
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidaatintutkielma 

Oulun Yliopisto 

Humanistinen tiedekunta 

Kirjallisuus 

joulukuu 2022  

Tuli ja jää George R. R. Martinin teoksessa Valtaistuinpeli – 

Tulen ja jään laulu, osa 1 

 

Nina Kuisma 



2 
 

Sisällys 
 

1 Johdanto ........................................................................................................................................................ 3 

2 Jälkistrukturalistinen filosofia viitekehyksenä .......................................................................................... 4 

2.1 Robert Frostin runon allegorisuus tutkielman taustalla .................................................................... 6 

3 Jää hyytää luihin ja ytimiin asti niin materiana kuin allegorianakin ...................................................... 7 

4 Tuli – hyvä renki, huono isäntä ................................................................................................................. 12 

5 Polttavan ja hyytävän vertailu johtaa binääriopposition rakentumiseen ............................................. 18 

6 Päätäntö ....................................................................................................................................................... 21 

Lähteet: ........................................................................................................................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1 Johdanto 

 

 

“Fire and Ice” 

 

Some say the world will end in fire, 

Some say in ice. 

From what I’ve tasted of desire 

I hold with those who favor fire. 

But if it had to perish twice, 

I think I know enough of hate 

To say that for destruction ice 

Is also great 

And would suffice. 

   -Robert Frost, 1920 (Poetry Foundation 2022) 

 

Näin Robert Frost apokalyptisessa runossaan luo vertauskuvallisen merkityksen eli allegorian sekä 

tulelle että jäälle (Tieteen termipankki 2022). Runo johdatteleekin sopivasti tutkielmani 

näkökulmaan, sillä George R. R. Martinin kirjoittama saaga Tulen ja jään laulu on saanut nimensä 

kyseisen säkeistön inspiroimana (Guxens 2012, Tearle 2022a). Tässä kandidaatintutkielmassani 

tarkastelen tulen ja jään elementtien käsittelyä kerronnassa George R. R. Martinin teoksessa Tulen ja 

jään laulu, osa 1: Valtaistuinpeli (1996, viitteissä V). Tarkasteluni taustalla vaikuttaa voimakkaasti 

Robert Frostin allegorinen tulkinta näistä kahdesta elementistä. 

 

Tutkielmani tavoitteena on tätä taustaa vasten rakentaa näistä kahdesta elementistä teoksen kerronnan 

perusteella hierarkkinen vastakohtapari eli binäärioppositio. Tämä on luonnollinen tapa käsitellä näitä 

elementtejä tutkimuskohteena olevan teoksen kerronnassa, sillä Robert Frostin runossakin on 

löydettävissä samanlainen dynamiikka. Teoksessa esiintyvien tulen ja jään hierarkiaa käsittelen 

kuitenkin jälkistrukturalistisin ottein, eritoten Jacques Derridan dekonstruktion avulla. 

Tutkimuskysymykseni on, millä tavoin saagan nimessä esiintyvät elementit, jää ja tuli, vaikuttavat 

teoksen kokonaiskompositioon. Teoksen kokonaiskompositiolla tarkoitetaan sen eri osien, kuten 

teemojen tai symbolien, keskinäisiä suhteita. Näistä koostuu teoksen merkitsevä kokonaisuus. 

(Steinby 2013, 95.) Tässä kandidaatintutkielmassa se siis tarkoittaa sitä, mikä on jään ja tulen 

merkitys teoksen kokonaisuuden kannalta. 

 

Lähestyn tutkimuskysymystäni ensin esittelemällä käyttämäni jälkistrukturalistisen metodin, 

dekonstruktion. Tämän jälkeen käyn läpi erään tulkinnan Robert Frostin runosta ja pohdin tulta ja 

jäätä elementteinä myös yleisemmältä pohjalta. Sitten siirryn tarkastelemaan erikseen sekä jään että 
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tulen käsittelyä teoksen kerronnassa. Samalla rakennan teoksen kerronnan perusteella 

binääriopposition, jonka hierarkiaa tarkastelen jälkistrukturalistisesta näkökulmasta. Päätännössä 

teen pohdinnoistani yhteenvedon, jonka avulla vastaan tutkimuskysymykseeni. 

 

 

 

2 Jälkistrukturalistinen filosofia viitekehyksenä 

 

 

Käytän tutkielmassani jälkistrukturalistista näkökulmaa, eritoten dekonstruktiota. Tässä kappaleessa 

esittelen metodini lyhyesti. Jälkistrukturalismissa on kyse ajattelutavan muutoksesta. Se sai alkunsa 

vuoden 1968 keväänä Pariisissa kuohuneesta opiskelijaliikehdinnästä, joka kyseenalaisti vanhoja 

ajattelutapoja. Se ei ole siis syntynyt pelkästä turhautumisesta strukturalismin puutteisiin ja niihin 

seikkoihin tekstissä, mitä strukturalismi ei ota huomioon – vaikka sekin kuuluu luonnollisesti 

jälkistrukturalistiseen näkökulmaan. Jälkistrukturalismiin on vaikuttanut myös esimerkiksi 

mannermaisen filosofian traditio, kokeileva, avantgardistinen kirjallisuus, marxilaisuus ja 

psykoanalyysi. (Korhonen 2022.) Tätä jälkistrukturalismi mielestäni pohjimmiltaan on, 

kyseenalaistamista, kysymysten esittämistä mahdollisimman pitkälle ja syvältä luotaavalla tavalla.  

 

Jälkistrukturalismin ollessa pohjimmiltaan ajattelutavan muutosta, voidaan mielestäni perustellusti 

nähdä entisen kyseenalaistaminen ja rajojen rikkominen tai ennemminkin murtaminen tämän 

suuntauksen pohjimmaisena näkökulmana. Toisin sanoen, verrattuna strukturalismiin, joka näki 

kielen suljettuna kokonaisuutena, merkkeinä ja merkitsijöinä ja binäärioppositioina, 

jälkistrukturalistit näkivät merkkien merkitsevän koko ajan vain uusia ja uusia merkitsijöitä 

loputtomiin. Eeva-Maria Korsisaaren (2014, 300) sanoin: ”Siinä missä strukturalistit tulkitsevat 

teoksen suljetuksi ja määrättyjä merkityksiä omaavaksi kappaleeksi, ymmärtävät jälkistrukturalistit 

tekstin avoimeksi ja merkityksillä leikitteleväksi liikkeeksi.” Näin ollen tekstit ovat täynnä 

intertekstuaalisuutta vailla lopullista ”sanaa” tai pohjimmaista totuutta. Niinpä tekstit kietoutuvat 

toisiinsa lakkaamatta ja yhä uudelleen (Korsisaari 2014, 301). Tämä on nähtävillä 

kandidaatintutkielmassani jo siinä, että tutkimuskohteeni pohjalla on Robert Frostin runo, joka taas 

pohjautuu Dante Alighierin Jumalaiseen näytelmään (1321), erityisesti osioon Inferno (Walker 

2022). 
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Jälkistrukturalistien kritisoimaan strukturalismiin kuuluu esimerkiksi Saussuren merkki ja merkitty –

järjestelmä sekä erilaiset binäärioppositioiden varaan rakennetut jännitteet tekstin tulkitsemisessa, 

kuten langue (kieli)–parole (puhe) tai Levi-Straussin hierarkkiset vastakohtaparit erityisesti 

mytologisissa kertomuksissa (hyvä–paha, yö–päivä jne.). (Campbell 1993, 199–201.) 

Binäärioppositioista voidaan nostaa esille esimerkiksi sukupuoli, jonka strukturalistit mielsivät 

vastakohtaparina mies–nainen. Näistä mies on nähty hallitsevana osapuolena ja nainen alisteisena. 

Judith Butler kyseenalaisti tämän ajattelumallin ja näki sen olevan tulosta riittävän usein toistetusta 

diskurssista. Toisin sanoen, jos näitä sukupuolirooleja toistaisi tarpeeksi monta kertaa toisin päin, 

perinteinen sukupuoliin liittyvä hierarkia katoaisi. (Baross 1993, 161, Korhonen 2022.) 

Jälkistrukturalistit siis yleisesti ottaen mieltävät termit toisistaan eroavina, ei-hierarkkisina 

merkityksinä. Tässä kandidaatintutkielmassani etsinkin teoksen kerronnan perusteella hierarkian 

vastakohtaparille tuli–jää, jonka pyrin dekonstruktion avulla kyseenalaistamaan ja murtamaan. 

Mielestäni jälkistrukturalistinen ote tutkielmassani on oivallinen, koska sekä Robert Frostin runon 

että tutkimuskohteen luonteet ovat pohtivia, kahden elementin välisen dynamiikan tutkimusta. Tässä 

tapauksessa hedelmällisin tapa tutkia jo tutkittua entistä syvällisemmin on pyrkiä haastamaan se ja 

löytämään siitä puolia, jotka ovat kerronnassa joko piileviä tai jopa täysin näkymättömissä. 

