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EESSÕNA

1999. aasta jaanuaris tegeles Venemaa peaprokurör Juri Skuratov kor-
ruptsiooni uurimisega president Boriss Jeltsini administratsioonis. Koos-
töös Šveitsi prokuratuuriga püüdis ta vaikselt tegutsedes jälile jõuda riigi 
raha riisumisele ametiisikute poolt. Selgus, et oli, mida uurida. Üks võimalik 
skandaal võis välja viia Kremli kõrgeimale tasandile ja lausa Jeltsini perekon-
nani. Väidetavalt kandis Šveitsis Luganos asuv ehitusfirma Mabetex Jelt-
sini perekonnaliikmete käsutuses olevatele panga- ja krediitkaardikontodele 
miljoneid dollareid. Kaalul olid väga tulusad ehitus- ja renoveerimislepingud 
Kremlis ja Moskvas asuvas parlamendihoones. Ajakirjanduse erilise tähele-
panu alla sattusid Jeltsini kolmele tütrele väljastatud krediitkaardid, mille 
Šveitsi firma oli kinni maksnud.

Lisaks oli käimas uurimine rahapesu ja oligarhide hämarate tehingute 
asjus. Suurbritannia võimudelt saadud signaalide põhjal hakkasid USA 
täitev asutused, sealhulgas Föderaalne Juurdlusbüroo (FJB), uurima Kaimani-
saartelt tulevaid kahtlasi rahavoogusid, mis liikusid Ameerika vanima panga 
Bank of New Yorki kaudu. Tegemist oli hämmastavalt suurte, miljarditesse 
dollaritesse ulatuvate summadega.

Järgmisel aastal ametiaja lõppedes presidendiametist lahkuma pidanud 
Jeltsinit ähvardas rahvusvaheline korruptsiooniskandaal, kuna nüüd algatasid 
ka Šveitsi ametivõimud omaenda uurimise Mabetexi asjas. Tema tagasi-
astumise järel võis inetust poliitilisest skandaalist kergesti saada kriminaal-
süüdistus. Ajalugu mäletaks seda kui Venemaa esimese presidendi ametiaja 
labast lõppu, kuid hetkel oli Jeltsini ja tema perekonna jaoks tegemist märksa 
isiklikuma ja pakilisema küsimusega. Uurijad olid juba avastanud Jeltsini ühe 
tütre abikaasa kahtlastelt pangaarvetelt ligi kolm miljonit dollarit. 

Siis hakkasid aga ringlema kuuldused kompromiteerivast videost, millel 
mees, kes võis olla Skuratov, oli kahe naisega seksuaalvahekorras. Video 
ilmus kõigepealt välja Kremlis, ning selle väga ähmane pilt ja kohmakas 
toimetaja töö mõjusid salaoperatsiooni käigus filmitud lõigu puhul usaldust 
äratavalt. Skuratov, kellele videot omavahel näidati, tahtis ametist tagasi 
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astuda. Kuid tema errumineku pidi heaks kiitma Vene parlamendi ülemkoda 
Föderatsiooninõukogu, kes nõudis, et ta peab erruminekut põhjendama. 

7. aprillil, päev enne tema kavandatud ülesastumist näidati riiklikus 
telekanalis RTR katkendeid videost. Järgmisel päeval korraldasid Venemaa 
Föderatsiooni Riikliku Julgeolekuteenistuse (FSB, Riikliku Julgeoleku 
Komitee ehk KGB peamine järglasorganisatsioon) juht Vladimir Putin ja 
siseminister Sergei Stepašin pressikonverentsi. Mõlemast mehest sai peat-
selt peaminister. Putin ütles, et video on ehtne ning lisas, et Skuratov peaks 
tagasi astuma ja tuleks korraldada põhjalik juurdlus.

See teleesinemine oli esimene kord, kui enamik venemaalasi nägi Putinit 
meedias sõna võtmas. Küsimuse skandaalsusest hoolimata esines ta asjalikult 
ja enesekindlalt. Väga erinevalt Stepašinist, kes näis ennast kogu selle asja 
juures halvasti tundvat. Hiljem leidsid ajakirjanikud, et tema jaoks oli tegemist 
pöördepunktiga. Agentide värbamisel väidetavalt andekust ilmutanud luure-
ohvitser asus nüüd kogu rahvast värbama.

Seksiskandaali põhjustatud jahmatusest hoolimata jäi Föderatsiooni-
nõukogu endale kindlaks ega kinnitanud Skuratovi erruminekuavaldust. 
Skuratov näis sellest usaldushääletusest julgust saavat. Uurimise käigus rääkis 
ta nii Jeltsini administratsioonis kui ka väljaspool olevatest mõjuvõimsatest 
jõududest, kes tahavad temast lahti saada. Ta selgitas, et kompromiteeriv 
lindistus on šantaaž. Praegu asjale tagasi vaadates korraldas keegi kuri gee-
nius tavapärase seksiskandaali selleks, et takistada keeruka rahvusvahelise 
finantsskandaali uurimist. Seksivideo oli küll ähmane, aga mitte nii ähmane 
nagu rahvusvaheline pangandus.

