
Aleksander Posadzki 

Harry Potter a Dobro i Zło,  
czyli manipulacja pod szyldem Watykanu 

Na dobę przed światową premierą anglojęzycznej wersji "Harry'ego 
Pottera i Księcia Półkrwi" - przedostatniego, szóstego tomu przygód 
młodego czarownika (nie czarodzieja!) i okultysty, rzymska gazeta "La 
Repubblica" ujawniła list ks. kard. Josepha Ratzingera z 2003 roku. 
Przyszły Papież Benedykt XVI - jak relacjonuje "La Repubblica" - z 
entuzjazmem odniósł się do krytycznej rozprawy niemieckiej socjolog 
Gabriele Kuby pt. "Harry Potter - dobry czy zły", którą autorka przesłała 
mu do oceny, podkreślając: "Z przyjemnością zezwalam na ujawnienie 
mojej opinii na temat Harry'ego Pottera". Interesujące, że była to reakcja 
na twierdzenia Kuby, iż książki Rowling nie są beztroską rozrywką, ale 
groźną lekturą, zatruwającą dusze młodych czytelników i zacierającą 
granice między dobrem a złem.  

 

Temat obiegł wszystkie media, ale nie został wyczerpany, a może nawet był szybko 
wyciszony, i ważne szczegóły tej gorącej kwestii nie doszły do opinii publicznej. 
Idąc za intencją odważnych akcji Gabriele Kuby, przyjrzyjmy się bliżej jej orędziu, a 
szczególnie ocenie Harry'ego Pottera. 

Harry Potter nie walczy ze złem, bo jest jego częścią 

Gabriele Kuby pisze na swoich stronach internetowych: "To, co napisałam w mojej 
niewielkiej książeczce 'Harry Potter - dobry czy zły', dotyczy struktury i metody 
pomieszania dobra i zła oraz maskowania zła, które występuje w każdym tomie - 
niestety ze stale wzrastającą intensywnością". Niemiecka autorka sformułowała 
swoje zarzuty w 10 tezach, które trzeba koniecznie przedstawić w całości. 
Uzasadnienie tych argumentów można znaleźć właśnie w książce Gabriele Kuby 
"Harry Porter - dobry czy zły, punkt ciężkości" (tom V). Oto one, przetłumaczone 
wiernie z niemieckiego (tłum. B. Siuda), bez dziennikarskich zafałszowań i 
uproszczeń, płynących zwykle z anglojęzycznych środowisk medialnych: 

1. Harry Potter jest globalnym, długofalowym projektem mającym na celu zmianę 
kultury. W młodym pokoleniu niszczony jest próg obronny chroniący je przed 
magią. W ten sposób do społeczeństwa wdzierają się siły, które niegdyś zostały 
pokonane przez chrześcijaństwo. 

2. Hogwarts, szkoła magii i czarów, jest zamkniętym światem przemocy i grozy, 
klątwy i rzucania uroków, ideologii rasowej i ofiary krwi, obrzydliwości i opętania. 
Panuje tam atmosfera stałego zagrożenia, która przenosi się na młodego czytelnika. 
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3. Harry Potter nie walczy ze złem. W kolejnych tomach coraz bardziej wyraźne 
staje się jego pokrewieństwo [powinowactwo] z Voldemortem, który jest całkowicie 
zły. W tomie V on sam zostaje opętany przez Voldemorta, co prowadzi do 
zniszczenia jego osobowości (podkr. AP; por. na ten właśnie temat A. Posacki SJ, 
Pokochaj wilkołaka! Harry Potter i więźniowie ciemności, "Nasz Dziennik", 12-13 
czerwca 2004, nr 136, s. 20-21). 

4. Świat ludzi jest poniżany, świat czarownic i czarnoksiężników - gloryfikowany. 

5. Brak jest wymiaru pozytywnego, transcendentnego. To, co nadnaturalne [das 
Übernatürliche], jest wyłącznie demoniczne (podkr. AP). Boskie symbole są 
wynaturzone. 

6. Harry Potter nie jest nowoczesną bajką. W bajce czarnoksiężnicy i czarownice są 
jednoznacznie postaciami zła, a bohater uwalnia się spod ich mocy poprzez 
ćwiczenie się w cnotach. W "Harrym Potterze" nie ma nikogo, kto chciałby dobra. 

