




TAROT





TarotTarot

STUDIO 
ASTROPSYCHOLOGII

Piotr Gibaszewski

Doktryna ezoteryczna 
a fenomen wróżebnej magii Tarota



Redakcja: Ewa Karczewska
Projekt ok³adki: Anna Drozdowska

© Copyright by Studio Astropsychologii, Bia³ystok, 2007

All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

Wydanie I
BIA£YSTOK 2007

ISBN 978-83-7377-275-5

Na ok³adce: talia kart do³ączona do ksią¿ki „Tarot terapia s³owem” 

Manueli Klary Olszewskiej i Jadwigi Kalmus dostêpna na www.psychotronika.pl/sklep

STUDIO 

ASTROPSYCHOLOGII
www.studioastro.pl

15-762 Bia³ystok, 

ul. Antoniuk Fabr. 55/24

(0-85) 662-92-67 – redakcja

(0-85) 654-78-06 – sekretariat 

(0-85) 653-13-03 – dzia³ handlowy – hurt

(0-85) 654-78-35 – sklep fi rmowy „Talizman” – detal

Wiêcej informacji znajdziesz na portalu 

WWW.PSYCHOTRONIKA.PL

Printed in Poland



Spis treściSpis treści

Od autora ............................................................................................9 
     Pisownia i terminologia .............................................................10
Wstêp ...............................................................................................11 

Czêœæ I. 
Tarot – historia, legenda, symbolika .........................................25
Wprowadzenie – struktura Tarota..................................................27
Tarot legendowy i historyczny .........................................................31
     Geneza Tarota.............................................................................31
     Historyczne hipotezy Ÿróde³ Tarota ..........................................34
     Mityczne korzenie Tarota ..........................................................40
Tarot mitologiczny i symboliczny ....................................................47
     Wielkie Arkana ..........................................................................47
     Minor Arkana – tarotowe ¿ywio³y ............................................72
Tarot hermetyczny i alchemiczny....................................................77
Tarot okultystyczny i ezoteryczny ...................................................83

Czêœæ II. 
Tarot – wyrocznia, predykcja, dywinacja i fenomenologia 
wró¿by .............................................................................................99
Typologia systemów wró¿ebnych................................................. 101
Numinosum wró¿ebne.................................................................. 107



6

Unus mundus – dywinacyjna gnoza Tarota ................................ 113
Przyczynowoœæ a synchronicznoœæ akauzalna ............................ 121
     Dywinacja i poznanie.............................................................. 121
     Zasada przyczynowoœci a zjawiska akauzalne ..................... 123
     Synchronicznoœæ i prawo serii. .............................................. 126
Pole morfogenetyczne ................................................................... 129
Chaos a rzeczywistoœæ holografi czna........................................... 135
     Chaos a nieoznaczonoœæ......................................................... 135
     Holografi a dywinacji ............................................................... 137
Czas mitologiczny, cykle kosmiczne i etapy przemian 

w Tarocie.................................................................................. 141
Psychologiczne i psychoterapeutyczne aspekty procesu 

dywinacji.................................................................................. 149

Czêœæ III. 
Tarotowa wyrocznia – sztuka i praktyka .............................. 157
Tarot misteryjny i wró¿ebny ......................................................... 159
     Wstêp do fenomenologii dywinacji ....................................... 159
     Etapy stawiania tarotowej wyroczni ...................................... 162
Dywinacyjne znaczenie kart Tarota.. ........................................... 165
     Major Arkana .......................................................................... 165
     Minor Arkana.......................................................................... 170
      Bu³awy.............................................................................. 170
      Kielichy............................................................................. 173
      Miecze .............................................................................. 176
      Denary .............................................................................. 179
Systemy i uk³ady ........................................................................... 183
Spotkanie z Tarotem...................................................................... 187

Zakoñczenie ................................................................................... 195
Bibliografi a. .................................................................................... 197
Przypisy .......................................................................................... 203



7

Autor chce z³o¿yæ serdeczne podziêkowania 

za intelektualną stymulacjê dla:

dr. Wies³awa Batora 

– naukowego promotora niniejszej pracy,

dr Ma³gorzaty Sachy 

za cenne uwagi i fascynujące rozmowy o ezoteryce. 

Dziêkujê równie¿ Ani za duchową pomoc i wsparcie. 



8



9

Od autoraOd autora

P     rzygotowując siê do pisania niniejszej pracy konieczne 
 by³o sporządzenie przeglądu najwa¿niejszych Ÿróde³
 w jêzyku polskim. Wbrew pozorom na temat Tarota 

nie ukaza³o siê w Polsce zbyt wiele interesujących i godnych uwagi 
prac. Zdecydowana wiêkszoœæ publikacji koncentruje siê na aspek-
cie czysto wró¿ebnym, nie wnosząc niczego nowego do badañ nad 
ezoteryczną doktryną i dziejami Tarota. 

Podstawowymi Ÿród³ami w jêzyku polskim pozostają prace pierw-
szych po wojnie badaczy, którzy g³êboko i powa¿nie zajêli siê dziejami 
i mistyczną stroną Tarota, jakimi są publikacje J. W. Suligi i R. Prinke 
(patrz bibliografi a) oraz niewielka pozycja autora podpisującego siê 
pseudonimem Odyseusz – „Ksią¿ka o Taroku”. Najwa¿niejszym 
Ÿród³em w œwiatowej literaturze przedmiotu, z którego czêsto korzy-
sta³em, jest fundamentalna praca Stuarta Kaplana, czterotomowa 
„Encyclopedia of Tarot”. Kaplan jest wnikliwym badaczem dziejów 
kart, zajmującym siê rozwojem ikonografi i, symboliki i mitologii Ta-
rota, wyk³adowcą na Uniwersytecie Stamforda i Sorbonie. Do wa¿-
nych pozycji z literatury œwiatowej, z których korzysta³em w niniejszej 
pracy, nale¿ą równie¿ opracowania A. Douglasa, klasyczne dzie³a 
Léviego, Papusa, White’a, a w aspekcie wró¿ebnym jedna z najlep-
szych tego typu prac z historii, jakim jest dwutomowa „A Book of 
Tarot” Rachel Pollack. Interesujące są równie¿ prace inspirowane 
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nurtem antropologicznym i szamanizmem (N. Drury, W. JóŸwiak). 
Na temat Tarota ukaza³o siê te¿ kilka esejów, w tym jeszcze w latach 
osiemdziesiątych B. Pawêskiej „Tarot – droga ku mandali” w „Pi-
œmie literacko-artystycznym”, wspó³czeœnie zaœ teksty J. Prokopiuka, 
W. JóŸwiaka. Niestety, nie ukaza³y siê w Polsce niezwykle wa¿ne dla 
dziejów Tarota ksią¿ki Aleistera Crowleya, Sallie Nichols, Roberta 
Wanga, Roberta Place’a i innych. 

