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Wstęp

Słowiański Tarot Złotego Koła Życia 
pow stał w oparciu o szkołę Tarota 
Ridera Waite’a, według klasycznej 
interpretacji kart, jednakże w uję
ciu kultur i  tradycji słowiańskich. 
Będące w nieustannym ruchu, koło 
– krąg – od zarania dziejów było 
i jest świętym symbolem w Europie 
Wschodniej i  Rosji. W  mitologii 
krąg symbolizuje ruch, nieskoń
czoność, wiecznie powtarzające 
się cykle życia i cztery pory roku. 
Folklor utożsamia ten krąg z wal
ką pomiędzy dobrem a  złem; jest 
też uniwersalnym symbolem kar
micznej sprawiedliwości. W wierze
niach pogan złoty krąg symbolizuje 
słońce – napełniające duszę esencją 
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życiową, produktywnością, dobro
bytem i zadowoleniem.

Słowiański Tarot Złotego Koła 
Życia to opowieść o naturze rze
czy oraz miejscu człowieka w tym 
świecie. Związek człowieka z przy
rodą to najważniejsze zagadnienie 
w  tym Tarocie. Folklor słowiań
ski obfituje w legendy o mądrych, 
mówiących ludzkim głosem, zwie
rzętach, świętych gajach, życiodaj
nej mocy słońca i o tajemniczym 
w  blasku nocy, czyli księżycu. 
Zgodny z naturalnym cyklem rytm 
przyrody, w którym np. zasiewa się 
zboże, by później móc je zebrać, 
nastanie zimowego chłodu czy 
pojawienie się pierwszej jaskół
ki na wiosnę – są istotnymi wy
darzeniami, którym towarzyszą, 
kultywowane od stuleci, rytuały, 
doskonale odzwierciedlone w Ar
kanach Wielkich i Małych niniej
szej talii kart.
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Znaczący wpływ na wizję artys
t ki tej talii miały tradycyjne baś nie 
i  legendy rosyjskie. Autorce uda
ło się zachować ducha legend sło
wiańskich (bez posługiwania się 
konkretnymi postaciami), w  któ
rych bohater, w  poszukiwaniu 
szczęścia, poddawany jest serii róż
norakich prób.

Narratorem tej opowieści jest 
Iwan Głupiec – postrzegający świat 
zupełnie odmiennie od pozostałych 
ludzi. Iwan jest naiwny, odważny, 
szlachetny i pełen energii. Na swo
jej ścieżce spotyka przewodników 
z  innego świata (z  tak zwanego 
„Zasiedmiogrodu”), przyjaznych 
pomocników, potężnych wrogów 
oraz, mówiące ludzkim głosem, be
stie. Jego podróż zostaje uwieńczo
na bezcennymi skarbami, jakimi są: 
miłość i transformacja duszy.

Symbolika tej talii kart Taro
ta ma ścisły związek z  czterema 
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żywiołami: wodą (kielichy), po
wietrzem (miecze), ogniem (buła
wy) oraz z ziemią (monety). W tej 
talii monety przedstawione zostały 
jako złote koła. Również kolorysty
ka ma tutaj znaczenie.

Czerwień to ulubiony kolor 
w tradycji słowiańskiej. Symbolizu
je ona ciepło słońca, życie, piękno, 
radość i ogień. Kolor zielony ozna
cza bogactwo i dobrobyt. Niebieski 
zaś wyobcowanie, ale również aspi
racje ku wyższym myślom. Niebie
ski może także oznaczać połączenie 
z  innymi światami. Również ko
lor złoty ma ogromne znaczenie 
w  kulturze słowiańskiej. Oznacza 
światło nowej ery, wiosenne pola 
pełne dmuchawców, kolor dojrza
łej kukurydzy oraz włosów pięknej 
dziewczyny.

Postacie w Słowiańskim Tarocie 
Złotego Koła Życia przystrojone są 
w tradycyjne stroje ludowe. Ubiór 



7

i dodatki to istotne elementy kul
tury słowiańskiej, jako że mają one 
nie tylko chronić przed zimnem 
i  działaniem żywiołów, ale także 
spełniać rolę obronną przed złymi 
mocami. Podobnie pasy, kolczyki, 
naszyjniki, bransoletki i opaski na 
włosy (ochelja) do ozdoby, chronią
ce ich właścicieli przed tak zwanym 
złym wzrokiem. W talii tej znaczną 
wagę przykłada się do słowiańskie
go umiłowania hafciarstwa i deko
racyjnego wykorzystania symboliki 
przyrody, to znaczy kwiatów, sym
boli słonecznych (np. kół), a także 
motywów zwierzęcych. Wszystkie 
te szczegóły zawarto i  wyrażono 
w  talii kart Słowiańskiego Tarota 
Złotego Koła Życia.