7. Poprzez emocjonalną manipulację i intelektualny zamęt pozbawia się czytelnika 
umiejętności rozróżniania dobra i zła. 

8. Wykroczeniem wobec młodego pokolenia jest to, że z łatwością zwodzi się je w 
kierunku magii i wypełnia się jego wyobraźnię obrazami świata, w którym rządzi 
zło, który przedstawiany jest nie tylko jako świat bez wyjścia, ale też jako ten, 
który warto zdobywać. 

9. Każdy, komu zależy na różnorodności poglądów, powinien bronić się przeciwko 
masowemu zaślepieniu oraz dyktaturze poglądów prowadzonej przez gigantyczną 
akcję multimedialną. 

10. W związku z tym, że wiara w kochającego Boga jest systematycznie niszczona, 
szkolna indoktrynacja "Harrym Potterem" jest nietolerancyjna i przeciwstawia się 
duchowi naszej Konstytucji. Z powodów religijnych oraz z nakazu sumienia można 
odmawiać udziału w potterowskich szkolnych imprezach.W wywiadzie, którego 
fragmenty także odnajdziemy na stronie internetowej G. Kuby, w zasadniczej dla 
Harry'ego Pottera kwestii dobra i zła niemiecka badaczka dopowiada:"Pytanie: 
Dlaczego dochodzi Pani do wniosku, że Harry Potter nie walczy ze złem? Czy 
Voldemort nie stracił swojej mocy z tego powodu, że matka Harry'ego ofiarowała 
się z miłości za swojego syna? Czy Harry nie walczył zwycięsko przeciwko bestii w 
'Komnacie Tajemnic' i czy nie uszedł z życiem dzięki walce z Voldemortem?Gabriele 
Kuby: Twierdzi się, że 'Harry Potter' jest książką o walce pomiędzy dobrem a złem. 
Jeśli ktoś jest częścią zła, nie może przeciw złu walczyć (podkr. AP). Już w I tomie 
wskazuje się na pokrewieństwo Harry'ego z Voldemortem. Czarodziejska różdżka 
Harry'ego jest 'bratem' różdżki Voldemorta. W V tomie Harry jest opętany przez 
Voldemorta, czuje, myśli i czyni to, co czuje, myśli i czyni Voldemort. Prowadzi to 
do zniszczenia osobowości Harry'ego. Harry w największym bólu odczuwa 
ekstatyczną radość. Ofiara śmierci matki jest niczym innym jak przynętą dla 
chrześcijan. Z trzech tysięcy stron temat ten nie zajmuje nawet dwóch stron. 
Jakość miłości nie istnieje w potterowskim wszechświecie i nie można jej 
doświadczyć". Tyle na ten temat Gabriele Kuby. Warto dodać, że w powieści 
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Rowling różnica między dobrem a złem istnieje tylko na poziomie zewnętrznym 
(egzoterycznym), na poziomie głębszym (ezoterycznym) istnieje pokrewieństwo 
pomiędzy dobrem a złem. Jest to coś gorszego od zamazania różnicy pomiędzy 
dobrem a złem. Jest w tym jakieś bluźnierstwo i profanacja, gdyż dobro tu jakby 
pochodzi ze zła. Przytoczmy kilka przykładów owego powinowactwa, o którym już 
pisałem wiele razy. Ukazana wielokrotnie w powieści więź między Potterem a złym 
Voldemortem przypomina gnostyckie zrównanie Boga z diabłem, ubóstwienie 
diabła, lucyferyczną kontrinicjację (por. A. Posacki SJ, Harry Potter i kontrinicjacja, 
"Nasz Dziennik", 28-29 lutego 2004, nr 50, s. 20-21). Tajemnicza duchowa jedność 
między Harrym i Voldemortem w szczególny sposób ujawniona została w V tomie 
powieści, gdy Dumbledore odkrywa chłopcu tajemnicę pewnej przepowiedni: "Sam 
Voldemort 'naznaczył go jako równego sobie'. I uczynił to, Harry. Wybrał ciebie 
(...). Pozostawił ci tę bliznę, która okazała się i błogosławieństwem, i 
przekleństwem (...). Ujrzał w tobie samego siebie, zanim cię zobaczył, a 
naznaczając cię blizną, nie zabił cię, jak zamierzał, ale dał ci wielką moc. (...) 
Zaatakowanie ciebie wiąże się z ryzykiem przekazania ci mocy, a więc naznaczenia 
ciebie jako równego jemu" (J.K. Rowling, Harry Potter i Zakon feniksa, s. 920). 
Także inne liczne przykłady wskazują, że nie chodzi tu o przypadek, ale o 
potwierdzenie neognostyckiej ideologii, wyrażającej się w ścisłej więzi między 
przeciwieństwami i wrogami, gdzie Harry, mimo że tego nie chce, przenika w 
świadomość Voldemorta i odwrotnie. Obie postacie łączy znajomość mowy węży 
oraz krew Harry'ego. Łączą ich również siostrzane różdżki - o czym mówiła G. Kuby 
- które nie działają przeciw sobie, chociaż ich właściciele zmuszają je do walki. 
Symboliczną sceną świadczącą o jedności walczących przeciw sobie bohaterów 
powieści jest ich starcie na cmentarzu, zaraz po odrodzeniu się Czarnego Pana: "Z 
różdżki Voldemorta trysnął strumień zielonego światła i w tej samej chwili z różdżki 
Harry'ego wystrzelił czerwony promień. (...) Wąski promień światła - już ani nie 
czerwony, ani nie zielony, tylko ciemnozłoty - połączył obie różdżki. (...) Złota nić 
łącząca Harry'ego i Voldemorta rozszczepiła się. Choć ich różdżki nadal były nią 
połączone, wytrysnęło z niej z tysiąc nowych promieni, wznosząc się nad nimi 
świetlistymi łukami, krzyżując się wokół nich, aż w końcu znaleźli się w złotej sieci o 
kształcie kopuły, w klatce ze złotych promieni" (Harry Potter i czara ognia, s. 688). 
(Więcej przykładów takiego "powinowactwa" zob. w J. Jarzębińska-Szczebiot, M. 
Szczebiot, Magia, New Age i Harry Potter, w: A. Białowąs (red.), ABC o New Age, 
Tychy 2005, s. 116-124). 