PISOWNIA I TERMINOLOGIA

S³owo „Tarot” jest w niniejszej pracy pisane du¿ą literą, ponie-
wa¿ jest u¿ywane jako nazwa w³asna. W literaturze spotkaæ mo¿na 
zarówno pisowniê s³owa „Tarot” ma³ą (podobnie jak astrologia, nu-
merologia, runy), jak i du¿ą literą, jako pojêcie, system lub Ÿród³o 
literackie (np. Kaba³a, I-cing). W cytatach zastosowa³em oryginalną 
pisowniê s³owa „Tarot”, stąd niekiedy jest ona pisana ma³ą a czasem 
du¿ą literą (tak jak w oryginale). 

Pisownia terminów chiñskich: I-cing – Ksiêga Przemian (Yijing), 
oraz pojêcia in i jang (yang) wzorowana jest na transkrypcji zastoso-
wanej w polskim wydaniu „Ksiêgi Przemian” autorstwa R. Wilhel-
ma (patrz bibliografi a) ze wzglêdu na popularnoœæ u¿ywanej formy 
zapisu w polskiej literaturze „Ksiêgi Przemian” jako „I-cing”.
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Tarot okultystyczny Tarot okultystyczny 
i ezoterycznyi ezoteryczny

E zoteryczna doktryna Tarota narodzi³a siê wraz z „przebu-
 dzeniem” wolnomularskim, które mia³o miejsce w XVIII
 wieku – w okresie bujnego rozkwitu ló¿ masoñskich – to 

wtedy Tarot zosta³ ponownie „odkryty”. Sta³o siê to za sprawą 
francuskich okultystów zgromadzonych w zakonie martynistów, 
którego za³o¿ycielem i animatorem by³ Louis Claude Saint-Martin 
i Jaim Martinez de Pasquallini – uczeñ Emmanuela Swedenbor-
ga. Cz³onkami martynistów byli miêdzy innymi s³ynny szarlatan 
Giuseppe Balsamo, podający siê za hrabiego Allesandro Caligostro 
i barwna, tajemnicza postaæ – awanturnik hrabia Saitn-Germain, 
który twierdzi³, ¿e jest odkrywcą kamienia fi lozofi cznego, ¿e jest 
¯ydem Wiecznym Tu³aczem i dziêki wyprodukowanej przez siebie 
herbacie d³ugowiecznoœci ¿yje ju¿ od dwóch tysiêcy lat. Saitn-
Germain chwali³ siê swoją znajomoœcią z Pi³atem, wspominając 
o d³ugich dysputach fi lozofi cznych prowadzonych z Chrystusem. 
To w³aœnie postaæ hrabiego Saint-Germaina zosta³a uwieczniona 
w noweli Puszkina „Dama pikowa”151. 

Prawdziwym twórcą okultystycznej doktryny Tarota jest Antoine 
Court de Gebelin, o którym by³a ju¿ mowa (p. 1.2.3 „Mityczne ko-
rzenie Tarota”), którego zaœ koncepcja Tarota opisana w „Le Monde 
Primitif” jako pozostawionym przez egipskich kap³anów œwiadectwie 
œwiata prymitywnego – czasów pierwotnego z³otego wieku, sta³a 
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siê punktem odniesienia dla póŸniejszych okultystów. Wa¿ną rolê 
w tworzeniu siê systemu de Gebelina odegra³ hrabia de M., którym 
najprawdopodobniej by³ hrabia Louis de Fayolle – i to on jest twórcą 
spekulacji na temat Ÿród³os³owia pojêcia tarot, które wywodzi³ ze 
staroegipskich s³ów Ta Rosh, a co zaœ ma byæ inną formą imienia 
boga Thota. Tarot jest zatem – wg hrabiego de M. – tajemną ksiêgą 
Thota. Ksiêga ta mia³a byæ przeniesiona do Europy przez hiszpañ-
skich Maurów, a nastêpnie do Niemiec przez Karola Wielkiego. 
Twierdzenia hrabiego de M. o egipskich korzeniach s³owa tarot 
i jego twórcy, którym mia³ byæ Thot, nie znalaz³y jednak ¿adnego 
zrozumienia u egiptologów, wiêc egipskie koncepcje hrabiego de M. 
pozosta³y czêœcią ezoterycznej legendy Tarota152.

