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POVZETEK
V diplomski nalogi obravnavamo temo »Velika arkana« tarota na podlagi ilustracij kart, ki
predstavljajo arhetipske podobe psihološke teorije skupno nezavednega. Definiramo področje
ilustracije in predlagamo ilustracijo kart kot vizualno komunikacijo psiholoških konceptov v
zvrsti poljudnoznanstvene ilustracije. V teoretičnem delu preučimo zgodovino kart in
njihovega nastajanja ter razvoj tém različnih snopov kart. Skozi raziskavo odkrijemo, zakaj je
tarot še danes aktualen in zakaj ga lahko povezujemo z bajeslovjem. V praktičnem delu temo
prenesemo na slovensko bajeslovje in na kartah prikažemo božanstva, živali in bitja iz bajk, ki
predstavljajo arhetipske občutke, poznane vsem ljudem. Ilustriramo dvaindvajset kart Velike
arkane in s pomočjo likovne analize pojasnimo temeljna oblikovna načela ene izmed
ilustracij.
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ABSTRACT
This BA thesis discusses the topic of Major Arcana, the picture cards of Tarot that describe its
contents through archetypal images. These come from the psychological theory on collective
unconscious. The thesis defines the field of illustration and suggests the illustration of Major
Arcana cards as visual communication of psychological concepts as a form of popular science
illustration. The theoretical part studies the history of the cards and their making and focuses
on the development of different topics used to illustrate card decks. Through research it
strives to unveil why the cards are still relevant and why tarot is applicable to mythology. The
analytical part applies the archetypal images to deities, animals and creatures from Slovenian
mythology. We illustrate 22 cards of Major Arcana and explain their main design principles
using illustration analysis using one card as an example.
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1   UVOD
»Vse poti vodijo v Rim, so rekli Rimljani. Prevedeno v psihološki jezik bi rekli: Različne so
poti k sebi.«1 Razbiranje in analiziranje vizualnih podob je eden od mnogoterih načinov, kako
najti pot k sebi in razumeti svojo podzavest. V vsakdanu nas nekatere podobe privlačijo,
druge odbijajo in včasih se nam v sanjah prikazujejo nerazložene podobe. Ne trudimo se, da
bi jih razumeli in jih pripisujemo naključju, s čimer zatremo globlji vpogled vase. Ko podobe
obravnavamo kot zrcalo, se lahko o sebi veliko naučimo, vendar so za to potrebni čas,
premišljevanje in znanje. Tarot karte so niz podob, ki so bile ustvarjene z namenom, da
ljudem pomagajo pri razumevanju njihove notranjosti. Delijo se na malo in veliko skrivnost
ali Malo in Veliko arkano, ki ju lahko uporabljamo skupaj ali ločeno. V diplomski nalogi
raziščemo načine razbiranja vizualnih podob tarot kart Velike arkane skozi analitično
psihologijo Carla Gustava Junga in njegove teorije o kolektivno nezavednem. Razdelimo
arhetipe, ki jih definira Jung in ki so jih umetniki skozi čas upodabljali na tarot kartah. Vsako
karto natančno analiziramo in preučimo podobe, ki na njih nastopajo in jih prenesemo na
slovensko bajeslovje in mitologijo. Ilustriramo 22 podob Velike arkane na temo slovenskega
bajeslovja in karte oblikujemo ter jih izvedemo v obliki makete.

1

Jože MAGDIČ, Kratek oris globinske psihologije C. G. Junga, v: Carl Gustav Jung, Arhetipi, kolektivno
nezavedno, sinhroniciteta: izbrani spisi, Maribor: Akademska založba Katedra, 1995, str. 7.
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2   ILUSTRACIJA
Dandanes se velikokrat srečamo z besedo »ilustracija«, vendar marsikdo pravega pomena in
izvora besede ne razume. Ilustrirati pomeni osvetliti,2 kar se morda sliši poetično, vendar je
opis precej natančen. Namen ilustracije je prevod določenega sporočila v vizualni jezik,3 torej
sporočilo vizualizirati z namenom razsvetlitve oziroma razjasnitve besedila ter s tem
omogočiti še jasnejši prenos informacij. Ilustratorji imajo, tako kot pisatelji, nalogo
informiranja, pripovedovanja in komentiranja.4 Zaradi raznolikosti vizualnega in likovnega
jezika je ilustracija izjemno fleksibilna in zato uporabljena na različnih področjih, zaradi svoje
nazornosti pa je primerna za upodabljanje tudi abstraktnejših pojmov.

2.1   POLJUDNOZNANSTVENA ILUSTRACIJA
Na prvi pogled se prenos podob tarot kart v poljudnoznanstveno ilustracijo zdi netipična,
vendar se razlog za takšno razvrstitev skriva v posameznikovem razumevanju kart in namenu
ilustracije. Alan Male je znanstveno ilustracijo označil za »umetnost, ki služi znanosti.«5 Njen
namen je, da naravoslovne pojme ali pojave prikaže vizualno za boljše razumevanje in
predstavo. Poljudnoznanstvena ilustracija je znanstvena ilustracija, vendar namenjena širšemu
občinstvu.
Tarot karte so zrcalo naše psihe, katera je predmet psihologije, znanstvene vede, ki se ukvarja
z miselnimi in vedenjskimi procesi,6 ki so nevidni in težko razumljivi. S pomočjo ilustracij na
tarot kartah si tako lahko pomagamo pri razumevanju delovanja naše psihe.

2.1.1   ILUSTRACIJA PSIHOLOŠKIH KONCEPTOV
Podobe, prikazane v Veliki arkani, ilustrirajo arhetipe, ki izhajajo iz skupno nezavednega,
psihološkega koncepta, ki ga je opredelil Carl Gustav Jung. Arhetipi so osebe, dogodki in
motivi, ki jih vsak človek že prirojeno pozna ali pa skozi življenje doživi. Prikazani so skozi
arhaične podobe ali simbole, ki so si, ne glede na kulturo, v katero je bil posameznik rojen,
relativno podobne. Ljudje so skozi zgodovino arhetipe upodabljali skozi bajeslovne zgodbe in
bajeslovna bitja, da bi jih lažje razumeli ali pa da bi se skozi njih učili modrosti življenja.
2

Joseph Hillis MILLER, Illustration, London: Reaktion Books, 1992, str. 61.
Alan MALE, Illustration: a theoretical and contextual perspective, London: Bloomssbury, 2017, str. 9.
4
Prav tam, str. 26.
5
Prav tam, str. 133.
6
Saul McLEOD, What is pshychology?, Simply psychology, dostopno na
<https://www.simplypsychology.org/whatispsychology.html> (28.4.2019).
3
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Tarot karte so utelešenje prav tega. Pomagajo duhu, da se v ilustracijah zrcali in v arhetipskih
podobah najde razlago in se uči rasti. Ilustracijo psiholoških konceptov zato predlagamo kot
poljudnoznanstveno ilustracijo, ki pomaga pri razsvetljevanju najabstraktnejših pojmov veje
znanosti, ki se ukvarja z večinoma nevidnim – psihologije.

3   TAROT
Igralne karte so v Evropo prišle iz islamskih dežel leta 1375, vendar se šele leta 1440 prvič
pojavi omemba kart, ki bi jim lahko rekli tarot. Milanski vojvoda Filippo Maria Visconti v
svojem pismu omeni njihovo uporabo na posebnem dogodku, ki je bil prirejen v čast rojstva
njegovega potomca.7 Komplet je poleg kart, ki so ustrezale klasičnemu kompletu za
italijansko igro na srečo Tarocchi, vseboval tudi 22 drugih kart s simbolnimi podobami, ki so
jih kasneje poimenovali triomffi.8 Od prvega pojava kompleta teh kart sta se njihov namen in
oblika skozi čas močno spremenila.
V 18. stoletju so angleški in francoski privrženci okultizma, nauka o spoznanju skrivnostnih,
nedostopnih stvari,9 v simbolih na kartah prepoznali globlji pomen in postale so del okultne
filozofije.10 V 19. stoletju jih je francoz Alphonse Louis Constant, poznan tudi pod imenom
Eliphas Lévi, povezal s Kabalo, judovsko ezoterično panogo, ki temelji na simbolizmu
hebrejske abecede. Od takrat so se ljudje vedno bolj posvečali iskanju modrosti v tarotu.11
Laiki tarot karte večinoma povezujejo z vedeževanjem, vendar je o tej uporabi skozi
zgodovino najmanj napisanega, večina uporabnikov tarota pa šteje vedeževanje za najnižjo
obliko uporabe. Mnogi jih uporabljajo kot pripomoček pri spoznavanju in razumevanju svojih
misli in vedênja ter pomena posameznika v vesolju.12

7

Ross Gregory CALDWELL, Alain BOUGEAREL in Andrea VITALI, The oldest tarot cards, Trionfi,
dostopno na <http://trionfi.com/0/b/> (28.4.2019).
8
Rachel POLLACK, Seventy eight degrees of wisdom: a book of tarot, part 1: the Major Arcana,
Wellingborough: The Aquarian Press Limited, 1980, str. 7.
9
Geslo okultizem, Fran/SSKJ, dostopno na
<https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=okultizem> (28.4.2019).
10
Lee Ann OBRINGER, Tarot card history: are they really that ancient?, How stuff works, dostopno na
<https://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/extrasensory-perceptions/tarot-card6.htm>
(28.4.2019).
11
POLLACK 1980, op. 8, str. 9.
12
Sarah CALDWELL, The occult tarot and mythology, Illinois State, Department of sociology and
anthropology, dostopno na <https://soa.illinoisstate.edu/downloads/anthro_theses/caldwell_sara.pdf>
(28.4.2019).
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3.1   VELIKA ARKANA
Tarot komplet vsebuje 78 kart in se deli na 56 kart Male in 22 kart Velike arkane. Beseda
arkana izhaja iz latinske besede arcanum in pomeni skrivnost oziroma skrito znanje.13 Lahko
bi rekli, da nam Mala arkana razkriva malo skrivnost, Velika arkana pa veliko skrivnost
življenja. V tem se tudi razlikujeta. Karte Male arkane se navezujejo na vsakodnevna stanja in
dogodke ter kažejo vidike življenja, kot ga ljudje živimo, karte Velike arkane pa razkrivajo
globje modrosti življenja.14
Tarot je torej precej obsežen že po številu kart, njegovo razumevanje je še bolj zapleteno, zato
se bomo v diplomski nalogi posvetili predvsem Veliki arkani, ki je bila skozi zgodovino
deležna različnih interpretacij. Osredotočili se bomo na tisto, ki obravnava podobe
dvaindvajsetih kart kot arhetipe. Ta interpretacija karte vidi kot psihološki proces, ki
ponazarja prehajanja skozi obdobja obstoja, dokler ne dosežemo stopnje polnega razvoja.
Takrat smo združeni s svetom okoli nas in osvobojeni slabosti in zmedenosti.15 Takšno
razumevanje podob na kartah podpira teorija švicarskega psihiatra in psihoanalitika Carla
Gustava Junga o skupno nezavednem.

