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Pokochaj wilkołaka! Harry Potter i więźniowie ciemności 
 

Ukazał się kolejny, mroczny film z potterowskiej serii: "Harry Potter i Więzień Azkabanu", 
promujący swoistą estetykę czy filozofię świata ciemności. Nie jest ona w żaden sposób 
bezstronna i stanowczo przekracza kompetencje literatury. Tym bardziej że kumuluje w sobie - 
jak zwykle - mnóstwo tematów i symboli okultystyczno-demonologicznych, jak nadmiar 
nieproszonych gości w ciasnym mieszkaniu. Tematy te - obecne w takiej samej obfitości jak w 
autentycznych księgach magii - rodzą wrażenie ciasnoty i duszności, towarzyszące do końca 
filmu, stąd reakcje śmiechu na sali można policzyć na palcach jednej ręki. W dzieciach bowiem 
wywołuje się zwykły strach, ale i namiętną ciekawość w poznawaniu świata... ciemności. 
 

Jednym z nowych wątków w ostatnim filmie o Harrym Potterze jest niebezpieczna i dwuznaczna 
idea wilkołactwa, wyrażona w obrazie człowieka-wilka. Przy czym nie chodzi tu o "zwykłego" 
wilka, ale o postać szczególnie dzikiej, krwiożerczej i demonicznej bestii. Obrazy są tu wręcz 
przerażające. Czy taka brutalizacja jest dzieciom potrzebna? A może chodzi o jakiś symbol? Co 
on jednak naprawdę oznacza? Wilkołak to wprawdzie temat odwieczny, w którym zapytywano o 
ludzką naturę, ale w demonologii katolickiej wiązano go także ściśle z nadnaturalnym 
działaniem złych mocy.  
 
Obłaskawianie bestii 
Podobne pytania o skomplikowaną i ciemną naturę człowieka nurtowały już romantyków: kim 
jestem, na czym polega nierozłączny splot dobra i zła w człowieku? Wyraża się to w temacie 
"sobowtóra" (alter ego), który stanowi swoistą realizację wątku filozofii zła. Sobowtór bywa 
bowiem najczęściej przewrotny, okrutny, zły. Doświadczenie wewnętrznych napięć, a 
szczególnie sprzeczności i pokus, prowadzi często do przedstawienia drugiego "ja" jako postaci 
szatana. Rzadko jednak odwrotnie, gdyż przeszkadza temu z góry założony antropocentryzm. 
Współcześnie diabeł jako sobowtór stał się ważnym bohaterem literackim przede wszystkim 
dzięki Goethemu, Flaubertowi i Dostojewskiemu. Anglosaska krytyka literacka wyszczególniła 
nawet ten typ powieści jako osobną odmianę opowieści sobowtórowej: the devil novel, której 
przykładem w XX wieku jest "Doktor Faustus" T. Manna. Wydaje się, iż Rowling, autorka 
książek o Potterze, podąża tym tropem, choć w formie bardziej zwulgaryzowanej. Jestem 
przekonany, że w następnych tomach powieści odsłoni ona bez ogródek, że diabeł-Voldemort, 
śmiertelny wróg Pottera, tak naprawdę jest jego "sobowtórem", jego "drugim ja". 
W tej teoretycznej konstrukcji "sobowtór" odzwierciedla więc tak naprawdę z góry założony 
mechanizm rozdwojenia osobowości czy też jej dekompozycji lub fragmentaryzacji. 
Rozszczepienie osobowości jest tu postulowane jako skutek istnienia i działania "drugiej jaźni" 
(nawet jeśli jest ono złe czy pełne przemocy, co symbolizuje zachowanie rozmaitych "bestii" - 
takich właśnie jak wilkołaki). Zło nie podlega więc tu ocenie moralnej czy teologicznej, co już 
jest formą takiej oceny. "Drugiej jaźni" nie można się bowiem oprzeć. Dlatego "profesor" Lupin 
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jako "odruchowy" wilkołak jest "niewinny" i Harry go nie potępia, choć ledwo uszedł z życiem 
po krwiożerczych atakach nauczyciela (?) - wilkołaka.  