Teorie de Gebelina podchwyci³ i rozpowszechni³ zainspirowany 
dzie³em twórcy Œwiata Prymitywnego, podający siê za perskiego 
maga, paryski nauczyciel, perukarz i fryzjer – Alliette (1770–1791), 
który przybra³ pseudonim Etteilla, tworząc go od swojego nazwiska 
pisanego od koñca. Etteilla w odró¿nieniu od de Gebelina – badacza 
i analityka, by³ praktykiem, aktywnym wró¿bitą i okultystą, upra-
wiającym magiê, twórcą talizmanów, horoskopów i przepowiedni. 
Spotkanie z de Gebelinem by³o dla niego jednoczeœnie wtajemni-
czeniem w ezoteryzm Tarota, jednak w odró¿nieniu od de Gebelina, 
Etteilla zajmowa³ siê te¿ zwyk³ymi kartami i stosowa³ w praktyce 
nie tylko Tarota Marsylskiego, tak jak Gebelin, ale równie¿ wiele 
innych talii, a do tego stworzy³ kilka bardzo popularnych pasjan-
sów. Jego nazwisko sta³o siê g³oœne po opublikowaniu w latach 
1783–1875 dziewiêcioczêœciowego podrêcznika wró¿enia Tarotem, 
popularyzując jego metodê wzorowaną na bazie szko³y hrabiego de 
M. Etteilla powtórzy³ tezê Gebelina i hrabiego de M., ¿e Tarot jest 
tajemną ksiêgą Thota. Matematyczne i numerologiczne zaintereso-
wania Etteilli sk³oni³y go do szukania w Tarocie arytmozofi cznych 
związków miêdzy ekwiwalentami liczbowymi kart Tarota poprzez 
ró¿ne operacje matematyczne, w których szuka³ – niczym kabaliœci 
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– ukrytego porządku i tajemnych kodów153. Du¿ą zas³ugą Etteilli by³o 
stworzenie spójnego systemu wró¿ebnego, który po³ączy³ znaną mu 
ówczeœnie tajemną doktrynê Tarota z modyfi kacjami sztuki dywina-
cyjnej poprzez dodanie numerologicznych i astrologicznych symboli 
do kart, jak równie¿ zmieniając ich nazwy i kolejnoœæ, co jednak¿e 
doprowadzi³o do du¿ego zamieszania związanego z rzeczywistym 
porządkiem i sensem znaczeniowym zaprojektowanych przez niego 
kart Tarota. Uwzglêdni³ on równie¿ w sztuce wró¿biarskiej pozycjê 
karty zwracając uwagê na fakt, ¿e karta w pozycji odwróconej ma 
inne znaczenie ni¿ w pozycji normalnej. Etteilla by³ twórcą kilkuna-
stu bardzo popularnych talii Tarota, a jego wk³adem w ezoteryczną 
doktrynê Tarota by³o przyporządkowanie siedmiu kartom Major 
Arkanów siedem dni stworzenia œwiata przez Boga154. Jednak 
wspó³czeœnie znane talie Tarota przypisywane Etteilli w rzeczywi-
stoœci mog³y nie byæ jego autorstwa, gdy¿ po jego œmierci zaginê³o 
wszystko, co by³o związane z jego pracą i twórczoœcią155. 

Osobą, która najprawdopodobniej pozyska³a zaginione karty 
Etteilli, by³a s³ynna paryska wró¿ka madame Marie-Anne Lenor-
mand, która by³a osobistą doradczynią cesarzowej Józefi ny i ponoæ 
stawia³a wró¿by Napoleonowi Bonaparte. Legenda g³osi, ¿e ostrze-
ga³a cesarza Bonaparte przed wojną z Rosją. Jednak traktowa³a 
ona Tarota instrumentalnie, nie przywiązując wiêkszego znaczenia 
do ezoterycznej wiedzy. Wiadomo jedynie, ¿e stosowa³a ona jedną 
z „egipskich” wersji Tarota Etteilli156.

Kluczową postacią XIX-wiecznego okultyzmu by³a osoba Alphon-
sa Louisa Constanta, znanego bardziej jako Eliphas Lévi (hebrajskie 
t³umaczenie jego francuskiego nazwiska). Jest on autorem g³oœnych, 
wielokrotnie publikowanych a¿ po czasy wspó³czesne podrêczni-
ków magii, m.in. „Dogme de la haute magie” i „Rituel de la haute 
magie”157 z 1856 r., „Historie de la magie”158 z 1860 i kolejne: „La 
Clef des grands mysteriés” (1861) i „La science des espirits” (1865). 
Źród³em sukcesu Léviego by³o to, ¿e pisa³ otwarcie o rzeczach do 
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tej pory zazdroœnie strze¿onych, bez skrywania czegokolwiek, bez 
koniecznoœci wtajemniczania siê w zawi³e, dziwne i podejrzane 
magiczne misteria, bez potrzeby wstêpowania do tajnych stowarzy-
szeñ wolnomularskich i hermetycznych zakonów. Niedosz³y ksiądz, 
b³yskotliwy publicysta, malarz i ilustrator znalaz³ skuteczną metodê 
pisania o rzeczach do tej pory skrzêtnie ukrywanych. W 1854 bê-
dąc w Anglii nawiąza³ wiele kontaktów z tamtejszymi œrodowiskami 
okultystycznymi i to w³aœnie po powrocie z wyspy zaczą³ z sukcesem 
pisaæ o magii. 

Jego pisarstwo odegra³o kluczową rolê w tworzeniu siê XIX- 
i XX-wiecznego nowoczesnego okultyzmu, a sam Lévi w swej 
twórczoœci inspirowa³ siê renesansową neoplatoñską magią, tradycją 
kabalistyczną, hermetyzmem, alchemią i astrologią159. W 1861 roku 
Lévi spotka³ siê w Pary¿u z angielskim przedstawicielem zakonu 
ró¿okrzy¿owców Kennethem Mackenziem, któremu przekaza³ swoją 
wersjê talii kart Tarota. Jak twierdzi jego uczeñ Christopher McIn-
thosh, karty te zaginê³y, ale odegra³y wielką rolê w dalszym rozwoju 
tajemnej doktryny Tarota160. Postacią, która mocno wp³ynê³a na 
tworzenie siê systemu Léviego, by³ polski okultysta i mistyk hrabia 
Józef Maria Hoene-Wroñski. Poœrednio zatem Lévi móg³ mieæ du¿y 
wp³yw na schy³kową fazê polskiego romantyzmu, z którego przed-
stawicielami Hoene-Wroñski mia³ liczne kontakty.