3.2   SKUPNO NEZAVEDNO IN ARHETIPI
Pojem nezavednega je sprva označeval stanja potlačenih in pozabljenih vsebin naših misli,
Jung pa ga je členil dalje, in sicer na površinski sloj, ki ga je imenoval osebno nezavedno, ter
na globlji sloj, ki naj bi bil prirojen, imenovan kolektivno ali skupno nezavedno. Izraz
»skupno« je izbral, ker je ta sloj splošne narave in je pri vseh ljudeh enak ter predstavlja
»občo duševno bazo nadosebne narave«.16 Vendar kako spoznati nezavedno, če gre za nekaj
potlačenega in pozabljenega? Te vsebine so zmožne postati zavestne skozi podobe ali
predstave, ki nastopajo v naših sanjah ali pa jih neprestano videvamo, ker nas podzavest sili k
njihovi zaznavi.17 Te vsebine imenujemo arhetipi, ki se manifestirajo v obliki simbolnih

13

POLLACK 1980, op. 8, str. 10.
Rachel POLLACK, Seventy eight degrees of wisdom: a book of tarot, part 2: the Minor Arcana and
readings, Wellingborough: The Aquarian Press Limited, 1980, str. 8.
15
POLLACK 1980, op. 8, str. 14.
16
Carl Gustav JUNG, Arhetipi, kolektivno nezavedno, sinhroniciteta: izbrani spisi, Maribor: Akademska
založba Katedra, 1995, str. 39.
17
Prav tam, str. 40.
14
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podob, ki jih imenujemo arhetipske predstave ali slike.18 Jung je podal mit in pravljico kot
dobro znana pojma za arhetip, saj so njune vsebine arhetipske narave.

3.3   BAJESLOVJE
Mitologija in bajeslovje sta v Slovarju slovenskega knjižnega jezika označena kot sopomenki.
Večina strokovnjakov uporablja izraz mitologija, ker je beseda tradicionalna.19 Nekateri
izmed njih, kot je baltist in slavist Mikhailov, sicer menijo, da to ni najboljši termin za opis
praslovenske tradicije, saj se pojavlja problem meje med mitologijo in folkloro ter med
mitologijo in ritualom.20 Kljub temu tudi on uporablja izraz mitologija, da se izogne zapletom.
Novejša knjiga, ki jo je napisala slovenska etnologinja Monika Kropej, enači besedo mit s
slovensko besedo bajka in uporabi termin bajeslovje.21 V diplomski nalogi smo se odločili za
uporabo slednjih izrazov, torej bajka in bajeslovje.
Bajeslovje ima dvojni pomen. Označuje znanstveno proučevanje bajeslovnega gradiva,
zgodovinskih virov in literature, ikonografskih in ustno sporočenih zgodb, prav tako pa
predstavlja skupek bajk, ki pripadajo kulturni tradiciji določene družbe.22 Pomen besede bajka
si strokovnjaki razlagajo na več različnih načinov, vendar je pri tarotu bistven tisti, ki bajkam
pripisuje nalogo osmišljanja naravnih in družbenih pojavov23 in se tako navezuje na skupno
nezavedno. To je bil tudi razlog, da so si jih ljudje izmišljevali in pripovedovali. Jung trdi, da
ima nezavedna duša željo pretvoriti zunanje čutno izkustvo v duševno dogajanje.24 Na primer:
pomlad in zima sta naravna pojava in tako objektivni čutni izkustvi za ljudi, ki so pojava
mitizirali tako, da so jima dodali čustveno dramo. Zima predstavlja smrt in zaključek, pomlad
ponovno rojstvo, pojme pa so povezali z različnimi božanstvi ali bitji, ki so bila njihovo
utelešenje.

18

Sarah CALDWELL, The occult tarot and mythology, Illinois State, Department of sociology and
anthropology, dostopno na <https://soa.illinoisstate.edu/downloads/anthro_theses/caldwell_sara.pdf>
(28.4.2019).
19
Nikolai MIKHAILOV, Mythologia Slovenica: poskus rekonstrukcije slovenskega poganskega izročila,
Trst: Mladika, 2002, str. 18.
20
Prav tam, str. 18.
21
Monika KROPEJ, Od ajda do zlatoroga: slovenska bajeslovna bitja, Celovec: Mohorjeva založba, 2008,
str. 9.
22
Prav tam, str. 9.
23
Prav tam, str. 9.
24
JUNG 1995, op. 16, str. 41–42.

12
3.3.1   SLOVENSKO BAJESLOVJE
Slovensko bajeslovje se je ohranilo prek ljudskega izročila in zgodovinskih pisnih virov ali
arheoloških najdb, pa tudi preko šeg in navad ter ljudskih umetniških in obrtnih izdelkov.
Ohranjene slovenske bajke govorijo o nastanku sveta, človeka, naroda, stvarstva, o dogajanju
v onstranstvu, o koncu sveta ter o številnih bajeslovnih bitjih, ki spremljajo predstavni svet
ljudi,25 zato lahko tudi slovenske bajke štejemo med arhetipe. Ker se slovensko bajeslovje
šteje pod širši pojem slovanske mitologije, pa tudi zaradi majhnosti naroda in krščanstva, ki je
veliko pripovedi in božanstev izbrisalo ali pa priredilo, si strokovnjaki na tem področju
pogosto niso enotni. Kljub raznolikosti informacij o slovenskih boštvih in bajeslovnih bitjih je
povezava z Veliko arkano smiselna. Pestri opisi nastopajočih in njihove okolice v bajkah nam
ponujajo bogato ikonografijo in simboliko, ki ju je možno poustvariti na kartah in iz njiju
razbrati arhetipe.

4   ZGODOVINSKI PREGLED TAROT KART
Raziskavo o tarot kartah bomo izvršili z metodo primerjalne analize. Primerjali bomo karte iz
desetih snopov tarot kart v dveh kategorijah: izrazna tehnika in tema. Za raziskavo
predpostavljamo dvoje: izrazne tehnike so pri starejših kompletih zgolj grafične (lesorez ali
bakrorez), ker so omogočale reproduciranje in razmnoževanje kart. Pri mlajših kompletih pa
bomo lahko zasledili večjo raznolikost, saj je razvoj tehnologije, uporabljene v namene
razmnoževanja, možnost reprodukcije omogočil tudi drugim tehnikam. Z dostopnostjo kart je
prišlo tudi do večjega zanimanja za ilustrirane podobe in veliko ljudi se je pričelo ukvarjati z
njihovimi pomeni in teorijo. Nekateri so pomenom želeli podati svojo likovno interpretacijo
skozi drugačno, novo tematiko. Predpostavljamo tudi, da v starejših snopih zasledimo manj
raznolikosti med temami, avtorji mlajših snopov pa so si pri izboru teme, simbolov in podob
dovolili več svobode.

4.1   PRIMERJALNA ANALIZA
V primerjalni analizi obravnavamo deset različnih kompletov kart: najstarejši znani tarot
Pierpont-Morgan Bergamo iz 15. stoletja; Flamski tarot iz 18. stoletja; Švicarski 1JJ iz
konca 18. ali začetka 19. stoletja; Rider-Waite-Smith tarot iz leta 1910; Tahutijev tarot,

25

KROPEJ 2008, op. 21, str. 9.
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objavljen leta 1969; Motherpeace feministični tarot iz leta 1981; tarot Ukiyo-e iz leta 1983;
Sardinjski tarot iz leta 1984; tarot elementov iz leta 1988 in tarot Čudežna dežela, 1989.
4.1.1   IZRAZNE TEHNIKE
Ob natančnejši raziskavi izraznih tehnik smo prvo predpostavko le
delno potrdili. Pierpont-Morgan Bergamo tarot, ki spada v zbirko
nekaj nepopolnih snopov pod skupnim imenom Visconti-Sforza tarot
iz 15. stoletja namreč odstopa, ker je naslikan na debel karton. Ime
izhaja iz priimkov dveh italijanskih plemiških družin, katerih člani so
med drugimi podobami ilustrirani na kartah. Karte so ročno naslikane,
na debel karton, njihov avtor pa ni povsem znan, čeprav večina
strokovnjakov avtorstvo pripisuje Bonifaciu Bembu.26 Ta snop kart ni
bil nikoli mišljen za reprodukcijo, ker je bil namesto širši javnosti
namenjen družini plemičev.
Slika 1 Pripisano avtorju Bonifaciu Bembu,
Visconti-Sforza tarot, Smrt iz snopa PierpontMorgan, okoli 1451.

Do leta 1700 je tarot postal bolj standardiziran in poznan,27 zato lahko govorimo o večji
zaželenosti in posledično tudi reproduciranju, kar pa so v tistem
časovnem obdobju omogočale grafične tehnike, kot sta lesorez
in bakrorez, kasneje tudi litografija.
Karte v Flamskem in Švicarskem 1JJ tarotu so bile narejene v
tehniki lesoreza, ki zahteva vrezovanje podob v les. Tako
dobimo leseno matrico, na katero se nanese barva, vzdržljiv les,
pa nam omogoča več odtisov. Vredno je omeniti, da je grafika
takrat bila bolj kot ne obrt. Obrtniki, ki so izdelovali matrice,
niso omenjeni, ohranilo pa se je ime avtorja lesorezov
Flamskega tarota, Françoisa-Jeana Vandenborra.

Slika 2 François-Jean Vandenborre, Flamski tarot, Stolp, 18. stoletje, lesorez.

26

Andy POLLET, The Visconti tarots, Pollet Tripod, na <http://l-pollett.tripod.com/cards31.htm>
(16.4.2019).
27
Janina RENÉE, Tarot for a new generation, St. Paul: Llewellyn Worldwide, 2003, str. 6.
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Slika 3 Švicarski 1JJ tarot, Kočija, konec 18., začetek 19. stoletja, lesorez.

Med letoma 1865 in 1900 je prišlo do velikih tehnoloških
sprememb v tisku. Poleg dodatnega razvoja litografije so se razvili
fotografija in fotomehanski procesi, ki so omogočali prenos risb in
slik različnih materialov v tiskovine.28
Snop kart Rider-Waite-Smith je ilustrirala Pamela Colman Smith.
Ilustracije je izrisala s črnilom ter predvidoma pobarvala z akvareli.
Originali se žal niso ohranili. V pismu prijatelju je poročala, da
bodo karte reproducirane s pomočjo barvne litografije.29
Tehnologija litografije je dopuščala dober približek tehniki, ki jo je
umetnica izbrala za izdelavo originalov.
Slika 4 Pamela Colman Smith, Rider-Waite-Smith tarot,
Norec, 1910, tuš in akvarel.

28

Rachel A. MUSTALISH, The development of photomechanical printing processes in the late 19th
century (ur. Robin E. Siegler), v: Topics in photographic preservation, 7, Washington DC: American
Institute for Conservation of Historic & Artistic Works, 1997, str. 73.
29
K. Frank JENSEN, The early Waite-Smith tarot editions, Web archive, dostopno na
<https://web.archive.org/web/20060721004631/http://www.manteia-online.dk/wst-ipcs/wst-ipcs.pdf>
(16.4.2019).
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Možnost prenosa ne-grafičnih tehnik v tisk je umetnikom dala
prostost izbora likovne tehnike, ki je ustrezala njihovi
interpretaciji tarota.
Tahutijev tarot je ilustrirala Lady Frieda Harris v tehniki
akvarela in po navodilih okultista Aleisterja Crowleyja, ki je
zapisal, da je nekatere izmed kart naslikala tudi osemkrat.
Originali so bili razstavljeni dvakrat in sicer leta 1941. Vendar
niti Harrisova niti Crowley nista doživela izvoda kart, ki so jih
objavili šele leta 1969.30

Slika 5 Lady Frieda Harris, Tahutijev tarot, Stolp, 1969, akvarel.

Motherpeace tarot je prav tako naslikan, vendar natančnejših podatkov o tehniki nismo
zasledili. Predvidevamo, da so bile risbe izrisane s črnilom in naslikane z akvarelom. Tarot sta
v sodelovanju izvedli Karen Vogel in Vicki Noble, ko sta začutili, da morata žensko energijo
izraziti skozi tarot.31 Karte imajo zanimiv okrogel
format, ki oblikovno podpira vsebinski koncept.

Slika 6 Karen Vobel in Vicki Noble, Motherpeace feministični tarot, Pravica, 1981.