 

Yksi tunnetuimpia jälkistrukturalisteja on Jacques Derrida dekonstruktioineen. Derrida ei esittänyt 

varsinaista dekonstruktion metodia, mutta tekstin tulkitsemisessa dekonstruktiivisesti on 

havaittavissa tietty toimintamalli. Pohjalla toimii perinteinen filologinen kommentaari ja 

hermeneuttinen tulkinta. Tekstiä lukiessa lukijan oma ajattelu etenee toisen tekstejä lukemalla 

”parasiitinomaisesti”, kuten Derrida itse tulkitsee esimerkiksi Jean-Jacques Rousseaun tekstiä 

Tunnustuksia. (Derrida 1969, 27–57, Korhonen 2022.) Tästä kuitenkin pyritään etenemään paljastaen 

tekstistä niin tekstin itsensä kuin tulkitsijankin sokeat kohdat. Dekonstruktiivisessa ajattelussa 

myönnetään siis omakin sokeus käsillä olevaan tekstuaaliseen tuotokseen. Dekonstruktiossa myös 

binäärioppositiot asetetaan uudelleen tarkkailtaviksi, irti alkuperäisestä hierarkkisesta rakenteestaan. 

Lopputuloksena on usein aporia eli ratkeamaton, ja tulkinnan eri osille jää jännitteitä tai ristiriitoja. 

(Korhonen 2022.) 

 

Mitä tulee Derridan tavoitteeseen tunnistaa oma sokeus tekstille, lienee paikallaan todeta tutkimuksen 

alkuun, etten itse ainakaan osannut ajatella teosta suoranaisesti apokalyptisena. Lukijapositioni onkin 

siis varsin optimistinen ja keskittyy enemmän toivoon kuin uhkiin. Jos tämän kaiken perusteella 

ajateltaisiinkin, ettei kyse ole siitä, selvitäänkö talvesta vai ei. Oikea kysymys apokalyptisesta 

näkökulmasta olisi, kumpi elementeistä tuhoaa Westerosin? Ehkä kesää ei enää tulekaan. Lienee 
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paikallaan myös todeta, että mahdollisesti näkökulman pitäminen pelkästään Robert Frostin runossa 

tekee sokeaksi muille vaihtoehdoille käsitellä elementtejä. 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa pyrin väistämättömästä, osittaisesta sokeudesta huolimatta 

tulkitsemaan tutkimuskohdettani rajatusta näkökulmasta käsin seuraavalla tavalla. Ensin 

lähilukemisen avulla löytämään teoksesta tavat kuvata elementtejä tuli ja jää käsitellen niitä paitsi 

konkreettisina elementteinä, myös allegorisina ilmentyminä. Näin ollen kiinnitän huomiota eritoten 

siihen, millä tavoin tuli ja jää allegorioina manifestoituvat esimerkiksi henkilöhahmoissa, tunnelman 

luojina ja miljöön kuvauksessa. Tämän jälkeen tutkin, onko jompikumpi elementti toista 

dominoivampi. Näin rakennan binääriopposition. Binääriopposition hierarkiaa pyrin kuitenkin 

kyseenalaistamaan jälkistrukturalistiseen näkökulmaan nojaten. Lopputulokseksi on odotettavissa 

aporia jo siitäkin syystä, että tutkimuskohteena on saagan ensimmäinen osa. Näin ollen viimeistä 

säettä tulen ja jään yhteisestä laulusta emme tule tässä kandidaatintutkielmassa saamaan selville. Sen 

sijaan tavoite on saada selville tulen ja jään sekä niiden välisen dynamiikan oleellisuus koko teoksen 

kannalta. 

 

 

2.1 Robert Frostin runon allegorisuus tutkielman taustalla 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen tulta ja jäätä tarkemmin elementteinä. Aloitan käsittelemällä näitä Robert 

Frostin runon kautta. Tukeudun tässä tarkastelussani jo valmiiseen analyysiin runosta, jota itse 

lähinnä kommentoin. Rakennan elementeistä myös binääriopposition runon perusteella ja pohdin sitä 

jälkistrukturalistisesta näkökulmasta käsin. 

 

Oliver Tearlen (2022b) mukaan Robert Frostin runo on allegorinen, jossa sekä jäällä että tulella on 

oma määritelty toimintafunktionsa. Robert Frostin runon puhuja on määritellyt jään vihaksi (hate) ja 

tulen himoksi (desire). Hän on vakuuttunut, että maailma tuhoutuu jommastakummasta voimasta. 

Puhuja kallistuu ensin tulen eli himon kannalle, samalla tosin myöntää myös jään eli vihan olevan 

täysin riittävä aiheuttamaan maailman tuhon. Lienee paikallaan mainita myös runon elementtien 

olevan kaksi Aristoteleen neljästä elementistä. Nämä neljä elementtiä ovat maa, vesi, ilma ja tuli. 

Näistä runoon on valikoitunut siis tuli ja veden muuntunut muoto eli jää. (Tearle 2022b.) Runon 

puhuja tosiaan on enemmän himon tuhovoiman kannalla kuin vihan. Toisaalta kyse on täysin 

subjektiivisesta mielipiteestä, melkeinpä puhtaasta veikkauksesta. Puhuja käyttää ilmaisuja: ”From 

what I’ve tasted of” sekä ”I think I know enough of”. Subjektiivisuus on tässä kohtaa voimakkaan 



7 
 

kohosteinen, koska puhuja vetoaa omiin kokemuksiinsa. Lisäksi nämä kokemukset noista kahdesta 

tuhoavasta voimasta ovat olleet vain maistiaisia, hänhän on vain ”maistanut himoa” ja ”luulee 

tuntevansa vihaa tarpeeksi”. Tämän perusteella voidaan myös päätellä, että hän ei oikeastaan itsekään 

ole täysin varma omasta mielipiteestään. Lopuksihan hän myöntää, että vihakin olisi riittävä voima 

täystuhoon. Näin ollen runo on mielestäni ennen kaikkea maailmantuhoon ajavia voimia 

pohdiskeleva kannanotto, josta George R. R. Martinin on eittämättä ollut hedelmällistä lähteä 

saagassaan tutkimaan noiden voimien ”kaksintaistelua”. 

 

Robert Frostin runo julkaistiin vuonna 1920 Harper’s Bazaar -lehdessä. Ensimmäisen 

Maailmansodan vaikutus näkyy runon puhujassa ja Oliver Tearle pitääkin runoa aikalaiskontekstiinsa 

sitoen apokalyptisenä. Tätä näkemystä puoltavat myös muut saman aikakauden runot, joissa on ollut 

aiheena maailman tuhoutuminen. (Tearle 2022.) Tämän runon voi lukea yhtenä skenaariona siitä, 

mikä lopulta ajaa maailman omaan loppuunsa. Näin ollen runon näennäinen binäärioppositio 

rakentuu tuli–jää, jossa tuli on dominantti. Tätä tukee ehkä ajatus siitä, että tuli voi sulattaa jään 

vedeksi, toisin sanoen palavat tunteet voivat polttaa myös jäisen sydämen. Jälkistrukturalistin silmin, 

myös tuli voi sammua. Esimerkiksi jään muuttuessa vedeksi se on kykenevä sammuttamaan tulen. 

Kun tuli sammuu, polttava tunne hiipuu ja olo voi kylmetä niinkin paljon, että vesi muuttuu jääksi 

jälleen. Voidaan ehkä siis ajatella, että mikäli tulen palon jälkeen viilenee tarpeeksi, jää valtaa tulen 

käyttämän alan. Tästä siis seuraa ajatus siitä, että mikäli tuho tapahtuisi kahdesti, jää on jäljelle jäävä 

voima ja riittävä tuhoamaan – tai pitämään tuhon yllä. Sanoohan runon puhujakin: ”if it had to perish 

twice/ for destruction ice/ is also great/ and would suffice.” 

 

 

 

3 Jää hyytää luihin ja ytimiin asti niin materiana kuin allegorianakin 

 

 

Tässä pääluvussa tarkastelen, millä tavalla teoksen kerronnassa käsitellään jäätä joko sen fyysisten 

ominaisuuksien, kuten kylmyyden ja kovuuden, tai Robert Frostin runon mukaan vihan allegoriana. 

Otan selville, minkälaisia asioita kuvataan yhdistämällä ne jään elementtiin, ja minkälaisia 

johtopäätöksiä näistä assosiaatioista seuraa. 

 

Jää on elementti, joka esitellään koko Tulen ja jään laulu -saagassa ensimmäisenä. Yövartion 

kapteeni ser Waymar Royce, Gared sekä Will liikkuvat Muurin pohjoispuolella Riivatussa metsässä 
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etsien ryösteleviä villejä. Will on nähnyt heidät kuolleina, mutta etsinnöistä huolimatta kolmikko ei 

löydä ruumiita enää. Riivatussa metsässä on jotain kuitenkin toisin kuin ennen. 

 

Tämä yö oli jotenkin erilainen. Pimeydessä oli terävyyttä, joka sai hänen [Willin] 

niskakarvansa pystyyn. He olivat ratsastaneet yhdeksän päivää kohti pohjoista, luodetta 

ja jälleen pohjoista, yhä kauemmaksi Muurilta pysytellen ryöstelevien villien joukkion 

jäljillä. Jokainen päivä oli ollut edellistä pahempi. Tämä päivä oli kaikista pahin. Kylmä 

tuuli puhalsi pohjoisesta ja sai puut kahisemaan kuin elävät olennot. Koko päivän 

Willistä oli tuntunut kuin jokin olisi tarkkaillut häntä – jokin kylmä ja leppymätön, joka 

ei pitänyt hänestä. (V 10.) 