Tarot, jego symbolika, misterium i magia g³êboko przenikają 
twórczoœæ Léviego. Ksią¿ka „Rytua³ Wysokiej Magii” jest podzielo-
na na XXII rozdzia³y, których osnową są karty Tarota i to na bazie 
uk³adu Wielkich Wtajemniczeñ powstaje system Léviego. Wielki 
Mag ujawnia, ¿e kabalistyczny tarotowy klucz jest obecny nawet 
w Apokalipsie Janowej, która sk³ada siê z XXII rozdzia³ów, dopatru-
jąc siê w apokaliptycznych obrazach związków z kartami Tarota161. 
Gebelin i Etteilla uwa¿ali, ¿e Tarot wywodzi siê z Egiptu, budując 
romantyczną legendê o tym, ¿e wiedzê tê zabra³ egipskim kap³anom 
Moj¿esz, a by³a nią s³ynna Ksiêga Thota. Dlatego by³ on tak zaciekle 
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œcigany przez faraona i jego kap³anów – w³aœnie za wykradzenie 
hermetycznych tajemnic. Lévi twierdzi, ¿e Etteilla w wielu kwestiach 
mocno siê myli, kwestionując przy okazji jego kompetencje, wiedzê 
i uczciwoœæ, oskar¿ając Etteillê o chêæ przyw³aszczenia sobie autor-
stwa ponownego odkrycia i wyjaœnienia tajemnic i klucza do Tarota. 
Przy tym nieskromnie dodaje: dziwnym trafem myœmy w³aœnie ten 
klucz wszystkich dogmatów i wszystkich fi lozofi i starego œwiata od-
naleŸli w stanie nieuszkodzonym, jako rzecz zupe³nie nierozpoznaną 
przez niewtajemniczonych162. Lévi w swym dziele przekonuje, ¿e 
dwadzieœcia dwie karty (klucze) Tarota są dwudziestoma dwoma 
kartami pierwotnego kabalistycznego alfabetu. Tarot jest prawdzi-
wą maszyną fi lozofi czną, która chroni ducha przed b³ądzeniem po 
bezdro¿ach, a równoczeœnie pozostawia mu ca³ą inicjatywê i ca³ą 
jego wolnoœæ. Karty te są matematyką stosowaną do Absolutu. Są 
one tym, co ludzki geniusz pozna³ jako najwa¿niejsze, najprostsze, 
najdoskonalsze ze wszystkiego163. W swoim systemie Lévi powo³uje 
siê na Saint-Martina, Postela, Paracelsusa, Rajmundusa Lullusa. 
Zadziwiające jest równie¿ to, ¿e Lévi – niedosz³y ksiądz – ca³y czas 
uwa¿a³ siê za prawowiernego syna Koœcio³a twierdząc: nasza ksią¿ka 
jest ksią¿ką katolicką i je¿eli objawienia, które są w niej zawarte, 
mia³yby zaniepokoiæ sumienie prostaczków, to pocieszamy siê tylko 
tym, ¿e tacy tej ksią¿ki nie bêdą czytali164. Tarot – wed³ug niego 
– wywodzi siê z tradycji kabalistycznej, a alfabet Ksiêgi Thota jest 
tylko poœrednio orygina³em znanego nam Tarota i wed³ug Léviego 
siêga co najwy¿ej czasów Karola VII, gdy¿ to z tych czasów mia³yby 
siê wywodziæ postaci umieszczone w Major Arkanach165. 

Nastêpca Léviego – Paul Christian, początkowo zajmujący siê 
wy³ącznie astrologią, rozwija³ myœl swego mistrza wdra¿ając siê 
w arkana kabalistyki i Tarota. Napisa³ g³oœną zbeletryzowaną wersjê 
inicjacji tarotowej, w którą wtajemniczony mia³ byæ sam Napoleon. 
Kluczem do niej by³a symboliczna wizja Ró¿anego Krzy¿a o dzie-
siêciu krêgach p³atków, z których ostatni krąg mia³ tych p³atków 
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siedemdziesiąt osiem, czyli tyle, ile jest kart w talii Tarota, dodając 
do tego symbolikê ró¿okrzy¿ową egipskiego alfabetu hieratycznego 
z oznaczeniami trzech œwiatów: Boskiego, Intelektualnego i Fizycz-
nego, który to porządek pojawia³ siê równie¿ w rycie wolnomular-
skim. Jednak¿e Paul Christian dokona³ wyjątkowej mistyfi kacji 
powo³ując siê na traktat Jamblicha, w którym rzekomo mia³ byæ 
opis wtajemniczenia egipskiego dokonywanego w piramidzie po-
przez wprowadzanie wtajemniczanego po siedemdziesiêciu oœmiu 
(liczba kart Tarota) stopniach do sali, gdzie znajdowaæ siê mia³y 
dwadzieœcia dwa freski przedstawiające Wielkie Arkana Tarota166. 

Kolejnym wa¿nym etapem tworzenia siê okultystycznej tradycji 
Tarota by³o powstanie w 1888 roku Kabalistycznego Zakonu Ró¿a-
nego Krzy¿a, którego ojcem by³ Stanislas de Guaita (1861–1897), 
który swoje krótkie ¿ycie zakoñczy³ przedawkowaniem narkotyków. 
Ten¿e wraz ze swoim uczniem, którym by³ Oswald Wirth – szwaj-
carski okultysta, mason, cz³onek Towarzystwa Teozofi cznego za³o-
¿onego przez madame B³awatską – opracowa³ nową, wzorowaną na 
wskazówkach Léviego taliê Tarota167. Novum to polega³o na odejœciu 
od bardzo popularnych, ale b³êdnych wzorów Etteilli, którego karty 
by³y u¿ywane niemal wy³ącznie do wró¿enia. Dopiero Tarot Guaity 
i Wirtha objawi³ g³êbszy, ezoteryczny wymiar systemu168. I choæ 
nie jest znana ¿adna talia Tarota zaprojektowana przez Léviego, to 
jednak jego myœl zosta³a przekazana w³aœnie przez Guaitê i Wirtha 
w taliach Tarota przez nich sygnowanych. I to w³aœnie ta trójka: 
Lévi, Guaita i Wirth rozpoczê³a nowy rozdzia³ historii francuskiego 
ezoteryzmu związanego z Tarotem. 