"Podwójne ja" jest więc tu swoiście "ontologizowane" i dogmatycznie utrwalane. Jest bowiem 
odsyłane do natury człowieka jako niewzruszony jej przejaw. Taka interpretacja jest 
prezentowana powszechnie jako oparta rzekomo na rzetelnych badaniach, etnologicznych, 
psychologicznych czy literackich. W takim kontekście przyjaźń z wilkołakiem czy życzliwość i 
szacunek dla bestii (wyrażany w dwuznacznych ukłonach wobec hipogryfa Hardodzioba, 
zwanego w filmie pieszczotliwie Dziobkiem) to tylko rzekomo metafora niewinnego (a nawet 
koniecznego) pojednania z samym sobą czy symbol integracji własnego "cienia". T. Chetwynd w 
"A Dictionary of Symbols" wymienia najbardziej reprezentatywne symbole "cienia", takie jak: 
czarny charakter, ciemna strona księżyca, wilk lub wściekły pies. "Cień" może być 
symbolizowany również przez bliźnięta, smoka, walkę z potworem czy właśnie przez sobowtóra 
jakiegoś bohatera powieściowego.  
Jednakże w takim ujęciu świat szatana i ciemności jest z góry - dogmatycznie - przedefiniowany, 
a właściwie wyeliminowany. Temat powieści (a może jeszcze bardziej filmu) podąża za nitką 
ideologii, sugerującej, iż rozmaite bestie przemykające w obrazach powieści i filmu (jak 
dementorzy, hipogryfy, wilkołaki i wszelkie straszne, złe stwory) są wyłącznie tworem 
subiektywnej wyobraźni. Zwłaszcza zaś projekcją ukrytego lęku, nad którego opanowaniem 
poprzez techniki "wizualizacji" dziwnych bytów pracują z dziećmi nauczyciele magii - w taki 
sposób "zsubiektywizowanej". Wszystko to jest rzekomo ukrytym w podświadomości 
przejawem drugiego, ale ciągle "własnego" - "ja". Psychologiczne teorie "wyparcia" (S. Freud) 
czy "dysocjacji" (P. Janet) - kwestionowane zresztą na gruncie nauki przez wielu - wydają się 
być tu podstawą. W jednej ze scen Harry Potter widzi swego ojca i jego moc, ale potem okazuje 
się, że chodzi tu o jego własne "ja". W takim ujęciu nie chodzi o to, że jest tu kwestionowane 
realne istnienie wilkołaków czy podobnych stworów, ale o fakt odrzucenia realizmu świata 
duchowego, który one symbolizują. Dlatego właśnie cała interpretacja tego zjawiska jest 
naznaczona niebezpieczną dwuznacznością (a właściwie dogmatyczną jednoznacznością) 
sugerującą, że "świat ciemności" istnieje tylko i wyłącznie w ludzkiej głowie. 
 
Dogmat podwójnej osobowości 
W gruncie rzeczy, jak można zauważyć z powyższego opisu, to psychologowie czy też literaci 
(opierający się zwykle na teoriach psychologów!), przedefiniowują arbitralnie, dowolnie i 
samowolnie religijne doświadczenia źródłowe czy też teksty objawione jako wyłącznie rodzaj 
mitów będących odzwierciedleniem ludzkiej nieświadomości. Już samo rozróżnienie 
nieświadomości i świadomości w jakiś sposób "ontologizuje" i jakby utrwala domniemane 
"rozdwojenie" w człowieku, nie tylko relatywizując, ale także detronizując świadomą (i 
rozumną) jaźń na rzecz tego, co nieświadome, niejasne czy wręcz ciemne.  
Stąd natura "drugiej jaźni" była ujmowana nie tylko "personalistycznie" jako "sobowtór", ale 
jako rzeczowy "duplikat" przyjmujący w literaturze czy też w hermeneutyce psychoanalizy (z 
której literatura zbyt obficie czerpie, nie będąc tu ani autonomiczną, ani oryginalną) rozmaite 
przedmiotowe formy: cień, odbicie lustrzane, posąg, popiersie, figura woskowa, portret. 
