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I   –  M A G

ZNACZENIE WRÓŻEBNE

Osoba – człowiek aktywny, niezależny, 

inteligentny, niezwykle pewny siebie, 

zdeterminowany w działaniu, twórczy, urodzony 

przywódca, łatwo nawiązuje kontakt z innymi 

i ma zadziwiające zdolności oceny sytuacji. Lubi 

podróże i zmiany.
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Karta odwrócona – człowiek chwiejny, 

ulegający wpływom innych, oszust, pozer lub osoba 

nadużywająca władzy, dyktator, tyran, mitoman, 

amator teatralnych efektów.

Sytuacja – oryginalny nowy projekt, właściwe 

wykorzystanie swoich umiejętności, dobre 

lokowanie pieniędzy, panowanie nad sytuacją, 

dokończenie przedsięwzięcia, sukces materialny.

Karta odwrócona – klapa finansowa, zły 

moment na lokowanie kapitału lub duże zakupy, 

strata, zasadzka lub prowokacja, opóźnienie, 

impas.

SŁOWA I KREACJE BUŁHAKOWA

Magiem w powieści Bułhakowa jest zdecydowanie Woland. 

Królestwo Cieni, którym włada, personifikuje inna karta Arkanów 

Wielkich, o czym później. Woland-Szatan to postać monumentalna 

i wszechpotężna. Już choćby z tego tytułu zasługuje na szczególną 

uwagę. Kiedy pojawia się albo raczej materializuje na Patriarszych 

Prudach, poznajemy eleganckiego dżentelmena, erudytę i światowca.

Nieodzownym atrybutem Maga jest różdżka, laska lub bodaj ma-

giczny kostur, który symbolizuje jego władzę nad żywiołami oraz połą-

czenie pomiędzy górą i dołem, Niebem i Ziemią. Bułhakow przezornie 

wyposażył w ten merkurialny kaduceusz również Wolanda. Profesor 

czarnej magii posiadał laskę z czarną rączką w kształcie głowy pudla[11]. 

11 Tamże, s. 12.
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Nadmienić warto, że u Goethego Mefistofeles ukazuje się Faustowi pod 

wieloma postaciami – za pierwszym razem właśnie jako czarny pudel.

W powieści odnajdujemy liczne odwołania do Fausta, w związ-

ku z czym domniemywać można, że ów detal nie jest przypadkowy. 

Zwłaszcza że i podczas Balu Wiosennej Pełni Księżyca Korowiow 

zawiesił Małgorzacie na piersiach (…) medalion w owalnej ramie, 

przedstawiający czarnego pudla[12].

Ubiór Wolanda też nie jest bez znaczenia, szary kolor jego garni-

turu symbolizuje wiedzę.

Mag uosabia profesjonalistę, który w swojej dziedzinie nie ma 

sobie równych. Zatem nie dziwi fakt, że Woland, przedstawiając się 

swoim rozmówcom jako profesor czarnej magii oraz tłumacz Gerber-

ta z Aurillac, mówi: Jestem w tej dziedzinie jedynym specjalistą na 

świecie[13]. Przerośnięte ego to ważny aspekt tej karty!

Na marginesie warto dodać, że ów Gerbert z Aurillac to nie kto 

inny jak papież Sylwester II, znakomity matematyk i wynalazca, któ-

ry ze względu na swoją rozległą wiedzę podejrzewany był o kontak-

ty z siłami nieczystymi[14].

W naturze arkanu Maga leżą podróże, przemieszczanie się, ruch. 

Chciałoby się powiedzieć, że z punktu widzenia Maga kto stoi w miej-

scu, ten się cofa. Jego ekspansywna natura nie pozwala mu nigdzie 

zapuścić korzeni. Woland to również podróżnik, tyle tylko, że obda-

rzony nadprzyrodzoną mocą podróży między światami i wymiarami.

Mag, zgodnie z tradycją, włada wszystkimi żywiołami. W rene-

sansie wyobrażenie to mogło kojarzyć się z Hermesem Trismegisto-

sem – boskim nauczycielem wiedzy tajemnej, jednocześnie patro-

nem kupców i handlu, a także złodziei i oszustów. Ten ostatni aspekt 

Hermesa wiąże się z drugą możliwą interpretacją postaci Maga 

12 Tamże, s. 276.
13 Tamże, s. 20.
14 John N. D. Kelly, Encyklopedia papieży, Warszawa 1997, s. 191–193.
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– jako wędrownego magika-oszusta.[15] Wszystko jest dla niego 

możliwe. Czas i przestrzeń, materia ożywiona i nieożywiona, każdy 

aspekt natury służy jego woli. Nic nie jest dla mnie trudne[16] – mówi 

Woland i nie ma w tych słowach odrobiny przesady.