Niefrasobliwe niekompetencje ks. Fleetwooda 

Zacznijmy od dezinformującego tekstu Polskiej Agencji Prasowej z 3.02.2003 r. pod 
tytułem "'Imprimatur' dla Harry'ego Pottera": "Sympatycy Harry'ego Pottera mogą 
być zupełnie spokojni. Watykan mówi, że książki J.K. Rowling i filmy o małym 
czarodzieju nie tylko nie szkodzą dzieciom, ale wręcz pomagają. Kwestia kościelnej 
oceny Harry'ego Pottera pojawiła się w poniedziałek na konferencji prasowej w 
Watykanie przy okazji publikacji dokumentu na temat New Age. Ojciec Peter 
Fleetwood, który uczestniczył w pracach nad tym dokumentem (w którym New Age 
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uznano za zjawisko antychrześcijańskie), powiedział o małym czarodzieju [powinno 
być: czarowniku i okultyście - AP]: 'Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas dorastał bez 
wyimaginowanego świata wróżek, czarowników, aniołów i wiedźm. Nie są one 
czymś złym i nie są sztandarem ideologii antychrześcijańskiej. Pomagają dzieciom 
zrozumieć różnicę między dobrem a złem' - odpowiedział ojciec Fleetwood na 
pytanie jednego z dziennikarzy" (PAP).Zwróćmy uwagę, że znowu dotknięto kwestii 
dobra i zła, ale już jakby pod szyldem Watykanu. Podobnych interpretacji pojawiło 
się na świecie bez liku. Aby zrozumieć cały kontekst powikłanej manipulacji, 
musimy koniecznie zapoznać się z pełną wersją listu otwartego Gabriele Kuby do 
Petera Fleetwooda z 20 lipca 2005 r. (jest to tłumaczenie angielskiego oryginału 
listu). Kuby słusznie uderza w to, czego Fleetwood nie dostrzega. Harry Potter nie 
jest zwyczajną bajką i problem dobra i zła jest tu źle, a może i przewrotnie 
rozwiązywany. Chodzi też o kwestie rozmaitych manipulacji, którym się słusznie i 
odważnie sprzeciwia Kuby. Oto wspomniany list: 