 

Näin George R. R. Martin kuvaa hetkiä ennen kuin joukkio kohtaa tuhonsa hyytävän muukalaisen 

kädestä. Tunnelma luodaan kylmyyden kautta. Kertojan mukaan päivä oli kaikista pahin kylmän 

tuulen puhaltaessa pohjoisesta. Tuuli saa puut elämään, mutta katkelmassa kuvattua aistittavissa 

olevaa tarkkailijaa kuvataan asiana eikä henkilönä. Vastakkainasettelulla puut saadaan 

personifikaation kautta eläviksi, mutta subjektina toimiva tarkkailija onkin jokin eikä joku. Valitussa 

katkelmassa tämä jokin kylmä tarkkailee, on leppymätön eikä pidä Willistä. Näin luodaan jännite, 

jossa tekijä on puuta elottomampi. Elottomassa tekijässä on myös luettavissa jonkinlaista 

pahansuopuutta sen leppymättömyyden ja ehkä myös suorastaan kaunaisten sävyjen kautta. 

 

Jää yhdistetään kerronnassa vahvasti kuolemaan. Muukalaiseksi kutsuttu tappaa ensin ihmisen ennen 

kuin tämä muuttuu samankaltaiseksi, hohtavin sinisin silmin kulkevaksi hyytäväksi tappajaksi. Ser 

Waymar Roycen muututtua osaksi Muukalaisia, Willin kautta kerrotaan epäsuorasti lordin käsien 

kosketuksen olevan jääkylmä, kun ne ”puristuivat hänen [Willin] kurkkunsa ympärille”. Eli 

allegorisesti asian ilmaisten, jääksi muuttuva joutuu ensin kuolemaan jäisen käden kautta. Mikäli 

tämän konkreettisen tapahtumaketjun muuttaa allegoriaksi Robert Frostin runon mukaisesti, viittaisi 

se vihan tapaan levitä jään tavoin. Viha siis synnyttää lisää vihaa. Ehkä vihaa voidaan pitää jopa 

jonkinlaisena kuolemana itsessään. 

 

Gared on jo pitkään Yövartiossa palvellut mies. Riivatussa metsässä hän toteaa matkakumppaneilleen 

”Tarvitsemme tulen.” Ser Waymar Roycen vastustaessa ehdotusta Gared perustelee tulen 

tarpeellisuutta sillä, että on olemassa ”vihollisia, jotka tuli pitää loitolla” - - ” Karhut ja sudet ja… ja 

muut…” (V 13.) Tässä yhteydessä kerrontaan jätetään aukko eikä paljasteta, mitä näillä muilla 

tarkoitetaan. Näen tämän kuitenkin vihjeenä siitä, miten näille jään edustajille pärjätään. Tämä vihje 

varmistuu todeksi myöhemmin Jon Nietoksen tuhotessa yhden Muukalaiseksi muuttuneen miehen 

tulella. 
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Näistä Muukalaisista vanha Nan kertoo tarinaa Branille tälle sattuneen onnettomuuden jälkeen 

seuraavasti: 

 

”Siinä pimeydessä Muukalaiset saapuivat ensimmäisen kerran”… ”Ne olivat kylmiä, 

kuolleita olentoja, jotka vihasivat rautaa, tulta, auringon kosketusta ja kaikkia olentoja, 

joiden suonissa virtasi kuumaa verta. Ne tuhosivat linnakkeita, kaupunkeja ja 

valtakuntia, kaatoivat tusinoittain sankareita ja armeijoita ratsastaen kalpeilla, kuolleilla 

hevosillaan ja johtaen tapettujen joukkoja. Kaikki ihmiskunnan miekatkaan eivät 

pystyneet pysäyttämään Muukalaisten etenemistä, eivätkä ne säälineet edes neitoja ja 

imeväisiä. Ne metsästivät neitoja jäätyneiden metsien poikki ja ruokkivat kuolleita 

palvelijoitaan ihmislasten lihalla.” (V 217–218.) 

 

Tämän katkelman perusteella Muukalaisista paljastetaan niiden kylmyys ja se, että ne vihaavat 

kaikkea lämmintä ja elävää. Vihan vimmalla ne tuhoavat kaiken elävän, jopa elävien turvapaikat 

kuten linnakkeet ja kaupungit. ”Kaikki ihmiskunnan miekatkaan eivät pystyneet pysäyttämään 

Muukalaisten etenemistä”, joten vihan ruumiillistumaa ei voi väkivalloin voittaa, ainakaan 

lihasvoimin. Ne eivät tunne sääliä eikä niiden julmuudella ole rajaa, mihin ihmislasten lihansyönnillä 

viitataan. Näin ollen tässä katkelmassa yhdistetään jään fyysinen ominaisuus, kylmyys, vihaan. 

Lisäksi tämä viha kohdistetaan kaikkea elävää ja lämmintä kohtaan. Koska lämmin on kylmän 

vastakohta, voidaan myös ajatella vihan kohdistuvan kaikkeen elävään vihaajan ollessa kuollut. 

Lisäksi vahvistetaan ajatusta siitä, että viha on jään tavoin leviävä, tuhoava voima. Inhimillisellä 

vihalla ei voi käydä äärimmäistä, kalmankylmää vihaa vastaan voitokkaasti. Siksi miekat eivät 

taistelussa auta.  Tämä kätketään kuitenkin pienen salaperäisyyden viitan alle sikäli, että kyseessä on 

lastenhoitajan kertoma tarina. Moinen on omiaan herättämään epäilyksen kertojan luotettavuudesta. 

 

Riivatun metsän ja muun pohjoistakin pohjoisemman osan erottaa muusta Westerosista pitkähkö 

Muuri, jonka tarkoituksena on suojella Westerosin asukkaita pohjoisen villeiltä ja myös 

tarunomaisilta Muukalaisilta, jota on jossain määrin alettu pitämään vain vanhana taruna tai 

vähintäänkin joinakin sellaisena, joita ei enää ainakaan ole olemassa. Muurille lähetetään kansan 

keskuudesta ”pohjasakka”, kuten rikolliset, raiskaajat ja maanpetturit. Vapaan allegorisesti tulkiten, 

tämänkaltaiset ihmiset paitsi erotetaan muusta kansasta ulkopuolisina, heidät myös asetetaan 

”tulilinjalle” eturintamaan vihan alle. Lisäksi Muurin on annettua rapistua, pitkän kesän aikana se on 

ikään kuin unohtunut ”maailman laidalle” yhdessä toisen luokan kansan kanssa. 
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Mielenkiintoista lienee myös se, että Tyrion Lannister käy vapaaehtoisesti Muurilla. Hänhän on 

kääpiö, Peikoksi kutsuttu ja perheessä ylenkatsottu, jopa vihattu jäsen. Cersei Lannister katselee häntä 

aina ”sama vastenmielisyyden ilme” kasvoillaan. Ainoastaan Jaime on teoksen kerronnan mukaan 

ollut Tyrionille ystävällinen ”[k]aikkien kamalien lapsuusvuosien aikana”. Kääpiö tuntee myös 

itseinhoa, koska hänestä on ”kamalaa joutua näkemään itsensä peilistä joka päivä”. (V 84–86.) 

Muurilla vieraillessaan hänestä kuitenkin pidetään ja lordi Mormont toivoisi tämän jäävän Muurille 

heidän kanssaan. Tyrion tulee hyvin toimeen myös Jon Nietoksen kanssa. Vaikka jään läheisyys voi 

Tyrionille olla enemmän koti kuin se, mistä hän alun perin liikkeelle lähti, hänellä on omat himonsa 

eikä halua asettua Muurille pidemmäksi aikaa. Sanoohan hän veljelleen, ettei liity mustiin vaaditun 

selibaatin vuoksi, mahdollisesti puoliksi vitsaillen. 

 

Jää on jossain määrin tuntematon, ”muukalainen” ja samalla äärimmäisen vaarallinen uhka, joka 

vaikuttaa tuhoavan vain tuhoamisen vuoksi. Kylmyydellä on kuitenkin muitakin muotoja. Talvivaara 

on kaupunki Westerosin pohjoisosassa. Sen linnassa asuu pohjoisen valtasuku Starkit. Talvivaaran 

nimi jo viittaa tämän kaupungin asukkaiden kykyyn varautua pahimman varalle. Starkien tunnuslause 

kuuluu: ”Talvi on tulossa.” Talvella viitataan sotaisaan ja vaikeaan aikaan koko Westerosissa. 

Valtaistuinpelissä pitkä kesän eli rauhan aika on päättymässä ja talvi lähestyy. Tätä voidaan pitää 

viittauksena Robert Frostin runon jäähän, tosin talvi ei ole sama asia kuin piinkova jäänpinta. Lisäksi 

Talvivaaran linnaa lämmittää kaupungin kuumat lähteet (V 59). Talven kylmyydessäkin linna 

lämmittää eli toisin sanoen tarjoaa turvaa. 