Podczas pokazu czarnej magii karta na moment obraca się i wiel-

ki Woland wydaje się jedynie kuglarzem, który wraz ze swoją świtą 

organizuje pokaz jarmarcznych sztuczek. Robi to dla kaprysu. Pokaz 

jest w gruncie rzeczy pułapką zastawioną na widzów, którzy nicze-

go nieświadomi dają się wciągnąć w jego grę. Prowokacja Wolanda 

powiodła się, a oszukana gawiedź traci swoją odzież, o godności nie 

wspominając. Amatorzy łatwej gotówki, która w symboliczny sposób 

spada na nich z nieba, odnajdują w portfelach strzępki gazet. Pieniądz 

jako forma energii musi być zrównoważony pracą. W przeciwnym 

wypadku jest tylko kawałkiem papieru. Mag o tym wie, ponieważ jest 

mistrzem biznesu i (w pozytywie) sprzyja tym, którzy potrafią po-

mnażać swoje bogactwo. Natomiast Mag (w negatywie) lubi zabawiać 

się cudzym kosztem, manipulować ludźmi i czerpać z tego szyderczą 

satysfakcję. Chciwość, materializm i interesowność tylko ułatwiają 

mu zadanie.

Na szczęście jest to tylko chwilowa zmiana i karta wraca do po-

zycji naturalnej. Wszak Woland włada również samym sobą. Pojawia 

się pytanie: Czy czegoś mu jednak brak? Czy można mieć wszystko? 

Woland nie zna miłości, nie potrafi lub nie chce kochać: Sam, 

sam, ja zawsze jestem sam – odparł gorzko profesor[17]. Messer jest 

kawalerem[18] – dodaje Fagot. Witalny i skłonny do eksperymentów 

Woland czerpie garściami z przyjemności życia, nie wyłączając oczy-

wiście rozkoszy alkowy. Miłość jest nazywana piątym żywiołem i tym 

15 Rafał T. Prinke, Tarot. Dzieje niezwykłej talii kart, Warszawa 1991, s. 75.
16 Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Kraków, s. 379.
17 Tamże, s. 48.
18  Tamże, s. 265.
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jedynym żywiołem Mag nie włada, może dlatego, że zwycięzcami 

w miłości są pokonani przez miłość[19].

Na szczęście my śmiertelnicy nie działamy z poziomu Maga-Wo-

landa. Możemy obcować z owym piątym żywiołem na wielu płaszczy-

znach naszego życia i cieszyć się nim całym sercem.

Z tej przyczyny pojawienie się karty Mag w rozkładzie zwiasto-

wać może romans, a dla samotnych poznanie kogoś interesującego. 

W swojej praktyce nie spotkałam, aby Mag prowadził w kierunku 

małżeństwa i trwałego związku. Raczej sygnalizuje pojawiający się 

potencjał dla nowej znajomości.

Karta Mag ma duży wpływ na wagę pozostałych kart w rozkła-

dzie. Zupełnie jak Woland, który rozgrywa wszystkich zgodnie ze 

swoją wolą. Tak jak w realnym świecie, postacie o cechach tego arche-

typu oddziałują na losy jednostek lub narodów.

POWIĄZANIA ASTROLOGICZNE

Karcie Mag patronuje Merkury, planetarne światło umysłu. 

Energia planety pomaga w werbalizacji uczuć i emocji, wspiera ko-

munikację i obdarza walorami intelektualnymi. W mitologii Merku-

ry był boskim posłańcem. Patronował kupcom i dyplomatom, ale też 

oszustom i złodziejom. To mistrz podstępu, który pięknymi słówkami 

zwiedzie każdego, jeśli tylko zechce. Nic dziwnego, że kojarzono go 

również z władzą i polityką.

W każdym zawodzie i sytuacji, gdzie cechy merkuriańskie mają 

znaczenie kluczowe, osoba nimi obdarzona odniesie sukces. Taroto-

wy Mag wydaje się być ukochanym dzieckiem Merkurego. Zachwyca 

19 Stanisław Fornal – www.cytaty.pl.