"Szanowny Ks. Fleetwood,otrzymałam zapis Księdza wywiadu w Radiu 
Watykańskim, Program 105live z dn. 14-go lipca 2005. Mówi Ksiądz w nim: 

'Pewna kobieta z Niemiec przysłała mi list, w którym twierdzi, że napisała do 
ówczesnego kardynała Ratzingera i poinformowała go, że uważa Harry'ego Pottera 
za coś złego. A w odpowiedzi, którą, jak sądzę, napisał asystent z biura ówczesnego 
kardynała Ratzingera z Kongregacji Nauki Wiary, wysuwa się przypuszczenie, że w 
książkach może istnieć subtelne zwodzenie. Czym to subtelne zwodzenie jest, nie 
podano, dlatego sądzę, że była to odpowiedź standardowa. I ta kobieta napisała 
książkę na ten temat, a na końcu tego pisma, w którym proponowano, aby przesłać 
mi tę książkę, znajdował się podpis kardynała'.I dalej: 'Myślę, że trzeba być bardzo 
powściągliwym, gdy ocenia się fenomeny kulturowe. Mam dziwne uczucie, że to 
sukces Rowling porusza niektórych ludzi. Czy jest to coś w rodzaju zazdrości? Nie 
wiem. Ale po prostu nie rozumiem, dlaczego oni są tak na nią wściekli'.19 lipca 
2005 r. Austriacka Agencja Informacyjna Kathpress opublikowała następującą 
informację:'Ks. Peter Fleetwood, Konsultor Papieskiej Rady Kultury, ostrzegł o 
błędnych informacjach dotyczących stanowiska Watykanu co do sukcesu książki 
'Harry Potter'. Obecny papież, jeszcze jako kardynał Josef Ratzinger, Prefekt 
Watykańskiej Kongregacji Wiary, zlecił Fleetwoodowi zbadanie fenomenu 'Harry'ego 
Pottera''. 

Sprzeciwiam się Księdza twierdzeniom, ponieważ są nieprawdziwe. Przykro mi, że 
mogę to udowodnić tylko przez zacytowanie odnośnej korespondencji. 

A oto przebieg zdarzenia: Na konferencji prasowej Watykanu w dn. 2.02.2003, 
podczas której przedstawiono dokument na temat New Age 'Jezus Chrystus dawcą 
wody żywej', dziennikarz John Allen zapytał Księdza, czy troska nowego dokumentu 
o magii i czarach dotyczy również magii i czarów przedstawionych przez brytyjską 
autorkę J.K. Rowling w książkach o Harrym Potterze.Oto fax - w tej kwestii - ks. 
Petera Fleetwooda do Papieskiej Rady Kultury z 6.02.2003:'Nie było to 
jednoznaczne pytanie, które dotyczyło dokumentu o New Age, lecz była to próba 
celnego strzału i dostania się na czołówki gazet. W ciągu tygodnia nadzieje Allena 
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spełniły się ponad jego oczekiwania. Mnie - który odpowiadałem na pytanie Allena - 
kilka spośród tych nagłówków wydaje się dosyć dziwacznymi. Czystym trikiem 
dziennikarskiej samowoli jest stosowanie nagłówków takich jak 'Watykan daje 
zielone światło dla Harry'ego Pottera' albo twierdzenie, że New Age jest co prawda 
złe, ale Harry Potter jest dobry. Nigdy również nie powiedziałem, że książki Rowling 
nasycone są chrześcijańskimi zasadami. To, co powiedziałem, to, że powinny one 
dzieciom uzmysławiać różnicę pomiędzy tym, co złe i dobre, i że w przekonaniu 
Rowling dobro na końcu zawsze zwycięży zło'. 