Również, zawarte w tym prze
wodniku, opisy kart nawiązują 
do tradycyjnych legend i wierzeń 
słowiańskich. Arkana Wielkie ilu
strują podróż bohatera, który musi 



8

przejść próby wody i  ognia, wy
kazując się przy tym odpornością, 
pomysłowością i  odwagą, a  tak
że pozostałe próby, wskazujące na 
to, że charakteryzuje się on szcze
rością, zaś próżność jest mu obca. 
Karty Arkan Małych przedstawia
ją szeroki wachlarz sytuacji na
potykanych przez ludzi w  życiu 
codziennym. Oferują one porady 
i wskazówki dotyczące każdego do
świadczenia życiowego.

Żywię szczerą nadzieję, że obrazy 
i interpretacja Słowiańskiego Tarota 
Złotego Koła Życia przyniosą jego 
odbiorcom światło zrozumienia 
i zapewnią wyjaśnienie wszystkim 
poszukującym odpowiedzi. 

– Mila Losenko



Arkana Wielkie
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0. Głupiec
IMPULS

Wraz z  przebudzeniem się Mat
ki Ziemi z  zimowego snu, trawa 
i  kwiaty zaczynają wznosić się ku 
ciepłemu słońcu, zaś świat, od krań
ca do krańca, pokrywa się dywanem 
zieleni. Lekki, wiosenny wietrzyk 
figlarnie pląsa po bezkresnych łą
kach, a  ty wraz z  nim – jeszcze 
nie pojmując swojej ścieżki. Jesteś 
dzieckiem przyrody – młodziutką 
i czystą jak łza, kreacją uświęconej 
wiosny. Jesteś inspiracją, siłą, naiw
nością, furią i nieustraszeniem.

Twoje życie to czysta karta. Roz
pościerasz skrzydła, wypróbowując 
własną siłę, gotowy do lotu, niczym 
ptak. Twój skok to początek two
jej ścieżki w nieznane: udajesz się 
w  nią bez planów, bez zbędnego 
myślenia i bez wątpliwości – w grę 
wchodzi wyłącznie ruch naprzód!
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„Głupiec” – krzyczą jedni, inni 
zaś nazywają cię bohaterem. Nikt 
jednak nie pozostaje obojętny wo
bec siły twojej duszy. Twoja podróż 
rozpoczyna się właśnie tutaj.

Pozycja prosta: nowy etap życia, 
podróż, działanie, wielki potencjał, 
kreatywny chaos, nonkonformizm, 
nieodpowiedzialność, naiwność 
w sprawach biznesowych.

Pozycja odwrócona: zuchwałość, 
niebezpieczne sytuacje, szalone 
umowy, ekstrawagancja, infanty
lizm, beztroska, przygody.



Arkana Małe
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As Monet
DOBROBYT

As Monet symbolizuje stabilność 
materialną, sukces w biznesie i do
brobyt. Oznacza pomyślne przed
sięwzięcia, duże zakupy, zakup 
nieruchomości i gromadzenie bo
gactwa. Jest obietnicą wspaniałej 
szansy na sukces. Wskazuje też na 
umiłowanie luksusu.

Pozycja prosta: szczęście, zysk, 
przyjemność.

Pozycja odwrócona: chciwość, 
brak duchowości, samolubstwo.
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Dwójka Monet
ZRĘCZNOŚĆ

Ta karta ukazuje stan niestabilnej 
równowagi. Trzeba zatem czerpać 
z  pomysłowości i  adaptować się 
do nieustannie zmieniających się 
warunków. Zamieszanie w  pracy 
lub w nauce. Działanie w ferworze 
i nieustanny ruch.

Pozycja prosta: elastyczność, balan
sowanie, sprzyjające okoliczności.

Pozycja odwrócona: przeciwności 
losu, niestabilność.
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Trójka Monet
KREATYWNOŚĆ

Kreatywny, stały proces. Pragnienie 
doskonalenia umiejętności, realizo
wania pomysłów, zyskania wiedzy. 
Chęć ciężkiej pracy dla osiągnięcia 
celu. Zamiłowanie do wybranego 
zawodu, sumienna praca przyno
sząca wymierne rezultaty.

Pozycja prosta: tworzenie/kre
atywność, umiejętności/zręczność, 
koncentracja.

Pozycja odwrócona: lenis two, 
brak doświadczenia, brak profe
sjonalizmu.
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Trzymaj ster 
Złotego Koła Życia

Teraz szczęście, bogactwo, sukces za
wodowy i  harmonijne życie osobiste 
są już na wyciągnięcie ręki… Prak
tyczny podręcznik, dołączony do tych 
przepełnionych słowiańskością kart, 
ułatwi interpretację symboliki Tarota.

Arkana Wielkie, poprzez podróż boha
tera, ukazują potencjał i drogę do poz
nania siebie.

Arkana Małe wspierają nas w doś wiad
czeniach życiowych.

Słowiański Tarot odpowie na wszystkie 
Twoje pytania.

Słowiański tarot  
odbiciem Twojej duszy
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