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Harry Potter. 

Wampiry i Moc  
 

 Tarnowskim Domu 
Kultury 20 październ ika 

2011r. miało miejsce spotkanie 
uczniów g imnazjum i klas 
szóstych szkoły podstawowej 
z Małgorzatą Nawrocką –  
pisarką, autorką książek dla 
dzieci i młodzieży, a także 
krytykiem literackim. Jest ona  
 
 
 
 
 
 
 
 
również autorką wielu scena-
riuszy teatralnych i telewizy j-
nych, tekstów piosenek, pod-
ręczn ików szkolnych, felieto-
nów i audycji radiowych, setek 
artykułów prasowych. Współ-
pracuje z redakcjami programu 
1 TVP i Polskiego Rad ia. Pry-
watnie – jak sama o sobie mó-
wi – jest szczęśliwą żoną i ma-
tką trzech córek. 

Kilka lat temu jedno z 
wydawnictw poprosiło ją o na-
pisanie polskiego „Harry’ego 
Pottera”. Nie znała jeszcze 
wtedy tej książki. Postanowiła 
ją jednak przeczytać. Na po-
czątku zafascynowana była pi-
sarstwem J. Rowlling, lecz już 
po kilkudziesięciu stronach 
stwierdziła, że n ie należy tej 
książki polecać dzieciom. Jako  
krytyk literacki i dla celów 
analizy przeczytała jednak 
wszystkie tomy.  

Dlaczego nie czy-
tać...? Zdziwienie na sali. 
Przecież literatura J. Rowlling 
rozchodzi się jak świeże bu-
łeczki. Po każdym ko lejnym 
tomie nakręcany jest film. 
Wszyscy są zachwyceni. Nie-
zrozumiałe, o czym mówi za-
proszony gość. Co ta kobieta 
wymyśliła? I tu krok po kroku  
pani Nawrocka wyjaśnia. 
Harry Potter przesycony jest 
przemocą. Dla tych, którzy  
znają książkę, to wiadoma 
sprawa, inni, którzy nie mieli 
kontaktu z Harry’m, mogą 
poznać dokładne opisy, maka-
brycznych niekiedy scen z tej 
książki.  

Dobrze... Ktoś by po-
wiedział: darujmy sobie prze-
moc. Przecież tyle jej wokół, 
wielka sprawa... Jak okazuje 

się, nie chodzi tylko o prze-
moc. Małgorzata Nawrocka 
porusza także wszechobecny 
w książkach pani Rowlling 
problem magii, o której istnie-
niu autorka zdaje sobie dosko-
nale sprawę.  

Zdaniem M. Nawroc-
kiej bardzo niebezp ieczne jest 
dzielenie magii na czarna i 
białą. Magia to magia. 

W sprawach magii w 
książkach Rowlling zabierają 
głos również egzorcyści, z 
którymi współpracowała Mał-
gorzata Nawrocka. Oni rów-
nież n ie polecają tej książki 
dzieciom i młodzieży. Można 
się uspokajać i mówić, że nie 
ma przecież bezpośredniego 
ryzyka. Wiadomo, że ten kto 
przeczyta nie wejdzie zaraz w 
świat magii. Tak być nie musi. 
Są jednak dzieci i osoby mło-
de, które zainteresowały się 
światem magii pod wpływem 
literatury tej książki. Są na to 
przykłady, mówił o tym zapro-
szony gość. Nawet jeżeli mło-
dzi ludzie nie zaczną zaraz  
uprawiać praktyk magicznych, 
to mogą się na nie otworzyć w 
przyszłości. 

Małgorzata Nawrocka 
nawiązuje do magii w baśni 
klasycznej, pokazuje, że w tej 
ostatniej, magią zajmują się 
symboliczne, fantastyczne is-
toty: dobre - jak anioły, wróżki 
czy elfy lub złe jak wilko łaki 
czy wiedźmy - istoty, które nie 
były ludźmi. Dlatego Pan 
Twardowski czy Faust oraz im 
podobni zawsze „dostawali po 
łapach”, bo brali się do rzeczy  
nie dla n ich przeznaczonych. 
Świat tajemnych mocy w tych 
baśniach pozostał zakryty 
przed człowiekiem dla jego 
dobra, nie dlatego, żeby czło-
wiekowi odbierać wolność. W 
świecie bohaterów książek J. 
Rowlling to nie duchy z zaś-
wiatów - dobre lub złe, synoni-
my aniołów lub diabłów - 
zjawiały się, żeby pomóc lub 
zaszkodzić człowiekowi – ale 
to człowiek przez swoje magi-
czne działan ie wchodzi w Dia-
log z demonami, zajmuje się 
światem duchowym, którego 
nie zna. Pani M. Nawrocka 
przywołuje książki C.S. Le-
wisa czy J.K. Tolkiena, które 
poleca młodym ludziom, i w 
których również występują 
motywy magiczne. Jednak jest 
to literatura z najwyżs zej „me-

tafizycznej półki” i jak na 
największą literaturę przystało, 
ukazu je zmagania autentycz-
nego Dobra z rzeczywistym 
Złem. W konsekwencji M. 
Nawrocka zamiast polskiego 
Harry’ego Pottera napisała 
powieści antymagiczne: „An-
har” i „A lhar” , w których tak-
że występuje magia, ale poka-
zana jako coś, z czym nie 
można żartować. 

