot) Ellen Cannon 

Reed wykorzystuje pogańską 
i kabalistyczną symbolikę do 
poszukiwania Drzewa Życia. 
Charakteryzuje się brakiem 

ramek.

Tarot Uniwersalny (Univer-
sal Tarot) Roberto De An-
gelisa opiera się na wytycz-
nych Arthura E. Waite’a. 
Przejrzystość i wysmako-

wane użycie kolorów nada-
ją nowoczesności tej trady-

cyjnej talii.

Tarot Duchowy (World Spirit 
Tarot) Lauren O’Leary i Jes-
siki Godino jest wielokulturo-

wą, neutralną płciowo i niehie-
rarchiczną talią. Czarne tło 

uwydatnia intensywne kolory 
i śmiałe obrazy.

Tarot Nigela Jacksona (Ni-
gel Jackson Tarot) autor-
stwa Nigela Jacksona wy-

korzystuje autentyczną 
średniowieczną/renesan-

sową symbolikę. Przepięk-
ne i zapierające dech w pier-
siach karty odzwierciedlają 
fascynujące nawiązania do 
pitagorejskiej numerologii.
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Wielkie Arkana, nazywane również kartami atutowymi, sta-
nowią istotę Tarota. Właśnie te dwadzieścia dwie kolo-

rowe karty przekazują podstawowe nauki Tarota. Filozofia, któ-
rą wyznaje osoba interpretująca Tarota, może wpłynąć na wygląd 
kart. Co więcej, wpłynie ona również na interpretację Małych Ar-
kanów.

Każda z ilustracji Wielkich Arkanów symbolizuje różne pozio-
my duchowego rozwoju lub samopoczucia. Ogólnie mówiąc, kar-
ty pokazują drogę od neofity przez nowicjusza aż po mistrza nauk 
Tarota. 

Bez wątpienia znaczenie każdej z ilustracji jest mistyczne i zło-
żone, ale nie ma potrzeby zniechęcać nowych uczniów Tarota 
górnolotnymi opisami. Podstawowe znaczenie kart można wy-
tłumaczyć prostym językiem.

Opowiem Ci o znaczeniu każdej z kart oraz przedstawię „prze-
wodnik dla początkującego”, abyś mógł samemu zgłębiać ich filo-

WPROWADZENIE
DO WIELKICH ARKANÓW

AT U T Y
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zoficzne przesłanie. Bez względu na to, czy chcesz korzystać z Ta-
rota jedynie do wróżenia, czy poznawać mistyczne znaczenie kart, 
ta książka Ci w tym pomoże.

Jak korzystać z przewodnika

Z książki możesz korzystać na dwa sposoby. Jeśli chcesz uży-
wać swojej talii jedynie do wróżenia, pomiń początek każdego 
rozdziału i przejdź do sekcji „Odczyt”. Jeśli chcesz wykorzystać tę 
książkę do głębszej nauki o Wielkich Arkanach, przestrzegaj po-
niżej przedstawionej procedury i przeczytaj każdy rozdział w ca-
łości.

Każda z kart Wielkich Arkanów jest opisana w identyczny spo-
sób. Najpierw poznasz nazwę karty oraz odpowiadającą jej liczbę 
i  literę hebrajskiego alfabetu. Następnie poznasz znaczenie kar-
ty: przeczytasz krótkie wyjaśnienie poziomu rozwoju duchowego 
lub samopoczucia symbolizowanego przez daną kartę.

Pamiętaj, że będzie to uproszczone wyjaśnienie. Jego celem 
jest dać Ci punkt wyjścia do własnych poszukiwań prawdziwego 
znaczenia kart. Jednak jeśli korzystasz z Tarota do wróżenia, mo-
żesz użyć tego wyjaśnienia podczas odczytu jako ogólnego prze-
wodnika po stanie umysłu i cechach pytającego.

Kolejne dwie części każdego rozdziału mają na celu pomóc 
Ci w samodzielnym poznawaniu głębszych znaczeń Wielkich Ar-
kanów. Znajdziesz tam opis ilustracji każdej karty. Obejmuje on 
podstawowe elementy, które powinieneś zauważyć, a w razie ko-
nieczności również ich ukryte znaczenie.

