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WSTĘP 

 

– czyli po co wiedźma pisze książkę… 
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Wicca to religia dla 

myślących i chcących, dla 

ludzi, którzy wiedzą, czego 

chcą od życia, a jeśli nie 

wiedzą, to przynajmniej nie 

boją się uparcie dążyć do 

odnalezienia odpowiedzi na 

to pytanie. Wicca to religia 

dla kochających życie, dla 

pasjonatów, dla ludzi 

zakochanych, ale i dla tych, którzy właśnie tej pasji, 

miłości i radosnego uniesienia szukają. Wicca to religia, 

która pomaga odnaleźć siebie, ponownie nawiązać 

związek z naturą i jej cyklem, ożywić zaspaną 

duchowość i poznać ludzi, którzy nie obawiają się być 

niepowtarzalnymi i szczęśliwymi. Jednocześnie – choć 

teoria może wyglądać bardzo obiecująco i zachęcająco – 

wicca to nie jakiś idealny twór zesłany na ziemię przez 

bogów, a czarownica to żaden nadczłowiek. Nie jesteśmy 

nieśmiertelni i (przeważnie) nie potrafimy latać na 

miotłach. Jak wyznawcy każdej innej religii popełniamy 

błędy, a ich skutki mogą być nawet bardziej dotkliwe, 

jako że świadomość własnej mocy i wiedza na temat 

możliwości jej wykorzystania, to również świadomość 
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większego ryzyka w wypadku niepowodzenia czy 

nieodpowiedzialnego posługiwania się jej zasobami.   

 

Książka, którą właśnie trzymasz w ręce, 

przeznaczona jest przede wszystkim dla tych, którzy chcą 

nabyć konkretną wiedzę na temat wicca, rozwiać 

nagromadzone wątpliwości oraz podjąć samodzielną 

praktykę, niekoniecznie rzucając się od razu w wir 

poszukiwania tradycyjnego kowenu wiccańskiego.  Tym 

bardziej, że większość z nas nie ma jeszcze takiej 

możliwości. Nie oszukujmy się bowiem; wicca 

w polskich warunkach i na chwilę obecną wymaga nie 

rzadko nie tylko dobrych chęci i samozaparcia, ale 

również dosyć sporej dyspozycyjności czasowej oraz 

odpowiednich funduszy potrzebnych na częste podróże. 

Dlatego też lepiej poznać czarostwo odrobinę samemu, 

poczuć namiastkę tradycyjnej wicca, posmakować, 

upewnić się, że to jest właśnie to, nim podejmie się 

decyzję o pójściu na całość. Książka ta przeznaczona jest 

również dla tych, którzy pragną poznać obraz wicca 

z punktu widzenia osoby inicjowanej, osoby, której 

wiedza na temat życia i praktyk czarownic opiera się nie 

tyle na teoriach książkowych i wiadomościach 

zaczerpniętych z Internetu - często przypominających 
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bardziej science fiction, niż tradycyjną wicca - ile na 

własnym doświadczeniu.  

 

 Korzystając ze sposobności chciałabym w tym 

miejscu podziękować wszystkim osobom, które 

wspierały mnie w procesie twórczym, a zwłaszcza tym, 

którzy użyczyli swych ciał i twarzy (nie koniecznie 

wiccańskich), umożliwiając mi zobrazowanie tego, 

o czym pisałam.  



 

 
 

WPROWADZENIE 

 
 

- czyli nieco faktów i trochę 

technicznej paplaniny…
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Co to jest WICCA? 