30

Tom BENTLEY, Lady Frieda Harris, Melt, dostopno na <https://visualmelt.com/Lady-Frieda-Harris>
(16.4.2019).
31
Nicole PHELPS, Meet the makers of Motherpeace tarot, the feminist deck that inspired Dior's Resort
collection, Vogue, dostopno na < https://www.vogue.com/article/dior-resort-2018-motherpeace>
(16.4.2019).
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Tarot guru Stuart Kaplan in ustanovitelj založbe U.S.
Games Systems Inc., ki izdaja komplete tarot kart, je dolga
leta občudoval japonsko umetnost Ukiyo-e, ki je nastala v
Edo obdobju (1603–1868). Dolgo je iskal umetnika,
primernega za združitev te stare japonske umetnosti in tarot
kart, dokler ni leta 1980 prišel v kontakt s Kojijem Furutom.
Umetnik je naslikal karte v slogu Ukiyo-e in v velikosti
17,78 × 25,4 cm, izšle pa so leta 1982.32

Slika 7 Koji Furuta, Ukiyo-e tarot, Pravica, 1983.

Ilustracije tarota Čudežna dežela obujajo stil ilustratorja Sir
Johna Tenniela, ki je konec 19. stoletja ilustriral knjigo
Alica v Čudežni deželi. Njegove ilustracije so bile črno bele,
zato je ilustratorka kart Morgana Abbey za inspiracijo vzela
njegovo črtno risbo, barvno shemo pa prevzela iz RiderWaite-Smith kompleta. Tako je nastal križanec med
ilustrativnim slogom prvotnega ilustratorja zgodbe, katere
junaki in pripoved so bili povzeti, ter barvami in
kompozicijami enega najbolj znanih tarot kompletov.

Slika 8 Morgana Abbey, tarot Čudežna dežela, Norec, 1989.

32

Stuart R. KAPLAN, From the U.S. Games Ukiyo-e booklet, Tarot, dostopno na
<https://www.tarot.com/tarot/decks/ukiyoe> (16.4.2019).
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4.1.2   TEME
Teme se navezujejo na različne interpretacije tarota in njegovega razumevanja. PierpontMorgan Bergamo karte so bile namenjene igri, ki so si jo za kratkočasenje lahko privoščili le
plemiči, kateri so bili na kartah tudi upodobljeni. Zgodnji kompleti kart, kot sta Švicarski 1JJ
in Flamski, sledijo vzoru podob Pierpont-Morgan-Bergamo kompleta, vendar dodajo tudi
pisen opis podobe, ki je vedno sosleden. Norec je človeška figura, oblečena v dvornega
norčka, Cesarica je ženska s krono, na karti Stolp je prikazan stolp. Večjih odstopanj ni
zaslediti, z izjemo zamenjave kart Čarovnika/Papeža in Svečenika za Španskega kapitana in
Bakusa.33 Ugotavljamo, da je bila simbolika pogojena s časovnim obdobjem in ljudem
znanim pojmom. Krščanska vera je bila v Evropi precej samoumevna, zato ni naključje, da je
bila v tarot vključena krščanska simbolika. Ko je prišlo obdobje razsvetljenstva, ki je ljudi
odvračalo od duhovnosti in jih nagovarjalo k razumu, so s časom ljudje dobili dostop do
znanja o starih civilizacijah, drugih duhovnih naukih, oblikovali pa so se tudi novi nauki.
Teme tarota so zato pogosto različna bajeslovja, saj je njihova individualna simbolika precej
bogata in zanimiva. Na ravni arhetipov, ki so del vsakega kompleta kart, pa so si bajeslovja
med seboj podobna.
Crowleyjev ambiciozno zastavljeni Tahutijev tarot vsebuje simbole in filozofijo kultur
vzhodnega, zahodnega in egipčanskega sveta. Frieda Harris je za izvršitev ilustracij
potrebovala skoraj pet let. Komplet je zaradi združitve kultur najbolj univerzalen, saj
povezuje različne simbole, ki so si v svojem bistvu enaki, vendar so likovno izraženi drugače
in tako razumljivi različnim kulturam.
V sedemdesetih letih sta priljubljeni temi postala misticizem in okultizem. Popularni rock 'n'
roll glasbeniki in skupine so izražali zanimanje za tarot in tako pripomogli k njegovi
popularizaciji. Ameriška rock skupina Led Zeppelin je uporabila karto Puščavnik kot podobo
za pesem Stairway to Heaven. Kitarist Jimmy Page je celo kupil Crowleyjev nekdanji dom, ki
ga tako Ozzy Osborne kot David Bowie omenjata v svojih pesmih, skupina The Beatles pa ga
je celo upodobila na ovitku zgoščenke Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band. V
osemdesetih letih lahko zaradi večje prepoznavnosti tarota zasledimo pravi razcvet različnih
tém. Feminističen tarot Motherpeace je bil rezultat vedno večjega družbenega gibanja in
osvobajanja žensk ter posledično tudi čaščenja pozabljenih ženskih boginj in magije. Ukiyo-e

33

Michele JACKSON, Vandenborre tarot, Tarot passages, dostopno na
<http://www.tarotpassages.com/vanden.htm> (17.4.2019).
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snop kart je, zahvaljujoč tradicionalnosti upodobljenih podob,
tarot približal tudi Japoncem, ki ga do druge svetovne vojne
niso poznali.34
V Sardinjskem tarotu figure nadomestijo arheološki artefakti, in
sicer najdbe iz Sardinije, obkrožene s koralnimi vejami, ki jih
domačini uporabljajo pri zdravljenju ali pa magiji. Lahko bi
rekli, da je Menegazzi na ta način tarot približal tudi Sardincem.
Ker je obudil njihovo zgodovino in tradicijo so karte tudi
poučne.

Slika 9 Osvaldo Menegazzi, Sardinjski tarot, Moč, 1984.

Tarot elementov izmed izbranih kompletov za
primerjavo ponuja najbolj stilizirane podobe.
Sodobnejši ni le izgled, ampak tudi preimenovanje kart
(Čarovnik postane Slepar, Svečenica Papež in Vesolje
Aeno). Avtorja, ki se ukvarjata z astrologijo sta se
odločila prikazati elemente vode, zraka, zemlje, ognja,
dodala pa sta še peti element – duh.35

Slika 10 Caroline Smith, Tarot elementov, Grom, 1988

Casey BASEEL, Beautiful Ukiyo-e tarot cards are East-meets-West in more ways than one, Sora news 24,
dostopno na <https://soranews24.com/2017/03/16/beautiful-ukiyo-e-tarot-cards-are-east-meets-west-inmore-ways-than-one/>. (16.4.2019).
35
Cathi BITZER, Elemental tarot review, Aeclectic, dostopno na
<http://www.aeclectic.net/tarot/cards/elemental/review.shtml> (16.4.2019).
34
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Zanimivo interpretacijo tarota ponuja tudi komplet Čudežna dežela, ki si je za vsebino
izposodila pravljico Lewisa Carrola Alica v Čudežni deželi in ilustracije Johna Tenniala. To
lahko razumemo kot poklon pravljici, saj sta avtorja kart Christopher in Morgana Abbey v
njej prepoznala močne simbole, ki sta se jih odločila uporabiti, njuno odločitev pa lahko
vidimo tudi kot izkoristek prodajne niše. Iz tolikšnega števila kart z različnimi temami,
različnih formatov in različnega izgleda lahko razberemo slabo in dobro stran. Dobra stran je,
da raznolikost snopov ponazarja uporabnost in vsestranskost tarota. Teme ohranjajo njegove
osnovne ideje in pogosto tudi osnovne motive, raznolike vizualne rešitve pa lahko karte
približajo različnim ljudem glede na njihove interese. Slaba stran pa je, da se veliko avtorjev
ne poglobi v duhovnost in filozofijo, ki stoji za privlačnimi podobami kart. Ideje le bežno
prevzamejo in jih oblečejo v novo podobo, zato se vsebinski del podob pogosto izgubi.
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5   PRAKTIČNI DEL, VELIKA ARKANA: ILUSTRIRANE
TAROT KARTE
V praktičnem delu bomo zasnovali dvaindvajset podob Velike arkane na podlagi
staroslovenskega ljudskega izročila. Z definiranjem ciljne skupine bomo prišli do likovnih
rešitev, ki bodo ustrezale namenu ilustracij. Opisali bomo tehniko, s katero smo ilustracije
izdelali ter s pomočjo likovne analize oblikovno preučili eno izmed njih.

5.1   SLOVENSKI BAJESLOVNI LIKI V VELIKI ARKANI
Pomembno je, da ilustrirane podobe podpirajo pomen kart. Arhetipe kart bomo navezali na
staroslovensko bajeslovje, zato bodo osrednje figure na kartah boštva in bajeslovna bitja, ki so
jih častili predniki Slovencev ali pa o katerih so se na Slovenskem ohranile bajke iz
predkrščanskih časov. Poročanja in pripovedi o njih se med seboj razlikujejo glede na regijo,
v kateri so se ohranila. Tudi strokovnjaki, ki se posvečajo slovenskemu bajeslovju, si glede
interpretacij niso vedno enotni. Zato smo za namene diplomske naloge izbrali tiste bajke in
junake, ki so najbolj alegorične in še najbolj ustrezajo pomenu kart.
Ker so v tarotu pomembne številke, smo prav tako upoštevali numerološke razlage, če so bile
te še posebej poudarjene. Izmed dvaindvajsetih kart Velike arkane jih je enaindvajset
oštevilčenih z rimskimi številkami od 1 do 21 (I–XXI), dvaindvajseta je označena z arabsko
številko 0.
Veliko Arkano delimo na 3 enake dele tako, da izključimo karto z arabsko 0, saj lahko
pripada na začetek katere koli od teh treh skupin. Karte poosebljajo potovanje človekove
osebnosti, zato so te tri skupine opredeljene kot zavest, podzavest in nadzavest.36 Poleg
številke je dopisano tudi ime karte, ki delno razkriva njeno vsebino.
Karta, ki je označena z arabsko številko 0 se imenuje Norec. Vidimo jo kot »vstopno točko« v
karte.37 Za upodobitev začetka smo izbrali božjega petelina, ki ga je v eni od slovenskih bajk
bog poslal na Zemljo, da je izvalil jajce, iz katerega je steklo 7 rek.38 Arabska ničla je po
obliki podobna jajcu, kar ponazarja, da vse stvari prihajajo iz njega.39
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POLLACK 1980, op. 8, str. 23.
Prav tam, str. 24.
38
KROPEJ 2008, op. 21, str. 37.
39
Prav tam, str. 18.
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Po Norcu se prične potovanje v zavest. Prva karta te skupine se imenuje Čarovnik (označena
z rimsko številko I). Poseduje splošno načelo sporazumevanja40 hkrati pa je tudi mlada karta,
saj je postavljena na začetek. Za osrednjo figuro te karte smo izbrali Jovenata, slovenskega
boga mladosti, trgovanja in odnosov. Najden je bil njegov kip, ki je bil znak prijateljskih
odnosov med Oglejem (rimsko stranjo) in Norikom (slovensko stranjo).41 Karta Čarovnika
nakazuje odnos med nebom in zemljo in potrebo po njunem sporazumevanju.
Sledi ji karta Velika svečenica (II), ki predstavlja simbolno potovanje domov in stik s svojo
naravo, zemljo.42 Za upodobitev smo izbrali Mokoš, slovensko žensko božanstvo cikličnega
kroženja in obnavljanja. Njeno ime pomeni vlaga, povezujemo pa jo z mokro zemljo.43 Voda
simbolno in dobesedno kroži iz zraka nazaj v zemljo in obratno, zemlja pri tem postane
mokra, voda pa se na nek način vrne nazaj domov. Svečenica nakazuje globljo, subtilno stran
ženskosti, ki je čistejša in skrivnostnejša.
Karta Cesarica (III) predstavlja bolj očitne lastnosti ženskosti, materinstvo in spolnost, ki
prihajata iz instinkta, ne iz intelekta.44 Je arhetip matere. Za ilustracijo te karte smo izbrali
Živo, slovensko boginjo plodnosti, ljubezni in življenja.45
Sledi karta arhetipa očeta, Cesar (IV), za katerega smo izbrali Svaroga, ki ga viri navajajo kot
boga očeta, prednika vseh slovanskih bogov. Bil je tudi oče Dažboga,46 boštva, ki smo ga
izbrali za osrednjo figuro sledeče karte, Svečenik (V). Svečenik je viden kot spremljevalec in
nadgradnja Cesarja. Oba sta očeta in si delita odgovornost za človečnost, vendar Cesar skrbi
za njene fizične, Svečenik pa za duhovne potrebe. Njegovo ime lahko pomeni dajatveni bog,
kar smo povezali s svečeništvom ali duhovništvom, ki se ljudstvu »daje« in »razdaja«, da bi
lahko razumelo skrivnosti duhovnosti.
Naslednja karta, Ljubimca (VI), združuje moškost in ženskost. Je karta ljubezni in resnice.47
Vid in Vida sta v slovenskem bajeslovju najvišja polarnost med žensko in moško energijo,
zato sta primerna za ponazoritev harmonije, ki jo želimo prikazati na šesti karti.
Sedma karta, Kočija (VII), simbolizira močno voljo in popolni nadzor nad konjema, ki jo
vlečeta. V slovenskem bajeslovju se je v kočiji vozil bog Trot, ki je predstavljen kot borec.
40