Pamiętaj, że ilustracje różnią się w zależności od talii. Czasami 
są to nieznaczne różnice, takie jak strój, płeć itp. Niektóre elemen-
ty dodane do ilustracji uzupełniają lub wzmacniają filozofię wy-
znawaną przez projektanta danej talii.
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Jednak na kartach Wielkich Arkanów można znaleźć elemen-
ty, które są wspólne – a przynajmniej powinny być – dla każdej 
talii. Są to elementy opisane w  poniższych rozdziałach. Sekcja 
„Opis” zakłada, że używasz tylko jednej talii, a zatem nie porów-
nujesz kart z różnych talii, aby dostrzec wspólne cechy. Ta sekcja 
ma na celu poinformować Cię, które z elementów kart są istotne, 
aby zrozumieć podstawowe znaczenie Tarota, i które pojawiają się 
we wszystkich taliach.

Kolejna część w sekcji medytacyjnej – „Znaczenie” – wyjaśnia 
symbolikę kart. W tej części również starałam się podać podsta-
wowe, standardowe znaczenie kart bez nawiązywania do konkret-
nej religii czy systemu filozoficznego. 

Tak jak wspominałam wcześniej, te opisy stanowią jedynie punkt 
wyjściowy. Interpretacja kart powinna ostatecznie pochodzić od 
Ciebie.

W jaki sposób 
zacząć własną interpretację

Zanim przystąpisz do lektury dalszej części książki, dokładnie 
obejrzyj każdą z kart Wielkich Arkanów. Zwróć uwagę na główne 
postaci na karcie, ich pozycje (siedząca lub stojąca, relacje z innymi, 
sposób trzymania rąk, ułożenie ciał etc.), towarzyszące im osoby lub 
zwierzęta, rekwizyty i narzędzia oraz wyróżniające się elementy tła.

Pamiętaj, że każdy szczegół na karcie, nawet jeśli jest to kępka 
trawy w tle, jest ważnym symbolem oraz że każda karta posiada 
pewne elementy, które należy wziąć pod uwagę, intepretując jej 
znaczenie. Poza istotnymi elementami, które są obecne w każdej 
talii, poszczególne talie charakteryzują się indywidualną symbo-
liką, co umożliwia różną perspektywę podczas interpretacji kart. 
Naucz się zauważać wszystkie szczegóły ilustracji.
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Podczas obserwacji kart pamiętaj, że Tarot nawiązuje do wie-
lu kultur. Jeśli jakikolwiek filozoficzny symbolizm ilustracji powo-
duje u Ciebie dyskomfort, oznacza to, że używasz nieodpowied-
niej talii. Przykładowo istnieją talie, które wyraźnie korzystają 
z  chrześcijańskiej symboliki, natomiast inne czerpią z  symboli-
ki pogańskiej, feministycznej etc. Jeśli religia, którą wyznajesz lub 
chociażby Twoje poglądy polityczne są sprzeczne z przekonania-
mi projektanta talii, nie będziesz mógł korzystać z  tych kart do 
medytacji. Możesz nawet nie być w stanie używać ich do zwykłe-
go wróżbiarstwa.

Niestety istnieją również talie, które wykorzystują sprzeczne 
symbole. (Widziałam talię z pogańską Kapłanką, która miała na 
sobie pióropusz w kształcie sierpa księżyca i rzymskokatolickim 
Papieżem trzymającym krzyż potrójny). Sugeruję unikać takich 
kart. Znajdź talię, która ma spójną symbolikę i jest zgodna z Two-
imi przekonaniami.

Kiedy dokładnie obejrzysz wszystkie karty, zapisz swoje od-
czucia: szczegóły ilustracji i  ich znaczenie dla Ciebie oraz przy-
puszczalne przesłanie kart. Wielkie Arkana to książka ukrytej 
wiedzy. Spróbuj sam zdecydować, co każda z ilustracji chce Ci po-
wiedzieć.