Nüüd näidati videot uuesti, sedapuhku Sergei Dorenko Jeltsini-meelses 
televestlussaates. Moraalset nördimust ilmutanud Dorenko rõhus laste hea-
olule ja patriotismile, mõneti küll ebasiiralt, kuna ta näitas videot omaenda 
saates. Skuratov võeti viimaks ametist maha, kuid tema lõpliku lahkumiseni 
kulus veel terve aasta. Šveitsi skandaal püüti võimalikult ära summutada 
ning sellega seotud väiksemad tegelased võeti USA-s vastutusele.

1999. aasta suvel vallandas Jeltsin oma tolleaegse peaministri Sergei 
Stepašini ja määras peaministri kohusetäitjaks Putini, koos lisatingimusega, 
et tema saab Jeltsini järel presidendiks. Samal päeval vormistas Putin kan-
dideerimiseks vajalikud dokumendid. 31. detsembril 1999 läks Jeltsin erru 
ja riigipeaks sai Putin. See oli hämmastav sööst võimutippu. Putin jätkas 
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valijaskonna võlumist fotosessioonide ja muude mainekujundus vahenditega. 
Oma ülikiirest ja mõneti küsitavast tõusust hoolimata oli ta pärast Jeltsinit 
teretulnud vaheldus – sportlik, pädev ja tõsine. Vene meedia täitus tema foto-
dega: Putin džuudomatil, Putin kalastamas, hästiistuvas rätsepa ülikonnas 
Putin koosolekul.

Jeltsini erruminek, seksivideo ja Putini presidendiametisse tõusmisega 
kaasnenud kriisid põhjustasid jätkuvalt palju kuulujutte. Hiljem räägiti, et 
keegi väga Putiniga sarnanev mees tõi isiklikult videolindi telejaama. Teo-
reetikud arutlesid, et ilma Skuratovit võimupositsioonilt kõrvaldanud seksi-
videota oleks Jeltsin oma karjääri lõpetanud häbistatuna, võib-olla koguni 
vanglas, ja Putin poleks saanud võimule tulla.

Järgnenud aastatel toimus üks seksiskandaal teise järel, ning millegi-
pärast suutsid need nii Venemaal kui ka Läänes uudispealkirjadesse jõudes 
alati üllatada. USA 2016. aasta presidendivalimiste lähenedes liikusid kuul-
dused seksivideost, millel figureerib toonane kandidaat Donald Trump. 
Endise MI6-e* Venemaa osakonna juhi Christopher Steele’i koostatud toi-
miku kokkupanemine sai alguse Trumpi poliitilise rivaali tellimusest opo-
nenti mustavat materjali koguda ja see jõudis hiljem suurelt uudistesse. Suur 
osa neist materjalidest osutus hiljem tõeseks, kuid kurikuulus videolint jäi 
vaid oletuste tasandile.**

Varem üksnes Venemaa külma sõja aegsesse spionaažileksikoni kuu-
lunud sõna kompromat (lühend väljendist „kompromiteerivad materjalid”) 
ehk lühemalt kompra jõudis lääneriikide ajakirjanike, blogijate ja Twitteri 
sõnakasutusse. Nii Lääne diplomaadid, ärimehed kui ka poliitikud on olnud 
Venemaa võrgutamisaktsioonide sihtmärgid, mille eesmärk on koguda 
kompra’t šantažeerimiseks ja skandaalide tekitamiseks. Venemaa kasutas 
neid meetodeid nii laialdaselt, et paljud hakkasid neid pidama spetsiifiliselt 
venepäraseks taktikaks. See arvamus on aga täiesti ekslik.

* Suurbritannia välisluureteenistus. – Toim.
** Tegelikult osutusid Steele’i toimikuna tuntuks saanud 35-leheküljelise dokumendi väited pea täielikult 
valeks. – Toim.
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Spionaaži valdkonnas on läbi aegade olnud võimsaks relvaks seks. 
Armulõksude kasutamine pole mitte üksnes ajale vastu pidanud, vaid nende 
keskset tähtsust luureoperatsioonides on täheldatud kõikjal läbi ajaloo ja 
mütoloogia ning kujutatud rahvakultuuri kirevates meelelahutusvormides. 
Vana Testament pakub vist kõige paremini tuntud Simsoni ja Delila lugu, 
ning üks varane näide on toodud Mesopotaamia eeposes „Gilgameš” (u 2100 
eKr). Ning muidugi figureerivad spioonilugudes massiliselt kaheldava lojaal-
susega saatuslikud naised: Gerda Mauruse mängitud Sonja Baranikowast 
Fritz Lange 1928. aasta klassikalises filmis „Spioonid” kuni Bondi-tüdruku-
teni ja sealt edasi.