Zasadniczym pyta-
niem jakie zadaje M. Naw-
rocka w swoich książkach jest 
pytanie o pochodzenie i istotę 
magii. Przy pomocy ciekawej i 
wciągającej fabuły autorka na-
zywa magię namiastka cudu. 
Cuda w jej powieści czyni 
TEN SAM (Bóg), zaś magia 
jest dziełem Gedesa (Szatana) 
i posługują się nią wszyscy 
oddający mu cześć. Książki M. 
Nawrockiej są powieściami – 
jak w klasycznej baśni – o wy-
raźn ie zaznaczonych granicach 
dobra i zła, jasno tez pokazują 
konsekwencje dokonywanych 
wyborów – co zostało rozmyte 
i podstępnie odwrócone w 
Harrym Potterze i tak zaserwo-
wane naszym pociechom. 

Tego samego dnia po 
południu M. Nawrocka spot-
kała się z jeszcze z rodzicami 
naszych dzieci. Zaproszenie na 
to spotkanie otrzymali wszys-
cy rodzice uczn iów PG i PSP 
w Tarnowie Opolskim (w ze-
szytach korespondencji z ro-
dzicami). Rozdano również 50 
zaproszeń indywidualnych. Na 
spotkaniu było nas tylko około 
20 osób. Szkoda... bo może to, 
o czym mówiła i przed czym 
chciała nas przestrzec, nie jest 
tylko czczą gadaniną. 

Pisząc ten artykuł do 
gazetki gminnej natknęłam się 
na felieton „Dzieci zostają 
bandytami” zamieszczony w 
sobotnio-niedzielnym numerze 
NTO. Czytamy w nim m.in. 
„Dzieciaki mają fantazję 
Harry ’ego Pottera, a w swojej 
działalności nie oszczędzają 
nawet rodziców”. Tak więc 
może n iekoniecznie nasz gość 
przesadza z problemem. Może 
jednak wymagana jest jakaś 
forma „cenzury” i nie wszyst-
ko, co dostępne na rynku, po-
winno być czytane przez nasze 
pociechy. 

Dla tych, którzy  
chcieliby posłuchać, o czym 
mówiła naszym dzieciom 

pisarka z Warszawy, przygoto-
wane zostało nagranie z jej 
spotkania – do wypożyczenia 
w bib liotece szkolnej. 

Dodam tylko, że nie 
poruszyłam w tym artykule 
spraw związanych z czytaniem 
czy oglądaniem współczesnej 
sagi „Zmierzch”. To na inny 
artykuł, mam nadzieję, że w 
niedalekiej przyszłości. 

Mariola Lis - inicjatorka 
spotkania z M. Nawrocką 

 
    Za pośrednictwem  

p. Marioli Lis Redakcja otrzy-
mała tekst wywiadu przepro-
wadzonego z pisarką przez 
Jana Korzeńca. Wywiad ten – 
noszący taki sam tytuł jak 
powyższy artyku ł – został za-
mieszczony w gazetce szko l-
nej. Ponieważ nie możemy – 
niestety zamieścić jego prze-
druku, zainteresowanych odsy-
łamy do źródła.         Redakcja 

W 

Zakończono s potkania 
 z psychologiem 

 
Wykładem, a następ-

nie dyskusją na temat: „De-
presja. O co chodzi? Jak roz-
poznać  depresję  u dzieci? Jak 
rozpoznać u dorosłych?” za-
kończono cykl spotkań z psy-
chologiem Wacławem Mitora-
jem.  To ostatnie spotkanie 
cyklu obfitowało w gorące 
spory – co najlepiej dowodzi 
trafności wybranego tematu. 
Uczestniczący w spotkaniach 
czytelnicy, a także sam wykła-
dowca wyrażali zadowolenie z 
przebiegu spotkań i wdzięcz-
ność GBP za ich zorganizo-
wanie.                     Inf. własna 

Cd ze str. 13…..Od 2010 roku  
działa w GBP Gminna 
Koalicja na Rzecz Rozwoju  
Bibliotek. W  jej skład weszli 
miejscowi przedstawiciele ad-
ministracji samorządowej, rad-
ni, przedstawiciele prasy lokal-
nej, przedsiębiorcy, nauczy-
ciele i inni czytelnicy. Te 16 
osób żywo interesuje się dzia-
łalnością GBP, wielu z nich  
wspiera ją w swych działa-
niach. 
               W swej prezentacji  
Dyrektor GBP Barbara Mruk 
wyraziła swoje podziękowania 
wszystkim, którzy wspierają 
pracowników  biblioteki (sie-
dziby głównej oraz filii). 
                                In f. własna 
 


