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TAROCCHINO MONTIERI 

Reprodukcja talii opracowanej przez Deakona Luigiego Montieri w 1725 roku w Bolonii. 

Talia Tarocchino to 62-kartowy wariant Tarota, który rozprzestrzenił się w środkowych Włoszech, 
szczególnie w Bolonii i Florencji. W porównaniu z tradycyjną talią Tarota, w każdym kolorze brakuje 
kart od 2 do 5. Zmniejszając liczbę kart, zmienił się stosunek liczbowy między nimi a Arkanami 
Wielkimi, zwiększając wpływ tych ostatnich na grę. 

Tarocchino Bolognese Luigiego Montieri jest jedną z najrzadszych talii wciąż istniejących na świecie 
(oczywiście oprócz oświeconego tarota z XV wieku). Jej rzadkość powoduje to, że ta talia jest tak 
interesująca: jest przykładem historycznego konfliktu, który istniał między kartami Tarota a 
Kościołem katolickim. I faktycznie, z rozkazu kardynała Ruffo, biskupa Ferrary i legata papieskiego w 
Bolonii, ta talia Tarota została zakazana 12 września 1725 r. i każda jej kopia została spalona. 

Tarocchino spłonęło „na stosie” 

Wydany rozszerzony tytuł tej talii brzmiał: „Korzyść z przyjemności, czyli geografia spleciona z grą 
Tarot, z insygniami najwybitniejszych i doskonałych Gonfalonierów i Starszych Bolonii”. W 
rzeczywistości nie była to talia do gry, ale edukacyjna, tak zwana „geograficzna” talia, która zawierała 
wszelkiego rodzaju informacje zapisane na kartach związanych z geografią, polityką i heraldyką, 
widziane oczami uczonego, osiemnastowiecznego badacza. 

Na przykład karta Arkanum numer 2 przedstawiająca ikonę przypominającą Sprawiedliwość, a nie 
Najwyższą Kapłankę, nosiła sformułowanie: „Ziemia ma dwa wielkie kontynenty i wyspy. Nowy świat 
ma Amerykę Północną i Amerykę Południową. Stary Świat ma Afrykę, Europę i Azję. ” Przykład 
informacji o polityce znajduje się na karcie 21, zatytułowanej Rządy Europy. 

Francja i Hiszpania były powiązane z formą monarchicznego rządu; Turcja i Moskwa z despotycznym 
rządem; Wenecja z formą panowania arystokratycznego, podczas gdy Szwajcaria i Zjednoczone 
Prowincje (obecnie Holandia) były związane z rządami demokratycznymi. Anglię, Polskę i część 
Niemiec nazywano mieszanką monarchii, arystokracji i demokracji, podczas gdy samą Bolonię 
nazywano po prostu „mieszanym” rządem. 

Z drugiej strony, karty liczbowe przedstawiały heraldyczne herby rodzin, które od 1670 r. 
administrowały Bolonią - jej Gonfaloniers lub Starsi (Gonfalonier był tytułem nadanym tym, którzy 
zajmowali wysokie stanowiska w sądownictwie w Bolonii). 

Dlaczego została spalona? 

Powody, dla których kardynał Ruffo spalił tę talię Tarota, nie miały nic wspólnego z aspektami 
religijnymi ani moralnymi, ponieważ w 1725 r. karty Tarota nie były jeszcze używane do wróżenia, ale 
po prostu do gry w karty na pieniądze. Powody były mocno polityczne, wyraźnie związane z opisem 
Bolonii jako rządu mieszanego. 

W tym czasie Bolonia należała do państw papieskich, ale także cieszyła się znaczną autonomią i miała 
lokalny senat. Tradycja republikańska Bolonii i panowanie Państwa Kościoła były w ciągłej opozycji, 
konflikt trwał od 1447 roku, gdy 24 sierpnia papież Mikołaj V i sześciu ambasadorów z Bolonii 
podpisali układ, który wyznaczył panowanie nad Bolonią Kościołowi, ale gwarantował jej częściową 
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autonomię polityczną. Termin „mieszany” rząd był zatem poprawny zarówno pod względem formy, 
jak i treści. 

Nie był jednak popularny wśród legatów papieskich, ponieważ prawdopodobnie był postrzegany jako 
bezpośrednia prowokacja wobec ich władzy. 

Podczas spalania kart problem polityczny był dyskutowany w Rzymie przez hrabiego Filippo 
Aldrovandiego, ambasadora Senatu Bolonii i kardynała sekretarza stanu. W rezultacie to, co mogło 
przerodzić się w poważny incydent, zostało wyciszone, z udziałem senatu bolońskiego 
interweniującego w celu uspokojenia nastrojów z jednej strony, a władzy papieskiej z drugiej. 
Prawdopodobnie zmuszono kardynała Ruffo do przyjęcia bardziej ugodowej postawy. Proces 
przeciwko twórcom tej talii został przełożony na czas nieokreślony, a Montieri stał się jedynym 
kozłem ofiarnym i został tymczasowo wygnany. 

Dedykowany szlachcicowi markizowi Gianpaolo Pepoli 

Data wydrukowana na talii to 6 sierpnia 1725 r. W liście z 15 sierpnia tego samego roku Montieri 
wysłał te karty do markiza Gianpaolo Pepoli, wyjaśniając swoją dedykację. 

Podpisał go: „Najszlachetniejszemu rycerzowi, wasz bardzo pokorny, oddany i zobowiązany sługa, 
Luigi Montier”. (Montieri był tak naprawdę pochodzenia francuskiego, a jego prawdziwe nazwisko 
brzmiało Montier). 

W liście wyraził koncepcję, że karty Tarota przedstawiały wiele rzeczy, "o których warto wiedzieć”, 
ale też pokazywały inne, które były „równie dobre i być może bardziej użyteczne”. Montieri dodał 
kilka nowych pomysłów do kart Tarota „w celu zapewnienia wiedzy geograficznej” i „postawienia 
przed oczami naszej młodości insygniów naszych szlachetnych rodzin”. 

Następnie opisał swój zamiar: „[...] aby [...] był zachętą dla tych, którzy się nimi bawią, do uczciwego 
postępowania podczas zabawy i do naśladowania swoich przodków w ich chwalebnych działaniach 
[...].” 

Idealizm Montieri zderzył się z cenzurą kardynała Ruffo. 

W aktach przechowywanych w archiwach państwowych można znaleźć to, co kardynał Ruffo napisał 
o kartach: „Zawarte w nich niewłaściwe i próżne idee można rozpoznać jako obraźliwe dla rządu”. 
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