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Veijo Baltzar: Polttava tie.  

Romaani. 198 sivua.  

Tammi 1968. 

Aion puhua mustalaisten puolesta koska kaikki 

älykkäät ja fiksut suomalaiset puhuvat 

mustalaisten puolesta. Mustalaisia vastustavat ja 

syrjivät vain ne vajaamittaiset suomalaiset 

mongolipölvästit, jotka eivät ole päässeet 

pottunokka/tuhrusilmä/väärisäärikompleksistaan.  

Minä iloitsen siitä, että kustaja on harjoittanut Veijo 

Baltzarin suhteen rotusyrjintää: jos Baltzar olisi 

ilmeisesti katsonut, ettei hänen Polttava tiensä ylitä 

julkaisukynnystä. Polttavan tien takakannessa 

sanotaan, että se ”on ainutlaatuinen romaani ja 

dokumentti. Se on kaihtelematon kuvaus tumman 

heimon tiestä” Kaikkien lukijain tavoin aloitin 

takakannesta ja päädyin päinvastaiseen 

toteamukseen: Polttava tie on kaihteleva. Sen 

aineksista olisi voinut lyödä koko yhteiskuntamme 

ja suomalais-ugrilaisen suvun entistä 

lättäjalkaisemmaksi. Baltzar on ollut armelias.  

Ongelmana on nyt se, mitä käytän arvostelun 

mittana: akateemista estetiikkaa ja romaaniteoriaa 

vaiko dokumentaarisuutta ja rotua? Ikävää, että 

olen niin mieltynyt näihin akateemisiin 

mittapuihin.  

1) Teemana on pako, konflikti, rotusyrjintä. 

Rotusyrjintä on olennainen kudos 

Polttavassa tiessä. Teemaan kuuluu myös 

rakkaus fraasinomaisessa merkityksessä.  

2) Metodi. Polttava tie on kaksiosainen. 

Ensimmäisen osan alkupuoli on 

takautuma, minkä jälkeen alkaa kriisi, 

sotaväkiaika ja sotilaskarkuruus. 

Toiminnallinen huippu on tässä 

pakomatkassa. Pakomatka merkitsee 

käännettä, joka viittaa II osan 

(päiväunelma?) tapahtumiin: vankila-ajan 

jälkeen, nopeaan sosiaaliseen nousuun, 

Vankila merkitsee myös päähenkilön 

tiedostamistapahtumassa perinpohjaista 

muutosta. Romaani päättyy 

proosarunoon.  

Baltzar käyttää minä-muotoa. Jos II osa on 

futuurissa Polttava tien naiivi tyyli saa selityksensä, 

että se nimittäin korostaa päähenkilön 

luonnonläheisyyttä. Mikäli II osa on elettyä 

menneisyyttä, kertoja-auktoriteetti romahtaa 

avuttomaksi (onhan hän lääkäri), ja Polttava tie käy 

harjoitelmatasoiseksi.  

Varsinaisesti on aika-tekijän käyttö pilannut 

Polttavan tien. Aikaa käsitellään liian löysästi. 

Baltzar sananmukaisesti kahlaa, harppoo, pötkii, 

pätkii. Ikään kuin hän olisi halunnut saada 198 

sivuun kahmalokaupalla tavaraa, joka sitten jää 

käsittelemättä. Aika-tekijää Baltzar mielestäni 

käyttää myös epäjohdonmukaisesti.  

3) Tyyli. Tyyliltään Polttava tie on nykyisistä 

kustantajien ja kenties lukijainkin 

normeista poikkeavaa. Alatyylin sanoja 

Baltzar välttelee, puhuu monesti 

fraaseilla; repliikit eivät ole puhekieltä. 

Paitsi eitä tämä tyylin naiivius voi 

korostaa mustalaispojan 

luonnonläheisyyttä se voi olla 

harjaantumattomuuttakin. Yksi asia on 

varma: Baltzar on onnistunut luomaan 

itsestään ”kiltin” pojan imagen pelkästään 

tyylin voimalla, joten kukaan valkolainen 

ei voi syyttää häntä riettaudesta.  

Mutta dokumenttina Polttava tie on 

ainutlaatuinen. Jo yksistään se, että Baltzar on 

romaaniheimoa, antaa Polttavalle tielle paljon 



suuremman painon kuin vastaavanlaisille 

valkolaisten kirjoittamille romaaneille. Yksistään 

Polttavan tien päähenkilön sosiaalinen nousu 

kuvastelee Baltzarin pyrkimyksiä liittyä tähän 

yhteiskuntaan ja saada tunnustusta ihmisenä, 

kuten hän romaanissaan monta kertaa painottaa. 

Valitettavasti tässä yhteiskunnassa ei 

ylipäätäänkään näytä tunnustettavan ihmistä, niin 

että yritykset jäävät yrityksiksi.  

Valkoisten ja tummien normistot poikkeavat siksi 

paljon toisistaan, että ei ole ihme, jos konflikteja 

syntyy. Enemmistö prässää luonnollisesti 

vähemmistöä sen kun ehtii. Vähemmistöillä on 

helvetin kurjaa tässä maailmassa. Baltzar on 

havainnut poliisikuntakin. Uusiutuvat pamputukset 

ja muut pahoinpitelyt eivät jää yhteen kertaan ja 

puolueeton on aina väärässä. Rotusorto, 

perisyntimme on kasvanut kukoistukseensa 

Yhdysvalloissa, missä siirtolaisemme esiintyvät 

intohimoisimpina rotusortajina, kerrotaan. Jos 

meitä suomalaisia olisi 30 miljoonaa, niin kuin 

Tuntemattoman sotilaan Hietanen arveli, niin 

herrakansa-aate ja -pyrkimykset olisivat syntyneet 

meillä ilman germaanista myötävaikutustakin. 

Röykyttämällä mustalaisia kompensoimme omat 

alemmuudentunteemme naapureitamme kohtaan. 

Mutta sorretut nousevat yhtenä miehenä ja kosto 

on oleva suuri.  

Jalko Heikkinen 


