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Objektiv roman om zigenarförhållanden 

– Av Anneli Mäkelä – 

 

Veijo Baltzar’s roman “Polttava tie” är inte bara en debut för honom själv utan också en debut för den 

zigeniska litteraturen I Finland. Boken har en dokumentär betydelse för alla som vill bekanta sig med 

zigenarnas förhållanden. Mycket kan för oinformerad verka osannolikt men alla de erfarenheter jag fått om 

denna ras svårigheter här i Finland bekräftar sanningshalten i boken. De som påstår att zigenarna vandrar 

därför att de inte vill något annat får på ett mycket kraftigt sätt bevis om motsatsen.  

 

 

 

“Yritimme selittää, ettei meidän veri ole sen 

vallattomampi eikä kiertäväisempi kuin 

heidänkään, mutta ei edes meidän veri ole niin 

voimakas, että voisimme perustaa kodin hangen 

päälle ja olla syömättä.” 

En av bokens största förtjänster är just att den är 

hederlig: förvånad upplever jag sida efter sida 

författarens objektivet likaväl mot sina stambröder 

som mot de “vita”, även I situationer där frestelsen 

till aggressivitet kunde vara stor.  

Brännande vandring  

Boken består av två delar: Den första är en 

berättelse om Viktors och Rositas vandring på 

”den brännande vägen” och samtidigt en 

beskrivning om hela det zigenska folkets vandring. 

Förtjusande är berättelsen om hur Viktor rövar 

bort sin blivande hustru; deras inbördes 

förhållande beskrivs varsamt och enkelt. Man har 

inte tråkigt en sekund men man har känslan av att 

här hade funnits stoff för ett otal böcker och att de 

inte hade skadat om författaren sparat en del av 

upplevelserna för framtiden.  

Han manar fram den ena främmande och färgrika 

händelsen efter den andra, fladdrar från en 

suggestiv bild till nästa. Bokens konstruktion blir 

lidande av detta, i synnerhet övergångarna är 

vaga.  

Det är också i övergångarna man lägger märke till 

språket: en konstig blandning av arkaistisk finska 

och den mest vardagliga jargong. Visserligen vet  

 

 

 

jag att vad den finska zigenaren talar består just av 

en sådan blandning och för det mesta är denna 

kontrastverkan i författarens språk berikande men 

ibland verkar den sökt eller onyanserad.  

Den andra delen består av en framtidsvision. För 

mig utgör den en antiklimax. Författaren rör sig i 

situationer som är för honom främmande, språket 

blir konstlat och den genuina ärligheten är borta. I 

första delen säger Viktor att han är glad över att 

hans stam inte smittats av de ”vitas” jakt efter 

social status och rädsla att skilja sig från mängden, 

i framtidsvisionen når Viktor den mest 

statusbetonade position man kan tänka sig. Han 

blir läkare och bor i en herrgård och är beundrad 

utan alla.  

Påtagligt faktum  

”Onko rikos olla valkoinen? Ei, koska heitä on 

enemmän. Onko rikos olla mustalainen? On koska 

heitä on vähemmän.” 

Tyvärr är det här ett mycket påtagligt faktum i 

Finland. ”Polttava tie” kan ha en aktiv funktion i att 

utplåna gamla fördomar, den ger också en saklig 

förklaring till varför några fördomar kan vara rätt 

så motiverade, men att man gör fel i att 

generalisera. Det gäller inte bara för oss icke 

zigenare att sluta upp att vara rashatare, vi bör 

också gottgöra århundradens orättvisor förrän vi 

kan vänta oss att zigenarna litar på oss.  

Veijo Baltzar – Polttava tie, Tammi.  


