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ÎNÞELEPCIUNEA TAROTULUI

TAROTUL ÎN TRADIÞIE
În accepþia obiºnuitã tarotul este un joc de cãrþi, însã din
punct de vedere ezoteric el este o unealtã de divinaþie care
poate fi folositã în prezicere ºi meditaþie.
Cercetând originile sale putem urma douã metode. Una
dintre ele este cercetarea istoricã. Aceasta nu ne va conduce
prea departe, în ciuda numeroaselor date – contradictorii ºi
chiar antagonice – ºi mai cu seamã nu ne va oferi un rezultat.
Traiectoria sa devine ceþoasã din a doua parte a secolului al
XIV-lea, aºa cum drumurile insulelor din Marea Sudului se
afundã în apa oceanului, deºi ele legau odinioarã marile
metropole ale unui continent dispãrut. Cealaltã este metoda
ocultã care, dincolo de raþiune, opereazã cu simbolurile
nemuritoare ale Cronicii Akasha, conducându-ne la esenþa
eternã a hieroglifelor tarotului, indiferent câte forme de
reprezentare au avut acestea în timp, de câte ori au reapãrut
ºi s-au eclipsat, aidoma continentelor preistorice, culturilor
înfloritoare, invenþiilor minunate ºi operelor artistice din
vremurile trecute.
Datele care apar despre tarot în cursul istoriei actuale
prezintã interes mai ales pentru omenirea „reîntineritã“ în
urma cataclismelor, orbitã pânã la raþionalism. ªi se pare –
mai ales în vremurile de început – cã „maimuþele din junglã
se joacã cu vasul de alabastru al unui templu pãrãsit ce
pãstreazã sub pecetea sa comoara de tradiþii a unei ere,
înãlþatã la zenitul cunoºtinþelor, dar devenitã de-acum istorie“.
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Figurile de bazã ale tarotului s-au format desigur ºi în
unele creiere ale „vremurilor noi“, la fel cum nisipul fin,
presãrat pe sticlã, se aºazã în cele mai minunate forme
geometrice sub efectul sunetelor de diapazon, urmând o lege
naturalã misterioasã ºi universalã care creeazã aceleaºi analogii
pe cele mai diverse planuri ale existenþei. (Figurile sonore ale
lui Chladni).
Ideile de bazã ale tarotului, aruncate la mal încã o datã
de valurile timpului, cu precizie transcendentalã ºi scop special,
au devenit în mâinile unor interpretatori lipsiþi de har armele
unor personalitãþi astrale, animalice ºi mocirloase, transformându-se în jucãrii, în ustensile de ghicit, în surse de câºtig
ºi de superstiþie. Este cert cã nici acest lucru nu s-a petrecut
fãrã rost. Dupã pãrerea lui Papus*, faptul cã tocmai þiganii –
peregrini neliniºtiþi ºi rezistenþi ai secolelor – trãind din
ghicit, au devenit pãstrãtorii tarotului, are o semnificaþie
profundã.
Aceste principii fundamentale aproape uitate au ajuns în
final întotdeauna pe mâinile adevãraþilor destinatari, ale câte
unui ocultist înzestrat cu puterea de a observa lucrurile pe mai
multe planuri, ºtiind sã recunoascã în fragmente conexiunile
ascunse, reinventând ºi dezlegând aceastã unealtã magicã a
praxisului ezoteric. Cercetarea raþionalistã vede în aceste
încercãri doar ºarlatanie pseudoºtiinþificã, nefondatã ºi
subiectivã, având în vedere cã datele sale nu pot fi descoperite prin sãpãturi arheologice ºi nici percepute de tentaculele
imperfecte ale celor cinci simþuri. ªi chiar aºa este. Cãci datele
– mult mai autentice decât relicvele istorice – existã ºi
lumineazã în legile cosmosului ºi în conexiunile universului
*