Rozszczepienie świadomości oznacza bowiem, czy raczej sugeruje, że chodzi tu o świadomość 
człowieka i do tego jednorodną, całościową świadomość, która została rozszczepiona na dwie 
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bądź na więcej części. Jednak przy pewnych zastrzeżeniach można założyć, że owo 
rozszczepienie świadomości, czy nawet rozdwojenie jaźni lub osobowości, nie musi posiadać 
przyczyny tylko naturalistycznej. Druga świadomość, drugie "ja" mogą być tylko doświadczane 
jako należące do człowieka, ale de facto może to być iluzja poznawcza - sugeruje ją byt, który 
się zadomowił w świadomości lub osobowości człowieka, podsuwając mu swoje doświadczenie 
jako jego własne.  
Podobnie rzecz się ma z "ciemną" stroną osobowości człowieka, wyrażoną w literaturze poprzez 
obraz "sobowtóra" czy szatana. Doświadczenie ciemności (często dramatyczne, a nawet 
tragiczne w atmosferze lęku, przymusu oraz poczucia winy) nie uprawnia do ontologizacji czy 
dogmatyzacji tego doświadczenia w punkcie wyjścia w żadną stronę. Niedozwolone jest więc w 
sensie intelektualnym wykluczanie możliwości interpretacji spirytystyczno-demonologicznej. 
Diabeł, którego widzi Iwan Karamazow w powieści Dostojewskiego (który wierzył zresztą w 
istnienie diabła), może być równie dobrze jego alter ego jak też rzeczywistym diabłem 
wykorzystującym to czy inne ego (w którym jest obecny).  
Ważne jest więc, aby nie zawężać otwartej natury doświadczenia ciemności do ideologii 
antropocentrycznej i do tego zawężonej do pragmatycznie komunikowalnych metod i 
argumentacji psychoanalizy. Przykładem takiego nadużycia jest interpretacja przypadku 
biblijnego Jonasza i jego przygody z wielorybem jako przykładu poznania i asymilacji "cienia" 
(J.L. Henderson), jak to interpretowałaby generalnie psychoanaliza jungowska.  
Psychologizowanie i naturalizacja świata ciemności przybiera formy dwuznaczne i 
niebezpieczne właśnie w dogmatach jungowskiej "integracji cienia" (za którą ślepo podąża np. 
Anzelm Grün OSB, bezkrytycznie niekiedy reinterpretując chrześcijańską duchowość w kluczu 
tej psychologii). W tej wizji terapia (pojednanie z ciemnością) zwykle eliminuje egzorcyzm 
(wypędzanie Ciemności). Co więcej, tego rodzaju terapia może stać się kontrinicjacją, czyli 
"Paktem z Ciemnością", jak to zdarzało się w niektórych sektach satanistycznych inspirujących 
się teoriami Junga. 
"Przyjaźń z bestią" jest formą oswajania z "ciemnością", która w filmie jest zbyt jednostronnie 
naturalizowana - w duchu jungowskiej "psychologii cienia", czerpiącej zresztą obficie z tradycji 
okultyzmu i ezoteryzmu - z całą jej dwuznacznością, która grozi "humanizacją diabła", a nawet 
zachętą do "przymierza ze Złym". Ten jednak, chociaż często pozuje na humanistę, jest od 
początku w tradycji chrześcijańskiej "odwiecznym wrogiem natury ludzkiej" (św. Ignacy 
Loyola). 
 
Ciemność pełna światła 
Doświadczenie "ciemności" jest "ludzką sprawą", w tym także sprawą mistyków. Nie musi być 
ono wyrażane i zamykane w języku gnozy i magii, w kluczu "toksycznej" (R. Tekieli) i 
niebezpiecznej tradycji okultystycznej, przez którą prześwituje ogień czy odór piekła. 
W takim sensie ciemność doświadczona przez człowieka nie musi mieć charakteru moralnie 
negatywnego. Zdrowie psychiczne i moralne oznacza właśnie zdolność do pełnego 
doświadczania rzeczywistości, tj. możliwość doświadczania pełnej radości i pełnego smutku. 