Angeles ARRIEN, Priročnik za tarot: praktična uporaba starodavnih vizualnih simbolov, Ljubljana:
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Ta karta je tudi zadnja v prvi skupini kart, ki ponazarjajo našo zavest. Tisti, ki je prišel skozi
prvo skupino kart, je vsrkal začetne nauke, prečkal obdobje adolescenčnega iskanja in je zrel,
odrasel in samozavesten človek, ki svoja čustva nadzoruje in ni njihova žrtev48 ter je na nek
način, tako kot Trot, borec.
Prva karta drugega sklopa, s katerim se začne potovanje v podzavest, je Moč (VIII). Na tej
točki se mora človek soočiti z dolgo potlačenimi čustvi, ki se skrivajo v podzavesti. Moč
idealno nasledi Kočijo, saj tedaj posameznik pridobi sposobnost zavesti, da se lahko opogumi
in stopi svoji podzavesti naproti.49 V slovenskem ljudskem izročilu je žensko bajeslovno bitje
Pehtra veljalo za voditeljico divje jage,50 duš mrtvih, ki so raztrgale tistega, ki so ga dohitele.
Pehtra prikazuje žensko, ki kroti in nadzira podivjano naravo.
Sledi odmik od zunanjega sveta, z namenom, da aktiviramo podzavestno mišljenje.51 Ena
izmed najpomembnejših stvari na svetu je védenje, kako pripadati samemu sebi.52 Karta
Puščavnik (IX) predstavlja osebo, ki se je odmaknila od družbe v samoto, vendar je ljudem
vseeno naklonjena in jim pomaga z nasveti. Divji mož je bil bajeslovno bitje, ki je živelo z
naravo in poznalo ter obvladovalo zemeljsko bogastvo. Ljudem je občasno svetoval, vendar
nikoli ni izdal vseh skrivnosti.53 Zato je idealen za prikaz arhetipa modreca, ki je ločen od
civilizacije, vendar ni oddaljen od človeštva.
Ko se je Puščavnik oddaljil od zunanjega sveta, mu podzavest pokaže vizijo življenja v karti
Kolo sreče (X). Kolo se stalno obrača in ponazarja neprekinjeno menjavo vzponov in padcev.
Lahko ga interpretiramo kot naravo, ki niha, potuje skozi obdobja smrti (zima, jesen) in
obdobja življenja (pomlad, poletje).54 Na naši ilustraciji je zato upodobljena Maja, boginja
narave.
Na popolni sredini Velike arkane stoji karta Pravica (XI). Predstavlja ravnovesje med
delovanjem in razumevanjem. V slovenskem ljudskem izročilu je ravnovesje med delom in
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počitkom prinašala Kvátrnica, žensko bajeslovno bitje, ki je pazilo, da so ljudje v času
kvatrnih tednov pravočasno končali delo in se držali posta.55
Sledi ji karta Obešenec (XII), ki predstavlja zmožnost spoznanja ponavljajočih se vzorcev, ki
ustavljajo rast in razvoj.56 Na njej je prikazan moški, ki visi obrnjen na glavo. Karta ima
spiritualno funkcijo vode,57 ki nas očisti in prerodi. Podobno je razumljena tudi levitev kače.
V slovenskem bajeslovju je bil kot kača včasih prikazan Veles, bog podzemlja, živine in
bogastva,58 zato smo ga izbrali kot motiv za to karto. Obešenca razumemo tudi kot
prekinjevalca vzorcev. Ko prekinemo stare, dobimo prostor za nove vzorce.
Naslednja karta, Smrt (XIII), v tarotu ni videna zgolj kot negativna. Pove nam tudi, da smrt
prinaša novo rojstvo. Boginja smrti in prerojenja je bila Baba, njena odposlanka pa je bila
sova.59
Sledi karta Nadzor (XIV), ki pomeni obvladovanje združevanja spontanosti z znanjem.
Ponazarja tudi pretok med Soncem ali zemljo (zavest) in Luno ali vodo (podzavest),60 saj je to
zadnja karta druge skupine Velike arkane. Belín je bil bog luči, Sonca, povezan pa je bil tudi z
vodo in je imel zdravilne moči.61
Tretja skupina, ki predstavlja nadzavest, se na videz prične protislovno s karto Hudič (XV),
vendar moramo za to, da presežemo same sebe, najprej odkriti svojo slabo stran. Karta
ponazarja neobrzdanost, v slovenskem bajeslovju pa je bil Kurent, po razlagi mnogih, bog
razbrzdanega veselja.62
Ko pridemo do dna naših slabosti nam karta Trdnjava (XVI) ponudi možnost obnavljanja in
pregrajevanja starih oblik. Jarnik je bil lovec, lunarno bitje, ki je ustrelilo Zlatoroga, sončno
žival, da bi obnovilo življenjski krog.63
Obdobju razburkanosti sledijo mir, samospoštovanje in zaupanje. Karta Zvezda (XVII)
prikazuje energijo, ki nam iz teme vliva svetlobo in spreminja podzavest v nadzavest. Na naši
karti je ilustriran pes Vedež, ki je bil spremljevalec Kresnika in je povezan z zvezdo Sirij,
najsvetlejšo na nočnem nebu.
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Karta Luna (XVIII) je karta karme in pomeni delo, ki ga moramo dokončati.64 Périca je bila
lepo žensko bajeslovno bitje, ki je kaznovalo dekleta, ki so čez noč pustila perilo zunaj ali pa
je raztrgala niti, ki čez noč ostale na kolovratu,65 ter jih tako silila h dokončevanju dela.
Drugi skupini kart, ki od posameznika veliko zahtevajo, sledi radostna razrešitev. Poleg
razrešitve karta Sonce (XIX) posameznika pripravlja tudi na smrt in prerojenje, ki ji sledita.
Napoveduje razsvetljenje, ki ni zgolj ideja, ampak tudi izkušnja. Kresnik je bil zlatolaso in
zlatoroko sončno bitje, povezano z ognjem. Njegova mati naj bi bila z njim noseča 9 let, po
nekaterih poročanjih pa naj bi se rodil kot deseti sin66 in se tako tudi numerološko povezuje z
19. karto.
Sledi Sodba (XX), ki je ime dobila zaradi podobnosti s karto Pravica. Zahteva
uravnovešenost na ravni z vsem živečim, ne le zgolj na osebnostni ravni, kot pri Pravici.67
Šembilja je bila bajeslovni lik, ki je v slovenskem ljudskem izročilu nastopala kot modra
žena, prerokinja in tudi kot strašljivo bitje, ki je z eno nogo stala v peklu, z drugo pa na
zemlji68 ter je bila tako v neke vrste ravnovesju.
Zadnja karta Velike arkane, Vesolje (XXI), ponazarja spoznanje nezavednega in razumevanja
nadzavesti, neke vrste katarze. Triglav je v slovenskem bajeslovju predstavljal troglavo
boštvo, ki je obvladovalo zemljo, nebo in podzemlje.69 Staroslovenci so ga imeli za boga
vsega obstoječega. Tudi njegova triglava podoba se numerološko lepo ujema s karto. Število
21 se namreč manifestira v število tri (2+1=3). Vesolje je zadnja karta in tako združitev vsega,
kar je bilo pred njo.
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ARRIEN 1997, op. 40, str. 88.
KROPEJ 2008, op. 21, str. 325.
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Prav tam, str. 58.
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POLLACK 1980, op. 8, str. 121.
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KROPEJ 2008, op. 21, str. 240.
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Prav tam, str. 331.
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5.2   CILJNA SKUPINA
Definiranje ciljne skupine pri zasnovi projekta poskrbi, da bo končni izdelek za to skupino
uporabnikov primeren, koristen in privlačen. Ciljna skupina je skupina ljudi, ki imajo skupne
značilnosti,70 zato se jo določi glede na starost, potrebe in interese, pa tudi glede na spol,
lokacijo, poklic, prihodek, stopnjo izobrazbe in stan.71
Karte namenjamo ljudem, ki jih zanima slovenska mitologija, ter tistim, ki jih zanimata
samorefleksija in osebna rast. Če to skupino starostno opredelimo, zajema ljudi, ki so že
razvili globje samozavedanje, torej posamezniki od 17. leta dalje. Da je dobro samozavedanje
razvito pri omenjeni starosti dokazuje študija Cristine Marine Sandu, Georgete Pânişoarã in
Iona Ovidiua Pânişoarã, v kateri potrjujejo hipotezo, da se zrelo samozavedanje pojavi že v
adolescenci. 72

5.3   IZDELAVA SERIJE ILUSTRACIJ
Na vsaki karti iz serije dvaindvajsetih je upodobljena vsaj ena figura, ki nam pomaga pri
razumevanju sporočila. Likovno predstavo figur smo gradili na podlagi opisov iz slovenskih
bajk, šeg ter nekaj malega ohranjene ljudske umetnosti. Vsako figuro smo postavili v sredino
kompozicije, okoli nje pa upodobili naravo, ki pomen figure še okrepi. V primerih, ko si
pomen karte delita dve figuri, smo ju odmaknili od središča in postavili vsako na svojo stran
formata v pomensko primernem odnosu.
Ilustracije smo poenotili skozi stilizacijo figur, ki smo jo razvili z namenom, da spomni na
dejstvo, da so figure povzete iz ljudskega bajeslovja.
Ilustracije so izdelane v mešani tehniki gvaša in svinčnika na akvarelnem papirju in so
oblikovno opremljene za reprodukcijo v tisku. Izvirniki so zaradi lažjega odslikavanja
podrobnosti, ki se pri pomanjšavi ilustracije na končni format zgostijo, izdelani v 10 %
povečavi (10,4 × 16,9 cm).
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Gary ARMSTRONG in Philip KOTLER, Marketing: an introduction, New Jersey: Prentice Hall
International, 1997, str. 219.
71
Tom HALLISSEY, What is a target audience and why is it so important?, Fat guy media, dostopno na
<https://fatguymedia.com/inbound-marketing/target-audience/> (5.3.2019).
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Cristina Marina SANDU, Georgeta PÂNIŞOARÃ in Ion Ovidiu PÂNIŞOARÃ, Study on the
development of self-awareness in teenagers, v: Procedia: social and behavioral sciences (ur. Emanuel
Soare in Claudiu Langa), 180, 2015, str. 1658.
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Slika 11 Anamarija Pocrnjič, serija dvaindvajsetih ilustracij Velike arkane, 2019, mešana tehnika, lastni arhiv, Ljubljana.
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5.3.1   SKICIRANJE
Razumevanje pomena vsake karte je vplivalo na kasnejše izrisovanje kompozicije, oblik in
izbor barv. Želeli smo, da se semantično ujemajo in ciljni publiki že na prvi pogled sporočajo
svoj glavni pomen, ob natančnejšem opazovanju pa ji razkrijejo tudi bolj prikrite pomenske
odtenke. S čim mehkejšimi oblikami smo želeli ustvariti nenapadalen pristop do človekove
psihe, kateri karte namenjamo. Krožna oblika ponazarja tudi kontemplacijo, globoko
premišljevanje o duhovnosti in neprekinjen razvoj.
Ko smo figure izrisali do željenega rezultata, smo jih začeli postavljati v format kart. V ozadje
smo, kljub temu, da so glavni nosilci sporočila kart figure, vključili različne naravne pojave in
rastline, ki pomagajo izraziti identiteto figure ali pa delujejo kot simbolni dodatki, ki
poudarijo pomensko slojevitost kart.
Upoštevali smo vertikalen format kart in na podlagi tega tudi zasnovali kompozicijo.