Prze³om XIX i XX w. we francuskim okultyzmie zaznaczy³ siê 
mocno w osobie Gérarda Encausse’a, który przybra³ pseudonim 
Papus (1865–1916). Sta³ siê on g³ówną postacią Zakonu Ró¿anego 
Krzy¿a i Towarzystwa Teozofi cznego, ale równoczeœnie stworzy³ no-
wą organizacjê – zakon martynistów, która by³a nowym wcieleniem 
stowarzyszenia o tej samej nazwie z koñca XVIII w. Organizacja ta 
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dzia³a³a niezwykle prê¿nie równie¿ na terenie Polski i Rosji, a jej 
przedstawicielem na Wschód by³ Czes³aw Czyñski169. Pracą, która 
przynios³a Papusowi s³awê i miano wielkiego znawcy okultyzmu, 
sta³a siê ksią¿ka „The Tarot of the Bohemians” (Tarot Cyganów) 
z 1889 roku. W istocie pozycja ta pisana w niezwykle zawi³y sposób, 
oparta na numerologicznych spekulacjach na bazie kabalistycznego 
Tetragrammatonu, jest powtórzeniem tez jego poprzedników i mi-
strzów: Léviego, Guaity i Wirtha o egipskich korzeniach Tarota, jego 
związkach z Cyganami, kontynuującymi jego romantyczną legendê. 
Cyganie mają ksiêgê, która zapewni³a im mo¿liwoœæ zdobywania 
œrodków utrzymania za pomocą przepowiadania przysz³oœci; jed-
noczeœnie by³a ona bezustannym Ÿród³em rozrywki, gdy¿ pozwala³a 
uprawiaæ hazard. Tak, Tarot – gra karciana Cyganów – jest Biblią 
nad Bibliami. Jest to ksiêga Thota Hermesa Trismegistosa, ksiêga 
Adama, ksiêga pierwotnego Objawienia staro¿ytnych cywilizacji170. 
Papus pope³nia stare b³êdy francuskich okultystów stawiając fanta-
styczne tezy o tym, i¿ bez ¿adnej wątpliwoœci Tarota stosowali egipscy 
kap³ani i ¿e mia³ siê nim zajmowaæ ¿yjący w XIII w. Rajmundus 
Lullus. Jednak Papus mia³ niez³ą intuicjê w kwestii interpretacji 
uk³adów wró¿ebnych, zwracając uwagê na koniecznoœæ dokony-
wania syntetycznej analizy uk³adów dywinacyjnych171. I choæ czêœæ 
teoretyczna bazująca na kabalistycznej egzegezie wydaje siê byæ 
bardzo trudna w odbiorze, tak czêœæ wró¿ebna Tarota Cyganów 
wykazuje zadziwiającą prostotê i przejrzystoœæ. 

Najwa¿niejszy rozdzia³ dziejów ezoterycznej doktryny Tarota 
zosta³ napisany przez najg³oœniejszą organizacjê okultystyczną 
ostatnich stu lat – przez Hermetyczny Zakon Z³otego Œwitu, które-
go burzliwe dzieje ogniskowa³y uwagê badaczy ezoteryzmu przez 
kilkadziesiąt lat. Organizacja ta w znaczący sposób wp³ynê³a na 
wspó³czesny zachodni okultyzm na obszarze anglosaskim czerpiąc 
obfi cie z obszernego rezerwuaru wiedzy tajemnej wielu religii i kul-
tur Wschodu i Zachodu. Jego cz³onkami byli m.in. Aleister Crow-
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ley, Dione Fortune, Artur Edward White, Moina Bergson – siostra 
znanego fi lozofa Henryka Bergsona, przysz³y laureat Literackiej 
Nagrody Nobla zauroczony celtyckimi legendami poeta William 
Buttler Yeats172. 

Zakon za³o¿ony zosta³ w 1888 roku w Anglii (wczeœniejsza tra-
dycja obejmowa³a niemal wy³ącznie Francjê) przez Williama Wynna 
Wescotta. Twierdzi³ on, ¿e Lévi, Christian i Papus – byæ mo¿e celowo 
– podawali b³êdną hierarchiê kart Tarota, a prawdziwy porządek zna-
ny by³ wy³ącznie wtajemniczonym, który zosta³ objawiony w starym 
zaszyfrowanym rêkopisie zwanym „Cypher Manuscript”. Tekst ten 
sta³ siê manifestem za³o¿ycielskim Zakonu Z³otego Brzasku. Cz³on-
kami-za³o¿ycielami zakonu byli równie¿ cz³onkowie Stowarzyszenia 
Ró¿okrzy¿owców Robert Woodman i Samuel Lidell Mathers, który 
przybra³ przydomek MacGregor Mathers – przysz³y autokratyczny 
przywódca zakonu173.

Brytyjski okultyzm poszed³ w innym kierunku ni¿ francuski, 
który kostniejąc, cytując siê nawzajem poprzez swoich epigonów, 
powtarzając te same b³êdy, tworząc mistyfi kacje i fantazje sta³ siê 
w rzeczy samej bezp³odny. Trzej angielscy ró¿okrzy¿owcy inicjując 
powstanie Zakonu Z³otego Œwitu podjêli energiczne dzia³ania w sfe-
rze badañ nad dziejami wiedzy tajemnej, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem Tarota. Mathers w 1888 publikuje broszurê poœwiêconą 
wró¿ebnej metodzie Tarota, powtarzając niektóre kontrowersyjne 
tezy francuskich okultystów, ale do³ączając do znanej doktryny 
tarotowej nowe elementy. 