 

Jää on vain osa talvea, mutta kylmään vuodenaikaan liittyy myös muuta, esimerkiksi lunta. Jon Nietos 

(alkup. Snow) tunnetaan lordi Eddard Starkin äpärälapsena. Lady Catelyn Stark vihaa häntä syvästi, 

koska poika muistuttaa naista aviomiehensä syrjähypystä tuntemattoman naisen kanssa. 

Mielenkiintoista on äpärälapsen sukunimi, hänhän ei voi periä isänsä sukunimeä. Hänet onkin nimetty 

lumen mukaan. Lumi on elementtinä jään ja veden välimuoto. Jon Nietos onkin sekä rakastettu että 

vihattu henkilöhahmo. Toisin kuin Lady Stark, Jonin sisaruspuolet Robb Stark sekä Arya Stark 

rakastavat häntä kovasti ja pitävät häntä täytenä veljenään. Jonin toiminta vahvistaa tätä kaksinapaista 

näkemystä. Hän itse valitsee Yövartion, menee siis muiden ’hylkiöiden’ joukkoon, mutta saavuttaa 

siellä alati kasvavaa suosiota. Näin ollen voidaan ajatella myös talvea ikään kuin vuodenaikana, 

jolloin viha koettelee ihmiskuntaa ja voi ajaa valtakuntia sotaan, mutta se sisältää myös 

mahdollisuuden sovintoon. Talvi altistaa kylmyydelle ja hyiselle jäälle, mutta tarjoaa myös suojaa 

esimerkiksi lumen muodossa. Mikäli Starkit olisivat apokalyptisia Robert Frostin tapaan, he 

puhuisivat jääkauden tulemisesta talven sijaan. 
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Huomionarvoista on myös se, että Bran Starkin näkökulmasta kertovissa luvuissa aloitetaan melkein 

aina kylmän ilman kuvauksella tai viittauksella talveen:  

 

Aamu sarasti kirkkaana ja kylmänä, ja ilmassa oli kirpeyttä, joka vihjasi kesän 

päättymisestä. He lähtivät liikkeelle aamunkoitteessa huolehtiakseen miehen 

mestauksesta. Bran ratsasti kahdenkymmenen miehen joukossa jännityksestä 

hermostuneena. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun häntä oli pidetty kyllin vanhana 

lähtemään isänsä ja veljiensä mukaan katsomaan miten kuninkaan oikeutta jaettiin. (V 

18.) 

 

Kylmyydellä viitataan olennaisesti Branin pelkoon. Yllä olevassa katkelmassa mainitaan ilman 

kirpeys ja Branin jännitys. Jaime Lannisterin tönäistessä hänet korkean tornin ikkunalaudalta, Bran 

putoaa ja kuvaa tapahtumaa: ”Täällä pimeässä on kylmä” (V 146). Huomionarvoista on myös se, että 

jopa tulen elementtiin enemmän yhdistettävissä olevan Daeneryksen pelkoon liittyy kylmyys: 

”Yöilma tuntui kolealta Danyn paljasta ihoa vasten. Hän värisi, ja hänen käsivartensa ja säärensä 

menivät kananlihalle. Hän pelkäsi mitä seuraavaksi tapahtuisi, mutta vähään aikaan ei mitään 

tapahtunut.” (V 101.) Paitsi että kylmyys on usein läsnä pelkäävän Branin näkökulmasta kerrottaessa, 

voidaan myös pitää kylmyyden kuvausta ikään kuin aistivaraisena kerrontana, joka enteilee tulevaa. 

Vaikuttaa välillä jopa siltä, että Bran todella aistii tulevan talven. Yllä olevassa katkelmassa mainitaan 

ilman kirpeyden viittaavan kesän päättymiseen. Lisäksi ”Karstarkit saapuivat kylmänä, tuulisena 

aamuna tuoden kolmesataa ratsumiestä ja lähes kaksituhatta jalkamiestä Karlinnasta. Heidän 

keihäidensä teräskärjet tuikkivat kelmeässä auringonvalossa rivin lähestyessä.” (V 506.) 

Aseistautuneen armeijan saapuminen enteilee paitsi tapahtumana myös sään viileyden kautta tulevaa 

sotaa eli talvea. 

 

Mainitsemisen arvoista on myös kesän liittäminen Braniin. Hän on siis rauhan ajan lapsi. Ehkä hän 

tästä syystä aistiikin kylmentyneen ilman niin herkästi, koska ei ole sitä niin viileänä ennen kokenut. 

Näin ollen hän on varma, että Starkien motto pitää paikkaansa. Tämä voi olla omiaan herättämään 

pienessä pojassa voimakasta pelkoa. Hän on myös nimennyt oman hurjasutensa Kesäksi. Myös 

Starkien lastenhoitaja, vanha Nan puhuttelee Brania pelkoon liittyen seuraavasti: 

 

”Voi, herttainen kesän lapseni”, vanha Nan sanoi hiljaisella äänellä, ”mitä sinä tiedät 

pelosta? Pelko kuuluu talveen, pikku lordi, kun lunta sataa sadan jalan syvyydeltä ja 

jäätuuli puhaltaa pohjoisesta. Pelko kuuluu pitkään yöhön, kun aurinko piilottaa 

kasvonsa vuosiksi kerrallaan, ja pikkulapset syntyvät, elävät ja kuolevat pimeyden 

vallitessa hurjasusien tullessa luiseviksi ja nälkäisiksi, ja valkeiden kulkijoiden 

suunnatessa kulkunsa metsän läpi.” (V 217.) 
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Branin onnettomuus voidaankin siis nähdä hyvin symbolisena talven tulona. Kesältä katkeaa jalat 

eikä sen kulku enää jatku. Nan kuvaileekin pitkää kesää edeltänyttä talvea kovin armottomana aikana, 

ikään kuin enteillen historian toistavan pian itseään. Kuvauksessa jäähän liitettävät ominaisuudet 

kylmyys ja kovuus ovat miltei ensimmäisenä esillä: 

 

”Tuhansia ja tuhansia vuosia sitten tuli talvi, joka oli kylmä ja kova ja loputon, pidempi 

kuin miehen muisti. Koitti yö, joka kesti sukupolven ajan, ja kuninkaat vapisivat ja 

kuolivat linnoissaan samoin kuin sikopaimenet hökkeleissään. Naiset tukehduttivat 

lapsensa mieluummin kuin näkivät näiden nääntyvän nälkään ja itkivät ja tunsivat 

kyyneltensä jäätyvän poskilleen.” (V 217.) 

 

Branin näkökulmasta esitellään myös hänen isänsä, Talvivaaran lordi Eddard Starkin käyttämä ase, 

miekka. Mielenkiintoista on, että ”[t]uota miekkaa kutsuttiin ”Jääksi”. Se oli yhtä leveä kuin miehen 

kämmen ja jopa Robbiakin pidempi. Terä oli valyrialaista terästä, loitsuin taiottu ja tumma kuin savu. 

Mikään ei pitänyt teräänsä niin kuin valyrialainen teräs.” (V 19.) Hän käyttää sitä myös surmatakseen 

hurjasusi Ladyn. Ottaen huomioon Starkien vahvan velvollisuudentunnon, voi hyvin kuvitella, että 

tuo miekka on nimetty allegorian mukaan muistuttamaan vihan tuhoisuudesta. Toisaalta miekan 

nimen voi nähdä myös korostavan aseen toimintafunktiota vihan välineenä. 

 

 

 

4 Tuli – hyvä renki, huono isäntä 

 

 

Tässä pääluvussa tarkastelen, millä tavalla tulta kuvataan Valtaistuinpelissä. Käsittelen elementtiä 

allegorisesti samaan tapaan kuin Robert Frost käsittelee sitä. Tulen toimintafunktio on himo (desire). 

Samalla tutkin tulta myös samaan tapaan kuin jäätä eli sen fyysisten ominaisuuksien mukaan ja 

kuinka nekin manifestoituvat teoksen kerronnassa. Tuli tuntuu kaikin tavoin kytevän sarjan 

ensimmäisessä osassa eikä se ole vielä niin voimakkaasti esillä tarinankulussa kuin jää on. George R. 

R. Martin on myöntänyt lohikäärmeiden viittaavan ilmiselvästi tuleen (Guxens 2012). Tästä syystä 

aloitan tämän pääluvun tarkastelemalla, mitä kaikkea saamme tietää lohikäärmeistä. 

 

Luonnollisesti tuli liittyy läheisesti Westerosista paenneiden Viserys ja Daenerys Targaryeneihin, 

koska kyseinen suku polveutuu lohikäärmeistä, tulta syöksevistä taruolennoista. Lohikäärmeiden 

sanotaan kadonneen maan päältä, aivan kuten pohjoisen Muukalaisetkin. Kuitenkin 

legendanomaisesti sisarukset puhuvat lohikäärmeistä ja niiden ominaisuuksista. Heidän mukaansa 
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lohikäärme ”muistaa”, ”sanoo mitä tahtoo”, ”ei anele” eikä ”koskaan pelännyt” (V 346, V 100). 

