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SOPRAFFINO TAROT 

Reprodukcja tarota wydrukowanego w Mediolanie około 1830 r. Ryciny metalowe, kolorowane pędzlem, 

rozmiar 105x53mm. Wydrukowane przez Ferdynanda Gumppenberga, na rycinach Carlo Della Rocca. 

Historia kart Tarota w Lombardii. 

Sopraffino Tarot (znany również jako Soprafino) jest uważany za największe arcydzieło produkcji Tarota w 

Mediolanie i Lombardii. Pod pewnymi względami ta talia jest końcową linią artystycznego i kreatywnego 

kursu, który rozpoczął się od Tarota Visconti, najstarszej zachowanej talii Tarota, stworzonej w Mediolanie w 

połowie XV wieku. 

Aby zapewnić odpowiedni kontekst historyczny dla Sopraffino Tarot, dobrym pomysłem wydaje się zbadanie 

produkcji talii i kart do gry Tarota w Lombardii na przestrzeni wieków - produkcja była ściśle powiązana z 

historią regionu. W XV i XVI wieku Mediolan był bez wątpienia jednym z najważniejszych centrów 

produkcyjnych we Włoszech, a co ważniejsze także w Europie. Pozostało niewiele, a wręcz bardzo mało, 

produkcji z tamtej epoki, ale możemy przynajmniej wspomnieć o słynnym arkuszu Cary'ego, zachowanym na 

Uniwersytecie Yale. Niestety pozostały tylko bardzo ograniczone grupy kart z pozostałych talii. Niemal 

jednomyślny wniosek historyków jest taki, że model ikonograficzny zastosowany w Mediolanie w XV i XVI 

wieku był absolutnie identyczny, z wyjątkiem kilku bardzo małych różnic, z francuskim Tarotem z następnego 

stulecia, który byłby wówczas znany jako Tarot Marsylski. 

Przyczyną spadku produkcji mediolańskiej, a tym samym pojawienia się na jej miejscu wersji francusko-

marsylskiej, jest polityka gospodarcza, jakiej doznał Mediolan podczas dominacji Hiszpanii. W 1640 r. 

Geronimo Caimo nabył prawa patentowe do produkcji, sprzedaży i importu kart do gry. Prawa te zasadniczo 

gwarantowały Caimo całkowity monopol, tak że każda drukarnia musiała zapłacić mu podatek; ponadto 

miejsce drukowania, użyte bloki drzeworytu i wydruk musiały zostać zatwierdzone przez samego Caimo. W 

ciągu kilku lat ta monopolistyczna struktura prawie zniszczyła mediolańską produkcję. Uduszeni podatkami i 

biurokracją producenci kart do gry i kart Tarota prawie zostali zmuszeni do przeprowadzki do sąsiednich 

regionów (głównie Bolonii i Wenecji) lub zadowalania się drukowaniem produktów niespełniających norm i 

powtarzalnych. W ciągu stulecia lokalna produkcja prawie zniknęła, zastąpiona importowanymi taliami, z 

których prawie wszystkie były modelami francuskimi / marsylskimi, mimo że były produkowane we 

Włoszech. 

Ten monopolistyczny reżim działał aż do nadejścia dominacji austriackiej w XVIII wieku. System ekonomiczny 

imperium austro-węgierskiego był znacznie bardziej liberalny niż hiszpański, co popchnęło 

siedemnastowieczne warsztaty rzemieślnicze w kierunku modeli produkcji sprzed epoki przemysłowej. 

Chociaż przywileje reżimu monopolistycznego zostały zakwestionowane już w 1758 r., lokalni producenci 

musieli czekać do 1772–74 na ich trwałe zniesienie, co oznaczało  znaczne obniżenia podatków. 

W 1805 r. pod rządami napoleońskimi, powstała państwowa „Royal Factory”, została założona z ambicją 

produkowania talii w Mediolanie, które były jakościowo porównywalne z produkowanymi we Francji. W 1809 

r. młody bawarski drukarz Ferdinando Gumppenberg został wezwany do Królewskiej Fabryki, której 

zadaniem było poprawienie jakości produkcji i przeszkolenie włoskich robotników. 

Kilka lat później, w 1814 r., po powrocie Mediolanu pod panowanie austriackie, sam Gumppenberg kupił 

fabrykę i przekształcił ją w prywatną wytwórnię. Sopraffino Tarot był tylko jednym ze wspaniałych, 

oryginalnych talii wydrukowanych przez Gumppenberga w tym okresie, aż do jego śmierci w 1846 r. Po 
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śmierci bawarskiego drukarza spadek produkcji mediolańskiej i lombardzkiej nie był natychmiastowy, ale 

niestety nieuchronny. Brakowało kapitału, technologii, a być może także przyszłościowej wizji, która 

umożliwiłaby mediolańskim fabrykom konkurowanie z fabrykami w pozostałej części Europy. Pod koniec XIX 

wieku produkcja mediolańska była przeznaczona wyłącznie do dystrybucji lokalnej. 

Sopraffino Tarot 

Aby stworzyć tę talię Tarota, Gumppenberg skorzystał z pracy Carlo Della Rocca, słynnego i szanowanego 

grawera, ucznia Giuseppe Longhi. Zastosowana technika drukowania była na najwyższym poziomie (np. 

drobność i precyzja linii), uzyskana dzięki użyciu 6 angielskich rycin na metalu, a następnie malowaniu 

pędzlem. 

Nazwy zapisane na kartach są w języku włoskim, a przypadku dłuższych nazw, zastosowano skróty. Podobnie 

jak wszystkie talie Tarota sprzed XX wieku, Sprawiedliwość ma numer VIII, a Siła numer XI. Koło pojawia się z 

nazwą „Ruota della Fortuna” (w skrócie „Ruot. Della For.”) [Koło fortuny], a Bagatto [„Mag”] ma nazwę „II 

Bagattel”. 

Tył jest w monochromatycznym niebieskim kolorze i przedstawia ozdobny wzór w kropki. Istnieją jednak inne 

wersje tej samej talii z różnymi koszulkami, co wskazuje na to, że koszulki kart mogły się zmieniać w 

zależności od wydruku. 

Znaczek państwowy znajduje się na Królu Buław. Ta sama karta zawiera również słowa „Fabbrica di 

Gumppenberg Milano” [Wytwórnia Gumppenberg Mediolan] oraz podpis grawera „C. Della Rocca”. 

Data produkcji talii to lata ok. 1823–1840, ale najprawdopodobniej było to ok. roku 1830. 

Rozmiar kart - 105x53 mm. 
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