Przywódcy Z³otego Œwitu podjêli siê ambitnego zadania, jakim 
by³a próba po³ączenia wszystkich tradycji okultystycznych w jeden 
wielki system. W ich programie Tarot sta³ siê g³ównym punktem 
odniesienia dla innych tradycji magicznych i ezoterycznych. By³ 
zarazem jednym z najwa¿niejszych elementów tworzonej przez 
nich teorii. Za³o¿yciele zakonu powiązali Tarota z fi lozofi ą kabali-
styczną, w szczególnoœci z mistyczną nauką o Bo¿ym objawieniu, 
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które zosta³o zakodowane w ezoterycznej wyk³adni Drzewa ̄ ycia174. 
Filozofi czne spekulacje nad Drzewem ̄ ycia to podstawa mistycznej 
nauki ¿ydowskiej, której osią jest dziesiêæ aspektów Boga, zwanych 
sefi rotami, po³ączonych miêdzy sobą trzydziestoma dwoma œcie¿-
kami (32 wiersze Ksiêgi Rodzaju) i dwudziestoma dwoma Fun-
damentalnymi Znakami (22 litery alfabetu hebrajskiego, zarazem 
liczba liter kombinacji zapisu Bo¿ego imienia JHWH w sefi rotach). 
Sefi roty są u³o¿one w trzech kolumnach: lewej ¿eñskiej, prawej mê-
skiej i œrodkowej – równowa¿ącej obie polaryzacje175. 

Z³oty Œwit wypracowa³ równie¿ ciekawą metodê pracy z kartami, 
zwaną scrying176, zbli¿oną do wschodnich technik wizualizacyjnych, 
medytacji nad hinduistycznymi jantrami, buddyjskimi mandalami 
lub prawos³awną ikoną, która polega³a na wpatrywaniu siê adepta 
w karty, odtwarzaniu ich w wyobraŸni poprzez o¿ywienie przedsta-
wionych postaci, scen, obiektów i aktywne uczestnictwo w tym, co 
uczeñ tam ujrzy i czego tam doœwiadczy, które to techniki mocno 
przypomina³y tantryczne rytua³y pobudzania energii kundalini 
w czakrze koœci ogonowej muladharze177.

 Postacią związaną z Hermetycznym Zakonem Z³otego Œwitu, 
a zarazem osobą, która odegra³a kluczową rolê w tworzeniu siê 
ezoterycznej doktryny Tarota, by³ Artur Edward White. Œmia³o 
mo¿emy go nazywaæ najwiêkszym reformatorem Tarota, gdy¿ 
dokona³ on zmian w ikonografi i i symbolice kart o znaczeniu dla 
Tarota fundamentalnym. A. E. White mocno siê ró¿ni³ od innych 
cz³onków Golden Down, gdy¿ przywiązywa³ du¿ą wagê do faktów, 
poprawnoœci myœlenia i starannie bada³ Ÿród³a. Nie podoba³a mu siê 
równie¿ autorytarna metoda sprawowania w³adzy przez Mathersa, 
wiêc dzia³a³ niejako na w³asną rêkê. 

White po przeanalizowaniu pism Léviego, Guaity i Papusa podda³ 
mia¿d¿ącej krytyce wiêkszoœæ teorii o pochodzeniu Tarota, zw³aszcza 
odrzuci³ koncepcjê o egipskich, cygañskich, chiñskich i indyjskich 
korzeniach Tarota wykazując ra¿ące b³êdy w myœleniu i dowodzeniu 
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u swoich poprzedników. Swoje przemyœlenia, wnioski i koncepcjê 
nowego systemu zawar³ w lapidarnej, ale fundamentalnej dla dzie-
jów Tarota ksią¿ce z 1910 roku „The pictoral key of the Tarot”178. 

TrzeŸwy i analityczny umys³ A. E. White’a kaza³ mu z du¿o wiêk-
szą ostro¿noœcią traktowaæ rewelacje na temat niezwyk³ych ukrytych 
znaczeñ zawartych w Tarocie. Twierdzi³, ¿e nie ma sensu doszuki-
waæ siê w tych kartach tajemniczych spisków, ukrytych przekazów 
i zakodowanych szyfrów umieszczonych przez jakieœ tajne zakony, 
lecz ¿e nale¿y przede wszystkim badaæ symbolikê i jej mitologiê, 
gdy¿ w nich jest zawarta istota Tarota179. 

Z³oty Œwit pod przywództwem Mathersa i mającego w stowarzysze-
niu wiele do powiedzenia White’a dokona³ kilku niezwykle wa¿nych 
modyfi kacji w uk³adzie, symbolice i hierarchii kart Tarota. Kartê nr 
VIII – Sprawiedliwoœæ zamieniono miejscami z kartą nr XI – Moc, ar-
gumentując to powrotem do naturalnego porządku, gdy¿ karcie Spra-
wiedliwoœæ patronuje znak Zodiaku Wagi, Mocy zaœ znak Lwa, wiêc 
odwrotnie ni¿ ma to miejsce w Zodiaku, gdzie Lew jest przed Wagą. 
Karta G³upiec z numerem 0 – ustawiona przez Etteillê i Léviego na 21. 
i 22. miejscu w uk³adzie Wielkich Wtajemniczeñ – zosta³a przeniesiona 
na swoją „naturalną” pozycjê, czyli na początek talii. Zasadnicze zmiany 
nastąpi³y równie¿ na polu ikonografi cznym talii do³ączonej do „Obraz-
kowego Klucza do Tarota”, która wydawana do chwili obecnej przez 
wydawnictwo Rider Company nazywana jest Tarotem Ridera-White. 

Do czasów Tarota Ridera-White ikonografi a Tarota ogranicza³a 
siê w zasadzie wy³ącznie do 22 kart Wielkich Wtajemniczeñ, a karty 
fi guralne Minor Arkanów (giermek, rycerz, królowa i król) w zasa-
dzie nie wykazywa³y tendencji innowacyjnych. Pokazywa³y bowiem 
tradycyjnie ¿ywio³ (Bu³awy, Kielichy, Miecze i Denary) i jego wartoœæ 
numeryczną. Np. jeœli karta przedstawia³a 10 Mieczy, to na karcie 
tej by³o po prostu narysowanych dziesiêæ mieczy i tak siê dzia³o ze 
wszystkimi innymi blotkami Minor Arkanów. White dokona³ rzeczy, 
której nikt wczeœniej przez blisko piêæset lat nie uczyni³, zobrazowa³ 
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bowiem wszystkie siedemdziesiąt osiem kart. Dodatkowo obrazy te 
w symbolicznej, niekiedy sfabularyzowanej formie, wizualizowa³y 
swoje znaczenie interpretacyjne. Stąd 10 Mieczy w Tarocie White’a 
pokazuje przebitą dziesiêcioma mieczami postaæ, co jest zgodne 
z interpretacyjnym opisem tej karty180. Symbolika tych kart zosta³a 
wzbogacona o element emocji, uczuæ, namiêtnoœci, o dramaturgiê 
i ¿ywio³owoœæ, której brakowa³o poprzednim, niekiedy zbyt mocno 
taplającym siê w pseudookultystycznym b³ocie taliom Etteilli i Wir-
tha przy zachowaniu oszczêdnej formy i rezygnacji z nadmiernie 
rozbudowanego hermetycznego i magicznego entourage. 