Pseudonim al medicului ocultist francez Gérard Encausse (sec. XIX).
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– ºi lumina lor este mai clarã ºi mai evocatoare pentru cei
ce-ºi deschid ochii asupra ei.
A afirma cã originea ºi scopul fenomenelor ce-l
înconjoarã pe om pot fi acoperite de date ºi descrise cu
exactitate – este o pãrere cât se poate de puerilã. Orice
cercetãtor onest trebuie sã recunoascã faptul cã se luptã cu
o încâlciturã de fenomene ºi de efecte parþiale, cu fire ce
pornesc din depãrtãri necunoscute ºi adâncimi necercetate ºi
se întorc tot acolo, iar din minuscula parte ce se aratã
cercului restrâns al cunoºtinþelor omeneºti este imposibil sã
tragi concluzii raþionale privind misteriosul întreg. Unele
genii pot formula totuºi concluzii pe baza unor analogii
misterioase ºi transcendentale, dar aceste concluzii nu sunt
deloc raþionale; ele plutesc, lipsite de fundament, de obicei
mult deasupra nivelului epocii, pentru ca, încetul cu încetul,
raþiunea sã poatã construi sub ele ºirurile de trepte ale
datelor sale.
Viaþa este un fapt mistic – atât ca origine cât ºi ca scop
– ºi este gata sã irumpã mereu – aidoma unui titan – din
micile nãvoade ale pigmeilor spiritului. Tarotul se înrudeºte
cu familia ideilor titanice, cu structurile de bazã ale existenþei:
figurile geometrice, numerele, legile sunetelor ºi ale culorilor.

Pentru realizarea praxisului ermetic este nevoie de
simboluri. Acestea sunt cuprinse în seria de hieroglife ale
tarotului, dar de-a lungul timpului înþelesul lor s-a ºters sau
a dobândit alte nuanþe.
Pentru meditaþia taroticã sau pentru yoga-tarot nu are
importanþã nimic altceva decât rolul transcendental exprimat

de lama-tarot ºi recuzita acestui rol, deoarece forþele necesare
revigorãrii simþurilor oculte nu pot fi evocate decât prin
gruparea ºi armonizarea conþinutului lor sentimental ºi spiritual.
Aºadar, atunci când îl evocã pe Mag, iniþiat al ºtiinþelor
oculte care, pe baza unor analogii cosmice, este capabil sã
atragã în experimentele sale forþele superioare ºi inferioare ale
naturii, având deasupra capului semnul echilibrului desãvârºit
– atunci esenþialã va fi hieroglifa magicã de evocare din
ansamblul de simboluri ce exprimã pe trei planuri acest cerc
de noþiuni – ºi nu forma sub care va apãrea ea în tãlmãcirea
interpretatorului.
Linia ºtiinþelor tarotului îi conduce pânã în pragul
revelaþiei pe practicanþii ºtiinþelor tainice. Cele douãzeci ºi
douã de litere ale tarotului sunt tot atâtea embleme ale
Universului, douãzeci ºi douã de chei ale existenþei. Nebunul,
lama care poartã semnul zero-ului, pe lângã înþelesul ei
extrem negativ, ascunde încã un înþeles foarte deosebit, mistic:
este ºi simbolul Nirvanei precum ºi al omului care a dobândit
o libertate absolutã. Cel înnebunit de pasiuni se aflã încã în
afara lumii, dincoace de orice experienþã. Trece prin viaþã
râzând, îmbãtat, cântând. Vederea îi este captatã de himere. În
euforia sa lipsitã de obiectivitate se avântã neprevãzãtor cãtre
pieire. Se prãbuºeºte în prãpastie ºi se trezeºte la realitate în
adâncime. De aici, de la aceastã catastrofã porneºte acest
nebun ºi el se aflã la începutul unor îndelungate suferinþe.
Pentru el se contureazã doar acum un prim rol responsabil,
prima lamã: cel mai de jos rang, cel al Magului creator care
face experienþe cu lumea, care leagã ºi dezleagã, rangul
magului negru care se implicã în lume cu voinþa sa pasionalã,
înflãcãratã ºi care populeazã lumea cu proprii sãi monºtri
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