Lisäksi Viserys käyttää aina uhkaillessaan pikkusiskoaan ilmaisua, jossa lohikäärme joko herää tai 

herätetään. Tällä hän viittaa omaan suuttumukseensa tai raivoonsa. Daenerys sen sijaan useaan 

otteeseen mainitsee, että ”lohikäärmettä ei voi tappaa tulella.” 

 

Lohikäärmeiden kuitenkin oletetaan kuolleen sukupuuttoon, joten Targaryenit ovat lähinnä 

lohikäärmettä. Ovathan he ainakin lohikäärmeen sukua, ainakin noin symbolisesti: 

 

Tyttö veti karkean puuvillatunikan Danyn pään yli ja auttoi tämän ammeeseen. Vesi oli 

tulikuumaa, mutta Daenerys ei värähtänyt eikä huutanut. Hän piti kuumuudesta. Se sai 

hänet tuntemaan olonsa puhtaaksi. Sitä paitsi hänen veljensä oli usein sanonut, ettei 

koskaan ollut liian kuumaa Targaryenille. ”Meidän sukumme on lohikäärmeen sukua” 

hän sanoisi. ”Tuli on veressämme.” (V 35.) 

 

Yllä olevassa katkelmassa Daeneryksen erityisyyteen viitataan ensi kerran kohosteisella vastakohta-

asettelulla. Tulikuuma vesi on sietämätöntä tavalliselle ihmiselle ja saisi hänet älähtämään ja 

nousemaan mahdollisimman nopeasti sieltä pois ennen kuin iho palaa. Targaryenin tyttöön se ei 

kuitenkaan vaikuta samalla tavoin, hän ei värähdä eikä huuda. Päinvastoin Daenerys jopa pitää 

tulikuumasta ja yhdistää tuon kuumuuden puhtauteen. Samassa annetaan myös syy moiseen; heidän 

suonissaan virtaa tuli ja he ovat sukua lohikäärmeille. Seuraavissa katkelmissa kuvataan Daenerys 

Targaryenin kahta unta, jotka voidaan nähdä ennustavan tytön tulevaa kehityskaarta: 

 

Siitä huolimatta Dany näki sinä yönä unta lohikäärmeestä. Viserys löi häntä niin, että 

se teki kipeää. Hän oli alasti, pelosta kankea. Hän juoksi veljeään pakoon, mutta hänen 

kehonsa tuntui paksulta ja kömpelöltä. Viserys löi häntä uudelleen. Dany kaatui. ”Sinä 

herätit lohikäärmeen”, veli kiljui häntä potkiessaan. ”Sinä herätit lohikäärmeen, sinä 

herätit lohikäärmeen.” Danyn reidet olivat verestä liukkaat. Hän sulki silmänsä ja 

uikutti. Ikään kuin vastauksena kuului hirvittävä repeävä ääni ja valtavan tulen rätinää. 

Kun hän heräsi jälleen, Viserys oli poissa – joka puolella kohosi valtavia tulipatsaita ja 

lohikäärme oli niiden keskellä. Se käänsi hitaasti valtavaa päätään. Kun sen sulat silmät 

kohtasivat hänen silmänsä, hän heräsi vapisten ja ohuen hikikalvon peitossa. Hän ei 

ollut eläissään ollut niin peloissaan… (V 93.) 

 

– – 

Unessa olivat vain hän ja lohikäärme. Sen suomut olivat mustat kuin yö ja verestä märät 

ja liukkaat. Hänen omasta verestään, Dany aisti. Sen silmät olivat kuin lammikot täynnä 

sulaa laavaa, ja kun se aukaisi suunsa, liekit kohisivat esiin kuumana suihkuna. Dany 

saattoi kuulla sen laulavan hänelle. Hän ojensi käsivartensa kohti tulta, syleili sitä, antoi 

sen niellä hänet kokonaan, antoi sen puhdistaa hänet, karkaista hänet ja huuhdella hänet 

puhtaaksi. Hän saattoi tuntea ihonsa ruskistuvan, mustuvan ja kuolevan pois, hän saattoi 
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tuntea verensä kiehuvan ja muuttuvan höyryksi, eikä hän silti tuntenut kipua. Hän tunsi 

itsensä voimakkaaksi, uudeksi ja kiihkeäksi. (V 207.) 

 

Ensimmäisen unen Dany näkee ennen naimisiinmenoaan ja on tällöin vielä täynnä pelkoa. Hän pelkää 

veljeään ja tulevaa aviomiestään. Unessa pelolla on suuri rooli ja Daenerys herääkin aivan hikisenä 

pelosta. Hän herää ennen kuin kohtaa tämän oikean lohikäärmeen. Niin Dany todella menee naimisiin 

ja on sekä veljensä kiusattavana että aviomiehensä raiskattavana, kunnes päättää saaneensa tarpeeksi. 

Juuri ennen nukkumaan menoa ja toisen unen näkemistä hän päättääkin, että ”[h]än mieluummin 

tappaisi itsensä kuin jatkaisi samaa rataa” (V 207). Tätä määrätietoista päätöstä seuraa toinen uni, 

jossa hän sen sijaan kohtaa lohikäärmeen, jopa syleilee sen sisuksista syöksyvää liekkimerta. Pelkoa 

hän ei tunne, vaan voimaa, uutuutta ja kiihkeyttä. Hän on siis ollut kosketuksissa tulen kanssa siinä 

palamatta. Seuraavana päivänä jokin näyttääkin olevan toisin: ”Hänen sisällään oli tyhjä kohta 

paikassa, jossa pelko oli sijainnut” (V 209). Henkilöhahmo on muuttunut, kehittynyt. 

 

Tästä voidaan päätellä, että lohikäärme symboloi Daeneryksen kehityskaarta teoksen 

henkilöhahmona. Hän kohtaa ja voittaa pelkonsa ja samalla unen lohikäärme ei enää pelota häntä. 

Lohikäärmeet vaikuttavat symboloivan Daeneryksen kehityskaarta myös valvemaailmassa. Hän saa 

häälahjaksi kolme lohikäärmeenmunaa, joiden uskotaan olevan vain kiviä. Tässä vaiheessa hän on 

vielä pelokas tyttö eikä lohikäärmeen aiemmin mainitun mukaan kuulu pelätä. Lohikäärmeen munat 

kuitenkin reagoivat Daeneryksen osoittaessa ominaisuuksia, joilla lohikäärmettä kuvaillaan. Kun hän 

ei pelkää vastustaa veljeään ja puhuessaan ”mitä tahtoo” eli käskiessään veljeään kävelemään leiriin 

tämän uhattua Daenerystä, munissa hehkuvat miljoonat pienet laikut. (V 208–212.) Toisen unensa 

jälkeen, uhrina olosta tarpeeksi saaneena, Daenerys tunnustelee yhtä lohikäärmeenmunaa, 

samanväristä kuin unensa lohikäärme, hänestä kivi tuntuukin ”oudon lämpimältä hänen sormiensa 

alla” (V 207). Pelkoa tuntiessaan hän taas hakee näistä munista lohtua, kun hän jo raskaana ollessaan 

säikähtää jälleen pitkästä aikaa veljensä raivoa. Tällöin munasta ei kuitenkaan kerrota mitään 

poikkeavaa, ne ovat siis jälleen kivenomaisia. Lohikäärmeen ei kuuluisi pelätä. 

 

Lohikäärmeen munat kuoriutuvat teoksen viimeisessä kappaleessa, jossa Daenerys tekee ihmeteon 

astumalla tuleen liekkien häntä kuitenkaan polttamatta. Hän onkin todennut, että ”lohikäärmettä ei 

voi tappaa tulella.” Häntä eivät sen rovion liekit polta, missä maegi Mirri Maz Duur, khal Drogon ja 

khalin hevosen ruumiit poltetaan. Samassa roviossa hänen lohikäärmeensä kuoriutuvat munistaan ja 

Daenerys huomaa omien sanojensa mukaan olevansa ”lohikäärmeiden tytär, lohikäärmeiden morsian, 

lohikäärmeiden äiti” (V 709). Hän voittaakin tällä ihmeteollaan dothraki-kansan uskollisuuden 
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puolelleen. Näin Daenerys on tullut saagan ensimmäisen osan kehityskaarensa huippukohtaan ja 

päätöspisteeseen. Lisäksi lohikäärmeet ovat kuoriutuneet. Ne ovat kuitenkin vasta poikasia, joten 

voimme olettaa, että tämän vielä melkoisen salaperäisen tulen matka on vasta alussa. 

