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Od Mameluků až po 
Aleistera Crowleyho. 

Letem světem historií 
tarotu.

K arty se v západní Evropě používají již  
od 14. století. Podle všeho, co víme, se nej-
prve jednalo o karty hrací, které se do Evro-

py dostaly z islámského světa. Ve dvacátém století byly v pa-
láci Topkapi v Istanbulu objeveny karty právě z této doby. 
Pocházejí od Mameluků, původně vojenských otroků, kteří 
ale ve třináctém století ovládli Sýrii a Egypt. Na těchto kar-
tách se poprvé objevují symboly čtyř barev, jež jsou dodnes 
charakteristické pro všechny tarotové, ale i hrací karty: meče 
(piky), kalichy (srdce), mince (káry) a hole (kříže). Jako nad-
šení hráči póla povýšili Mamelukové pálku používanou prá-
vě při tomto sportu na symbol hole. Je ale zajímavé, že v Ev-
ropě odpovídají tyto čtyři barvy čtyřem středověkým stavům: 
meče patří rytířům, mince kupcům, kalichy duchovním,  
hole sedlákům. 

Každá z těchto sad se skládá z deseti číselných karet 
(od esa až po desítku) a ze čtyř karet vyšších (krále, krá-
lovny, rytíře a pážete), dohromady tedy z 56 karet, které se 
dnes v tarotu běžně nazývají jako Malá arkána, což v pře-
kladu znamená „malé tajemství“. Teprve během 15. stole-
tí se objevily také ty karty, jež mají pro znalce tarotu vý-
znam největší, a tedy Velká arkána. Zde se jedná o celkem  
22 jednotlivých motivů, o jejichž původu se stále ještě 
hodně spekuluje. Nejstarší nám známé karty pocházejí 
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z roku 1428 a namaloval je neznámý malíř pro milánské-
ho vévodu Filippa Maria Viscontiho.

Tyto karty nejsou ještě označeny ani čísly, ani jmény, 
protože v tehdejších dobách uměla číst a psát jen opravdu 
velmi malá část lidí. Proto bylo také obvyklé zobrazit vědění 

pomocí obrázků, a předávat je tak dál.
Tak se nám z období renesance 

dochovalo mnoho karetních sad podob-
ných tarotu, z nichž některé byly vytvo-
řeny významnými umělci jako například 
Andreem Martegnou nebo Albrechtem 
Dürrerem. Pojem tarot byl však ještě 
v této době neznámý. Italské slovo „Ta-
rocchi“ (jednotné číslo „Tarocco“) se 
objevilo teprve kolem roku 1530. Nedo-
chovalo se nám však, co mělo původně 
znamenat. Do třicátých let 16. století se 
hovořilo o tzv. „Trionfi“ neboli o „hře
triumfů“. A podle toho, co je nám zná-

mo, sloužily tyto karty hlavně ke hře. 
Charakteristický vzhled tarotových karet se začal 

tříbit od 16. století a ještě dnes ho můžeme najít v moti-
vech tarotu marseilleského, který je do dnešních dní nej-
rozšířenější variantou tarotu u románských národů.

Pro vykladače tarotu ale není vůbec jednoduché po-
chytit význam těchto karet, protože u těchto raných zobra-
zení nemívají karty Malé arkány právě velkou výpovědní 
hodnotu. Kromě několika ornamentů nezobrazují – podob-
ně, jako je tomu u dnešních hracích karet – o mnoho více 
než symbol příslušné sady a hodnotu karty; tedy například 
Trojku holí, Pětku kalichů, Desítku mincí a podobně. 

To se zcela změnilo na přelomu let 1909–10, kdy se 
karty objevily v podobě, jež je dodnes rozšířena po celém 
světě. Jedná se o známý Rider-Waite-tarot, který navrhl Ar-
thur Edward Waite a umělecky jej ztvárnila Pamela Colman 

Visconti-Sfanza 
tarot
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Smith. Názorně jsou tu zobrazeny také všechny karty Malé 
arkány, a proto vede od této doby každý obrázek ke snad-
nějšímu odhadu významu dané karty, což přirozeně značně 
ulehčuje její interpretaci. 

Na druhém místě v žebříčku popularity se dnes 
v mnoha zemích nachází tarot, kterému je věnována právě 
tato knížka. Pochází od svéhlavého Aleistra Crowleyho, 
osoby značně rozporuplné. Mnozí se ho obávali a označo-
vali jej za stoupence černé magie, druzí ho naopak uzná-
vali a obdivovali jako odborníka ve svém oboru. Pravda je 
nejspíš – jako ostatně velmi často – někde uprostřed.