Samodzielne rozpoczęcie nauki – kiedy masz pod ręką prze-
wodnik – może wydać Ci się stratą czasu, ale obejrzenie kart bez 
niczyjej pomocy jest niezwykle istotne. Jest to niepowtarzal-
ne wydarzenie, ponieważ gdy przeczytasz opinie innych, zawsze 
będą one miały wpływ na to, jak postrzegasz karty.

Po obejrzeniu wszystkich kart i zapisaniu swoich wrażeń, przejdź 
do opisów zamieszczonych w książce. Sprawdź, czy zdołałeś ziden-
tyfikować przynajmniej część istotnych elementów umieszczonych 
na kartach. Prawdopodobnie odkryjesz, że tak się stało.



19

Prawdopodobnie okaże się również, że Twoje pierwsze wraże-
nia będą się różnić od wyjaśnień, które znajdziesz w tej lub innej 
książce. Nie oznacza to, że Twoja interpretacja jest zła. Interpre-
tacji kart Wielkich Arkanów jest tak wiele, jak ludzi. Jeśli Twoje 
pierwsze odczucia różnią się od odczuć innej osoby, oznacza to, 
że ilustracja dotarła do Twojej podświadomości i niepowtarzal-
nych osobistych doświadczeń. Wynik samodzielnego poznawa-
nia kart będzie niezwykle istotnym czynnikiem podczas dalszej 
nauki Tarota.

Nie kwestionuj go, ani nawet nie próbuj na razie zrozumieć. 
Po prostu kontynuuj notatki. Gdy dogłębnie poznasz Tarota i bę-
dziesz czytał z  kart, może Cię zaskoczyć znaczenie tych pierw-
szych, intuicyjnych odczuć.

Jeśli poczujesz, że karty – lub chociażby część z nich – nie wywo-
łują istotnych odczuć, oznacza to, że korzystasz ze złej talii. Znajdź 
karty, które do Ciebie przemówią… które na Ciebie czekają.

Wróżenie z talii

Ostatnia część każdego rozdziału to „Odczyt”. Dowiesz się 
z niej o znaczeniu kart stosowanych do prostej dywinacji. Ta sek-
cja kładzie nacisk na przepowiadanie przyszłości, a nie medyta-
cję, zatem prezentuje nieco odmienne spojrzenie na interpreta-
cję kart.

Znajdziesz w niej listę zarówno korzystnych, jak i niekorzyst-
nych znaczeń każdej karty. Karty nie oznaczają wszystkich moż-
liwych interpretacji jednocześnie. Podczas odczytu wybierasz 
najlepszy opis w  kontekście zadanego pytania i/lub taki, który 
najlepiej odpowiada otaczającym kartom. (W rozdziale poświę-
conym wróżeniu znajdziesz dalsze wyjaśnienia). Do każdej kar-
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ty dodano ogólny opis symbolizowanego przez nią umysłowego 
i emocjonalnego stanu pytającego. Może on przyjąć formę pyta-
nia, stwierdzenia lub obu. Podczas odczytu możesz wybrać każde 
pasujące wyjaśnienie z listy pozytywnych i negatywnych charak-
terystyk lub skorzystać z opisu jako przewodnika prowadzącego 
do znaczenia karty.

Pamiętaj, że podczas zwykłego odczytu pojawiająca się kar-
ta atutowa opisuje odczucia pytającego lub prawdopodobną re-
akcję w omawianej sytuacji. W efekcie karta atutowa mówi: „To 
jest osoba, którą teraz jesteś” lub „To jest osoba, w jaką dana sytu-
acja Cię zmieniła”. Oczywiście osoba, którą teraz jesteś wpłynie 
na sposób radzenia sobie z daną sytuacją. Zatem podczas odczy-
tu karty atutowe mają największy wpływ na inne karty i omawia-
ną sytuację.

Kolejność kart

Podczas odczytu karty atutowe mogą pojawiać się pojedynczo 
i w dowolnej kolejności. Ponadto rozpatruje się je jedynie wzglę-
dem zajmowanej pozycji w rozkładzie. Jednak podczas medyta-
cji Wielkie Arkana nie mogą być interpretowane niezależnie od 
innych kart. Każda karta prowadzi do następnej i wynika z wcze-
śniejszej. Oznacza to, że właściwa kolejność ma istotne znaczenie.