Dalej jednak mówi Ksiądz: 'Jeśli chodzi o wypowiedzi O. Amortha na temat 
Harry'ego Pottera, to trzeba pamiętać o tym, że to, co powiedział, jest jego 
prywatnym poglądem. Jest on, jak sądzę, czymś osobistym i nie ma więcej lub 
mniej autorytetu niż to, co ja [na ten temat] myślę'. Te 'dziwaczne nagłówki' były 
powodem wysłania przeze mnie mojej książki przeciwko Harry'emu Potterowi do 
kardynała Ratzingera, ówczesnego Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, który poparł 
moje zaangażowanie w odnowę katolickiej wiary, wypowiadając się przychylnie na 
temat moich wcześniejszych książek. Napisałam do kard. Ratzingera 20 lutego 
2003: 'Jest rzeczą wystarczająco złą, że w Kościele panuje zamieszanie, jeśli chodzi 
o Harry'ego Pottera, i że te książki można znaleźć w większości bibliotek 
parafialnych, gdyż opisują one jako normalną codzienność zaklęcia, perwersyjne 
praktyki magiczne aż do przedstawionego na 30 stronach satanistycznego rytuału 
krwi. Druzgocące jest to, że oto mówi się, iż 'Watykan daje zielone światło dla 
Harry'ego Pottera''.Oto odpowiedź ks. kard. Ratzingera z 7 marca 2003: 'Szanowna, 
droga Pani Kuby! Serdecznie dziękuję Pani za miły list z 20.02 oraz za pouczającą 
książkę, którą Pani załączyła do listu. Dobrze, że Pani wyjaśnia sprawę Harry'ego 
Pottera, gdyż jest to subtelne zwodzenie, które oddziałuje niepostrzeżenie i właśnie 
przez to głęboko oraz rozkłada chrześcijaństwo w duszy człowieka, zanim mogło 
ono w ogóle prawdziwie wyrosnąć (podkr. AP).Chciałbym zaproponować, aby 
napisała Pani bezpośrednio do ks. Petera Fleetwooda (Pontificio Consiglio per la 
Cultura,... Roma) i przesłała mu swoją książkę. 

Serdeczne pozdrowienia i życzenia błogosławieństwa Pani+ JKR'13 marca 2003 
napisałam do Księdza i wysłałam Księdzu moją książkę. W liście zacytowałam 
powyższy list Kardynała. Odpisał mi Ksiądz e-mailem 2 kwietnia 2003, że nie wątpi 
Ksiądz w autentyczność listu kardynała Ratzingera, jednakże nie ma najmniejszej 
nawet wzmianki o tym, że kard. Ratzinger zlecił Księdzu wydanie opinii o Harrym 
Potterze. Powtarza Ksiądz swoje prywatne pozytywne zdanie o serii o Harrym 
Potterze i załącza fax, jaki Ksiądz wysłał do Papieskiej Rady Kultury (p. wyżej 
6.02.2003). Powołuje się Ksiądz na O. Petera Milwarda, którego opinię na ten temat 
uważa Ksiądz za 'dużo bardziej godną uwagi' niż moją. 

Na ten e-mail odpowiedziałam Księdzu listem z dn. 11 kwietnia 2003:'Jestem 
zaskoczona, że opinię O. Milwarda uważa Ksiądz za 'dużo bardziej godną uwagi' niż 
moją, a opinię kard. Ratzingera za w ogóle niewartą uwagi. Kard. Ratzinger mówi, 
że Harry Potter 'rozkłada chrześcijaństwo w duszy człowieka, zanim mogło ono w 
ogóle prawdziwie wyrosnąć' (podkr. AP). Czy to nie jest wypowiedź, którą 
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należałoby bardzo poważnie wziąć pod uwagę, skoro wyrażona została przez 
najwyższego pasterza naszej wiary? 

Powiedział Ksiądz, że Księdza wypowiedzi były tylko osobistym poglądem. Ponieważ 
z uwagi na Księdza pozycję ważność tego poglądu jest ogromnie powiększona, 
Księdza pogląd nie jest 'osobistym', lecz zawiera w sobie ciężar wielkiej 
odpowiedzialności'. 

W międzyczasie otrzymałam kolejny list od kard. Ratzingera, w którym zezwolił na 
to, abym powołała się na jego opinię przeciwko Harry'emu Potterowi.Oto list kard. 
Ratzingera do Gabriele Kuby z dn. 27 maja 2003:'Szanowna, droga Pani Kuby! 