 

Viserys sen sijaan kokee varsin symbolisen kuoleman. Siinä missä lohikäärmeet toimivat symbolina 

Daeneryksen kehityskaaressa, Viseryksen kohdalla taas kerronta paljastaa hänen puutteensa 

suhteessa lohikäärmeen ominaisuuksiin. Hän pilkkaa dothrakeja ja väittää, että ”lohikäärme sanoo 

mitä tahtoo”. Kuitenkaan hän ei uskalla sanoa sitä kielellä, jonka dothrakit ymmärtäisivät vaan 

käyttää yhteiskieltä. (V346.) Näin ollen hän on osoittanut pelkäävänsä. Lisäksi lähellä kuolemaansa 

hän päätyy anelemaan sisareltaan armoa eikä lohikäärmeen kuulu anella. Lopulta hänen päähänsä 

kaadetaan sulaa kultaa ja hän palaa kuoliaaksi. Lohikäärmettä ei pitänyt voida tappaa tulella, joten 

hän ei ollut lohikäärme eikä aito hallitsija Targaryeneiden suvusta. 

 

Viserys kuvataankin vallanhimossaan kaikelle muulle sokaistuneena henkilöhahmona. Hän ajattelee 

taukoamatta valtaistuimelle pääsyä, pitäen sitä jopa itsestään selvänä asiana. Niinpä hän hermostuu 

kaikesta, minkä kokee arvoaan alentavaksi: 

 

Dany saattoi nähdä suuttumuksen veljensä silmissä. Veli ei pitänyt siitä, että joutui 

istumaan Danyn alapuolella, ja kiehui raivosta joka kerta, kun orjat tarjosivat jokaista 

ruokalajia ensin khalille ja tämän morsiamelle, ja tarjosivat hänelle annoksia, joista he 

olivat kieltäytyneet. Viserys ei voinut muuta kuin vaalia katkeruuttaan… (V 94.) 

 

Niin kuin yllä käy ilmi, hän onkin mielestään jo kuningas. Hän ei ainakaan näe itseään maanpaossa 

eikä osaa hallita raivonpuuskiaan: ”Viserys kihisi vihasta. ”Pidä kielesi kurissa, Mormont, tai 

leikkautan sen irti. Minä en ole vähäisempi mies, minä olen Seitsemän kuningaskunnan laillinen 

hallitsija. Lohikäärme ei anele.”” (V 93). Kerronnassa mainitaan hyvin usein hänen vihansa. Ei mahda 

ollakaan katkelmaa, jossa hän ei jostain suuttuisi tai ärhentelisi. Daeneryksen mielestä ”[h]erätettynä 

veljen viha oli kauhistuttava” (V 32). ”Viha leimahti Danyn veljen silmissä” myös Illyrion neuvoessa 

tätä olemaan pilkkaamatta khal Drogoa (V 37). Huomionarvoisia seikkoja ovat myös tuliset 

sanavalinnat kohdissa, joissa kuvataan Viseryksen vihaa, hän nimenomaan kihisee kuin kuuma 

kattila. Hän jopa jäädessään kohdelluksi sisartaan alempiarvoisena, kiehuu raivosta. Ikään kuin tuli 

hänessä olisi polttanut hänet karrelle, vallan- ja kostonhimon liekki paloi liian suurena ja päätyi 

kärventämään asuinpaikkansa, Viseryksen sydämen. Hän ei siis hallinnut sisällä palavaa tultaan eikä 

hän ymmärtänyt pitää vallanhimoaan omana tietonaan. Kerronnassa mainitaan, että Danyn veli ei 

ainoastaan kihissyt vihasta vähän väliä, vaan lisäksi ”Viserys kihisi kärsimättömyyttään” (V 92). 
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Viseryksen aggressiivisia tunnetiloja sekä temperamenttia kuvataan tuleen yhdistettävin termein. 

Daenerys rakastaa kuumuutta, jonka tyttö yhdistää puhtauteen. Hän myös osoittautuu lohikäärmeeksi 

ominaisuuksineen, ainakin symbolinomaisesti, sillä hän kuitenkin säilyttää ihmismuotonsa. 

Lohikäärme ei kuitenkaan itsessään ole tuli eikä sovi edes Robert Frostin allegoriaksi tulelle eli 

himolle. Lohikäärme kuitenkin syöksee tulta avatessaan suunsa. Tällöin voidaan ajatella, että tuli 

tulee jostain tämän olennon sisuksista ja tämä kykenee hallitsemaan sitä. Tässä mielessä allegoria voi 

sopia kuvaukseen. Himo kumpuaa aina sisältäpäin ja se tulee esille, jos sen paljastaa. 

 

Kiehtovaa pohdittavaa on, ettei tuli voi tappaa lohikäärmettä. Tämän näkisin tarkoittavan sitä, että 

lohikäärme hallitsee omaa tultaan eikä syökse sitä sattumanvaraisesti ja tiedostamatta asiaa itse. Hän 

päättää milloin syöksee tulta ja mihin suuntaan. Daenerys Targaryen alkaa himoita rautavaltaistuinta 

itselleen, muttei paljasta sitä suoraan edes aviomiehelleen. Hän päättää siis pitää tulensa muilta 

piilossa. Tällöin ei aviomieskään omien himojensa, esimerkiksi metsästyksen, menetyksen pelossa 

suutu ja raivollaan vahingoita Danya. On siis viisautta pitää oma tulensa piilossa, siksi tuli muualta 

ei vahingoita. Lisäksi lohikäärme paitsi ”puhuu mitä tahtoo”, jättää myös puhumatta sen, mitä ei tahdo 

sanoa. Sitä voidaan myös kutsua viisaudeksi ja itsehillinnäksi. Tämä puuttui Viserykseltä kokonaan, 

hän sylki pikkupojan katkeransuloista vallanhimoaan totena ja taukoamatta, ilman minkäänlaista 

hallintaa. Jos tulta ei hallitse, tuli hallitsee ja niin tulee liekkien syömäksi. Näin kävi Viserykselle. 

 

Sen sijaan Daenerys Targaryen onnistuu rovion edessä odottamaan eikä syöksy liekkeihin: 

”[k]ohoava kuumuus hyökyi Danyn kasvoille pehmeänä ja yllättävänä kuin rakastajan henkäys, mutta 

muutamassa sekunnissa se oli muuttunut sietämättömän kuumaksi. Dany astahti taaksepäin” (V 708). 

Samassa kerrotaan maegin laulavan ”kimeällä, valittavalla äänellä” (V 708). Sama maegi oli aiemmin 

kieroillut Danya vastaan ja oli siitä syystä nyt roviolla poltettavana. Hän osasi loitsia ja voi olla, että 

mikäli Dany olisi tämän laulun aikaan hypännyt liekkeihin, ne olisivat hänet polttaneet. Mikäli näin 

on, kyse on kärsivällisyydestä ja oikeasta ajoituksesta. Kun hän lopulta asteli liekkeihin, olivat muut 

ruumiit jo pitkälle poltetut ja näin ollen hänen lohikäärmeensä saaneet elämän. Maegi oli sentään 

opettanut, että ”elämän voi maksaa vain kuolemalla” (709). Näin ollen roviossa olevien ruumiiden 

tuli palaa, ennen kuin lohikäärmeet saivat elämän ja Danysta tuli niiden äiti. Lohikäärme siis kuvastaa 

tulen eli himon oikeanlaista hallitsemista, jolloin voi saavuttaa suuren vaikutusvallan ja voiman. Voi 

tulla siis lohikäärmeeksi – kuten Daenerys Targaryen. 
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Lisäksi Daenerys ei ole pelkästään tulen elementin kautta kuvattavissa. Hän saa häälahjaksi hevosen, 

jonka selässä kykenee hyppäämään liekkien yli. Hän sanoo hevostaan tuuleksi. Näin on tullut esille 

myös ilman elementti Daeneryksen kautta. Robert Frostin runo ei anna vastausta tämän elementin 

mahdolliselle allegorialle. Valtaistuinpelin kerronnan mukaan sen avulla voi kuitenkin ikään kuin 

nousta tulen yläpuolelle kuin hopeainen hypätessä liekkien yli. Ilman elementti mainitaan myös toisen 

kerran Daeneryksen näkökulmasta kerrottaessa: ”Päivä oli siihen liian täydellinen. Taivas oli syvän 

sininen, ja korkealla heidän yläpuolellaan kaarteli metsästävä haukka. Ruohomeri aaltoili ja huokaili 

jokaisen tuulenhenkäyksen myötä, ilma tuntui lämpimältä kasvoja vasten ja hän (Daenerys) tunsi 

suurta mielenrauhaa.” (V 206.) 

 

Lohikäärmeiden ja ilman lisäksi Daeneryksen näkökulmasta kirjoitettujen kappaleiden kerrontaan 

liittyy tuli muillakin tavoilla. Hänen ja dothrakijohtaja, khal Drogon, hääjuhlissa kuvataan dothrakien 

juhlimisperinteitä. Niiden luonne järkyttää Daenerystä. Khal Drogon soturit noin vain ottavat 

tanssijan hääparin edessä, ”kuten ori astuu tamman” (V 94). Illyrion mukaan ”Dothrakit parittelevat 

kuin heidän laumojensa eläimet. Khalasarissa ei ole yksityisyyttä, eivätkä he ymmärrä syntiä tai 

häpeää niin kuin me.” (V 94.) Paritteluiden lomassa käydään myös raakoja taisteluita, miehet 

ottelevat kuolemaan asti tietystä naisesta. Tästä huolimatta voittaja saattaa ottaa eri naisen kuin 

kenestä alun perin oli taistellut. (V 97.) Tämä voidaan nähdä avoimena himona paikassa ja yhteisössä, 

jossa Illyrion sanoin ”ei ole yksityisyyttä”. Mitä tai ketä ikinä soturit sattuvatkaan himoitsemaan, he 

toimivat himonsa perusteella ajattelematta ajoitusta tai seurauksia. Toisaalta tällä on osalle sotureista 

hyvin tuhoisat seuraukset, koska taisteluissa kuolee aina joku. 