Niestety opinie wśród ekspertów są podzielone. Przykłado-
wo niektóre talie umieszczają Głupca na początku, a inne na koń-
cu. Są też takie, w których karta ta jest przedostatnia. (Zobaczysz 
w  dalszej części książki, że to nie tylko zmienia numerację, ale 
również potencjalne znaczenie kart).

Ponadto co najmniej dwoje pisarzy zajmujących się Tarotem 
(A. E. Waite i Paul Case) zmieniają kolejność innych kart Wiel-
kich Arkanów: Mocy i  Sprawiedliwości. Numery kart to odpo-
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wiednio osiem i jedenaście, podczas gdy niemal wszystkie pozo-
stałe talie Tarota numerują je w odwrotnej kolejności.

Moja rada jest prosta: nie daj się zwariować na punkcie kolej-
ności. Jeśli korzystasz z talii jedynie do wróżbiarstwa, kolejność 
Wielkich Arkanów nie ma żadnego znaczenia. Kolejność kart bę-
dzie ważna, gdy zdecydujesz się korzystać z Tarota jako ducho-
wego przewodnika. Kiedy zaczniesz intensywnie studiować Ta-
rota i będziesz miał więcej informacji – zarówno dzięki lekturze 
tej i  innych książek oraz korzystaniu z talii do medytacji – sam 
będziesz wiedział, która kolejność jest najlepsza. Jeśli podczas 
zgłębiania tajników Wielkich Arkanów, będziesz miał wrażenie, 
że jeden z etapów powinien nastąpić przed innym, możesz zmie-
nić numerację talii zgodnie z tym systemem. Nie pozwól, aby na-
ukowe nieporozumienia powstrzymały Cię przed poznawaniem 
kart.

W książce przedstawiłam karty w  kolejności używanej przez 
większość talii. Zaznaczyłam też wszelkie odstępstwa występują-
ce w innych taliach. A teraz czas rozpocząć naukę.

Tarot jako duchowy przewodnik

Ilustracje na Wielkich Arkanach mają symboliczne znaczenie, 
zatem użyjmy alegorii do wyjaśnienia, jak wykorzystać płynące 
z nich nauki.

Tarot jest jedną z dróg do osiągnięcia duchowego oświecenia. 
Naucza nie tylko, jak osiągnąć ten cel, ale również ostrzega przed 
obraniem złej drogi.

Najłatwiej zrozumieć naturę podróży, jeśli pomyślisz o Wiel-
kich Arkanach jak o wchodzeniu po klatce schodowej z dwudzie-
stoma dwoma stopniami. Każdy stopień różni się nieznacznie od 
innych: niektóre są szersze, inne węższe, część jest nierówna, a po-
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zostałe gładkie. Na każdym stopniu znajdują się przeszkody, które 
musisz pokonać, aby kontynuować drogę. 

Przejście pomiędzy stopniami różni się również trudnością. 
W niektórych przypadkach czeka Cię stroma i męcząca wspinacz-
ka, w innych wejście na kolejny stopień może być tak banalne jak 
przejście przez drzwi. Jednak zawsze istnieje bariera, którą musisz 
pokonać, aby wejść na kolejny stopień. 

Po każdym stopniu znajduje się półpiętro, gdzie można odpo-
cząć – lub wyruszyć w  dalszą drogę – i  gdzie nie ma barier. Na 
półpiętrach możesz czasami ujrzeć przerażające obrazy, niekiedy 
piękne, a nawet oba naraz. Jednak zawsze są one urzekające. Każ-
de półpiętro ma swoje pokusy, które będą Cię przyciągały. Cokol-
wiek tam zobaczysz i bez względu na to, jak to na Ciebie wpłynie, 
zawsze będzie Ci łatwiej zejść na półpiętro, niż iść stopniem, na 
którym się znajdujesz lub wejść na kolejny.

