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Стаття розглядає проблему дискримінації, зображену у гепталогії Джоан Кетлін Ролінґ про Гаррі Поттера. 

Виокремлено різні типи упередженого ставлення та образи, за допомогою яких письменниця його зобразила. У статті 

висвітлено проблеми рабовласництва, расизму, дискримінації за походженням та на підставі культури й звичаїв, а 

також упереджене ставлення до хворих на невиліковні хвороби. Виокремлено найяскравіші художні образи та 

сюжетні лінії, які автор гепталогії використовує для висвітлення проблеми дискримінації: ельфи-домовики, кентаври, 

русалії, ґобліни, вовкулаки та чарівники, які походять з родин чаклунів, нечаклунів та змішаних родин.  

Ключові слова: Поттеріана, дискримінація, упередження, гепталогія, Ролінґ, расизм, стереотипи 

 

Актуальність теми статті полягає у 

з’ясуванні способів залагодження загострених 

питань дискримінації за різними ознаками у 

світовій спільноті. Оскільки семикнижжя 

Ролінґ про Хлопчика-Що-Вижив було 

перекладено більш, ніж сімдесятьма мовами 

світу і стало масовим проектом у сферах 

літератури й кіно, його вплив можна вважати 

обґрунтованим та значним. Більше того, 

розмаїття аудиторії підтверджує актуальність 

проблем, висвітлених у Поттеріані, зокрема 

про поділ на «ви і ми» та проблеми 

толерантного ставлення, що супроводжує 

культурні, расові та статусні відмінності. 

Мета дослідження: показати художнє 

осмислення реальної проблеми дискримінації 

через образи-символи у романах фентезі про Гаррі 

Поттера Дж.К. Ролінґ. Реалізація мети передбачає 

виконання таких завдань:  виокремити типи 

дискримінації у гепталогії та навести приклади 

символічного відтворення проблеми. 

Предметом дослідження є стосунки між 

персонажами Поттеріани, які належать до 

різних рас, груп населення, або мають 

особливі потреби. 

Об’єктом дослідження є гепталогія 

Дж.К. Ролінґ «Гаррі Поттер». 

Твори Дж.К. Ролінґ про Гаррі Поттера були 

проаналізовані з точки зору лінгвістики, 

теології та культурології. Деякі дослідники 

також виокремлюють політичні напрями 

досліджень гепталогії. Проте, беручи до уваги 

проблеми сьогодення спричинені непорозуміннями 

через упереджене ставлення, варто розглянути 

розмаїтий світ Ролінґ з точки зору етики. 

Дж.К. Ролінґ насправді підіймає морально-

етичні питання через художні образи-символи. 

Дійсно, ельфи-домовики, ґобліни, кентаври, 

русалії, вовкулаки, маґли та нечистокровні 

чаклуни є символічним відображенням 

реальної ворожнечі та упередженості у 

сучасному світі. 

Ельф-домовик є зображенням рабовласницької 

системи. Друга книга гепталогії «Гаррі Поттер  

і таємна кімната» знайомить читача з Добі, 

котрий пояснює, що ельф-домовик 

«зобов’язаний вічно служити одному домові й 

одній родині» [6, с.19]. Господар може 

звільнити ельфа, давши йому чи їй одяг, але це 

трапляється рідко. Добі часто себе карає і 

калічить, якщо не слухає господарів або навіть 

думає чи говорить про них погано. Абсурд 

становища ельфів можна побачити на прикладі 

Вінкі, ельфині, яка почала пити після 

звільнення [2, с.489]. Для неї найбільшим 

покаранням стала її свобода. Більше того, 

ельфи-домовики, котрі працювали в Гоґвортсі, 

засуджували такого нетипового ельфа як Добі, 

котрий хотів свободи і був безмежно 

щасливий, коли Гаррі Поттер допоміг йому в 

цьому. Добре ставлення до ельфа – це 

нетипова поведінка чарівників, котрі не 

вважали, що їхня прислуга має емоції рівні 

людським. На прикладі Крічера, ельфа сім’ї 

Блеків, можна прослідкувати його ненависть 

до свого господаря Сіріуса, погане ставлення 

котрого вилилося у Крічерову зраду, а також 

любов до Сіріусового брата Реґулуса, що 

спонукала ельфа боротися проти Волдеморта й 

повести у бій інших ельфів під час Битви за 

Гоґвортс [5, с.616]. Албус Дамблдор та 

Герміона Ґрейнджер усвідомлювали 
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трагічність становища ельфів. Тому, Дамблдор 

як директор школи створював якомога кращі 

умови для ельфів, які працювали під його 

керівництвом, та запропонував Добі роботу, 

коли той не міг її знайти [2, с.347]. Герміона 

намагалася звільнити якомога більше ельфів, 

що за іронією долі їх обурювало, адже ельфи 

під тривалим гнітом чаклунів боялися свободи 

[4, с.364]. Страх – це велика сила, яка тримає 

рабів у ланцюгах, але варто пам’ятати, що 

обмеження чиєїсь свободи супроводжується 

відповідальністю та значними наслідками.  

Ґобліни, кентаври й русалії уособлюють 

расову дискримінацію на підставі різних 

культур, звичаїв та потреб відповідно. 

Ґоблінські повстання в історії світу Гаррі 

Поттера часто були спричинені стиком двох 

культур. Ролінґ сама каже, що правда в 

кожного своя і винних знайти неможливо [10, 

с.72]. В свою чергу, кентаври, чий інтелект 

може перевищувати людський в рази, також 

зазнали зверхнього ставлення через свої звичаї 

та стиль життя [8, с.16-21]. Чимось схожа 

ситуація русаліїв, чия мова відрізняється так 

само як і культура, не кажучи про очевидну 

потребу водного середовища для існування. 