 

Daeneryksen lisäksi himon liekin tuhoavaan puoleen tutustuu myös Bran Stark Talvivaarassa. Toisin 

kuin Viseryksen tapauksessa, Brania ei tuhoa hänen oma himonsa. Hän sen sijaan sattuu yllättämään 

Lannister-kaksosten lemmenpuuhat. Jaime Lannister toteaakin työntäessään Branin ikkunasta 

korkeaan pudotukseen: ”mitä kaikkea teenkään rakkauden tähden”. Hän on siis valmis tappamaan 

pienen seitsenvuotiaan pojan salatakseen suhteensa kaksossisareensa. Toisin kuin dothrakit, he 

ymmärtävät synnin ja häpeän taakan. He myös ymmärtävät oman tulensa paljastamisen riskit, joten 

he päättävät pitää oman tulensa piilotettuna muilta. 

  

Kaiken kaikkiaan tulen käsittely ei ole yhtä suoraviivaista ja selkeää kuin jään. Se ei ole yhtä 

voimakkaasti myöskään osana miljöön kuvausta, vaan se on henkilökohtainen kokemus. Daenerys 

kokee tulen ja kuumuuden puhdistavana. Viseryksen vihaa kuvataan kuitenkin tuleen liitettävin 

adjektiivein ja verbein. Tulen läsnäolosta ja vaikutuksesta annetaan vihjeitä, kerrotaan lohikäärmeen 
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ominaisuuksista, toiminnasta ilman tulta sellaisena allegoriana kuin Robert Frost runossaan määrittää 

ja toiminnasta kyseisen allegorian ollessa motiivina. Se ehkä kertoo tulen luonteesta himon 

allegoriana. Niin kuin Jaime ja Cersei haluavat pitää suhteensa piilossa, niin tulikin tulee vain kiertäen 

esille. Lohikäärmeilläkin tuli on piilossa sisällä ja se paljastuu vain niiden avatessa suunsa ja 

syöstessään ulos tulta. Ne siis hallitsevat sitä. 

 

 

 

5 Polttavan ja hyytävän vertailu johtaa binääriopposition rakentumiseen 

 

 

Tässä pääluvussa tarkastelen tulta ja jäätä vertailemalla niiden teoksen kerronnan avulla löydettyjä 

ominaisuuksia toisiinsa. Tämän jälkeen rakennan niistä binääriopposition vertailuni pohjalta eli sen 

mukaan, kumpaa teoksen kerronnan perusteella voidaan pitää dominanttina. Kuitenkin painotan 

analyysissäni jälkistrukturalistista otetta ja dekonstruoin eli kyseenalaistan ja hajotan tämän 

binääriopposition. Tavoitteenani on saada aikaan aporia näiden kahden elementin välille. 

 

Mielenkiintoista on myös se, että kuolleisiin viitaten ”kuolleet eivät laula lauluja”, mutta Daenerys 

kykenee kuulemaan, kuinka tuli laulaa hänelle. Tuli ikään kuin elää, voi myös toimia syynä elää niin 

kuin verenkierto on välttämätön elämiselle. Sillä tavoinhan kuvattiin myös Targaryenien verta, se 

sisältää tulta. Se on Danyn mukaan puhdistautumisen, jopa uudelleensyntymisen symboli. Sen sijaan 

jää on staattinen materia, joka voi veret seisahduttaa kylmyydellään. Tämän tyyppinen elementti on 

näin kuvattuna hyvin verrannollinen kuoleman kanssa. Kuolleella veri ei enää kierrä ja hän on kylmä 

ja tunteeton kuin jää. 

 

Lisäksi voidaan nähdä, että tuli sijaitsee sisimmässä. Sen sijaan jää tulee ulkopuolelta ja valtaa 

olennon läpikotaisin sitä kautta. Näin ollen voidaan nähdä esimerkiksi Viseryksen vallanhimon 

kumpuavan tämän sydämestä, mutta häneen vaikuttaa myös häneen ja muihin Targaryeneihin 

kohdistettu viha vallankaappauksen aikaan. Mikäli viha synnyttää lisää vihaa, jää on näin ollen 

Viseryksessä vertauskuvallisesti läsnä katkeruuden muodossa. Toisaalta voi myös ajatella vihan 

muuttuvan jäästä tuliseksi, kun se on henkilökohtaista, sydämessä kytevää kaunaa, jopa raivoa, 

jotakuta kohtaan. 
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Henkilöhahmojen suhde tuleen eli himoon ja jäähän eli vihaan ei ole yksiselitteinen. Toisin sanoen, 

henkilöhahmoja ei voi jakaa kaksiulotteisesti jompaankumpaan ryhmään kuuluvaksi vaan useimpiin 

vaikuttavat molemmat elementit. Jopa tulen äitihahmoksi kehittyvä Daenerys Targaryen tuntee 

kylmyyttä pelätessään. Kesän lapsessa Branissa vaikuttaa niin jään kuin tulenkin tuhovoima. 

Piilottaakseen tulensa, eli himonsa kaksoissisartaan kohtaan, Jaime Lannister työntää Branin tornin 

ikkunasta alas. Samaan aikaan kerronta paljastaa miehen äänessä olevan inhoa hänen tehdessään näin. 

Voidaan tulkita, että Cersein moite pojan hetkellisestä pelastamisesta aiheuttaa Jaimessa inhoa, vihan 

erästä muotoa, ainakin itseään, ellei Cerseitäkin kohtaan. Tuo inho voi myös kohdistua tarpeeseen 

piilotella lapsen hengen kustannuksella. Tässä voi nähdä myös pienen jään vaikutuksen 

tapahtuneeseen. Tämä tekee Branista entistä symbolisemman henkilöhahmon, kesän kulku loppuu 

sekä himon että vihan toimesta. 

 

Valtaistuinpelissä voidaan pääosin nähdä tuli dominanttina binäärioppositiossa tuli–jää. Jäähän 

verrannollinen, muukalaiskansaan kuuluvan, ”elävän kuolleen” voi tuhota tulella. Jo esipuheessa 

Garedin henkilöhahmo toteaa tulen pitävän poissa pedot ”ja muut”, viitaten mitä uskottavimmin 

Muukalaisiin. Tulen liekkien voima jään ruumiillistumia, hyisiä olentoja, vastaan paljastuu 

viimeistään Jon Nietoksen tuhotessa Muukalaiseksi muuttuneen Yövartion entisen jäsenen 

polttamalla. Näin voidaan nähdä sama asetelma George R. R. Martinin kerronnassa kuin Robert 

Frostin runossa, jossa runon puhuja valikoituu ensisijaisesti tulen tuhovoimaan luottavaksi: 

 

Jon pyörähti ja näki verhot, jotka oli repinyt ikkunasta. Hän viskasi lampun molemmin 

käsin kohti kangasta. Metalli rusahti, lasi särkyi, öljy levisi ja verhot leimahtivat 

liekkeihin. Tulen kuumuus hänen kasvoillaan oli suloisempi kuin ainutkaan Jonin 

koskaan saama suudelma. – – Hurjasusi vääntäytyi irti j a tuli hänen luokseen olennon 

ponnistellessa noustakseen, mustat käärmeet vatsansa suuresta haavasta pursuten. Jon 

työnsi kätensä liekkeihin, tarttui palaviin verhoihin ja viskasi ne kohti kuollutta miestä. 

Antakaa sen palaa, hän rukoili kankaan peittäessä ruumiin, jumalat, olkaa kilttejä, 

antakaa sen palaa. (V 505.) 

 

Viha voidaan nähdä voimana, joka haluaa vain tuhota. Jääkylmä muukalaiskansa pitää taistelua 

tanssina ja tappamista sen päätöksenä. Sen sijaan himolla voi olla palavia päämääriä. Sen pauloissa 

oleva kutoo ympärilleen haaveiden verkon, joka sokaisee niin paljon, ettei päämääränsä 

saavuttaakseen kaihda keinoja, kuten Lannisterin kaksoset. Kuningas Robert Baratheonin ja 

kuningatar Cersei Lannisterin lapset kuuluvatkin Jaimelle. He himoavat paitsi toisiaan, myös 

vallankahvaa niin palavasti, etteivät kaihda keinoja yhtäältä pitääkseen suhteensa salassa ja toisaalta 

pysyäkseen vallassa. Voidaan olla valmiita tuhoamaan kaikki muu, polttamaan esteensä tulta 
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syöksevän lohikäärmeen lailla. Lienee paikallaan kuitenkin mainita, että teoksessa vihaa kuvataan 

niin jään kuin tulenkin avulla. Näiden vihan laatujen luonteessa on kuitenkin havaittavissa eroja. Jään 

kautta kuvattu viha tuhoaa kaikki erittelemättä sen tarkemmin uhrejaan, tunteettomasti ja julmasti. 