Twoja droga zaczyna się na dole klatki schodowej. Jesteś po-
szukiwaczem starającym się znaleźć odpowiedzi na podstawowe 
pytania zadawane przez ludzkość: Dlaczego tu jestem? Jaki jest 
cel mojego życia? Osoby, które weszły na kolejny stopień wcze-
śniej niż Ty powiedzą Ci, co znajdziesz na każdym z nich, jakie 
pokusy mogą na Ciebie czekać na każdym półpiętrze i jak trudne 
jest przejście z jednego stopnia na kolejny. Jednak nikt nie powie 
Ci dokładnie, co znajdziesz na każdym etapie lub jak zareagujesz: 
każdy poszukiwacz jest inny.

Masz jedynie pewność, że istnieją dwadzieścia dwa stopnie i że 
musisz wejść po nich wszystkich, aby osiągnąć swój cel. Jeśli za-
trzymasz się wcześniej, możesz znaleźć to, czego wydaje Ci się, 
że szukasz, lecz nigdy nie znajdziesz prawdziwych odpowiedzi na 
swoje pytania.

Każda ścieżka prowadząca do duchowego oświecenia ma wła-
sne zagrożenia i może prowadzić do niepowodzenia – Droga Ta-



rota nie jest wyjątkiem. Czasami, kiedy będziesz miał wrażenie, 
że nigdy nie zrozumiesz Tarota i  nie osiągniesz sukcesu, będzie 
Cię kusiło, aby się poddać. Ale jeśli wytrwasz, będziesz miał waż-
ną przewagę działającą na Twoją korzyść. Na każdym stopniu zro-
zumiesz, że masz cechy, które chcesz posiąść. Tarot nie daje ich 
Tobie: nie musi. Te cechy istnieją w Tobie. Zawsze istniały. Nauki 
Tarota mają na celu pomóc Ci je odnaleźć i korzystać z nich, aby 
osiągnąć jak najlepszą przyszłość.

Na początku rozdziału znajdują się przykłady kilku talii, z któ-
rych korzystałam, aby przedstawić każdą kartę Tarota.



Osoba przedstawiona 
na tej karcie posiada umie-
jętność kontroli i manipula-
cji ludźmi, rzeczami i wy-

darzeniami.
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Le Bateleur (Żongler), zazwyczaj nazywany Magiem lub Ma-
gikiem. Odpowiada mu liczba jeden oraz hebrajska litera alef.

Symbolizuje
Ludzką inteligencję; ziemską mądrość; kontrolę (lub potrzebę 

kontroli i manipulacji) siłami rządzącymi światem.

Opis
W większości talii Mag jest mężczyzną; we wszystkich postać 

jest sama. Mag bez względu na płeć ma młodą twarz i mądre oczy; 
jest w nieokreślonym wieku.

Ma różne stroje w zależności od talii: od egipskich przez grec-
kie aż po średniowieczne. Mag zawsze ma na sobie pasek. W nie-
których taliach pasek przypomina wijącego się węża (prawdo-
podobnie Uroborosa, alchemicznego węża pożerającego własny 
ogon lub węża, którego zarówno Mojżesz, jak i  egipscy magicy 
umieli ożywić ze swoich lasek).

MAG

1ATUT 
PIERWSZY
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Mag ma jedną dłoń uniesioną, w  której zazwyczaj trzyma 
różdżkę, a drugą opuszczoną. Dłoń wskazująca na dół może, ale 
nie musi, trzymać inny przedmiot. (Zwróć uwagę, że ta pozycja 
odzwierciedla kształt litery alef). Zastosowana symbolika ozna-
cza „To, co na górze, to na dole”. Hermes Trismegistos uczy, że 
mniejszy świat zawarty w  każdej osobie posiada wszystkie ele-
menty większego wszechświata, a poznanie jednej osoby – same-
go siebie – może prowadzić do zrozumienia całego świata.

