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ИСТОРИЯ И ВЪЗНИКВАНЕ 
НА КАРТИТЕ ТАРО

Таро са много повече от 
обикновени гадателски карти. 
Това е сборник с величестве-
ни символи, място, където се 
срещат нисши и висши свето-
ве, където се чува архетип-
ният език на Космоса. Всяка 
от картите в колодата Таро е 
триизмерна картина, жив об-
раз и наред с това магически 
инструмент и ключ към тай-

ните порти на Вселената. Изучаването на картите 
Таро и тяхното използване на практика води не 
само до разширяване на кръгозора, а и до поло-
жителна промяна в съзнанието.

Изключително трудно е да се пише за картите 
Таро – твърде много вече е казано за тях и твърде 
многолики тълкувания са представени в различ-
ните източници.

Досега никой не е съумял с абсолютна точност 
да определи къде и кога са се появили тези ениг-
матични карти. Зараждането на Таро все още е за-
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булено в тъма, мистерии и загадки. Неясностите, 
свързани не само с въпроса относно произхода на 
картите, а и относно появата на тяхното наимено-
вание, са знак за това, че Таро има дълго „родо-
словие“, чието начало се губи някъде в зората на 
човешката история.

Съществуват няколко версии относно появата 
на Таро. Някои от тях проследяват хронологията 
на Таро само до онзи исторически момент, когато 
картите се появяват в Европа, без да се интере-
суват от тяхната по-ранна генеалогия. Други хи-
потези, тези извън „европейското пространство“, 
работят само и единствено с митологията на Таро.

Ще се опитаме максимално точно да съотнесем 
отделните версии към една историческа структу-
ра, като представим на читателите пълноценна 
картина на произхода и развитието на картите 
Таро – от доисторическия мит до научния факт. 

Това е едно интересно пътуване из тайните 
кътчета на генеалогичното дърво на Таро.

Първият въпрос, на който трябва да намерим 
отговор, е свързан със самото понятие „Таро“: 
откъде е произлязло това загадъчно наименова-
ние?

Етимологията на тази енигматична дума има ре-
дица версии. Редица изследователи извеждат това 
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понятие от наименованието на монетите „тари“ 
(или „тарино“), които през средните векове са 
били в обращение в южната част на Италия и кои-
то, според логиката на тези учени, са се използва-
ли в играта с въпросните карти. Друга „италиан-
ска“ версия свързва това понятие с думата „таре“, 
която се превежда като „точки“. Предполага се, че 
картите са получили своето наименование заради 
орнамента си във вид на точки. Средиземномор-
ски корени се проследяват и в следната версия: 
според нея „картите, които са били използвани 
през средните векове от европейски придворни, 
са се наричали с италианската дума carte da trionfi 
(„картите на триумфа“), но след известно време, 
с оглед да се избегне объркване при означаване 
на гадателски и игрални карти, в употреба влиза 
думата tarocchi. 

Като пример за куриозен случай ще посочим 
хипотезата, според която наименованието на кар-
тите произлиза от името на река Таро (премина-
ваща близо до италианския град Палермо).

Друга група изследователи на Таро откри-
ва корените на това понятие в семитските ези-
ци, където има подобни по звучене думи, като 
например قرط („път“), كرت („хвърляне“), حرط 
(„приспадане“). Продължавайки темата, свърза-
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на с Близкия Изток, ще споменем за версиите, 
в които не без основание се прави позоваване 
на приемствеността или най-малкото на етимо-
логичната връзка между думата „Таро“ и древ-
ноюдейската Тора.

Редица лингвисти извеждат наименованието 
„Таро“ от древноегипетските думи „тар“ (което 
се превежда като „път“) и „рош“ („цар“) – тази 
хипотеза (Таро като „пътят на царете“) споделя 
известният средновековен мистик и учен Антуан 
Кур де Жебелин (за който непременно ще Ви раз-
кажем по-нататък).

Понятието „Таро“ придобива не по-малко 
дълбок смисъл, ако правилността на версията за 
неговия произход се изведе от латинските думи 
ruota (или rota), които означават „колело“ или 
„кръг“. На санскрит, който е прародител на ла-
тинския, също има сходна по звучене и смисъл 
дума rot („търкалям“).

Не е трудно да се досетите, че всяка от хипоте-
зите за произхода на наименованието „Таро“ има 
и съответстващо становище относно появата на 
предмета на това изследване.

Като правило, повечето изследователи споде-
лят единодушно мнение за това, че Европа е на-
учила за Таро в интервала между средата на XIV 
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век и първата половина на XV век (разминавани-
ята в датирането са несъществени: едни посоч-
ват като отправна точка 1367 година, когато във 
Франция излиза забрана за игра с карти; други 
се придържат към 1392 година, когато някой си 
Жакмен Грингонер създава три колоди Таро за 
забавление на френския крал Карл VI; някои на-
стояват, че тези карти са се появили през 1420 
година в кралския дворец. 