Jisté ale je, že Crowley byl mužem vysoce vzděla-
ným a zběhlým v ezoterických tradicích mnoha rozmani-
tých kultur. 

       Mág                         Viselec                     Hvězda

Marseilleský tarot. 
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Všechny tyto obsáhlé vědomosti vložil ke konci své-
ho života do nově uspořádaných tarotových karet. Pracoval 
na nich po dobu pěti let společně s umělkyní Lady Friedou 
Harris a tyto karty se poprvé objevily roku 1944.

Tento neobyčejně fascinující tarot není nápadný 
pouze svým krásným provedením, ale i svou jedinečnou 
hloubkou symbolů, pokud ovšem člověk hledá hlubší po-
chopení a podrobnější odpovědi. Není však vždy právě 
jednoduché najít v množství symbolů jednoznačnou od-
pověď na otázky všedního života. Proto cílem této knížky 
je ukázat významy každé karty v typických otázkách, kte-
ré bývají často a s velkou oblibou tarotu kladeny. Oproti 
starším tarotům se Crowleyho tarot liší některými zvlášt-
nostmi, které mohou vykladače zmást, hlavně pokud se 
předtím zabývali jiným druhem tarotu. Pro názornost se 
podívejte na krátké srovnání některých znaků. Crowleyho 
tarot používá například místo mincí termín disky. Ve Vel-
ké arkáně pak přejmenoval tyto karty: 

Rider-Waitův tarot Crowleyho tarot
Vládkyně Císařovna

Vládce Císař
Mystik Velekněz

Spravedlnost Vyrovnání
Kolo osudu Kolo štěstí

Síla Chtíč
Střídmost Umění

Soud Aeon
Svět Univerzum

Crowley dále odlišně pojmenoval i dvorní karty, 
což může mít za následek další pomýlení. Zde jsou jejich 
významy: 
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Rider-Waitův tarot Crowleyho tarot
Páže Princezna
Rytíř Princ

Královna Královna
Král Rytíř

    Po několik let existovali v Crowleyho tarotu tři různí 
Mágové. Tato odlišnost však nebyla záměrná a Crowley 
ji neplánoval. Oba „nové“ Mágy sice rovněž namalovala 
Lady Frieda Harris, neodpovídali však Crowleyho před-
stavám, a proto je odmítl. Když pak byly tyto karty v 80. 
letech znovu fotografovány a vydány, byla objevena i tato 
dvě dříve neznámá ztvárnění.

Jak najít v této knize 
odpověď

V  této knize je popsáno všech 78 tarotových 
karet. Jejich řeč v obrazech je přeložena 
tak, že si mnoho otázek budete schopni 

zodpovědět sami nebo alespoň získáte praktické návrhy. 
Pokud se chcete karet na něco zeptat, nejdříve si dobře 
rozmyslete, co se chcete dozvědět, a pak si vyberte z ná-
sledujícího přehledu odpovídající rubriku, v níž najdete 
odpověď na svou otázku. U některých otázek si můžete 
vybrat hned z několika rubrik, z jejichž odpovědí si pak 
složíte celkovou výpověď. 
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Jako kouzelné zrcadlo vám tato karta do bu-
doucnosti předpovídá: Pokud jste nepoložili 
žádné konkrétní otázky, najdete zde obecný 
přehled. V opačném případě se v této kartě zr-
cadlí vyhlídky ohledně tématu, které jste měli 
při položení vaší otázky před očima.

V otázkách lásky a vášně vám tato karta slibu-
je: Tento symbol prozradí význam karty v zá-
ležitostech srdce.

Jako kolo osudu vám tato karta radí: Pokud jste 
právě někde uvízli nebo nevíte, kde byste měli 
znovu začít, naleznete právě zde radu, jak byste 
mohli něco vyřešit nebo jak byste měli postu-
povat. 

Jako stínová karta se tato karta ptá: Pokud jste 
kvality této karty dosud prožívali jen nevědomě, 
mohou vám tyto otázky ukázat správnou cestu

Pokud právě pátráte po příčině nějakého problé-
mu, karta se vás ptá: Jestliže jste kvality této kar-
ty prožívali až přehnaně, mohla se stát příčinou 
nějakého problému. Pokud vám tato odpověď 
nic neosvětlila, pak si přečtěte předchozí rubri-
ku, abyste vyzkoušeli, zda snad příčina nevězí ve 
stínech karty samé.