Kluczem do wielkiego sukcesu Tarota White’a by³a jego strona 
plastyczna i ilustratorska oraz postaæ prawdziwego autora tych 
kart: równie barwnej – jak pozosta³e – osobowoœci, cz³onkini Z³o-
tego Œwitu urodzonej w znaku Wodnika Pameli Coleman Smith 
(1878–1951). 

Autorka najbardziej popularnej talii Tarota ostatnich stu lat 
wychowa³a siê w rodzinie, w której tradycje okultystyczne by³y 
d³ugie i bogate, a gdzie zainteresowania mistycyzmem i wiedzą 
tajemną mocno ³ączy³y siê z pasjami artystycznymi, zw³aszcza 
z malarstwem181. Liczne podró¿e Pameli Coleman Smith (Jamajka, 
Nowy Jork, Londyn), obszerne zainteresowania artystyczne sztuką 
japoñską, czarną kulturą Jamajki, muzyczne, baletowe i teatralne 
inspiracje oraz praca ilustratorska w nowojorskich czasopismach, 
takich jak New York Herald, przynios³y jej wiele sukcesów w sferze 
sztuki u¿ytkowej, zw³aszcza jako autorce rysunków do ksią¿ek dla 
dzieci182. W 1899 roku wróci³a do Anglii, gdzie nawiązuje kontakty 
z Williamem Buttlerem Yeatsem – przysz³ym laureatem Literackiej 
Nagrody Nobla, jedną z g³ównych postaci Z³otego Œwitu, a póŸniej 
z samym Arturem Whitem, pod którego kierownictwem i pod wp³y-
wem jego inspiracji stworzy³a s³ynną taliê Tarota. Okaza³o siê, ¿e 
to w³aœnie „obrazkowy” Tarot znajduje najwiêksze uznanie i jest 
najchêtniej nabywany, nie zaœ przesycone wątpliwej jakoœci ezote-
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ryzmem wersje poprzedników. Tarot Ridera-White’a, jego grafi czny 
i plastyczny kierunek zainicjowany przez Pamelê Coleman Smith 
sta³ siê w pewnym sensie standardem, do którego odwo³ują siê 
w zasadzie wszyscy wspó³czeœni autorzy kart Tarota.

Nie do koñca wyjaœnioną historią jest kwestia Tarota Sola-
Busca inspirowanego talią Mantegny z po³owy XV wieku, wyko-
nanego techniką metalorytniczą. Talii tej nikt nie widzia³ na oczy, 
gdy¿ znane są jedynie jej fotografi e z 1934 roku wykonane przez 
specjalizującego siê w renesansowej sztuce w³oskiej dziennikarza 
A. M. Hinda, któremu udostêpnili te karty przedstawiciele rodziny 
Sola. Niestety, karty te zaginê³y w trakcie bombardowañ Mediolanu 
w czasie II wojny œwiatowej. Talia ta mog³a byæ jeszcze starsza ni¿ 
Tarot Viscontich-Sforzów, wiêc Tarot ten, gdyby ocala³, sta³by siê 
prze³omem w badaniach nad jego historią, gdy¿ móg³ byæ pierwszą 
znaną talią Tarota183. Rzeczą zdumiewającą są uderzające podo-
bieñstwa kilkunastu kart ze sfotografowanej talii Sola-Busca i kart 
Colemana-Smitha & A. E. White’a, np. G³upca, 3, 8 i 10 Mieczy, 
Królowej Kielichów i innych184. Hind karty te sfotografowa³ dopiero 
w 1934 roku, 25 lat po wydrukowaniu talii Ridera-White’a. Nie ma 
¿adnych dowodów na wczeœniejsze kontakty Pameli Coleman i A. 
E. White’a z rodziną Sola. Ma³o prawdopodobne jest równie¿ to, by 
rodzina ta dokona³a plagiatu kart White’a, gdy¿ talia kart Sola-Bu-
sca ma specyfi czne cechy wykonania jej skomplikowaną i ¿mudną 
techniką metalorytniczą oraz zawiera elementy i strukturê kart Man-
tegny i minchiate, co oznacza³oby, ¿e ewentualny fa³szerz musia³by 
dysponowaæ niezwykle z³o¿oną wiedzą o historii kart i jej symbolice. 
Mo¿liwe zatem, ¿e – jak przypuszcza J. W. Suliga – cz³onkom Z³otego 
Œwitu dziêki u¿ywanym przez nich szamañskim technikom uda³o 
siê przypadkowo zwizualizowaæ ukryte karty Sola-Busca – byæ mo¿e 
pierwowzór kart Tarota185. 