Slika 12 Anamarija Pocrnjič, skice za Cesarico, 2019, svinčnik in gvaš, različnih dimenzij.

5.3.2   GVAŠ
Skice smo s svinčnikom prenesli na akvarelni papir. Nato smo nanesli podslikavo v tehniki
gvaša, na katero smo nato s tanjšim čopičem naslikali večino podrobnosti, nekaj pa smo jih
dodali še s svinčnikom.
Gvaš je fleksibilna tehnika in je lahko polno prekriven, če ga zmešamo z samo malo vode, ali
pa prosojen, če ga zmešamo z veliko vode.73 Proizvajalci pri izdelavi uporabljajo enake
pigmente kot pri akvarelih, vezivo pa je gumiarabikum. Barvni agensi pogosto vsebujejo
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Michael SANDERS, Painting with gouache, Tunbridge Wells (Kent): Search Press, 2005, str. 4.
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glicerin za raztegljivost in večjo topnost, zato jih ni potrebno mešati s toliko vode kot
akvarele.74
5.3.3   LIKOVNA ANALIZA
S postopki likovne analize bomo obravnavali karto Cesarica iz serije ilustracij.
Karta predstavlja arhetip matere, zato smo za osrednjo figuro izbrali Živo, staroslovensko
boginjo plodnosti. Figura je na sredini formata, kar jo naredi stabilno, kompozicijo pa smo
razgibali z gesto njene desne roke in konveksno-konkavno obliko žita, ki je Živin atribut, v
starih kulturah pa je simboliziralo plodnost zemlje.75 Z njo smo prav tako želeli poudariti
njeno materinskost ter obliko maternice.
Uporabili smo komplementarni barvni kontrast rumene in vijolične barve. Razmerje med
barvama smo določili s pomočjo teorije o kontrastu količin, ki želi doseči harmonijo glede na
svetlost barve in zato predlaga, da je ena četrtina barvne površine slike rumena, ker ta barva
bolj žari in zato izstopa, tri četrtine pa naj bi bile vijolične (razmerje 1:3).76 Ker na sliki nismo
želeli doseči enakosti med barvama, ampak poudariti
svetlost, smo razmerje razdelili na 2:1. Tako smo dosegli
vtis svetlejše slike, ki deluje optimistično. Živini lasje in
žito so rumeni in zavzemajo dve tretjini, vijolična pa eno
tretjino površine. Ozadje je vijolično, vanjo smo
primešali tudi malo magente, da je barva postala
toplejša. Živine oči in obleka so hladne, modre barve, ki
deluje kot protipol toplini in pomagajo Živi odstopati od
ozadja.

Slika 13 Anamarija Pocrnjič, III. Cesarica,
2019, mešana tehnika na akvarelnem papirju,
10,4 × 16,9 cm.
74

Prav tam, str. 6.
Žito – simbol življenskih ciklusov, Akropola, dostopno na <https://akropola.org/zito-simbol-zivljenjskihciklusov/> (16.4.2019).
76
Johannes ITTEN, Umetnost barve: študijska izdaja, Jesenice: [samoizdaja] R. Reichmann, 1999, str. 59–
61.
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5.3.4   OBLIKOVANJE KART
Karte smo zasnovali v formatu dimenzij 10,4 × 16,9 cm. Ilustracije so vstavljene v navidezen
paspartu, ki vsaki izmed njih omogoča, da deluje sama zase, če jih postavimo eno zraven
druge. Velikost slikovnega območja je 9,8 × 15,2 cm. Vsako izmed ilustracij spremljata napis
in številka karte, ki sta napisana v 1,4-centimeterskem pasu, v spodnjem delu formata. Za
napis in številko smo izbrali kapitelke serifne črkovne vrste EB Garamond.

152 mm

169 mm

14 mm
98 mm
104 mm

Slika 14 Anamarija Pocrnjič, shema formata
originala karte, 2019, vektorska risba.

Slika 15 Anamarija Pocrnjič, primer sprednje
strani karte Cesarica s črkovno vrsto, 2019,
mešana tehnika, 10,4 × 16,9 cm.

Hrbtna stran kart ima dvojni namen. Združuje karte, ki pripadajo istemu kompletu in prepreči,
da bi se sprednja stran karte prepoznala s hrbtne.77 Pri igralnih kartah je simetrija hrbtne strani
ključnega pomena, saj mora biti karta igralcem iz vseh strani mize enako berljiva. Tarot karte
pa so po naši interpretaciji namenjene posamezniku, njegovemu premisleku in ne družabni
igri. Zato ni potrebe po simetriji. Pri tolmačenju tarota je pomembno razlikovanje med
pravilno in narobe obrnjeno podobo sprednjega dela karte, saj se njen pomen ravna glede na
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David A. FRYXELL, History matters: playing cards, Family tree magazine, dostopno na
<https://www.familytreemagazine.com/premium/history-matters-playing-cards/> (27. 5. 2019).
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to, kako se nam ta pokaže, ko karte polagamo. Asimetrija hrbtne strani potrjuje smer, v katero
je obrnjena figura na sprednjem delu.
Namen in pomen Velike arkane je prikaz harmonije, zato smo za hrbtno stran karte izbrali
temno zeleno barvo, ki to simbolizira.78 V sredini je roža mogota (triglavska roža), ki se
pojavi v ljudski pripovedi o Zlatorogu, okoli nje pa so listi praproti. Bajko o triglavski roži
smo s tem povezali z bajko o pravljičnem zlatem cvetu, ki na kresno noč zraste iz praproti.
Kdor ima semena te rože lahko odkriva skrite zaklade.79 Velika arkana je zakladnica znanja,
zato se ti bajki simbolično skladata.

Slika 16 Anamarija Pocrnjič, hrbtna stran kart, 2019, gvaš in digitalna tehnika, 10,4 × 16,9 cm.

5.3.5   ZAŠČITNA ŠKATLICA
Uporabniki tarota se poslužujejo različnih embalaž za shranjevanje kompletov kart. Eden
izmed načinov zaščite kart pred morebitnimi poškodbami je shranjevanje v škatlici. Odločili
smo se za izdelavo zaščitne škatlice, ki je sestavljena iz dveh komponent, manjšega in večjega
»žepa«. Karte se vstavi v manjši žep, velikosti 97 × 156 × 13 mm, katerega nato vstavimo v
večjega, 103 × 161 × 19 mm. Oba žepa sta sestavljena iz petih delov: spodnje, zgornje in treh
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79

Asja Nina KOVAČEV, Govorica barv, Ljubljana: Prešernova družba, Vrba, 1997, str. 157.
ŠAVLI 2008, op. 41, str. 137.
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stranskih stranic, ki so izrezani iz črne lepenke. Žepa sta oblepljena s knjigoveškim platnom v
temno zeleni barvi, ki vsebinsko povezuje hrbtno stran kart s škatlico.
97 mm
13 mm

153 mm

13 mm

spodnja stranica

zgornja stranica

93 mm

97 mm

156 mm

Slika 17 Anamarija Pocrnjič, shema sestave manjšega žepa škatle, 2019, vektorska risba.

101 mm
19 mm

spodnja stranica

159 mm

19 mm

101 mm

zgornja stranica

103 mm

Slika 18 Anamarija Pocrnjič, shema sestave večjega žepa škatle, 2019, vektorska risba.

161 mm
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Slika 19, 20, 21 Anamarija Pocrnjič, zaščitna škatlica za karte, 2019.
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6   ZAKLJUČEK
Iskanje samega sebe ni kratkotrajen dogodek, ampak večletno potovanje. Nadgrajevanje in
pretočnost kart Velike arkane iz ene v drugo nas uči, da so stvari med seboj povezane in niso
naključje, koncept, kateremu se dandanes radi prepustimo, saj od nas zahteva manj miselne
energije. Vendar zakaj naj bi bilo razbiranje in ukvarjanje z arhetipskimi podobami tako
ključnega pomena? Jung je trdil, da z nerazumevanjem teh podob izzovemo negativne učinke
nezavednega. Dejal je: »Kdor svojega spoznanja ne vidi kot etične obveze, se prepusti načelu
moči.«80 Zanj je bilo razumevanje delovanja samega sebe etičnega pomena, ljudje pa so se
nenehno iskali tudi skozi zgodovino in se še danes – brez ali z zavedanjem tega etičnega
pomena. Za arhetipske občutke so iskali potrdilo, neke vrste manifestacijo, zato so jih izražali
na različne načine. Bajeslovje in tarot sta bila dva od teh načinov. Njuna združitev jima
omogoča medsebojno dopolnjevanje in razkrivanje novih pomenov. V diplomski nalogi smo
nauke tarota prevedli s pomočjo slovenskega bajeslovja, ki je kljub svojim različnim
interpretacijam ponujalo veliko raznolikih možnosti tolmačenja arhetipov Velike arkane.
Združevanje tarota z bajeslovjem lahko služi tudi približevanju tarota ljudem, ki so bolj
seznanjeni z bajeslovjem in obratno. To drži tudi za druge teme. V raziskovalnem delu smo
ugotovili, da so se tega začeli posluževati avtorji tarota, ko je tisk postal bolj obče dostopen in
s tem možnost reprodukcije tarot snopov večja. Nastalo je veliko raznolikih snopov z
različnimi temami. To pomeni, da je tarot bil oziroma je še vedno zaželen in ljudem približa
in ponuja možnost samospoznanja.
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Carl Gustav JUNG, Spomini, sanje, misli, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, str. 199.
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8   VELIKE REPRODUKCIJE UMETNIŠKIH DEL

Slika 22 Anamarija Pocrnjič,
0. Norec, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.

Slika 23 Anamarija Pocrnjič,
I. Čarovnik, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.
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Slika 24 Anamarija Pocrnjič,
II. Velika Svečenica, 2019, mešana
tehnika, 10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.

Slika 25 Anamarija Pocrnjič,
III. Cesarica, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.
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Slika 26 Anamarija Pocrnjič,
IV. Cesar, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.

Slika 27 Anamarija Pocrnjič,
V. Svečenik, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.
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Slika 28 Anamarija Pocrnjič,
VI. Ljubimca, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.

Slika 29 Anamarija Pocrnjič,
VII. Kočija, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.
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Slika 30 Anamarija Pocrnjič,
VIII. Moč, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.