Pani list jakoś zaginął w wielkiej ilości kartek imieninowych, urodzinowych, 
wielkanocnych. Ten stos został wreszcie rozładowany, tak że [teraz] chętnie mogę 
Pani zezwolić na powoływanie się na moją opinię o 'Harrym Potterze'.Serdeczne 
pozdrowienia oraz życzenia błogosławieństwa Pani+ JKR'Na kartce 
bożonarodzeniowej 2003 kard. Ratzinger dopisał odręcznie: 

'Serdecznie dziękuję za Pani zaangażowanie przeciwko okultyzmowi i magii'.Czy te 
listy kard. Ratzingera brzmią jak 'standardowe odpowiedzi asystenta'? Czy 
potrzebne jest przypisywanie mi pośrednio zazdrości jako motywacji? Czy został 
Ksiądz oficjalnie upoważniony przez kard. Ratzingera do zaopiniowania serii o 
Harrym Potterze? 

Drogi Ks. Fleetwood, Ksiądz i ja wierzymy w społeczeństwo, w którym można 
artykułować rozmaite zdania. Proszę, aby jako ksiądz i doradca Papieskiej Rady 
Kultury korygował Ksiądz swoje wypowiedzi i 'domniemania', które nie zgadzają się 
z prawdą.Kopię tego listu wyślę do Radia Watykańskiego oraz do każdego innego 
środka masowego przekazu, w którym rozpowszechniane są te fałszywe informacje. 
Z największym poważaniem 

Pańska Gabriele Kuby". 

Jako znawca problemu popieram stanowisko Gabriele Kuby i podziwiam jej 
postawę, polecając jako godną naśladowania. Opinie prywatne ks. Fleetwooda w 
sprawie Pottera (zwłaszcza zaś w kluczowej kwestii dobra i zła) uważam za 
niekompetentne, lekkomyślne, a nawet niebezpieczne. Choć sam przyznał, że są to 
prywatne opinie (niepoparte raczej żadnymi badaniami), to jednak wyrażanie ich 
publicznie w różnych miejscach - zwłaszcza w kontekście ogłoszenia dokumentu o 
New Age - można uznać za nieodpowiedzialne (biorąc pod uwagę jego stanowisko). 
Opinie ks. Fleetwooda przyczyniły się bowiem do pomieszania pojęć i przyniosły 
wiele zła, ponieważ wiele osób nawet w dobrej wierze jego subiektywne tezy - i 
dokonywane całkowicie we własnym imieniu, co było jednak zbyt słabo przez niego 
podkreślane - uznało za opinię Watykanu. A tak poza wszystkim uważam, że o 
wiele większą wartość ma prywatna - całkowicie negatywna - opinia o Potterze 
czołowego egzorcysty katolickiego ks. Gabriela Amortha, który przeprowadził 
dziesiątki tysięcy egzorcyzmów, niż prywatna opinia teoretyka, który - jestem tego 
jako znawca całkowicie pewien - nie zbadał dokładnie ideologii potterowskiej, choć 
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powinien to zrobić (por. A. Posacki SJ, Harry Potter i Gabriel Amorth, "Nasz 
Dziennik", 19-20 stycznia 2002, nr 16, s. 16-17). 

Przeciwko niebezpiecznej, nachalnej i bezprawnej indoktrynacji 

Z powyższych racji zgadzam się z Gabriele Kuby, że należy się przeciwstawić 
ideologicznej i parareligijnej (magia jest antyreligią) indoktrynacji. Nie jest to 
problem tylko kultury, ale i religii. Chodzi tu więc o problemy chrześcijańskiego 
sumienia, o takie działanie, które "rozkłada chrześcijaństwo w duszy człowieka, 
zanim mogło ono w ogóle prawdziwie wyrosnąć" (kard. J. Ratzinger). Chodzi tu 
bowiem o nasze dzieci i bezprawny zamach na ich niewinne dusze. Oto ciąg dalszy 
wspomnianego już wywiadu, gdzie Gabriele Kuby ustosunkowuje się do 9. i 10. tezy 
swoich zarzutów wobec Harry'ego Pottera." 

Pytanie: Sformułowała Pani 10 argumentów przeciwko Harry'emu Potterowi. Mówi 
w nich Pani m.in. o 'dyktaturze poglądów oraz o sprzeczności z duchem 
konstytucji'. Czy może Pani uzasadnić te zarzuty? 

