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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 rzeczy 
oraz miejscu człowieka w tym świe
cie. Związek człowieka z przyrodą 
to najważniejsze zagadnienie w tym 
Tarocie. Folklor słowiański obfitu
je w  legendy o  mądrych, mówią
cych ludzkim głosem, zwierzętach, 
świętych gajach, życiodajnej mocy 
słońca i  o  tajemniczym w  blasku 
nocy, czyli księżycu. Zgodny z na
turalnym cyklem, rytm przyrody, 
w którym np. zasiewa się zboże, by 
później móc je zebrać, nastanie zi
mowego chłodu, czy pojawienie się 
pierwszej jaskółki na wiosnę – są 
istotnymi wydarzeniami, którym 
towarzyszą, kultywowane od stu
leci, rytuały, doskonale odzwier
ciedlone w  Arkanach Wielkich 
i Małych niniejszej 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 
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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 
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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 przyniesie jego 
odbiorcom światło zrozumienia 
i  zapewni 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.
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I. Mag
WOLA I UMYSŁ

Twój wzrok zwrócony jest w nie
skończone niebiosa, zaś blask 
gwiazd odbija się w twoich oczach. 
Wszechświat przygląda ci się 
z  uwagą, a  Jego nieograniczo
na moc pulsuje ci w żyłach. Jesteś 
Magiem – pora działać. Twoje 
zręczne dłonie z łatwością poradzą 
sobie z każdym narzędziem. Kieł
kująca zielenią różdżka w  dłoni 
Maga, to symbol twojej kreatywno
ści. Miecz zaś oznacza wolę i triumf 
umysłu. Wszystko masz pod kon
trolą. Wypełniony po brzegi, sto
jący przed tobą kielich, to oznaka 
energii witalnej. Widniejący nad 
twoją dumną głową, złoty krąg, 
rozjaśnia twoją ścieżkę, byś mógł 
kroczyć nią pewnie i bez strachu. 
Jesteś kreatorem i panem swojego 
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przeznaczenia, jednak nie trwoń 
własnej mocy. Zachowaj mądrość 
we własnych czynach, jako że mają 
one dalekosiężny oddźwięk.

Pozycja prosta: pora działać, osią
gać cele, kontrola sytuacji, wspania
łe rezultaty, opanowanie nowych 
umiejętności, kreatywność, po
myślne rezultaty.

Pozycja odwrócona: sztuczki 
i oszustwa, nadużycie władzy, ego
izm, brak samorozwoju, chytrość, 
brak harmonii.
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II. Arcykapłanka
STRAŻNICZKA KLUCZA

Zwolnij, Podróżniku, księżyc już 
pojawił się na nieboskłonie i oświe
tla swoim blaskiem twoją ścieżkę. 
Nie spiesz się tak w  mroczny las, 
w którym mistyczne cienie i ciemne 
sylwetki wprowadzają cię w zamęt. 
Odpocznij. Zatrzymaj się przed nie
widzialnymi wrotami, gdzie czeka 
na ciebie strażniczka klucza – nie
ma, lecz pełna mądrości. W rękach 
dzierży cenny klucz do tych wrót. 
Otrzymają go wyłącznie jego god
ni. Bądź cierpliwy i uważny, a wów
czas usłyszysz głos własnej duszy, 
oferujący ci wewnętrzną mądrość 
i  intuicję. Poznasz odpowiedzi na 
nurtujące cię pytania, a dzięki za
ufaniu do siebie, poznasz wszelkie 
tajemnice. Czasami, żeby coś usły
szeć, trzeba być cicho. Wówczas 
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mrok ustąpi i odnajdziesz właściwą 
ścieżkę.

Pozycja prosta: tajemnica, ukryte 
czynniki, głęboka więź, niepewne 
relacje, empatia, wgląd, introwersja, 
cierpliwość, intuicja, medytacja.

