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Ta karta reprezentuje 
umiejętność zrozumienia 
i interpretacji słowa bo-
żego – zrozumienie Pra-

wa, które jest najwyższym 
i najlepszym wykorzy-

staniem intelektualnych 
umiejętności.
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Junona/La Papesse (Kapłanka lub Papieżyca). Odpowiada jej 
liczba dwa oraz hebrajska litera bet.

Symbolizuje
Boską mądrość; oświecenie. Zrozumienie (lub potrzebę zro-

zumienia) praw rządzących światem.

Opis
Stojąca lub siedząca kobieta. Jeśli stoi, trzyma laskę i  wska-

zuje na coś odległego; jeśli siedzi, w wielu taliach trzyma otwar-
tą książkę – symbol prawa boskiego rządzącego wszechświatem. 
Niezależnie od stroju ma na sobie koronę w kształcie półksiężyca 
(lub wariację na ten temat).

W większości talii kapłanka stoi lub siedzi pomiędzy dwoma 
filarami lub kolumnami; zazwyczaj jeden z  tych elementów jest 
czarny, a  drugi biały. Kolumny stanowią częsty motyw na kar-
tach Wielkich Arkanów. Filary można zinterpretować jako sym-

KAPłAnKA

2ATUT 
DRUGI
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bol dobra i zła, światła i ciemności, prawdy i kłamstwa. Jednak na 
początku nauki najlepiej spojrzeć na nie jak na portal lub drzwi, 
a postać pomiędzy nimi potraktować jak strażniczkę bramy. Aby 
przejść przez bramę, nie musisz pokonać ani udobruchać straż-
niczki. Musisz się nią stać.

Kapłanka symbolizuje boską mądrość. Jest jednocześnie Bo-
ginią, Matką, Opiekunką i Nauczycielką. W przeciwieństwie do 
Maga, który wykorzystuje swoje umiejętności do manipulowania 
światem, Kapłanka żyje, aby chronić i nauczać. Rozumie działanie 
wszechświata i to zrozumienie, a nie kontrola, jest jej celem i po-
wodem, dla którego istnieje.

Istotą tej karty jest mądrość – zrozumienie praw rządzących 
wszechświatem.

Znaczenie
Jeśli wybierzesz drogę rozwoju duchowego, Kapłanka będzie 

następnym etapem. Rozumie działanie wszechświata i  przyczy-
ny zjawisk. Nie wykorzystuje tej wiedzy do kontroli i manipulacji, 
lecz do wychowywania, nauczania i ochrony.

Karta symbolizuje umiejętność zrozumienia i interpretacji sło-
wa bożego; zrozumienie Prawa, które jest najwyższą formą i naj-
lepszym wykorzystaniem intelektualnych zdolności.

Kapłanka, symbolizująca Prawo Boskie, jest uosobieniem tego 
Prawa lub tej jego części, którą mogą pojąć śmiertelne istoty. Jest 
kobiecą siłą twórczą; matką wszelkiej mądrości, kobiecym aspek-
tem Boga. Kapłanka uczy, że masz w sobie – w podświadomości 
– poszukiwaną wiedzę i zrozumienie. Aby ją wykorzystać, musisz 
ominąć świadomy umysł lub unikać pokus zmysłów i  ziemskiej 
natury.

Mimo że cele Kapłanki można uznać za bardziej wartościowe 
(i zdecydowanie mniej egoistyczne) niż cele Maga, nadal nie jest 



to miejsce, w  którym poszukiwacz powinien się zatrzymać. Po-
nadto Kapłanka przekazuje innym energię wychowywania i  na-
uczania, co ogranicza jej zdolność do rozwoju duchowego.

Odczyt
Karta klasyczna (pozytywna): Mądrość, spokój, wiedza i zro-

zumienie. Umiejętność oceny, wiedza, tajemnica, nauka, sztuka. 
Umiejętność uczenia się i  nauczania innych. Również: możliwe 
sekrety, które zostaną ujawnione we właściwym czasie.