 

 

● to jedna z wielu ścieżek neopogańskich 

● to politeistyczna religia natury 

● to Rzemiosło 

● to cześć oddawana żeńskiej i męskiej personifikacji 

zasady tworzenia, 

● to kult Bogini w aspekcie Panny, Matki i Staruchy oraz 

Rogatego Pana Śmierci i Odrodzenia 

● to religia inicjacyjna i misteryjna, prowadząca do 

głębszego poznania samego siebie, a także do bardziej 

świadomego kontaktu z siłami natury 

● to kapłaństwo 

● to tradycja zapoczątkowana w XX w. przez Geralda 

Gardnera, nawiązująca jednak do kultów 

przedchrześcijańskich oraz starożytnych mitologii 
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● to twór łączący tradycje ludowe z praktykami 

magicznymi zaczerpniętymi z różnych kręgów 

kulturowych oraz szkół okultystycznych, sięgający do 

mistycyzmu, wiedzy astrologicznej, tarota, run oraz 

współczesnej wiedzy  psychologicznej 

 

● to religia nieobjawiona, nieposiadająca świętych ksiąg 

ani nieomylnego guru, nie znająca pojęcia grzechu, lecz 

stosująca się do jasno określonego kodeksu molnego 

● to nastawienie na jednostkę jako część większej 

całości, na jej samorozwój oraz istnienie w zgodzie 

z prawami rządzącymi wszechświatem 

● to religia miłości i szacunku względem siebie samego, 

otaczających nas ludzi oraz środowiska naturalnego, 

w którym i dzięki któremu żyjemy 
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● to droga duchowego wzrostu i przemiany, odnalezienia 

swojego rytmu oraz wewnętrznej harmonii 
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Kto może nazywać się 

wiccaninem/-nką? 

 

 

 

Wicca to z definicji religia 

inicjacyjna, a więc podobnie jak 

osoba nieochrzczona nie może 

powiedzieć o sobie, że jest w pełni 

chrześcijaninem – ponieważ do 

najważniejszych elementów, jak 

komunia czy inne sakramenty, nie 

jest dopuszczona – tak i osoba 

nieinicjowana w wicca nie może powiedzieć, że jest 

w pełni wiccaninem czy wiccanką. Co więcej, wiccanie 

to nie tylko wyznawcy, ale i kapłani swoich bogów, 

którzy w rytuale inicjacji tych właśnie bogów poznają 
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i doświadczają, zostają 

im poświęceni oraz 

otrzymują konkretną 

wiedzę od kowenowej 

starszyzny.  

Teoretycznie więc, 

osoba nieinicjowana 

nie może posiąść ani 

tej wiedzy, ani nie ma 

możliwości dalszego 

szkolenia 

się w Rzemiośle pod okiem doświadczonych, a co 

najważniejsze, nie może mieć pewności, że bogowie, 

których czci, są faktycznie bogami wicca. Nie znaczy to 

jednak, że wicca nie można poznawać nie będąc 

inicjowanym, czy nawet praktykować elementów, 

o których wiedza jest ogólnie dostępna. Nie każda 

przecież czarownica musi stać się zaraz kapłanką wicca, 

a po co na siłę nadawać sobie imię, które z definicji nam 

się nie należy. 

Mówiąc o inicjacji należy ją również wyraźnie 

oddzielić od praktykowanego w niektórych liniach 

samoofiarowania. Samoofiarowanie to akt osobistego 

poświęcenia się wybranym bogom, wykonywany 
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samodzielnie i nie rzadko bez jakichkolwiek świadków. 

W odróżnieniu do niego, inicjacja to wtajemniczenie 

w konkretną tradycję magiczną, powiązane z przekazaniem 

wiedzy tajemnej, a tej raczej nikt sam sobie nie jest 

w stanie przekazać, chyba że liczy na coś w stylu 

boskiego objawienia. Samoofiarowania może dokonać 

też każdy, bez względu na wiek, natomiast inicjacji 

nie udziela się osobom poniżej 18-stego czy nawet 21-

szego roku życia. Związane jest to z określonymi 

niebezpieczeństwami, ale także z dużą odpowiedzialnością, 

jaką bierze na siebie zarówno osoba wyświęcana, jak 

i kapłani, którzy przyjmują ją do wiccańskiej rodziny.  

 


