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Kotimainen ongelma 

 

 

 

Veijo Baltzar: Polltava tie. Tammi 12/15mk.  

Vasta viime aikoina ovat ihmiset uskaltaneet 

myöntää itselleen vähemmistöjen sorron olevan 

yleistä myös suloisessa synnyinmaassamme, ei 

ainoastaan jossain Alabamassa tai Etelä-Afrikassa. 

Kenties tämä myöhään herännyt huono omatunto 

on ollut yhtenä motiivina kustantajan julkaistessa 

Baltzarin kirjan. Nykyäänhän on muissakin 

tapauksissa sattunut, ettei kirjan julkaisemisen 

kannalta ole ollut niinkään tärkeää mitä kirja on 

pitänyt sisällään, vaan kuka tai mikä sen on 

kirjoittanut: näin esim. eräät pop-henkilöt ovat 

saaneet julkisuuteen hengentuotteita, joiden 

myyntimenestyksen on taannut käsitteeksi 

muodostunut pop-tyyppi, ei ihminen itse.  

Tuntuu näin ollen mahdolliselta, jopa luultavalta, 

että kustantaja on huomattavasti tavallista 

lempeämmin suhtautunut Veijo Baltzarin 

teokseen, koska kirjailija on mustalainen – näin 

siitä syystä ettei edistysmielisen kustannusyhtiön 

ylle vain missään tapauksessa lankeaisi rotusyrjijän 

kalmoisa leima. Jos näin on tapahtunut, on 

kustantaja haksahtanut ajattelussaan: julkaista 

kirja sen vuoksi, että tekijä edustaa jotain 

vähemmistöä, on yhtä pahaa rotusyrjintää kuin 

jättää se julkaisematta samasta. Samoin on 

tietenkin arvostelun laita: jos arvostelija lankeaa 

ylistämään kirjaa siksi, että sen on kirjoittanut 

neekeri tai mustalainen, hän ei ole ku-klux-

klanilaisia parempi.  

Veijo Baltzarin esikoisromaani oli minulle 

pettymys. Seurattuani kiinnostuneena viime 

kevään ja kesän aikana hänen kirjoittamiaan eri 

lehdissä julkaistuja pääasiassa rotuennakkoluuloja 

käsitteleviä artikkeleitaan olisin odottanut 

huomattavasti parempaa myös kaunokirjalliselta 

teokselta. Hänen artikkelinsa ovat olleet erittäin 

terävästi ajateltuja sekä varmalla tyylillä 

muotoiltuja: näitä kumpaakaan ei ko.teoksessa 

esiinny muuta kuin harvoissa kohdin. Teos tuntuu 

kokonaisuutena jopa lapselliselta ja sisältää koko 

joukon kömmähdyksiä, joita ei uskoisi Baltzarin 

kykyisen kirjoittajan tekevän. Pahinta on juonen tai 

tarinan keinotekoisuus: vain harvoissa kohdin on 

itsekoetun aitouden tuntu, mitä tällaiselta 

dokumentiksi mainostetulta teokselta mielestäni 

ennen muuta on oikeus odottaa.   

Parhaimmillaan kirjailija on pohtiessaan 

mustalaisten sorron ongelmaa, huonoimmillaan 

taas kuvatessaan päähenkilöidensä, Viktorin ja 

Rositan suhdetta ja sen kehitystä. ”Katso, minulla 

on kihara tukka ja sinulla aivan suora.” Näin hän 

yritti härnätä minua, mutta se ei minuun 

vaikuttanut. Vastasin hänelle: ’Katso, minulla on 

musta tukka, sinähän olet aivan suomalaisen 

näköinen. Siitä hän ei tykännyt…”  

Tämä ja monet muut vastaavanlaiset rotujen 

suhteita koskevat oivallukset ovat Baltzarin kirjan 

paras anti: näkee että hän on todella pohtinut 

kysymystä ja löytänyt myös mielestäni monia 

oikeita ja syvällisiä vastauksia. Onhan loppujen 

lopuksi selvää, ettei ennakkoluuloja esiinny vain 

enemmistön ja valtaa pitävien puolella vaan aivan 

yhtä runsaasti sorrettujen taholla: sorrettu 

vähemmistö vain joutuu kärsimään mahtavien 

typeryydestä.  

Loistava on myös kirjailijan huomio siitä, miten 

surkein ja räkäisinkin pummi mustalaiselle 

puhuessaan kuitenkin tavoittelee ääneensä 

jonkinlaista alentuvaisuutta ikään kuin kaikesta 

alennuksestaan huolimatta olisi jostain 

ihmeellisestä syystä parempi kuin mustalainen. 

Tämähän on merkittävimpiä syitä 

rotuennakkoluulojen sitkeälle säilymiselle: omasta 

mielestään täysin epäonnistunutkin ihminen 

säilyttää sentään jonkinlaisen itsekunnioituksen 



rippeen kun hänellä on jokin sopiva 

vähemmistöryhmä ylenkatsottavana.  

Kuvaavaa on myös, että juuri epäonnistuneet 

pikkusielut ovat kaikkein kiihkeimpinä vaatimassa 

rotujen välisten raja-aitojen pystyttämistä: ei sen 

tähden, että uskalla tunnustaa alennustaan omalle 

itselleen, silloinhan ei olisi enää ketään heidän 

alapuolellaan. Pahin ennakkoluulojen 

aikaansaannos ilmenee Baltzarin mielestä 

kuitenkin silloin kun vallassa oleva ryhmä kykenee 

jollekin vähemmistön jäsenelle uskottelemaan 

omien oppiensa oikeuden. ”Mustalainen, joka 

unohtaa olevansa mustalainen, on huonompi kuin 

huonoin suomalainen”, sanoo Baltzar ja tässä hän 

on totisesti oikeassa.  

Romaanin, johon kirjailija on ujuttanut oivalliset 

ajatuksensa, pitäisi toimia tehokkaana kehyksenä, 

mutta näin ei tapahdu. Dokumenttiaineistoakin on 

jonkin verran mukana ja eräät kohdat tuntuvatkin 

varsin onnistuneilta, mutta varsinainen päätarina, 

Viktorin ja Rositan polttava tie, on pahoin 

epäonnistunut. Kirjailijalla on kai ollut kylliksi 

tekemistä rotujuttujen pohtimisessa niin, ettei hän 

ole kylliksi ehtinyt syventyä kehyskertomuksen 

kyhäämiseen. Tarina on äärettömän keinotekoisen 

tuntuinen ja ihmissuhteet epäonnistuneesti 

kuvattuja. Rakenteeltaan kirja on varsin hatara: 

asioiden yhteyttä ei ole vaivauduttu motivoimaan 

ja niinpä ne jäävätkin kellumaan irtonaisina. 

Kohdissa, joissa Baltzarin kokemattomuus pahiten 

kuultaa esiin, on ikävä kouluainemainen tuntu.  

Baltzar ei ole Baldwin, mutta tästä huolimatta hän 

osoittaa jopa puolivalmiiksi jättämässään 

esikoiskirjassa siinä määrin kirjallisia lahjoja, että 

lukija jää toivomaan jatkoa. Huolellisempi 

keskittyminen ja tyylin ja sisällön rajumpi 

pohtiminen tuottaa varmaan tulevaisuudessa 

paljon parempia tuloksi kuin nyt suurelta osin 

epäonnistunut esikoinen.  

- Tapani Kontula 