Doświadczenie ciemności, np. doświadczenie tragedii, może oznaczać w porządku 
egzystencjalnym pełne obudzenie z półsnu, iluzji czy "kłamstwa życiowego" (K. Jaspers), w 
jakim żyje współczesny człowiek. Człowiek doświadcza często cierpienia w sposób gwałtowny 
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po to, by mniej cierpieć w przyszłości. Doświadcza obcości i wrogości świata, by uświadomić 
sobie granice, a może nawet iluzje takiego doświadczenia. Doświadczając wewnętrznego piekła, 
może otwierać się na wewnętrzne niebo. Przy rozmaitych zastrzeżeniach wobec takiego 
postawienia sprawy można stwierdzić, że wszyscy najprawdziwsi mistycy doświadczali zarówno 
stanów ogromnego szczęścia, jak i ogromnego cierpienia, określanego zwłaszcza przez innych 
jako nieszczęścia. Wystarczy wspomnieć o "nocach mistycznych" św. Jana od Krzyża, św. Ojca 
Pio, św. Teresy od Dzieciątka Jezus czy Marty Robin. Wszyscy ci mistycy mówili wiele o złym 
duchu, ale w prawidłowy sposób. O tym, że kusi, dręczy, atakuje i że można go zwyciężyć. 
Natomiast należy strzec się jego oszustw i propozycji, które ujawnia często w obrazach (nie 
będących jedynie tworem własnej jaźni!).  
Droga mistycznego rozwoju ulega dziś ideologizacji (w duchu gnozy) przez tworzenie jakichś 
"map świadomości" czy żmudne kreślenie "topografii duszy". Potrzebne jest bardziej 
"rozeznanie duchów" niż "wizualizacje duchów" (jak w potterowskiej szkole, ale np. w 
"terapiach" NLP - psycholingwistyczne programowanie), gdyż to często one stwarzają wizje. 
Psychoterapia to często nieudolna próba stworzenia takiej nieudolnej mapy odczytywanej 
jeszcze przez bardziej nieudolnych interpretatorów tej mapy. To dlatego wielki poeta niemiecki 
Rilke, który bardzo cierpiał w swoim życiu (świadczą o tym jego listy do znanej 
psychoanalityczki, przyjaciółki Freuda, Lou Salome), odmówił w końcu psychoterapii, 
obawiając się owych gnostyckich interpretacji tajemnicy własnej duszy, które w końcu 
osadziłyby jego geniusz na mieliznach przeciętności. 
Doświadczenie mistyczne myli się często z jego przeciwieństwem - mediumizmem, który jest 
istotą praktyki okultyzmu i może doprowadzić  
zarówno do choroby psychicznej, jak i do opętania (o czym wiedzą wszyscy znani okultyści: 
mógłbym przytoczyć masę cytatów). Rowling natomiast - wychodząc od własnych doświadczeń, 
na które się niekiedy powołuje - nieustannie flirtuje w "Harrym Potterze" właśnie z 
mediumizmem (w niezliczonych jego formach, np. w licznych technikach wróżbiarstwa), nawet 
jeśli kokieteryjnie czasami przed nim ostrzega.  
 
Ciemność grzeszna i demoniczna 
Doświadczenie ciemności to także doświadczenie zła, którego nie można demitologizować, 
reinterpretować i przez to banalizować. To doświadczenie grzechu i szatana, wynikające głównie 
z dobrowolnego otwarcia na te rzeczywistości. 
Już S. Freud, opisując ludzką psychikę, niewiele mówi o problemie zła, za wyjątkiem idei 
"instynktu śmierci", która jest przedefiniowaniem teologicznej idei szatana. Tego rodzaju 
"humanizacja diabła" może oznaczać "demonizację człowieka" i przypisanie mu tego, co do 
niego nie należy. Widać to jasno w ideologii potterowskiej i jest to niebezpieczne. 