Przed Magiem znajdują się, zazwyczaj rozłożone na niskim sto-
le (lub ołtarzu), różne przedmioty. W niektórych taliach są to roz-
maitości. W innych można dostrzec cztery wyraźne kształty, które 
przedstawiają cztery kolory Małych Arkanów: kielich, miecz, bu-
ławę i pentakl. Ponieważ przedstawiony świat, który znajduje się 
pod kontrolą Maga, jest światem Tarota, logiczne jest, że przed-
mioty mają związek z Małymi Arkanami. Jednak jeśli w Twojej ta-
lii znajdują się inne przedmioty, nie musi być ona błędna.

W każdym przypadku przedmioty przedstawiają to, co mistrz 
ma pod kontrolą. To właśnie jest istotą karty: kontrola własnego 
Ja i elementów własnego świata.

Znaczenie
Niezależnie od nazwy karty – Mag, Magik czy Żongler – sym-

bolika jest taka sama. Pomyśl, że wszystko we wszechświecie jest 
rozłożone przed Bogiem jak przedmioty na stole Żonglera i  że 
Bóg miesza te elementy tworzenia Świata tak samo jak żongler 
przerzuca swoje przedmioty. Żongler nie przywiązuje wagi do 
przedmiotów samych w sobie; dla niego ważna jest umiejętność 
manipulowania i kontrolowania nimi.

Jeśli pomyślisz o karcie jak o Magu, pamiętaj, że według nauk 
okultystycznych prawdziwy magik znajduje się w centrum wszech-
świata i wszystko kręci się wokół niego. Zawsze, gdy tworzy lub 
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odtwarza, natura wszechświata w jego umyśle staje się naturą rze-
czywistego wszechświata. W  obu przypadkach osoba przedsta-
wiona na tej karcie posiada umiejętność kontroli i  manipulacji 
ludźmi, przedmiotami i wydarzeniami.

Pierwszy Arkan Tarota stanowi pierwszy krok na drodze ku 
duchowemu oświeceniu i  samorozwojowi. Jest również miej-
scem, w  którym zbyt wiele osób się zatrzymuje. Dzieje się tak, 
ponieważ Mag (Żongler) ma kontrolę nad światem i innymi, więc 
kusi Cię myśl, że to właśnie jest cel, którego poszukujesz.

Wyruszasz w drogę z Wolą – postanowieniem rozwoju; nadzie-
ją na sukces. W przypadku Maga pytanie brzmi, czy zadowolisz 
się kontrolą nad ziemskim światem, czy wyruszysz w dalszą dro-
gę, aby rozwinąć się duchowo. Natomiast Żongler pyta, ile przed-
miotów możesz jednocześnie utrzymać w powietrzu i jak długo.

Odczyt
Karta klasyczna (pozytywna): Siła woli, intuicja, samokontro-

la, pewność siebie, niezależność, dyplomacja. Pozytywne cechy 
ludzkości: umiejętność, inicjatywa, inteligencja, wnikliwość i zro-
zumienie; wolność, brak kontroli. Wszystkie cechy prowadzą do 
sukcesu i umiejętności kontrolowania swojego otoczenia.

Karta odwrócona (negatywna): Spryt, brak skrupułów, oszustwo, 
przebiegłość, subtelność. Intrygant, kłamca, szarlatan, drań; osoba 
chcąca wykorzystać słabość i zaufanie innych. Powyższe cechy wy-
nikają z braku pewności siebie i poddaniu się kontroli sił zewnętrz-
nych; czasami prowadzi to do kompromitacji lub braku równowagi 
psychicznej. W rezultacie Mag jest osobą, która ma potencjał być ni-
czym bóg. Jeśli ta karta oznacza pytającego, jesteś osobą, która posia-
da moc (lub potencjał) kontrolowania najbliższego otoczenia. Czy 
rozwijasz tę umiejętność? A może nie interesuje Cię ziemska wła-
dza? Reszta kart podczas odczytu odpowie Ci na to pytanie.



Spodobał Ci się fragment, 
który przeczytałeś?

 Zamów książkę 

na 
www.CzaryMary.pl 

www.TaniaKsiazka.pl

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:
https://www.facebook.com/illuminatiopl

Wydawnictwo Illuminatio

www.illuminatio.pl

Tarot 
dla początkujących
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