Jako kouzelnou formulku dne vám tato karta vy-
brala tyto větičky: Zde naleznete afirmace, díky
nimž můžete prožívat kouzla i během všedních 
dní. Pokud se zde vyskytuje více výpovědí, vy-
berte si spontánně tu, která se vám nejvíce líbí. 
Tuto kouzelnou formulku si nahlas či v duchu 
stále znovu opakujte v průběhu dne.



13

Jakmile jste si svou otázku ujasnili, můžete začít  
s „vykládáním“. Jestliže máte po ruce karty, měli byste je 
zamíchat, rozložit před sebe obrázkem dolů a poté jednu 
z nich levou rukou vytáhnout. Odpověď, kterou vám kar-
ta dá, si později najdete v této knížce. 

Pokud ale žádné karty nemáte, existují ještě dva mož-
né způsoby, jak této knížky využít: a) jako „Knihy osudu“, 
kterou jednoduše náhodně otevřete, a u karty, kterou jste si 
tímto způsobem vybrali, pak hledáte odpověď. b) jako čtení 
z ruky. V tomto případě se musíte nejprve rozhodnout pro 
ten „správný“ prst, to znamená pro ten, který se k vaší otáz-
ce hodí nejvíce. V umění číst z ruky, mají prsty následující 
významy: ukazováček = prst Jupiterův (úspěch, růst, štěstí) 
= obecné otázky; prostředníček = prst Saturnův (povinnost 
a zodpovědnost) = otázky týkající se zaměstnání; prstení-
ček = prst Apollonův (krása, láska) = otázky v oblasti lásky  
a vztahů; malíček = prst Merkurův (chytrost, schopnost ob-
chodovat) = otázky v oblasti obchodování.

Zavřete potom oči a nechte přejíždět levou ruku 
po následující stránce, zatímco usilovně myslíte na svou 
otázku. Jakmile se vaše ruka zastaví, otevřete oči a po-
dívejte se, na které číslici se zastavilo bříško příslušné-
ho prstu. Toto číslo pak odpovídá stránce, na níž najdete 
kartu, která vám odpoví. Jestliže se špička vašeho prstu 
dotýká dvou čísel, najdete hlavní část odpovědi u karty, 
jejíž číslo strany je prstem překryto více, zatímco druhá 
karta vám podá dodatečné, doplňující informace. Pokud 
se váš prst ocitl mimo kruh, promyslete si svou otázku 
ještě jednou a pokus opakujte.
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chytrost, 
schopnost 

rozhodování 
= otázky 

týkající se 
obchodu

krása, láska = otázky 
v oblasti lásky a vztahů

povinnost a zodpo-
vědnost = otázky 

zaměstnání

 úspěch, růst, štěstí 
= obecné otázky
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Blázen

„Ten, kdo chce mít něco, co ještě nikdy  
neměl, bude také muset udělat něco,  

co ještě nikdy neudělal.“ 

Nossrat Peseschkian
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Otevřenost
Jako kouzelné zrcadlo vám Blázen do budouc-
nosti předpovídá: časy plné chaosu. Možná se 
nejprve přežene páté přes deváté, ale vy se pak 
dopracujete k dobrému novému počátku, u nějž 
je vše opět otevřené. 

V lásce a vášni vám Blázen slibuje: bláznivou 
dobu. Nedivte se, když budete najednou dělat 
věci, které pro vás byly až doposud nepředstavi-
telné. 

Jako kolo osudu vám Blázen radí: začněte od za-
čátku. Pokud se teď právě něco vyřešilo chaotic-
ky, pak to nechte jednoduše uskutečnit. Nejlepší 
bude, pokud začnete ještě jednou od nuly. 

Jako stínová karta se Blázen ptá: proč dělám jen  
to „důležité“? Kde je moje radost ze hry a ze zkou-
šení nových věcí? 

Pokud pátráte po příčině nějakého problému, 
Blázen se vás ptá: nemohlo to být tím, že jste byli 
příliš chaotičtí nebo jste jednoduše jen nevěděli, 
co chcete nebo kam skutečně patříte? 

Jako kouzelnou formulku dne vám Blázen vybral 
tyto větičky: užívám si svou volnost blázna. Jed-
noduše to vyzkouším. 


