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Ilmiö nimeltä 'poika joka elää' eli Harry Potterin ilmestys 
 
Andrew Blaken teos Harry Potterin ilmestys käsittelee Harry Potter-ilmiötä brittiläisestä näkökulmasta 
lyhyesti ja ytimekkäästi. Kulttuurintutkija Blake etsii syitä Pottereiden voittokulkuun muun muassa 
Britannian oman menneisyyden uudelleen keksimisestä ja esiin nostamisesta, sekä porvarillisista 
arvoista ja niiden vaikutuksesta brittiläiseen kustannuspolitiikkaan. Tätä kautta Blake tuo esille myös 
luovuuden ja mielikuvituksen yhä voimakkaamman alistamisen kapitalismin palvelukseen. Blake 
käsittelee myös Pottereita voimakkaasti kritisoineita brittiläisiä kirjallisuuskriitikoita, ja samalla pohtii 
kirjallisuuskritiikin asemaa yleensä sekä sen yhteyttä kaupallisuuteen.  
 
Blaken teos on mielenkiintoista luettavaa, vaikka se pitäytyykin pääasiassa brittiläisessä 
yhteiskunnassa. Tälla tarkoitan sitä, että Margaret Thatcherin aikainen politiikka tai yliopistollisen 
kirjallisuuskritiikin arvosiirtymät eivät ehkä välttämättä jaksa kiinnostaa suomalaista lukijaa. Blaken 
käsittelemät ja analysoimat asiat nivoutuvat kuitenkin kaiken kaikkiaan hyvin ja suhteellisen 
sopusuhtaisesti yhteen. Lisäksi Blake pyrkii säilyttämään kriittisyytensä Harry Potter-teoksia kohtaan, 
eikä millään muotoa hehkuta niitä. Mikä tärkeintä, kirja on kirjoitettu selkeän 'kansantajuisesti' ja on 
helppolukuinen.  
 
Teoksen loppuun on sisällytetty suomentaja Joel Kuortin muutaman sivun pituinen Blaken kirjaa 
käsittelevä kommentti, jossa Kuortti itseasiassa tehokkaasti referoi kirjan sisältöä ja esittää omia 
mielipiteitään Potter-ilmiöstä. Kuortti tuo esille muutamia huvittaviakin seikkoja, muun muassa sen, 
kuinka Blaken teosta on jopa pidetty vasemmistolaisena salaliittoteorian esittelynä. Kaikkea sitä 
kuuleekin! 
 
 
 
käsittelee teoksessaan myös Pottereiden suhdetta uskontoon  
 
Teos käsittelee Harry Potter –ilmiötä suhteessa Britanniaan ja brittiläisyyteen, suhteessa politiikkaan,  
Potteria käsitellään suhteessa Britannian omaan menneisyyteen.Potteria käytettiin vauhdittamaan 
lukutaitokampanjaa. Käsittelee Pottereiden naiskuvaa ja Harryn, Ronin ja Hermionen välistä tiivistä 
ystävyyttä, ja kuinka se kirja kirjalta muuttuu enemmän siihen, että Harry toimii yksinään. 
 
Käy läpi porvarillisten arvojen vaikutusta brittiläiseen kustannustoimintaan, s. 60. Kertoo samalla 
Bloomsburyn kasvusta ja kehityksestä. Puhuu siitä, kuinka luovuutta ja mielikuvitusta alistetaan yhä 
voimakkaammin kapitalismin palvelukseen. S. 66. 
 
Kysyy missä on lukija kaiken sekamelskan keskellä? 69. Nostaa esille ajatuksen siitä, että ilman 
kritiikkiä kirjallisuus ei olisi kaupallista s. 69. Eli käsittelee sitä, kuinka Potterit on vastaanotettu 
brittiläisten kriitikoiden taholta, ja kuinka kriitikot eivät pysty sulattamaan Pottereita ja potter-ilmiötä. 
Ja käsittelee sitä, kuinka kriitikot äänestävät "menneisyyden" puolesta, eli vetoavat Beowulfin olevan 
parempaa kirjallisuutta. Eli nykyajalle ei haluta antaa periksi. S.70-71. 
 
Puhuu siitä, kuinka kirjojen ostaminen on muuttunut, kuinka kaikki on kaupallistunut. Kertoo 
Amazon.comista, joka myy kirjoja verkossa alennuksella. Puhuu kirjakahviloiden tulosta.  
 



Väittää, että [kulutuskulttuurin sisällä ja sen tuotteena] Potterit ovat aikansa poliittisia dokumentteja. S. 
85 
 
Koska Harry on orpo eikä pidä ympärillään olevista lapsista ja aikuisista, hän kirjallisesti ja 
psykologisesti yleismaailmallinen hahmo, joita löytyy ympäri maailmaa. 91-92. 
 
Käsittelee Pottereita ja uskontoa sekä mahdollista yhteyttä saatananpalvontaan, jota kirjoista ei löydy. 
S. 94. 
 
Käsittelee Pottereiden rasismikysymystä kirjoissa esiintulevan puhdasverisyys/kuraverisyys-ajatuksen 
kautta. S. 102. 
 
 
 
 
 
 
 