Pozycja odwrócona: ujawnienie 
tajemnicy, uprzedzenia, intryga, 
brak wrażliwości, niecierpliwość, 
arogancja, ograniczone myślenie, 
samotność, manipulacja.
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III. Cesarzowa
MATKA ZIEMIA

Ponownie wychodzisz na światło 
dzienne. Twoje nozdrza wypełnia 
popołudniowy aromat trawy mio
dowej, a złote kłosy chylą się ku zie
mi. To będą dobre żniwa! W cieniu 
drzewa widać siedzącą na tronie 
kobietę, o włosach czarnych niczym 
żyzna gleba. Ma na sobie czerwono
złotą szatę, a na jej głowie spoczywa 
wieniec dzwonów zboża i czerwo
nych maków. Jej uważne, łagod
ne i pełne zrozumienia spojrzenie 
zaprasza cię, byś odpoczął i posi
lił się. Przyjmij jej troskę. Tutaj je
steś bezpieczny i spokojny, a zatem 
wykorzystaj ten czas, by odzyskać 
energię. Poczuj jak zjadane owoce 
napełniają Cię siłą do dalszej po
dróży, zaś jej troska uzdrawia two
je serce. Podążając własną ścieżką, 
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zawsze pamiętaj o Tej, która idzie 
przywitać się z otwartymi ramio
nami. To twoja matka i  matka 
wszystkich.

Pozycja prosta: patronka, rozwój, 
życzliwość, wcielanie w życie, bez
pieczeństwo, uczucie przytulności, 
radosne emocje, nowe pomysły, 
kreatywność.

Pozycja odwrócona: destrukcyjna 
osobowość, despotyczny charak
ter, stagnacja, niezdecydowanie, 
problemy rodzinne, niestabilność, 
zastój kreatywności, autorytatyw
ność, oziębłość.
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IV. Cesarz
OJCIEC NIEBIESKI

Twoja ścieżka zawiodła cię na zim
ny i  niedostępny szczyt. Starania, 
żeby go zdobyć, kosztowały cię 
mnóstwo energii. Teraz jesteś na 
szczycie tej góry i  starasz się do
tknąć niebios, zaś wieczny śnieg 
połyskuje na samym jego czub
ku. Tutaj spotkasz się z Mistrzem, 
który czuwa nad bezpieczeństwem 
tego świata, chroniąc go przed cha
osem i zniszczeniem. Przekazuje ci 
swój królewski spokój i wewnętrz
ną równowagę. Jesteś dla Nie
go niczym dziecko dla ojca, który 
pragnie stać się jak on – niewzru
szone, twarde, mądre i  nieoka
zujące uczuć. Twój umysł zostaje 
oczyszczony z niechcianych myśli. 
Pozostaje w  nim wyłącznie wola 



19

działania i  stałość ducha. Wiesz, 
dokąd wiedzie cię ścieżka z tej góry. 
Bądź wytrwały i pewny siebie. Waż 
decyzje, zachowaj umiarkowanie 
w pasjach, niech twój duch pozo
stanie radosny. Stań się przykładem 
dla innych, tak jak Cesarz uczynił 
to wcześniej dla ciebie.

Pozycja prosta: przywódca, opie
kun, władza, autorytet, kontrola, 
dominacja, racjonalizm, odpowie
dzialność, cywilizacja, logika.

Pozycja odwrócona: tyran, tchórz, 
konflikt, władza nominalna, despo
tyzm, okrucieństwo, brak pomy
słów, strata energii, niedojrzałość.
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V. Arcykapłan
ŚWIĄTYNIA

Przybyłeś po wiedzę do pradaw
nego, zielonego gaju, w  którym 
wiekowe gałęzie gigantycznych, do
stojnych drzew, splatają swe korony 
po horyzont. W tej świątyni przy
rody, ludzie uczą się odróżniać do
bro od zła. Przybywają uhonorować 
przodków i bogów, zawrzeć małżeń
stwo i kultywować swoje tradycje. 
Tutaj dzielą się radościami i smutka
mi. Przyszedłeś tu w poszukiwaniu 
mentora, a  on wyszedł ci naprze
ciw. Wsłuchaj się w jego słowa – to 
odwieczna mądrość niezliczonych 
pokoleń żyjących przed tobą. Prze
mawia on głosem pradawnych 
bogów. Jesteś uczniem. Bądź cier
pliwy i  uważny, żebyś mógł przy
swoić wiedzę o tym jak żyć pośród 
ludzi, by być moralnym i  pełnym 
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współczucia, przedsiębiorczym 
i  peł nym inspi racji. Znajdź swoje 
miejsce w świecie i ulepszaj siebie. 
Niech twój duch stanie się godny 
twojego nauczyciela.

Pozycja prosta: autorytet moral
ny, kapłan, konserwatyzm, tra
dycjonalizm, profesjonalna rada, 
samodoskonalenie, rozwój ducho
wy, zaufanie, wartości moralne, 
edukacja.

Pozycja odwrócona: ekscentryzm, 
fałszywy prorok, dogmatyzm, fa
natyzm, zaniedbanie obowiązków, 
upór, ograniczenia, zła rada.
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