Kyse on vihasta vihan vuoksi. Tulen kautta kuvattu viha muistuttaa raivoa, vihaa, joka on kohdistettu 

johonkin tai johonkuhun tiettyyn ja jonka pohjalla on tavoite. Kuten Viseryksen kohdalla. Hänen 

vihansa on palavaa katkeruutta ei niinkään sukunsa tuhosta vaan siitä, että häneltä on viety 

Rautavaltaistuin ja kuninkuus. Hänen vihansa taustalla toimii tuli, tarkemmin määriteltynä 

vallanhimo. 

 

Tuli voi tuhota myös kantajansa. Mikäli kantaja kuolee, eihän himoakaan enää ole. Viserys on tästä 

hyvä esimerkki. Tuli polttaa materiaalinsa, jonka avulla palaa. Se ei kuitenkaan voi selvitä ilman tätä 

materiaalia. Viha tekee kuolleeksi, jähmettää sisältä. Jää on silti alun perin vettä ja mikäli vihan 

onnistuu sulattamaan lämmöllä, se alkaa elämään ja muuttuu vedeksi. Liikkuvaksi, soljuvaksi, aivan 

kuin se ei koskaan olisikaan ollut jäässä. Mikäli tuli pyrkii polttamaan jään, se ei kuitenkaan voi 

tuhota vettä, se voi vain höyrystää sen ilman sekaan. Ilmassa tuuli voi sitä kuljettaa. Mikäli ilma 

kylmenee tarpeeksi, höyry laskeutuu taas vetenä alas. Jää on siis muuntuva elementti, joka on 

mahdollisesti kuolematon kuolemassaan. Se ei myöskään luonteeltaan polta eikä tuhoa, vaan leviää.  

 

Sama malli voidaan nähdä Muukalaisten lisääntymismallissa. Ne levittävät hyistä, vihantäyteistä 

kuolemaansa eteenpäin ja näin niiden joukko vain laajenee. Näin ollen voidaan ajatella, että myös 

poltettaessa niiden kantama jääkylmä viha vain höyrystyy ilmaan, jättäen maastonsa eli poltetun 

ruumiin. Allegoriana muukalaisuus voi siis jatkaa matkaansa. Mutta edustaneeko hän silloin enää 

vihaa, kun hänen olomuotonsa muuttuu höyryksi, eli mahdollisesti henkistyy? Eihän 

Muukalaisiakaan pitänyt enää olla, mutta jostain niitä taas ilmestyi. Täyttyikö niiden kuningas vihasta 

ja jäätyi sydänjuuriaan myöten uudelleen? Ehkä tuli alkujaankin vain polttaa ne osaksi ilmaa ja ne 

poistuvat ruumiista. Onko tämä jäätävä, kuolettava viha vain höyrystynyt ilmaan ja vaanii siellä 

seuraavaa uhriaan? Voihan toki olla, että kylmentynyt ilma, jonka Bran aistii aiheuttaa Muukalaisten 

heräämisen jälleen henkiin. Kun ne aikoinaan poltettiin, ne höyrystyivätkin osaksi ilmaa ja nyt ne 

ovat ensin pudonneet vetenä jonkun iholle ja ilman kylmetessä jäädyttäneetkin koko ihmisen. Tämä 

toki on vain jälkistrukturalismin varjolla tehtyä spekulaatiota. Näin pohdintani täyttääkin Eeva-Maria 

Korsisaaren aiemmin lainaamani ilmaisun jälkistrukturalistisesta ajattelusta, joka näkee merkitykset 

ja sanat leikittelevänä liikkeenä, jollaista pohdintani eittämättä paikoin on. Pohjimmaista totuutta ei 

ole. 
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Näin ollen olemme löytäneet aporian eli ratkaisemattoman tilanteen tulen ja jään välisestä 

dynamiikasta. Tuli on kuin elävää energiaa, joka katoaa tuhoten polttamansa materian, kun taas jää 

voi levitä eikä poltettunakaan voi olla varmasti poissa, se on vain vaihtanut olomuotoa. Ehkä 

polttamalla kaikki Muukalaiset voidaan vain lähettää ikuiselle kiertomatkalleen ja niin allegorinen 

osuus heistä vain vaihtaa asuinsijaansa ollen itse asiassa kuolemattomia. Sen sijaan niin lohikäärme 

kuin tulikin kohtaa loppunsa, viimeistään täysin luonnollisista syistä. Näin ollen, tuli sulattaa kyllä 

jään, mutta tuhoaako se sitä, vai syntyykö jää vain aina uudelleen, kun tuli vihdoin on palanut loppuun 

tehden omaa tuhoaan ja kantaen mukanaan omat riskinsä? 

 

 

 

6 Päätäntö 

 

 

Tekeekö Robert Frostin apokalyptinen runo myös George R. R. Martinin teoksesta apokalyptisen? 

Kysymykseen ei ole suoraa vastausta, koska saagaa ei ole kirjoitettu loppuun saakka ja ensimmäisen 

osan perusteella on havaittavissa sekä uhkia että toivoa selviytyä niistä. Niin tarina kuin elementtien 

välinen dynamiikkakin päätyvät pohdinnassani tavoitteeseeni eli aporiaan. Tutkimuskohteeni 

Valtaistuinpeli antaa vihjeitä tulen dominanssista eli sen mahdollisuuksista pärjätä jäälle. Jää 

vaikuttaa tuhoavan varmasti, tulta sen sijaan on tutkimukseni mukaan mahdollista hallita. 

 

Sekä tuli että jää muodostavat omilta suunniltaan uhkan Westerosille niin ulkoisina, äärimmäisinä 

ruumiillistumina kuin sisäisinä vaikuttiminakin westerosilaisissa henkilöhahmoissa. Mielenkiintoista 

on, että äärimmäisyydessään molemmat elementit kohoavat uhkina Westerosin rajojen ulkopuolella. 

Daenerys Targaryen ja lohikäärmeet ”nousevat” etelästä kun taas hytisyttävä muukalaiskansa liikkuu 

Muurin rajojen pohjoispuolella. Molemmat edustajat kuitenkin suuntaavat matkansa kohti 

Westerosia. Saaga alkaa mitä ilmeisimmin ja konkreettisimmin tutkimaan Robert Frostin runon 

vaihtoehtoisia maailmanloppuja näiden kautta. Kesä todellakin on päättymässä Westerosissa ja 

Starkien tunnuslause muuttuu varsin ajankohtaiseksi. 

 

Tämän perusteella on selvää, että jään ja tulen vaikutus elementteinä on erittäin oleellinen koko 

teoksen kokonaiskomposition kannalta. Näillä maalataan Westerosia lähestyvien uhkien luonne 

konkreettisina ruumiillistumina rajojen ulkopuolelta. Niillä kuvataan henkilöhahmojen kokemia 

tunnetiloja värittäen niitä lähemmäksi jompaakumpaa elementtiä. Hyvänä esimerkkinä tästä on pelon 
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yhdistäminen jäähän kylmyyden kautta. Elementtien kautta teoksen kerronta paljastaa myös motiivit 

erilaisille hyökkäyksille. Ne kertovat, miksi Muukalaiset tappavat eläviä. Ne kertovat, miksi Viserys 

paloi niin sisältä kuin päältäkin. Niitä käytetään varioiden myös kuvaamaan erilaisia olosuhteiden 

vivahteita ja jopa kokonaisen aikakauden vaihtumista kerronnassa, kuten tulee esille Branin 

onnettomuudesta, kesä jää sekä vihan että himon runnottavaksi ja tulee talvi. 

 

Valitsemieni elementtien kautta voidaan tulkita henkilöhahmojen välisiä suhteita ja joidenkin 

kohdalla jopa kehityskaarta, kuten Viseryksen ja Daenerys Targaryenin kohdalla. Niitä käytetään 

paljon myös miljöön kuvaamisessa, kuten Bran Starkin näkökulmasta kerrotuissa luvuissa. Niiden 

kautta luodaan jopa koko juonen takana toimiva jännite Muukalaisten ja lohikäärmeiden muodossa. 

Niiden merkitystä teoksen kannalta ei näin ollen voi liioitella. Cersei Lannisteria lainaten: 

”Valtaistuinpelissä vaihtoehdot ovat voitto tai kuolema. Välimuotoja ei ole.” Mikäli ei tunneta vihaa 

eikä himoita mitään, ei ole minkäänlaista kimmoketta tai syytä koko valtaistuinpelille. Tiivistäen 

asian niin, että teosta ei olisi voitu kirjoittaa ilman elementtien allegorista läsnäoloa. Tämän lisäksi 

George R. R. Martin päätti kuitenkin lisätä elementtien ruumiillistumat mukaan olennaiseen osaan 

koko teoksen juonikulkua. Ne luovat myös keskenään oman jännitteensä, mikä dekonstruktion 

keinoin tuli todistettua. Saagan ensimmäinen osa toden totta on tulen ja jään laulua, läpikotaisin. 
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