Slika 31 Anamarija Pocrnjič,
IX. Puščavnik, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.
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Slika 32 Anamarija Pocrnjič,
X. Kolo sreče, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.

Slika 33 Anamarija Pocrnjič,
XI. Pravica, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.
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Slika 34 Anamarija Pocrnjič,
XII. Obešenec, 2019, mešana
tehnika, 10,4 × 16,9 cm, lastni
arhiv, Ljubljana.

Slika 35 Anamarija Pocrnjič,
XIII. Smrt, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.
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Slika 36 Anamarija Pocrnjič,
XIV. Nadzor, 2019, mešana
tehnika, 10,4 × 16,9 cm, lastni
arhiv, Ljubljana.

Slika 37 Anamarija Pocrnjič,
XV. Hudič, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.
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Slika 38 Anamarija Pocrnjič,
XVI. Trdnjava, 2019, mešana
tehnika, 10,4 × 16,9 cm, lastni
arhiv, Ljubljana.

Slika 39 Anamarija Pocrnjič,
XVII. Zvezda, 2019, mešana
tehnika, 10,4 × 16,9 cm, lastni
arhiv , Ljubljana.
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Slika 40 Anamarija Pocrnjič,
XVIII. Luna, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.

Slika 41 Anamarija Pocrnjič,
XIX. Sonce, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.
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Slika 42 Anamarija Pocrnjič,
XX. Sodba, 2019, mešana tehnika,
10,4 × 16,9 cm, lastni arhiv,
Ljubljana.

Slika 43 Anamarija Pocrnjič,
XXI. Vesolje, 2019, mešana
tehnika, 10,4 × 16,9 cm, lastni
arhiv, Ljubljana.
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9   SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA
Slika 1 Pripisano avtorju Bonifaciu Bembu, Visconti-Sforza tarot, Smrt iz snopa PierpontMorgan, okoli 1451 (pridobljeno s <https://en.wikipedia.org/wiki/ViscontiSforza_tarot_deck#/media/File:Visconti-Sforza_tarot_deck._Death.jpg> [31.3.2019]).
Slika 2 Švicarski IJJ tarot, Kočija, konec 18., začetek 19. stoletja, lesorez (pridobljeno s
<https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51JRYMQ0SQL.jpg> [30.5.2019]).
Slika 3 François-Jean Vandenborre, Flamski tarot, Stolp, 18. stoletje, lesorez (pridobljeno s
<https://www.collectarot.com/VANDENBORRE-BACCHUS-FLEMISH-TAROT-p/vg-vb01.htm> [31.5.2019]).
Slika 4 Pamela Colman Smith, Rider-Waite-Smith tarot, Norec, 1910, tuš in akvarel
(pridobljeno s <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/90/RWS_Tarot_00_Fool.jpg>
[30.5.2019]).
Slika 5 Lady Frieda Harris, Tahutijev tarot, Stolp, 1969, akvarel (pridobljeno s
<http://res.cloudinary.com/hrscywv4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_9000,w_1200,f_auto,
q_auto/v1/867803/The_Tower_Thoth_vij0n2.jpg> [30.5.2019]).
Slika 6 Karen Vobel in Vicki Noble, Motherpeace feministični tarot, Pravica, 1981
(pridobljeno s
<https://cdn.shopify.com/s/files/1/0784/5697/products/motherpeace1.jpg?v=1482173658>
[31.5.2019]).
Slika 7 Koji Furuta, Ukiyo-e tarot, Pravica, 1983 (pridobljeno s
<https://www.magusbooks.com/Images/UK78%204.jpg> [31.5.2019]).
Slika 8 Morgana Abbey, tarot Čudežna dežela, Norec, 1989 (pridobljeno s
<https://www.usgamesinc.com/images/product/WTT78_2_1.jpg> [31.5.2019]).
Slika 9 Osvaldo Menegazzi, Sardinjski tarot, Moč, 1984 (pridobljeno s
<https://i.ebayimg.com/images/i/152693124493-0-1/s-l1000.jpg> [31.5.2019]).
Slika 10 Caroline Smith, Tarot elementov, Grom, 1988 (pridobljeno s
<http://www.astrop.org/new-elemental/SimpleControls_ds_images/air9.jpg> [31.5.2019]).
Slika 11 Anamarija Pocrnjič, serija dvaindvajsetih ilustracij Velike arkane, 2019, mešana
tehnika.
Slika 12 Anamarija Pocrnjič, skice za Cesarico, 2019, svinčnik in gvaš, različnih dimenzij.
Slika 13 Anamarija Pocrnjič, III. Cesarica, 2019, mešana tehnika na akvarelnem papirju, 10,4
× 16,9 cm.
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Slika 14 Anamarija Pocrnjič, primer sprednje strani karte Cesarica s črkovno vrsto, 2019,
mešana tehnika, 10,4 × 16,9 cm.
Slika 15 Anamarija Pocrnjič, shema formata originala karte, 2019, vektorska risba.
Slika 16 Anamarija Pocrnjič, hrbtna stran kart, 2019, gvaš in digitalna tehnika, 10,4 × 16,9
cm.
Slika 17 Anamarija Pocrnjič, shema sestave manjšega žepa škatle, 2019, vektorska risba.
Slika 18 Anamarija Pocrnjič, shema sestave večjega žepa škatle, 2019, vektorska risba.
Slika 19, 20, 21 Anamarija Pocrnjič, zaščitna škatlica za karte, 2019.
Slika 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Anamarija Pocrnjič, dvaindvajset ilustracij kart Velike arkane, 10,4 × 16,9 cm.

PRILOGA
V prilogo smo vključili daljše razlage kart za boljše razumevanje izbora bajeslovnih likov, ki
so upodobljeni na ilustracijah iz praktičnega dela.
Veliko arkano lahko dojemamo kot potovanje naše osebnosti, zato karte delimo na tri
skupine, ki so opredeljene kot zavest, podzavest in nadzavest. Na tri enake dele jih delimo
tako, da izključimo karto Norec, ki je označena z arabsko številko 0, saj lahko pripada kateri
koli od teh treh skupin.
0.  NOREC – Božji petelin
Velika arkana se začne s karto Norec. Ta karta je povezana s stanjem zavesti, ki ga izkusimo
pred rojstvom in po smrti.81 Lahko jo vidimo kot »vstopno točko« v karte, oziroma skok v
potovanje skozi karte.82 Norec ima neustrašno ustvarjalno moč, ter prikazuje zmožnost
porajanja novih oblik.83 Oswald Wirth je v svojem snopu kart Norca upodobil z grotesknim
obrazom. Pisatelj Melviller, ki je napisal zgodbo Moby Dick, je svoje bralce opozoril, naj ne
stopajo s poti, ki jih je zanje zastavila družba, saj se nekateri ne bodo znali vrniti. Tisti, ki si
upajo stopiti drugam, včasih doživijo razsvetljenje. Združitev teh dveh dejstev nam ponudi
zanimivo interpretacijo podobe na karti. Svet vidi nekoga, ki je resnično razsvetljen, kot
popačenega in grotesknega, ker ne poseduje šibkosti tako kot oni. Norec je razsvetljen, ker si
je upal stopiti s poti, lahko pa ga navežemo tudi na socialni izraz. Dvorni norček je bil edini, ki
je kralju smel posredovati slabe novice, ker je to naredil na vesel način, vendar hkrati povedal
resnico.84 Zato smo na karti ilustrirali božjega petelina, ki ga je v Poviesti o božjem kokotu bog
poslal na Zemljo, da izvali jajce (stvaritev nove oblike), iz katerega priteče sedem rek. Norec
je prav tako oštevilčen z arabsko ničlo, ki je po obliki podobna jajcu, kar ponazarja, da vse
stvari prihajajo iz njega.85 Tako je tudi petelin v bajki ljudem stalno nekaj naznanjal in tako
pokazal, da poseduje neko višje znanje. Kikirikal je, ko so morali vstati ali delati. Ljudem to ni
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ugajalo in prosili so Boga, da ga odstrani z neba. Petelin jim nato naznani slabo novico, naj se
pazijo jezera, ki bo nastalo, in tako izpolni vlogo dvornega norčka.86
I. ČAROVNIK – Jovenat
Čarovnik je prva karta v skupini zavesti in poseduje splošno načelo sporazumevanja, zato
podobo, ki je prikazana na njej, strokovnjaki pogosto enačijo z rimskim bogom Merkurjem.87
Na Slovenskem so izpod Štalenske gore našli kip, ki je zaradi svoje sproščene atletske drže
izgledal kot Merkur. Malo je verjetno, da bi na slovenskih tleh v tistih časih častili boga
rimskega panteona. Vseeno bajeslovec Jože Šavli meni, da je kip predstavljal tako rimsko kot
tudi slovensko božanstvo, saj naj bi bil znamenje dobrih trgovskih in prijateljskih odnosov
med Oglejem in Norikom. Na gori sv. Heme so našli napis, ki je bil posvečen noriškemu bogu
mladosti, Jovenatu, tega pa so enačili z Merkurjem.88 Ta dva podatka lahko povežemo in
sklepamo, da je kip izpod Štalenske gore Jovenat, bog mladosti, trgovanja in odnosov. Za
upodobitev Jovenata kot Čarovnika smo se odločili ne samo zaradi povezave z Merkurjem,
ampak tudi zaradi tega, ker je predstavljal boga mladosti. Karta Čarovnik je prva, ki sledi
vstopni karti Norec, zato jo dojemamo kot mlado karto. Ilustratorji so Čarovnika v mnogih
snopih upodobili v značilni drži: v eni roki drži palico in jo drži iztegnjeno proti nebu, z drugo
pa kaže v tla. Je posrednik med nebom in zemljo, ki ideje pošilja v realnost.89 Na ilustraciji
smo Čarovnika prikazali v takšni drži, vendar brez palice, saj tako ohranimo preprostost,
postavili pa smo ga med cvetje, ki ponazarja mladost.
II.  VELIKA SVEČENICA – Mokoš
Po sporazumevanju med Nebom in Zemljo stopimo v stik s svojo naravo. Karta Velika
svečenica je simbolno potovanje domov in vizualni simbol za spodbujanje zaupanja vase.90
Svečenica nakazuje globljo, subtilno in skrivnostnejšo stran ženskosti, če jo primerjamo s
karto Cesarica, ki ji sledi. Mokoš je slovensko žensko božanstvo cikličnega kroženja in
obnavljanja, zaščitnica žensk in otrok, njeno ime pa pomeni »vlaga« in jo zato povezujemo z
mokro zemljo.91 Voda simbolno in dobesedno potuje iz zraka nazaj na zemljo in obratno. Na