G.K.: Sprzeczność z duchem konstytucji postrzegam w tym, że dzieci w szkołach 
przymusza się do czytania Harry'ego Pottera i do oglądania filmów. Nasza 
konstytucja gwarantuje wolność religijną. Jeśli niszczy się duchowe warunki więzi z 
Bogiem, to tym samym gwarancja konstytucji wymyka się. Zanurzanie się młodego 
człowieka w demoniczny świat Harry'ego Pottera, które może rozciągnąć się na cały 
okres młodzieńczy, jest antyreligijną indoktrynacją, ponieważ blokuje zdolność 
odczuwania Boga, prawdy, piękna i dobra oraz uwodzi w świat magii. 

Pytanie: Główną Pani troską jest to, że młodzież wpędza się w magię. Dlaczego 
magia jest niebezpieczna? 

G.K.: Ocena magii zależna jest od tego, czy się naprawdę wierzy w rzeczywistość 
boską i demoniczną. Ta wiara znacznie załamała się w naszym społeczeństwie, 
dlatego myśli się, że magią można się bawić. Magia oznacza, że człowiek posługuje 
się demonicznymi mocami dla celów egoistycznych". Tezy i argumenty podawane 
przez niemiecką autorkę nie są niczym nowym, ale pojawiły się we właściwym 
czasie. Były one głosem jej chrześcijańskiego sumienia i odważnym świadectwem 
wiary. Argumenty teologiczne, antropologiczne, filozoficzne już dawno są znane, ale 
- z różnych powodów - niedoceniane czy nawet arogancko ignorowane. Wielu 
autorów, m.in. niżej podpisany, jeszcze przed publikacją Kuby podnosiło podobne 
zarzuty, a nawet jeszcze więcej (por. np. na te tematy moje artykuły o Harrym 
Potterze: Harry Potter, w: Encyklopedia "Białych Plam", red. zb., Radom 2002, t. 7, 
s. 217-224; "Cuda" Harry'ego Pottera, "Nasz Dziennik", 29-30 września 2001, nr 
228, s. 18-19; Czy należy bać się Harry'ego Pottera i Pokémonów?, "Katecheta" 
2001, nr 12, s. 36-38; Harry Potter i Gabriel Amorth, "Nasz Dziennik", 19-20 
stycznia 2002, nr 16, s. 16-17; Pokochaj wilkołaka! Harry Potter i więźniowie 
ciemności, "Nasz Dziennik", 12-13 czerwca 2004, nr 136, s. 20-21; Harry Potter i 
kontrinicjacja, "Nasz Dziennik", 28-29 lutego 2004, nr 50, s. 20-21. Zob. też S. 
Krajski, Magiczny świat "Harry'ego Pottera", Warszawa 2002; R. Tekieli, Harry 
Potter, Metoda Silvy, tai czi, Radom 2004).W ideologii potterowskiej nie chodzi 
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tylko o magię, ale także o gnozę, monizm, zamazanie dobra i zła, elementy 
satanizmu, propagowanie wszystkich form okultyzmu i ezoteryzmu, otwarcie na 
ideologię New Age, kontrinicjację, czyli inicjację sprzeciwiającą się radykalnie 
inicjacji chrzcielnej. Są to antychrześcijańskie idee, światopoglądy i kulty, którymi 
nasącza się umysły i serca dzieci, zanim one zostaną odpowiednio uformowane. 
Chodzi o przeciwną chrześcijaństwu formację sumienia i wrażliwości duchowej 
dzieci. Chodzi o oddziaływające głęboko i długofalowo "subtelne zwodzenie" (kard. 
J. Ratzinger), czego nie dostrzeże zwłaszcza arogancki, niedouczony ignorant. Nie 
możemy być ignorantami w tak ważnej sprawie. Mamy pełne intelektualne i 
moralne prawo postulować odmowę udziału w potterowskich szkolnych imprezach, 
projekcjach filmowych, a nawet postulować wycofanie "Harry'ego Pottera" ze spisu 
lektur szkolnych, Harry'ego - maga, okultysty i czarownika, rzucającego czary, 
czyli... czarta. 

ks. Aleksander Posacki SJ 