Karta odwrócona (negatywna): Powierzchowna wiedza, a na-
wet ignorancja; brak umiejętności jasnej oceny zdarzeń; zawi-
łe rozumowanie; uprzedzenia i  stronniczość. Również: niechęć 
i strach przed podejmowaniem decyzji.

Kapłanka jest osobą, która zna Drogę i, jeśli będziesz chciał, 
z chęcią Cię nią poprowadzi. Jeśli ta karta reprezentuje pytające-
go, jesteś osobą, która potrafi wskazać innym właściwą drogę. Jed-
nak bądź ostrożny i nie przedkładaj dobra innych nad swoje.
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KRÓLOWA 
KIELICHÓW

Opis
Większość talii przedstawia dojrzałą kobietę, stojącą, a  najczę-

ściej siedzącą na tronie. Często jest ubrana w wytworną szatę. Niemal 
zawsze ma koronę. Królowa w prawej ręce trzyma kielich; jeśli stoi, 
przysuwa go, jakby w zachęcie, w kierunku patrzącego. W przypad-
ku gdy siedzi, może trzymać kielich obiema rękami lub opierać go na 
kolanie. Niektóre talie przedstawiają kielich Królowej z okrągłą po-
krywką. Jeśli Królowa trzyma kielich tylko w jednej ręce, w drugiej 
dzierży berło lub inny symbol zajmowanej pozycji. W większości ta-
lii spogląda na kielich, jakby podziwiała go lub wpatrywała się w uka-
zane przez niego wizje. Królowa, podobnie jak Król, ma łagodny wy-
raz twarzy; często uśmiecha się przyjacielsko, a nawet serdecznie.

Znaczenie
Królowa Kielichów powinna przywodzić na myśl życzliwą i szla-

chetną kobietę, która darzy pytającego matczynym uczuciem. Jeśli 

Królowa Kielichów 
symbolizuje matkę – osobę 

inteligentną i kulturalną 
– i otoczenie, w którym czujesz, 

lub powinieneś czuć się 
bezpiecznie.
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nie jest Twoją matką, oznacza osobę, która jest gotowa Ci pomóc, 
doradzić i matkować. Królowa jest kobietą, do której żywisz sym-
patię, a nawet miłość. Czujesz się bezpiecznie w jej obecności, po-
nieważ wiesz, że Cię chroni i akceptuje. Królowa Kielichów jest ko-
chającą żoną, dobrą matką i oddaną przyjaciółką. Jest inteligentną 
i kulturalną osobą; wie, jak mądrze kochać i doradzać (i doradzi, je-
śli zostanie o to poproszona) pytającemu w sprawach sercowych. 
Cechuje ją miłość, mądrość i dobroć. Może być wizjonerką, ale jej 
wizje są studzone dojrzałym i często trafnym osądem.

Jeśli pytający jest mężczyzną, karta oznacza wierną i ufną żonę 
lub obecną albo potencjalną prawdziwą miłość. Jeśli pytający jest 
kobietą, Królowa może być jej powierniczką lub rywalką w życiu 
miłosnym (sąsiednie karty to określą). Nawet jeśli okaże się ry-
walką, jest życzliwą osobą, która gra fair.

W przypadku gdy karta nie oznacza osoby, symbolizuje sytu-
ację, w  której pytający czuje się lub powinien czuć się emocjo-
nalnie bezpieczny, a nawet chroniony. Królowa opisuje sytuację, 
w  której nie ma ukrytych pułapek i  nieoczekiwanej wrogości; 
znajdujesz się pomiędzy osobami godnymi zaufania oraz w sytu-
acji, w której możesz czuć się swobodnie.

Odczyt
Karta klasyczna (pozytywna): Postać matki, która przywo-

łuje uczucia sympatii lub miłości. Szczera, oddana przyjaciół-
ka lub krewna, która wyświadczy pytającemu przysługę. Dobra 
matka; doskonała żona. Jeśli karta nie oznacza osoby, opi-
suje sytuację, w  której czujesz się bezpiecznie. Sukces, szczę-
ście, przyjemność. Mądre wybory, zwłaszcza dotyczące relacji 
z ludźmi.