Nie sposób w tym miejscu nie powiedzieæ o jednej z najbardziej 
niezwyk³ych, a zarazem kontrowersyjnych postaci XX-wiecznego 
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okultyzmu, osobie, która sta³a siê niemal ikoną ezoterycznej kontr-
kultury i nonkonformizmu, jaką by³a postaæ Aleistera Crowleya, 
nies³usznie oskar¿anego o propagowanie kultu szatana, choæ on 
sam bardzo chêtnie siê do tego przyznawa³, wrêcz celebrując swoje 
dziwaczne upodobania. Aleister Crowley (1875–1947) początkowo 
by³ związany z niemieckim zakonem Ordo Templi Orientis, którego 
zainteresowania krą¿y³y wokó³ tantrycznych nurtów preferujących 
magiê seksualną jako Ÿród³o oœwiecenia186. OTO by³o jednak herme-
tycznym klubem, do którego ciągnê³y nazistowskie elity z NSDAP, 
SS i SA, zgromadzeni wokó³ organizacji tzw. Magów z Thule, stąd 
pewne przypuszczenia, ¿e ten ekscentryczny ezoteryk móg³ byæ 
niemieckim agentem. W 1904 roku Crowley wyda³ swój manifest 
okultystyczny „The Book of the Law” (Ksiêgê Praw), póŸniej zaœ 
jeszcze inne prace poœwiêcone magii rytualnej i ceremonialnej 
zdecydowanie bli¿sze mrocznym nurtom ezoteryki. 

Crowley odegra³ w Hermetycznym Zakonie Z³otego Œwitu zna-
czącą rolê, choæ swoim kontrowersyjnym zachowaniem i skandalami 
obyczajowymi (narkotyczne homoseksualne orgie oraz dionizyjskie 
misteria seksualne z udzia³em zwierząt) raczej przyspieszy³ rozpad 
organizacji, sam bêdąc mocno sk³ócony z wiêkszoœcią cz³onków 
Golden Dawn. System Crowleya by³ zbudowany na bazie kaba³y, 
gematrii i europejskiej magii z dodatkiem ezoterycznych nurtów 
wschodnich szkó³ tantrycznych i jogicznych. Wielka Bestia187 – jak 
go nazywali jego konserwatywni zajadli krytycy – mając wczeœniej 
du¿e doœwiadczenia we wró¿ebnym zastosowaniu I-cingu, bardzo 
szybko przyswoi³ sobie Tarota i w³ączy³ go w swój magiczny system. 
Wszak¿e Crowley swojego Tarota mocno zmieni³ przestawiając ko-
lejnoœæ niektórych kart Major Arkanów, zmieniając ich nazewnictwo 
i symbolikê, a swoje przemyœlenia związane z Tarotem zamieœci³ 
w s³ynnej, wydanej w zaledwie 200 egzemplarzach ksią¿ce „The Bo-
ok of Thot” z 1944 roku, ilustrowanej projektami kart stworzonymi 
przez jego uczennicê Friede Harris, które to projekty zosta³y wydane 
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w formie kart dopiero w 1971 roku i stanowią jedną z najbardziej 
znanych XX-wiecznych talii Tarota188. Zakon oburzony ujawnieniem 
tajemnic Tarota usuną³ swego krnąbrnego cz³onka, co zaowocowa³o 
powstaniem nowej ga³êzi Ordo Templi Orientis w Anglii, póŸniej 
samodzielnej organizacji Argentinum Astrum – Zakonu Srebrnej 
Gwiazdy189.

Barwne ¿ycie, aura skandali obyczajowych, religijne wolnomy-
œlicielstwo i mroczne inklinacje okultystyczne dorobi³y Crowleyowi 
demoniczny wizerunek czarnego maga. Jednak da³o mu to ogromną 
popularnoœæ w krêgach zbuntowanej hipisowskiej bohemy czasów 
Flower Power i to w³aœnie jego twarz obok C. G. Junga, Herberta 
Wellsa, Karola Marksa i innych zdobi muzyczny album „Klub Sa-
motnych Serc Sier¿anta Peppera” zespo³u The Beatles.

Jeden z ostatnich rozdzia³ów ezoterycznych dziejów Tarota zosta³ 
napisany przez Violet Mary Firth, znaną bardziej jako Dion Fortune 
(1891–1946). Posz³a ona w zupe³nie innym kierunku ni¿ jej zafascy-
nowani kabalistyczną spekulacją, rozp³ywający siê w okultystycznej 
dialektyce koledzy ze Z³otego Œwitu. Dion Fortune doceni³a znacze-
nie mistycznego, duchowego doœwiadczenia lekcewa¿onego przez 
iluminatów z Golden Dawn. Okultyzm dla Dion Fortune to nie tylko 
umys³, intelektualne dysputy poœwiêcone istocie symbolu, kaba³y, 
znaczenia kart Tarota. Sama mistyka grozi zagubieniem w mêtnym 
oceanie doznañ i odczuæ, do czego jest potrzebna znajomoœæ praw-
dziwych znaczeñ Drzewa ̄ ycia. Zrozumia³a, ¿e wielu ludzi zrazi³o siê 
do kaba³y ze wzglêdu na jej zawi³oœæ i hermetycznoœæ. Postulowa³a 
stworzenie systemu, który po³ączy oba nurty okultyzmu: intelektu-
alny, fi lozofi czny, odwo³ujący siê do gnozy i œwiadomoœci oraz nurt 
mistyczny, otwarty na doœwiadczenie i wewnêtrzne poznanie190. Ta-
rot i astrologia mia³y tu znaczenie kluczowe, stąd jej idea wielkiej 
syntezy ezoterycznych systemów. Drzewo ¯ycia, astrologia, tarot to 
nie trzy mistyczne systemy, lecz trzy aspekty jednego i tego samego 
systemu i ka¿dy z osobna jest niezrozumia³y. Tylko wtedy, gdy stu-
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diujemy astrologiê, biorąc za podstawê Drzewo, otrzymujemy ca³o-
œciowy system fi lozofi czny. To samo dotyczy systemu przepowiedni 
Tarota i samego Tarota z jego czytelnymi interpretacjami dającymi 
nam klucz do Drzewa w powiązaniu z ludzkim ¿yciem191. Sama nie 
opracowa³a kart Tarota, ale otworzy³a nowy rozdzia³ w zg³êbianiu 
jego tajemnic, który kontynuowali bli¿si duchowoœci New Age ba-
dacze szamanizmu (Nevill Drury, Wojciech JóŸwiak), psychologii 
transpersonalnej (Sallie Nichols, Alfred Douglas), historycy, etno-
lodzy i antropolodzy religii (Rafa³ Prinke, Stuart Kaplan, Jan Witold 
Suliga, Jerzy Prokopiuk).