86

Monika KROPEJ, Od ajda do zlatoroga: slovenska bajeslovna bitja, Celovec: Mohorjeva, 2008, str. 37.
ARRIEN 1997, op. 81, str. 282.
88
Jožko ŠAVLI, Zlati cvet: bajeslovje Slovencev, Bilje: Humar, 2008, str. 385–87.
89
POLLACK 1980, op. 82, str. 29–30.
90
ARRIEN 1997, op. 81, str. 30–31.
91
KROPEJ 2008, op. 86, str. 106.
87

nek način se vrača nazaj domov in stopa v stik s svojo naravo. V Sloveniji je prisotnost
boginje Mokoš razvidna iz imena vasi Makoše.
III. CESARICA – Živa
Karta Cesarica predstavlja bolj očitne lastnosti ženskosti, materinstvo in spolnost, ki prihajata
iz instinkta, ne iz intelekta. Zato Cesarica predstavlja intuitivno stran ženskega arhetipa, ko
strast stopi pred ideje. Dokler se ne naučimo popolnoma čustveno izkusiti zunanjega sveta, ga
ne bomo znali preseči. Zato je senzualnost prvi korak do razsvetljenja.92 Podobo na karti so
ilustratorji velikokrat upodobili kot rimsko boginjo Venero, ki jo v slovenski mitologiji
enačimo z Živo, boginjo plodnosti, ljubezni in življenja.93 Njen atribut je žito, ki je v starih
kulturah simboliziralo plodnost zemlje.94
IV. CESAR – Svarog
Če Cesarica predstavlja arhetip matere, je Cesar arhetip očeta. Ob njem čutimo avtoritativno
oddaljenost, mama pa nam je v uteho. Po navadi se od očeta naučimo obnašanja v družbi.
Naravni svet je včasih kaotičen, zato je potrebna stabilnost pravične družbe, da lahko njeni
člani razvijejo same sebe. Cesarja zaradi odločnosti in sile povezujemo z astrološkim znakom
ovna, ki je prvi znak zodiaka in izraža nov začetek, ki pride iz stabilnosti pravične družbe. V
procesu odraščanja je mnogim težko sprejeti pravila, ki so jim postavljena, pa tudi tradicijo in
verovanja družbe v katero so rojeni. Vendar mora vsak posameznih ta pravila poznati, jih
vsrkati in nato preseči ter najti osebno kodo, po kateri se bomo ravnali.95
Ker karto povezujemo z ognjem, vodstvom, spodbujevalno energijo in izžarevanjem vizij ter
napotkov, smo si za njenega predstavnika izbrali Svaroga (poznamo ga tudi pod imensko
različico Tvarog in Karontan, karantanski oče naroda). Njegovo ime si lahko razlagamo kot
sestavljenko besed »svar«, svetleči, jasni, ali staroslovanske besede »svaró«, ki pomeni
premikajoče se nebo,96 in besede »rog«, ki se ne navezuje na hudiča, ampak pomeni »rogati,
starodavni, oče vse narave in stvarstva«. Tako kot grškega vrhovnega boga Zevsa so tudi
Svaroga pogosto upodabljali z rogovi ali rožički, kar naj bi bila sled in spomin na davnega
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boga očeta,97 zato je Svarog primerni dvojnik iz slovenskega panteona. Ker ga navajajo kot
boga očeta je njegovo mesto med kartami kot arhetip očeta še toliko bolj smiselno. Svarog je
prav tako bil bog ognja in sonca, kar se navezuje na spodbujevalno energijo, poleg tega pa viri
omenjajo, da je njegov sin Dažbog,98 kar upoštevamo pri karti Svečenik, ker se med seboj
povezujeta. Več v nadaljevanju.
V. SVEČENIK – Dažbog
V nekaterih snopih se ta karta imenuje Papež, vendar se je mnogim kasnejšim ustvarjalcem
tarota zdelo ime Svečenik bolj splošno. Vseeno je prvo poimenovanje pomembno zaradi
razlage, saj beseda papež pomeni oče. Tako kot karta Cesar, tudi Svečenik ponazarja arhetip
očeta. Kot pri Veliki Svečenici in Cesarici se torej ponovi dvojnost arhetipa. Svečenik in
Cesar sta očeta in si delita odgovornost za človečnost. Prvi je odgovoren za duhovno rast,
drugi pa za fizične potrebe. Pravi pomen svečenikov, ki je danes pogosto zlorabljen, je, da
imajo povezavo z bogom in ljudem tolmačijo njegova sporočila in jih učijo, kako med seboj
povezati zunanje in notranje poti. Ker je bil Dažbog Svarogov sin, ga lahko interpretiramo kot
njegovega spremljevalca ali kot njegovo »nadgradnjo«. Njegovo ime lahko pomeni dajatveni
bog, ali pa bog dežja.99 Pri njegovi ponazoritvi na karti smo se osredotočili na prvo razlago
imena in jo tako povezali z duhovništvom, ki se ljudstvu »daje« ali pa »razdaja«, da bi lahko
razumelo skrivnosti duhovnosti.
VI. LJUBIMCA – Vid in Vida
Karta Ljubimca, poleg predanosti in zvestobe, predstavlja intelektualno in moralno
samostojnost. Predstavlja adolescenco, obdobje, ko posameznik prvič samostojno odloča o
pomembnih stvareh brez pomoči staršev. Je karta ljubezni, ki je prikazana kot resnica in
življenje. Želja po sočloveku nas vodi iz izolacije, ljubezen pa nam ne ponudi samo enotnosti
z drugim človekom, ampak nam tudi razkriva večje skrivnosti življenja. Zato sta ljubimca v
snopu Rider-Waite-Smith snopu upodobljena z večjim angelom v ozadju, ki nakazuje njun
potencial ob združitvi.100
Vid in Vida v slovenskem bajeslovju predstavljata polarnost med žensko in moško energijo.
Njuni imeni izhajata iz imena boga Svetovida. Da so Karantanci prav tako častili Svetovida,
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predvidenega predhodnika Vida, vemo po imenu svetega Vida, ki so ga zaradi imenske
podobnosti poistovetili kristjani.101 Svetovid je bil bog s štirimi glavami, njegov atribut je lok,
ki ga je držal v desnici in ki je ponazarjal, da je bil bog ljubezni. Povezujemo ga tudi z vidom,
saj so se v preteklosti ljudje k njemu zatekali v primeru očesnih bolezni. Vida je ženska
izpeljanka imena Vid,102 kar lahko simbolično navežemo na Adama in iz njegovega rebra
ustvarjeno Evo. Vido se v slovenskem ljudskem izročilu le redko omenja, vendar pa je vseeno
prisotna. Spisi o njej in Vidu kot možu in ženi ali incestnemu paru brata in sestre so bolj
pogosti v srbo-hrvaškem panteonu.103
VII. KOČIJA – Trot
Kočijo vlečeta dva konja, kar pomeni da je nad njima potrebno imeti popoln nadzor, kar
simbolizira močno voljo. Kabalisti so karto poimenovali »zmaga«. V nekaterih kulturah, še
posebej indijski, konje povezujejo s smrtjo, saj so v ritualu žrtvovanja namesto kralja začeli
žrtvovati konja. Takšno žrtvovanje je postalo najbolj sveto in povezano z nesmrtnostjo in
podajalo idejo o zmagi nad smrtjo.104 V slovenskem bajeslovju je v podobi zmagoslavnega
junaka predstavljen bog Trot, ki se je prevažal v kočiji, vpreženi v bele ali zelene konje.
Nekateri viri ga poistovetijo s Perunom, najvišjim slovanskim bogom.105 V rokah je držal
zlato sekiro, s katero je sekal glave kač in zmajev. Ker je Kočija zadnja karta v prvem ciklu,
lahko rečemo, da predstavlja končno točko zrelosti, vseeno pa še ne dosega podzavesti in
nadzavesti. Vsrkali smo torej nauke začetnih kart, prečkali smo obdobje adolescenčnega
iskanja, sedaj smo zrel, odrasel človek, ki je samozavesten in ima nadzor nad svojimi čustvi in
ni njihova žrtev.106
Za upodobitev Trota na tej karti smo se odločili, ker so ga ljudje imeli za borca. Človek, ki je
prišel čez prvih sedem kart je na nek način borec, poleg tega se s Kočijo tudi slikovno ujema,
saj smo ga upodobili s kočijo in vpreženimi konji.
VIII. MOČ – Pehtra
S karto Moč se v Veliki arkani začne potovanje v podzavest. Preden začnemo iskati svojo
podzavest se moramo odreči razumu. Treba se je soočiti z našimi dolgo potlačenimi čustvi, ki
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se skrivajo v podzavesti. Moč idealno nasledi karto Kočija, saj nam je ta vlila poguma, da
stopimo svoji podzavesti naproti. To naredimo mirno in z zaupanjem, da bomo prišli do cilja.
Da najgloblja čustva doživimo z ljubeznijo in upanjem, sta potrebna tako moč kot tudi
pogum. Na mnogih kartah je Moč prikazana kot ženska, ki kroti leva. Lev predstavlja
podzavestno energijo, ki, če jo vodimo z ljubeznijo in upanjem, ni uničujoča pošast.107 V
slovenskem ljudskem izročilu je žensko bajeslovno bitje Pehtra veljalo za voditeljico divje
jage,108 duš mrtvih, ki so raztrgale vsakega, ki so ga dohitele. Pehtra prikazuje žensko, ki kroti
in nadzira podivjano naravo. V alpskih deželah so jo poznali v dveh ali celo treh različicah.
Na karti smo jo upodobili kot »ta lepo« in »ta kljunasto«,109 ki mirno drži roko na jelenu, ki
ponazarja divjo žival.
IX. PUŠČAVNIK – Divji mož
Karta Puščavnik nakazuje odmik od zunanjega sveta z namenom aktiviranja podzavestnega
mišljenja.110 Ena najpomembnejših stvari na svetu je vedenje, kako pripadati samemu sebi.111
Puščavniki so bili ljudje, ki so se odmaknili od družbe v samoto in so po navadi živeli v
naravi. V srednjem veku so predstavljali alternativo Cerkvi in pot do boga skozi osebne
izkušnje. Kljub temu, da so se družbi odpovedali, se od človeštva niso ločili. Popotnikom so
občasno ponudili zavetišče in jim dajali nasvete. Zato je Puščavnik arhetip modreca. Divji
mož je bajeslovno bitje, ki živi z naravo in pozna ter obvladuje zemeljsko bogastvo. Človeku
je lahko naklonjen in mu svetuje, vendar nikoli ne izda vseh skrivnosti.112 Zato je idealen
prikaz arhetipa modreca, ki je ločen od civilizacije, vendar ni oddaljen od človeštva.
X. KOLO SREČE – Maja
Puščavnik se je oddaljil od zunanjega sveta, zato mu podzavest pokaže vizijo življenja v
obliki vrtečega kolesa in ki tako prikazuje ciklično menjavanje dvigov in padcev. Kolo lahko
razumemo tudi kot naravo, ki niha in potuje skozi obdobja smrti in življenja. Karta Kolo sreče
nam sporoča, da je po padcu pomemben odziv. Če se z novo situacijo soočimo in se ji
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prilagodimo, iz nje dobimo pomembno lekcijo in vrednoto.113 Obilje pride le, ko smo se
pripravljeni soočiti s spremembami in smo odprti do novih možnosti.114
Na karti smo upodobili Majo, boginjo narave. Narava je tista, ki najbolj sinusno niha, gre
skozi obdobja smrti (zima, jesen) in obdobja življenja (pomlad, poletje). Maja je povezana
tudi s praznovanjem prvega maja, katerega bistvo je bila zmaga nad zimo in mrazom. Ta star
poganski prazni, ki so ga praznovali že Karantanci, se praznuje še danes. Nekatere vasi še
vedno ohranjajo tradicijo postavljanja mlaja, ki je prispodoba Maje.115
XI. PRAVICA – Kvátrnica
Nekateri od pomembnih preučevalcev in snovalcev tarota so v Veliki arkani zamenjali
številko VIII in XI, torej karti Moč in Pravica. Zamenjavo so utemeljili z argumentom
ustreznosti rdeče niti kart. Tega v naši upodobitvi nismo upoštevali, saj smo se raje naslonili
na argument postavitve te karte na sami sredini Velike arkane. To je smiselno, saj karta
predstavlja ravnovesje med delovanjem in zavestjo ter razumevanjem in podzavestjo. Karta
Pravica deluje kot posrednica, uravnalka in sodnica. Njena naloga je uravnotežiti tisto, kar se
je znašlo izven ravnotežja.116 V slovenskem ljudskem izročilu je ravnovesje med delom in
počitkom, kar je pogosta tematika bajk, prinašala Kvátrnica, žensko bajeslovno bitje, ki je
pazila, da so ljudje v času kvartnih tednov pravočasno končali delo in se držali posta.117
XII. OBEŠENEC – Veles
Karta Obešenec predstavlja pogled na določeno situacijo z drugega vidika in zmožnost
spoznanja ponavljajočih se vzorcev, ki ustavljajo rast in razvoj.118 Na njej je prikazan moški,
ki visi obrnjen na glavo in je z eno nogo privezano na vejo, drugo pa ima prekrižano
pravokotno za prvo. Njegovi roki sta sklenjeni nad glavo in tako ustvarita vtis trikotnika,
usmerjenega v tla. Takšen trikotnik simbolizira vodo in nakazuje, da ima karta spiritualno
funkcijo vode.119 Figura obešenca prekinja vzorce. Voda ima čistilne lastnosti in metaforično
odplakne nečistočo ter nam ponudi priložnost za svež začetek. Levitev kače ima simbolično