Uderzenie w problematykę zła dokonuje się także na poziomie redukcjonizmu w obszarze 
ludzkiej wolności, który realizowany jest poprzez scjentystyczne założenia Freuda ukryte w tle 
jego rozmaitych, niekiedy trafnych, intuicji. Pod wpływem freudowskiej psychoanalizy (uznanej 
jednak nieprzypadkowo przez światowej sławy naukowców: K. Poppera, F. Crewsa, E. Gellnera 
czy H. Eysencka - za pseudonaukę) ludzie coraz bardziej przyzwyczajają się do "rozgrzeszania" 
siebie samych poprzez eliminowanie godności własnej wolności. Uznanie człowieka za 
"niewinną świnię", czyli za zdeterminowane instynktami zwierzę (także w relacji do zła), ujmuje 
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mu winy i odpowiedzialności, ale wcale nie przysparza godności, lecz wręcz ją degraduje. Jest to 
profaniczne potraktowanie ludzkiego bytu. O dobru i złu decyduje właśnie wolność, która w 
Potterze jest osłabiona przez obfitość doktryn okultystycznych, głoszących niewolnicze 
posłuszeństwo prawom kosmicznym (m.in. karmy i reinkarnacji). Tam, gdzie wolność jest 
eliminowana, tam ginie różnica pomiędzy dobrem a złem. W "Komnacie Tajemnic" dyrektor 
Dumbledore (czyli autorytet) tłumaczy Harry'emu, że dobro i zło to tylko różne odcienie 
szarości, a nie czysta biel i czerń.  
W tym świetle nie jest dziwne, że blizna na czole Harry'ego Pottera w kształcie błyskawicy 
(przypominająca kontrinicjację apokaliptycznych wybrańców szatana) nie jest jedynym 
dwuznacznym śladem, jaki zostawił po sobie diabeł-Voldemort, który przekazał Harry'emu 
cząstkę własnej osobowości (o czym także informuje Pottera Dumbledore). Harry więc, choć 
walczy z Voldemortem, jakby należy do niego lub przynajmniej zależy od niego. Harry 
zachowuje bowiem związek z osobowym złem, które jest częścią jego mocy. Harry jest zatem 
"zdemonizowany", a może nawet "opętany". Kieruje nim bowiem ukryte "przymierze ze Złem". 
Owa intuicja jest akurat słuszna, gdy chodzi o realny świat okultyzmu. Rozeznanie duchowe 
oraz praktyka duszpasterska i egzorcystyczna wykazuje, iż moc mediumistyczna jest 
otrzymywana także od duchów i funkcjonuje w zależności od nich. Zawsze jednak w pewnym 
celu służenia im. Po egzorcyzmach następuje jednak uwolnienie okultystów od mocy, którzy nie 
tyle ją posiadali, co ona ich. Umysł bytów spirytystycznych wcześniej oszukuje media, aby 
myślały, że jest to ich własny umysł. Sprzyja to zwodzeniu duchowemu i ukrywaniu faktu, że 
okultystyczne zdolności są niekiedy bardziej demonologią niż antropologią, jako realizacją 
"syndromu Fausta". Jest to działanie "człowieka o mądrości demonicznej" - jak go 
charakteryzuje P. Evdokimov, wybitny znawca chrześcijańskiej duchowości - który przyjmuje 
fałszywą inicjację (kontrinicjację) w postaci "diabelskiej pięćdziesiątnicy" (2 Kor 11, 4) (P. 
Evdokimov, Wieki życia duchowego, Kraków 1996). Nie widzi on, iż jest kuszony, a następnie 
zwodzony przez szatana, który go po swojemu obdarowuje, po to, by go wykorzystać (jako 
narzędzie, medium-środek), a następnie zniszczyć. 
 
Więźniowie świata ciemności 
Tytuł "Więzień Azkabanu" nasunął mi myśl o niewolnikach okultyzmu, więźniach świata 
ciemności, magach i czarownikach jako sługach szatana. Wielu z nich nawróciło się i było 
uwalnianych, egzorcyzmowanych. Wielu eks-mediów i eks-magów dało świadectwo, opisując 
swoje doświadczenie w poczytnych książkach, jak R. Baer, J. Michaelsen, J. Verlinde, R. 
Macharaj i inni. 
Moc mediumistyczna nazywana jest dzisiaj zupełnie arbitralnie i beztrosko "umysłem ponad 
materią" czy też "umysłem bez granic", gdzie chodzi rzekomo wyłącznie o umysł medium. Tak 
naucza parapsychologia i psychotronika, co zawsze jest jakąś ideologią antropocentryzmu lub 
przykładem pseudonauki naciągającej szczątkowe dane. Mediumizm to "pasywny umysł", który 
jest narzędziem diabła - jak ostrzegali Ojcowie Kościoła i mistycy. Należy rozeznawać duchowo 
istotę owej pasywności, która powoduje niebezpieczne otwarcie wrót świadomości czy 
zniszczenie granic osobowości (ustanowionych przez Boga), a w następstwie integralności osoby 
(stworzonej przez Boga dla zbawienia). Człowiek poniża sam siebie i degraduje własną wolność, 
pozwalając się traktować jako rodzaj mediumistycznego odbiornika sił nieznanego pochodzenia 
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(o nieusuwalnej niepewności źródła informacji), którym nie wiadomo dlaczego ufa, zawierzając 
często ich autoprezentacji, jak to bywa w przypadku spirytyzmu, channelingu czy kontaktów 
ufologicznych. 