Кажуть, що незнання закону не звільняє від 

відповідальності. Так само, нерозуміння не 

виправдовує гонінь та зверхнього ставлення. 

Варто пам’ятати, що кожна істота має гідність 

і заслуговує поваги, а особливо, якщо істота 

свідома та має свої усталені традиції. У 

Поттеріані яскраво виражено зверхнє ставлення 

чарівників та ігнорування проблеми у епізоді з 

п’ятої книги. У «Ордені Фенікса» Гаррі відвідує 

Міністерство магії, де бачить Фонтан магічної 

братії [4, с.123]. Фігури ельфа, ґобліна й 

кентавра з благовінням дивляться на чарівника, 

хоча, як Гаррі зауважує: 

 «…ґобліни й кентаври, наскільки він їх 

знав, ніколи не дивилися на людей такими 

солодко сентиментальними поглядами, як тут. 

Лише ельф домовик, з властивою їм рабською 

улесливістю, був переконливий» [4, с.149]. 

В той же час, Дамблдор наголошував, що така 

показова гармонія – брехня, що розділене 

суспільство не зможе протистояти загрозі [9, с.192]. 

Між чарівниками також існує упереджене 

ставлення пов’язане з походженням. Людська 

раса у світі Поттеріани ділиться на магічне  і 

немагічне населення. Чарівники останніх 

називають маґлами [7, с.56]. Іноді у сім’ї магів 

народжуються діти, які не мають магічних 

здібностей – їх називають сквибами [6, c.151]. 

Чарівники, в свою чергу, поділяються на 

чистокровних, напівкровних та маґлонароджених, 

котрих ще образливо називають бруднокровками. 

Історія Поттеріани налічує численні випадки 

зверхнього ставлення до маґлів, котрих 

чарівники часто вважали недорозвиненими і 

дикими, до сквибів, які не могли повноцінно 

існувати у світі магії, та до маґлонароджених, 

котрих за часів Другої чаклунської війни 

вважали крадіями магії [12, c.12]. Звісно, маґли 

теж виявляли ворожість до чарівників, 

яскравим прикладом чого є ставлення родичів-

маґлів Гаррі, не кажучи вже про спалення 

чарівників та відьом на вогнищі [1, c.21]. Існує 

також думка, що у гепталогії проведено 

паралель з фашизмом, оскільки Волдеморт 

вважав, що лише чистокровні мають право на 

магію, хоча чистокровних чаклунських сімей 

насправді мала кількість. Варто зазначити, що 

його ненависть була спричинена тим, що його 

батько-маґл покинув напризволяще його 

вагітну матір-відьму. Причини зверхнього 

ставлення й жорстокості можуть бути різними, 

але коли доводиться «зробити вибір між 

чимось правильним і чимось простим» [2, 

с.660], варто пам’ятати, що справжня сила не 

виміряється слабкістю інших. 

Врешті, вовкулаки  – це репрезентація 

хворих на невиліковні хвороби. Ролінґ 

зауважує, що стереотипи пов’язані з хворими 

на СНІД та ВІЛ знаходять відображення у 

гоніннях вовкулак у світі Поттеріани [11, с.39]. 

Трагічна історія Ремуса Люпина показує, що 

ворожість до людей з особливими потребами 

значно впливає на якість життя цих людей, 

приречених на фізичний та духовний біль, 

переслідування й відразу [1, с.302]. На відміну 

від популяризованого образу вовкулаки-

супергероя, вовкулака Поттеріани не 

контролює себе під час повного місяця. 

Лікантропія змушує людину втратити на 

деякий час почуття моральності [11, с.42]. 

Вовкулака може бути безпечним для тварин, 

оскільки атакує виключно людей. Нерозуміння 

становища людини з цією «маленькою 

хутряною проблемкою» [3, с.295] не є 

виправданням жорстокості відносно неї. 

Більше того, випадок Фенріра Ґрейбека, який 

намагався підібратися якомога ближче до 

людей на час повного місяця і атакував 
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здебільшого дітей [3, с.294], не є причиною для 

узагальнення лікантропії. Адже, ми не робимо 

висновок, що кожна людина небезпечна, тільки 

тому що є психічно хворі вбивці. 

Висновки. Жанр фентезі відображає реалії 

за допомогою художніх засобів. Зокрема, 

Поттеріана символічно показує причини й 

наслідки дискримінації різних видів за 

допомогою елементів фентезі. Страх перед 

невідомим та відносно незвичним змушує 

персонажів реагувати з ворожістю, а іноді з 

жорстокістю. Як наслідок, вони зазнають 

поразки або звичайних неприємностей. Звісно, 

гепталогія зображує вигаданий світ і не можна 

очікувати кармічного вирішення проблем 

сьогодення. Лишається сподіватися, що читачі 

книг про Гаррі Поттера дійсно виростають 

більш толерантними, як про це повідомляють 

статті присвячені Ролінґ.  
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The article discusses the issue of discrimination depicted in J.K. Rowling’s heptalogy about Harry Potter. Different types of 

prejudice have been distinguished as well as the images that the author uses for their depiction. The article outlines the issues 

of slavery, racism, discrimination on the basis of background, culture, and customs, and the prejudice against terminally ill. It 

also describes the best literary examples and plot lines that the author has used to highlight the issue of discrimination: house 

elves, centaurs, merpeople, goblins, werewolves, and wizards and witches from different families, magical, non-magical, and 

mixed. 
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