Така или иначе, вече през ХI – ХIII век във 
Франция, Испания, Германия и Италия започва за 
пръв път да се споменава за игра с необикновени 
карти и гадаене с тях, разпространява се инфор-
мация за скрити в тези карти магически ключове, 
както и за различни църковни и държавни забра-
ни да се използват за игра и гадаене.

И ако с появата на тези карти в Стария свят 
всичко е ясно, „доевропейската“ история на Таро 
е пълна с противоречия и загадки.

Историците прагматици са на мнение, че кар-
тите Таро са възникнали непосредствено в Евро-
па. Според тяхното изключително повърхностно 
мнение арканите са се появили като „преработе-
на версия“ на обикновени карти за игра, които са 
били внесени на Запад от Изтока.

Окултистите имат свое становище във връзка 
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с възникването на Таро. И тук ние можем да отбе-
лежим поне две мисловни направления.

Според първата версия арканите на Таро са 
били създадени още от атлантските жреци като 
ключове към сакрални знания.

Непосредствено преди гибелта на Атлантида, 
наред с други тайни знания, Таро е било прене-
сено от редица висши посветени в Египет, където 
става достояние на местните жреци.

Древните египтяни запазват името на един 
от учителите – ние го познаваме като бог Тот, 
който е известен и с името Хермес Трисмегист. 
Счита се, че именно Хермес Трисмегист е бил 
посланик на Великия Вселенски Творец и е пре-
дал на човечеството посредством свои посвете-
ни адепти безценни сакрални знания за древните 
истини, които са съдържали сведения за устрой-
ството на света, астрологията, медицината, гео-
графията и човешкия живот. Древноегипетските 
жреци са съхранявали грижливо получените зна-
ния, опазвайки ги от дилетанти и предавайки ги 
само на посветени. Има легенда, която разказва 
за това, че в краката на Сфинкса в Гиза е скрит 
таен вход, който води до галерия под Великата 
пирамида на Хеопс. Именно там жреците са па-
зили 22 картини, в които в символична форма 
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се е съдържало тайното знание. И точно тези 
картини след гибелта на древноегипетската ци-
вилизация посредством посветени адепти са се 
превърнали в 22 Големи аркана на Таро.

Египетската версия косвено се потвърждава от 
древногръцкия Херодот, „бащата на историята“, 
който е посетил Египет през V век пр. Хр. Херо-
дот разказва за някакви тайнствени карти, които 
са били във вид на 22 фини златни плочки, покри-
ти с магически символи.

Френският мистик Антоан Кур де Жебелин1 в 
своя фундаментален труд „Първобитният свят“ 
(фр. Le Monde primitif analysé et comparé avec le 
monde moderne) с използване на фактически мате-
риал е доказал хипотезата, че в основата на про-
изхода на картите Таро стои древноегипетската 
традиция. Той е автор на следните редове: „Таро. 
Това е египетска игра, както още веднъж ще го 

1 Антоан Кур де Жебелин (фр. Antoine Court de Gébelin) 
е роден през 1725 година във френския град Ним (фр. Nîmes), 
в семейството на известен религиозен протестантски деец. 
На 29-годишна възраст Антуан Кур де Жебелин е бил ръко-
положен в сан на протестантски пастор. През 1771 година, 
на 46-годишна възраст, той е бил посветен в тайните на ма-
сонството, а през 1776 година го приемат в прочутата ложа 
„Деветте сестри“ (фр. Les Neuf Saurs) – филиал на най-влия-
телната масонска организация „Великият Изток“.
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покажем; нейното наименование е съставено от 
две ориенталски думи, Tar и Rha (Rho), и означа-
ва „царски път“.

Вече през XX век друг изтъкнат езотерик, 
Алистър Кроули, е написал своята „Книга на 
Тот“, посветена на картите Таро.2

Кроули потвърждава атлантско-древноеги-
петската хипотеза относно произхода на картите 
Таро и твърди, че група посветени магове на-
чело с Хермес Трисмегист (или Тот) е създала 
поредица от сакрални картини, изографисвай-
ки върху златни пластини определени символи. 
Тези картини, използвани от древноегипетските 

2 Алистър Кроули (англ. Aleister Crowley) е роден през 
1875 година в британския град Лемингтън Спа (в графство-
то Йоркшър) в семейство, което е принадлежало към кон-
сервативната религиозна секта с протестантска насоченост 
„Плимутски братя“. През 1898 година Кроули е приет в Хер-
метичния Орден „Златната Зора“, където се сдобива с влияте-
лен конкурент и враг – Артър Едуард Уейт (именно неговата 
колода сме избрали като образец за изучаване на Таро). След 
разрив със „Златната Зора“ Кроули много пътува, изучава 
магия и йога, пише многобройни езотерични трактати. С ис-
тинска слава окултистът се сдобива след създаване на собст-
вена колода Таро, наречена „Тарото на Тот“, и след написва-
не на съпровождаща книга. Широко известно, но практически 
с нищо неподкрепено е твърдението за идейното влияние на 
Кроули върху Адолф Хитлер, който през младините си се е 
интересувал от езотерика.
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