113

POLLACK 1980, op. 82, str. 79–82.
ARRIEN 1997, op. 81, str. 63.
115
ŠAVLI 2008, op. 88, str. 315–317.
116
ARRIEN 1997, op. 81, str. 284.
117
KROPEJ 2008, op. 86, str. 322.
118
ARRIEN 1997, op. 81, str. 69.
119
Aleister CROWLEY, Tahutijeva knjiga, Maribor: Ibis, 2011, str. 89.
114

enak pomen. V slovenskem bajeslovju se je Veles, bog podzemlja, živine in bogastva, včasih
prikazoval kot zmaj ali kača,120 zato smo ga izbrali kot motiv za to karto.
XIII. SMRT – Baba
Po simboličnem očiščenju negativnih imamo prostor za nove, boljše vzorce.121 Karta Smrt
zato v tarotu ni videna samo kot negativna. Smrt doleti vsakega in je stalnica v življenju. Uči
nas, da smrt prinaša novo rojstvo. Bistveno je, da se iz izgub naučimo graditi. Poveže nas z
naravo, saj se naše telo po smrti razkraja in hrani zemljo in živali.122 V slovenskem ljudskem
izročilu je bila boginja smrti in prerojenja Baba, njena odposlanka in znanilka smrti pa je bila
sova. Veliko vraževernih ljudi še vedno verjame, da bo nekdo umrl, če se sova usede na ali v
bližino njihove hiše.123 Podobo Babe in sove smo na karti združili v žensko figuro.
V Šavlijevi knjigi Zlati cvet je Baba upodobljena s palico, ki je na vrhu polkrožne oblike.
Spominja na luno oziroma polmesec. Slednji namiguje na lunino cikličnost in zmožnost, da se
ponovno rodi vsakič, ko »umre«. Tako smo na ilustraciji karte vključili tudi palico, ki s svojo
polkrožno obliko polmeseca ponazarja nov začetek.
XIV.  NADZOR – Belin
Karta Nadzor je zadnja v drugi skupini podzavesti Velike arkane. Da bi prišli do naše
nadzavesti, tretje skupine kart, pa moramo podzavest združiti z zavestjo.
Karta pomeni obvladovanje združevanja spontanosti z znanjem in ponazarja pretok med
soncem/ognjem, zavestjo in luno/vodo, podzavestjo.124 Pomembna je združitev dvojnosti.
Bog Belín to dvojnost združuje v dveh pogledih, saj je predstavljal boga sonca in luči, ki sta
simbol za razsvetlitev z znanjem. Imel je zdravilne moči, zato so ga nekateri povezovali z
vodo,125 ki ponazarja spontanost narave. Ljudje so prav tako verjeli, da njegov atribut, ključ,
ozdravi slepoto.126 Zdravljenje slepote lahko navežemo tako na luč, svetlobo, ki je potrebna,
da človeške oči sploh zaznajo okolico, kot tudi na vodo, ki deluje očiščevalno.
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Dvojnost Belína se kaže tudi v njegovem izgledu. Pripovedka o bijelghem možicu opisuje
Belína kot belega moža dolgih nog z majhno otroško glavo ter dolgo belo brado.127 Združitev
otroka, ki je radovedno spontan, in starega moža z veliko znanja in modrosti, dobro ponazarja
namen te karte, ki želi omenjena pola uravnovesiti.
XV. HUDIČ – Kurent
Tretja skupina kart se prične s karto Hudič, kar je sprva presenetljivo, saj karta ponazarja
hedonizem, ki ga pogosto povezujemo s propadom. Vendar, da bi posameznik lahko prišel
preko sebe, mora najprej odkriti in spoznati svojo slabo stran. Če ne posedujemo moči, ki mu
jo je dala predhodna karta Nadzor, ga lahko človeške slabosti prevzamejo. Rachel Pollack
piše: »otrok razvije ego, da se ne bi več bal teme«.128 Najtežje je biti sam s svojimi mislimi v
temi, ki podivja našo domišljijo s svojo neoprijemljivostjo in neskončnostjo. Vendar, če
želimo doseči nadzavest, se moramo spoprijeti tudi z našo temačno stranjo, ki je sebično
podivjana. Kurent je bil bog razbrzdanega veselja, nekateri so ga imenovali tudi za hudobno
višje bitje. Njegov praznik je pust, ko se mnogo ljudi v kurenta tudi našemi.129 Protislovni
pomen maskiranja je razkrivanje, saj mnogim ponuja možnost, da pokažejo svoj pravi obraz,
ker je njihova osebnost, ki jo drugače predstavljajo svetu, skrita. Zato smo izbrali Kurenta kot
predstavnika karte.
XVI.  TRDNJAVA – Jarnik
Karta Trdnjava nam po izkustvu naših slabosti ponuja obnovitev in možnost preseganja starih
oblik. Večina ilustracij te karte iz različnih snopov tarota je precej dramatičnih in razburkanih,
ker posameznik na poti do višje resnice še ni obnovljen, pot do obnovitve pa je vznemirljiva.
Zato smo na ilustraciji te karte prikazali dogodek iz poznane slovenske bajke o Zlatorogu, ko
lovec Jarnik nameri puško v Zlatoroga in je tik pred tem, da jo sproži. To je trenutek visoke
napetosti. Hkrati ponazarja silovitost in umirjeno osredotočenost. Karta Trdnjava je na meji
teh dveh občutkov. Dogodek iz bajke ima tudi simbolični pomen na ravni nebesnih teles, ki so
jih ljudje opazovali še preden je astronomija postala splošno znana. Jarnik je predstavljal
lunarno bitje, ki je ustrelilo Zlatoroga, sončno žival, z namenom obnovitve življenjskega
kroga.130 Karta tako prikaže željo po obnovitvi.
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XVII. ZVEZDA – Pes Vedež
Razburkanosti sledijo mir, samospoštovanje in zaupanje. Posameznik se je že bolj približal
višji resnici. Karta Zvezda mu vlije energijo svetlobe, ki je prišla iz teme in spreminja
podzavest v nadzavest.131 Tako kot pri prejšnji karti smo se tudi tu navezali na ljudsko znanje
o nebu. Na karti je zato naslikan štirioki pes Vedež, ki je bil spremljevalec, čudežni pomočnik
in atribut Kresnika, bajeslovnega bitja, ki ga natančneje opišemo pri karti Sonce. Vedež mu je
pomagal pri njegovih podvigih, tako kot nam zvezda pomaga pri usmerjanju iz teme. Etnolog
Zmago Šmitek je Vedeža povezal s pasjo zvezdo Sirij iz konstelacije Velikega psa,
najsvetlejšo na nočnem nebu.132
XVIII. LUNA – Périca
Bližamo se koncu, vendar še nismo tam. Mnogoteri odnehajo in ne dokončajo tistega, česar so
začeli. Karta Luna je karta karme in pomeni delo, ki ga moramo dokončati.133 Ta karta
oblikuje močno energijo karte Zvezda v oblike, ki so naši zavesti razumljive.134 Višje nauke
nam prikaže na razumljiv način. Obstaja mnogo vraž, ki so ljudi s prepovedmi in omejitvami
varovale pred boleznijo. Eno izmed njih smo upodobili že na karti Pravica, saj je ljudem
pomagala obvarovati se pred izčrpanostjo. Tovrstni nauki so služili k spodbujanju ljudi h
dokončevanju in dobremu opravljanju dela. Périca je bilo lepo žensko bajeslovno bitje z
dolgimi lasmi, oblečeno v belo, ki ponoči tiho pere ob ribnikih, mlakah in izvirih. Dekleta, ki
so čez noč zunaj pustila perilo, je kaznovala ali pa raztrgala niti, ki so jih čez noč pustile na
kolovratu.135 S takšnim zastraševanjem jih je preganjala, da so dokončale delo, ki so ga
začele. Od Kvátrnice se razlikuje po delu dneva, v katerem so si jo ljudje predstavljali. Périca
je bila delujoča ponoči, zato smo jo ilustrirali pod sojem lune.
XIX.  SONCE – Kresník
Predhodne karte od posameznika zahtevajo veliko napora. Karta Sonce mu ponudi razrešitev
in ga pripravi na smrt in ponovno rojstvo, ki ga čakata tekom zadnjih dveh kart. Luna je
skoraj terjala predajo,136 vendar če ne obupa in nadaljuje, dobi nov zagon energije. V
slovenskih bajkah je Kresník sicer omenjen kot sin Peruna, glavnega nebesnega boga, vendar
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je bil vseeno bližje človeku in s tem izpostavljen smrti. Odhaja s tega sveta v onostranstvo in
se vrača nazaj.137 Tudi človek je v nekakšnem limbu, saj je vsak dan bliže koncu. Karta
napoveduje razsvetljenje, ki je izkušnja, ne samo ideja. Kresník je upodobljen kot zlatolaso in
zlatoroko sončno bitje, povezano z ognjem. Mati naj bi ga pod srcem nosila kar devet let, po
nekaterih poročanjih pa naj bi se rodil kot deseti sin.138 Tako se tudi numerološko poveže z
XIX. karto.
XX. SODBA – Šembilja
Sledi karta Sodba, ki si je poimensko in vsebinsko podobna karti Pravica. Tako kot Pravica,
tudi Sodba od posameznika zahteva, da se sprijazni s svojimi življenjskimi izkušnjami in jih
preide. Prav tako torej zahteva uravnovešenost, vendar ne le na osebnostni ravni (kot je to
zahtevala karta Pravica), vendar na ravni vsega živečega.139 Šembilja je bila bajeslovni lik, ki
je v slovenskem ljudskem izročilu nastopala kot modra žena, prerokinja, pa tudi kot strašljivo
bitje, ki je z eno nogo stala v peklu, z drugo pa na zemlji.140 Tako se je uravnovešala med
smrtjo in ponovnim rojstvom. Njena modrost, pridobljena iz veliko izkustev, nakazuje na
konec njene življenjske poti. Bajke so jo prikazovale kot iznajdljivo, vendar podivjano. Ker je
karta Sodba je precej hudourna in je zadnja prelomna točka pred koncem, smo za osrednjo
figuro izbrali Šembiljo.
XXI.  VESOLJE – Triglav
Vesolje je zadnja karta Velike arkane. Je celostna in popolna,141 predstavlja doživetje katarze.
Združuje zavest, podzavest in nadzavest. V slovenskem bajeslovju kot troglavo božanstvo, ki
je obvladalo zemljo, nebo in podzemlje, nastopa Triglav.142 Združuje vse, kar obstaja in je
popolnoma uravnovešen. Triglav se tudi numerološko ujema s karto. Številka karte, XXI
oziroma 21, se namreč manifestira v število tri (2+1=3), ki ponazarja tri glave božanstva.
Trojka se prav tako pogosto pojavlja kot število celote. Eden izmed splošno znanih primerov
je krščanski troedini Bog. To nakazuje, da je bila številka že v preteklosti arhetipsko zasidrana
kot popolna.
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