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Ote kirjasta Patriarkkoja ja oligarkkeja

Patriarkkoja ja
oligarkkeja

Kerroin patriarkalle myös sen, että olin edellisenä

kesänä käynyt Solovetskissa. Hän katsoi minua vakavasti ja totesi mieleenpainuvasti, että se on Venäjän
Golgata, kärsimysten summa. Hän kertoi Solovetskin
tehneen myös Putiniin tämän ensimmäisen Karja-

Kurkistus kulissien taakse
diplomaatin silmin

lan-matkan aikana syvän vaikutuksen kärsimyksen
näyttämönä. Muita vahvoja tunteita presidentissä

Pitkän diplomaattiuran tehneen Venäjän-tuntijan esseekirja kertoo Suomen ja Venäjän lähihistoriasta, mutta valaisee myös Neuvostoliiton todellisuutta. Nyberg
luotaa nyky-Venäjää mielenkiintoisesti kahden Putinin
väkevän taustavoiman ja kanssapelaajan – ortodoksisten
kirkonmiesten ja oligarkkien – kautta.
Kirjassa haetaan ja myös saadaan vastauksia Venäjän
ja Suomen kiinteitä suhteita kuvaaviin kysymyksiin:
kuinka Neuvostoliiton brutaali charmi vaikutti aikoinaan Suomeen, miksi Suomen luterilainen kirkko ryhtyi
oppikeskusteluihin ateistisen Neuvostoliiton ortodoksikirkon kanssa tai miten Venäjä ampui itseään jalkaan
estämällä puun viennin Suomeen.
Lukija pääsee kurkistamaan kulissien taakse diplomaatin silmin, sillä Nyberg tuntee henkilökohtaisesti

herättäneitä kohteita olivat patriarkan mukaan Kižin

museosaari Äänisellä sekä Valamon luostari. Patriarkan mukaan pietarilainen Putin oli luullut vierailleen-

sa jo aiemmin Valamossa, mutta paikan päällä selvisi,
että hän oli käynyt Pietaria lähempänä sijaitsevalla
Laatokan toisella luostarisaarella Konevitsassa.
monet kirjan keskeiset henkilöt ja pystyy näin antamaan
ensikäden tietoa esimerkiksi siitä, miksi miljardööri-oligarkki Roman Abramovitš oli kiinnostunut Suomesta,
miksi pitkän vankeustuomion kärsinyt Vladimir Putinin
haastaja Mihail Hodorkovski vieraili maassamme kaksi
kertaa tai miksi teräsalan suuromistaja oligarkki Aleksei
Mordašov halusi ostaa Rautaruukin.

Viimeinen juna Moskovaan -kirjasta sanottua
”[--] suurella sivistyksellä kirjoitettu, järisyttävä lukukokemus.”
– Paavo Lipponen,
Suomen Kuvalehti

”Merkittävä ja riipaiseva teos.”
– Jörn Donner,
Hufvudstadtsbladet
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R e n é N y b e r g (s. 1946) on pitkän diplomaattiuran tehnyt
East Office of Finlandin entinen toimitusjohtaja. Nyberg astui
ulkoasiainministeriön palvelukseen vuonna 1971. Vuonna 2000
hänet nimitettiin suurlähettilääksi Moskovaan ja neljä vuotta
myöhemmin Berliiniin. East Officessa hän aloitti vuonna 2008
jääden sieltä eläkkeelle vuonna 2013. Nybergin kirja Viimeinen
juna Moskovaan (2015) on ollut valtaisa myynti- sekä arvostelumenestys. Se on myös käännetty useille kielille.
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