Otwarcie na złe duchy, a także niebezpieczeństwo destrukcji psychofizycznej w okultyzmie, 
wynika więc nie tylko z grzechu idolatrii czy profanacji sacrum lub religijnej Tajemnicy (co jest 
właściwe magii), ale z samego charakteru technik okultystycznych, które mają charakter 
medialny. Istotą praktyk (rytuałów i technik) okultyzmu jest mediumizm. Okultysta jest to 
medium sił nieznanego pochodzenia, niezależnie od tego, jak siebie nazywa i jak nazywa te siły. 
Twierdzi często, że zna te siły i może je kontrolować, co nie jest prawdą, gdyż zbyt często pada 
ofiarą ich zwodniczego i destrukcyjnego działania.  
Doświadczenia Johanny Michaelsen (która była medium i uzdrowicielką obdarzoną 
zdolnościami paranormalnymi) pokazują, że z chwilą nawrócenia oraz decyzji odejścia od 
okultyzmu, duchy jakby zmieniają taktykę i próbują zniszczyć swojego dotychczasowego 
współpracownika (por. J. Michaelsen, Piękna strona zła, Warszawa 1992). Dopóki medium 
współpracuje z duchami, jest ono ostatnią osobą, która odczuwa złe skutki okultyzmu, gdyż jest 
potrzebna do tego, by wciągać innych w tę duchową pułapkę. Duchy są na tyle przebiegłe, by nie 
niszczyć przedwcześnie narzędzia własnego działania, przeciwnie, chodzi o to, by je chwalić, 
dowartościować, "doenergetyzować", a nawet w pewien sposób obdarować różnymi przejawami 
"sukcesu". 
W okultyzmie często nie mówi się o szatanie, natomiast bardzo często przez praktykowanie 
okultyzmu napotyka się na złe duchy. To nie zawsze wiara w szatana prowadzi do 
zainteresowania okultyzmem (a przynajmniej nie zawsze), ale zainteresowanie okultyzmem 
prowadzi do zupełnie nieoczekiwanego, niechcianego czy nawet unikanego kontaktu z szatanem. 
Najniebezpieczniejszy jest zresztą okultyzm, który nic nie mówi o szatanie. Ten jednak prędzej 
bądź później się ujawni, czy praktykujący okultyzm chce, czy też nie chce tego. To potwierdzają 
fakty empiryczne, praktyka duszpasterska i rozeznanie duchowe. Według wybitnego znawcy 
problemu okultyzmu w duszpasterstwie, lekarza i teologa, K. Kocha: "jest możliwe, by osoba, 
która zajmowała się okultyzmem nieświadomie, dokonała kontraktu z siłami ciemności. 
Kontrakt taki musi zostać przerwany" (K. Koch, Pomiędzy wiarą a okultyzmem, tłum. J. 
Muranty). Dlatego ludzie powinni być - jak stwierdza K. Koch - "ostrzeżeni przed 
niebezpieczeństwami okultyzmu, magii i okultyzmu. Jeżeli wkroczymy w jedną z tych sfer, 
pociągnie to za sobą straszne konsekwencje, a sam Bóg zabronił nam dotykania się tych rzeczy" 
(tamże). 
W takim przypadku niezbędna jest pomoc duchowa: gruntowna spowiedź i modlitwa o 
uwolnienie, a może i egzorcyzm. Z tej racji nie można dopuścić do tego, by wmówiono tym 
ludziom, że tego rodzaju "pakt z mocami ciemności" jest tylko formą "integracji cienia" lub 
rodzajem "dysocjacji", którą należy leczyć psychiatrycznie. Ale o tym innym razem. 
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