Karta odwrócona (negatywna): Kobieta niegodna zaufania 
lub niemoralna. Słabość, hańba, zdemoralizowanie, wścibstwo.
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Rozkład na pięć kart

Jest to łatwiejszy rozkład, który daje dobre rezultaty w  przy-
padku mniej poważnych pytań. Wykorzystuje on jedynie dwa-
dzieścia dwie karty Wielkich Arkanów; Małe Arkana należy wy-
jąć z talii przed potasowaniem.

Na ogół użycie Sygnifikatora nie jest konieczne, ponieważ cały 
odczyt odnosi się bezpośrednio do pytającego. Sygnifikator bę-
dzie potrzebny jedynie, jeśli pytanie jest zadane dla kogoś lub 
o  kimś innym. W  takim przypadku Sygnifikator będzie jedyną 
kartą z Małych Arkanów.

Przygotowanie talii również nie nastręcza kłopotów. Po wyję-
ciu Małych Arkanów z talii, czytający powinien dokładnie pota-
sować karty. Nie trzeba ich rozkładać; pytający nie musi w ogóle 
dotykać kart. Jego wkład w odczyt sprowadza się do wyboru kart.

Jeśli używasz Sygnifikatora, umieść go na środku stołu; żadna 
z kart w tym odczycie nie zakryje Sygnifikatora, wszystkie znaj-
dą się pod nim. Rozłóż pięć kart od prawej do lewej w poziomym 
rzędzie; pierwsza karta z prawej jest to karta pierwsza (patrz Ry-
sunek 2).

Po potasowaniu kart pytający wybiera liczbę od jeden do dwa-
dzieścia dwa. Jeśli pytający wybierze przykładowo liczbę dziesięć, 
czytający odlicza karty i  wyjmuje dziesiątą w  kolejności z  talii. 
Następnie kładzie ją na stole jako kartę pierwszą.

Czytający ponownie tasuje karty, a  pytający podaje kolejną 
liczbę (która naturalnie musi być równa lub mniejsza niż dwa-
dzieścia jeden). Druga karta zostaje wybrana w taki sam sposób 
jak pierwsza. Kontynuuj procedurę, za każdym razem tasując talię 
i pytając o kolejną liczbę. Przed poproszeniem pytającego o poda-
nie liczby możesz potasować talię raz, dwa lub trzy razy – pamię-
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taj jednak, żeby w przypadku pozostałych kart tasować tyle samo 
razy.

W tym odczycie każda z kart ma nazwę i wpływ na interpreta-
cję odczytu. Oto te karty:

kartA PIerWszA: Potwierdzenie. Przyszłe wydarzenia. Uwa-
ga: w przeciwieństwie do pierwszego rozkładu karta nie jest od-
powiedzią na pytanie. Karta jedynie informuje Cię, co otrzymasz, 
bez względu na to, o co pytałeś lub na co liczyłeś.

kartA DruGA: Negacja. Oznacza to, czemu może zapobiec 
lub zapobiegnie wyżej opisanej sytuacji.

kartA trzeCIA: Omówienie lub wyjaśnienie. Wyjaśnia, dla-
czego znalazłeś się w danej sytuacji.

kartA CzWArtA: Rozwiązanie. Symbolizuje to, co możesz 
zrobić, aby zmienić lub urzeczywistnić daną sytuację.

kartA PIĄtA: Wniosek lub synteza. Karta informuje, co się 
stanie, jeśli podejmiesz działania – czyli to, co możesz zrobić.

W tym rozkładzie, w  przeciwieństwie do rozkładu celtyckie-
go, nie ma karty odpowiedzi czy wyniku. Pięć kart stanowi całość, 
która odpowiada na pytanie.

S
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Rysunek 2. Rozkład na pięć kart