Spionaažimaailma tegelikkuses on võrgutamisoperatsioone kasutanud 
praktiliselt kõik kaasaja luureteenistused, kes enamjaolt küll eitavad, et nad 
oleksid kunagi armulõksude ja nende kaudu manipuleerimisega tegelenud. 
Seksil on spionaažimaailmas sama kindel koht nagu väikelinnas tegutseval 
bordellil, mille olemasolu kodanikud kategooriliselt eitavad, aga mille äri 
ikkagi laupäevaõhtuti õitseb. Organisatsioonid, mis vaid vastumeelselt tun-
nistavad luuresatelliitide, salajaste maksete ja pealtkuulamisseadmete kasu-
tamist, käituvad väga pepsilt, kui jutuks tuleb üks nende valdkonna vanimaid 
ja väidetavalt kõige tulemuslikumaid taktikaid.

Massikultuur selliseid piiranguid ei tunnista. Armulõksud on juba 
ammugi tavaline teema spioonilugudes ja -filmides, pakkudes meeldivat 
närvikõdi seal, kus muidu oleksid vaid talumatult sünged lood äraandlik-
kusest, riigireetmistest ja hästi lavastatud autodega tagaajamistest. Ning pea 
kõigile tuntud seks, armastus, himu ja võrgutamine loovad tuttavliku moti-
vatsiooni, mille najal sündmuste keeris ekraanil kiiresti edasi kulgeb.

***
Tuleb selgelt välja öelda, et võrgutamisega on tegelenud vaid väga väike 
osa spionaažiga hõivatud naistest. Mata Hari kaasaegne briti halastajaõde 
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Edith Louisa Cavell oli oma salajases tegevuses temast märksa edukam 
ilma seksi abita. Sajad sõdurid võlgnevad oma elu Cavelli kangelaslikele 
pingutustele turvamajade ja Belgiast Hollandisse viivate turvaliste mars-
ruutide leidmisel. Temaga sarnaselt juhtis Belgia halastajaõde Andrée de 
Jongh Teise maailmasõja ajal Euroopa üht ulatuslikumat pagemisvõrgus-
tikku (Réseau Comète) Komeet. Selles osales ligikaudu 3000 tsiviilisikut 
ja see aitas tuhandel inimesel, peamiselt alla tulistatud Briti ja Ameerika 
lenduritel okupeeritud Prantsusmaalt ja Belgiast põgeneda. 
Ameerika kodusõja ajal Uniooni heaks spioneerinud arst dr Mary Walker 
on ainuke naine, kellele on antud Aumedal (mida aetakse tihtipeale segi 
Kongressi Aumedaliga). Kui Konföderatsiooni väed olid ta kinni võtnud, 
veeti teda läbi nende Virginia osariigis asunud pealinna Richmondi – 
vaate pilt meelitas kokku suure rahvahulga. Ta kandis meesterõivaid ja 
olevat skandaalsel moel istunud hobuse seljas mehe kombel kaksiratsa, 
ning teda halvustati selle eest, et ta tegi traditsiooniliselt meeste pärisosaks 
olnud arstitööd. „See vaatepilt, millise võis sünnitada vaid kõlvatu ja alla-
käinud jänkirahvas, oli meile kõigile naljakas ja nördimapanev,” kirjutas 
Konföderatsiooni kapten Benedict J. Semmes. „[Naine] kandis föderaal-
vägede arsti täielikku univormi. Ta ei näinud hea välja, ja keele poolest ei 
jäänud ta alla tervele rügemendile meestele.” Konföderaadid halvustasid 
küll naisarsti, kuid samal ajal oli spioonitöö täiesti sobiv ettevõtmine õige-
tele lõunaosariikide iludustele, kes kandsid korsettidega krinoliinseelikuid 
ja tundsid peeni kombeid. Sellised olid näiteks kuulsad spioonid Belle 
Boyd, Antonia Ford ja Rose O’Neal Greenhow. Üks suur erand oli siin 
Lääne-Virginiast pärit Nancy Hart Douglas, kes olevat „lasknud ja rat-
sutanud sama hästi nagu mees”. Ta tegutses sõja haripunktis Moccasin 
Rangersi sissisalga skaudi ja luurajana ja maskeerus salaülesandeid täites 
tihtipeale talutüdrukuks.

***
On tähelepanuväärne, et juba Briti ja Ameerika luureametite algusaegadel 
täitsid naised neis nii sõja- kui ka rahuajal mitmesuguseid tähtsaid üles-
andeid, seda nii välitöödel kui ka peakorterites. MI5* luurejuht Maxwell 

* Suurbritannia vastuluureteenistus. – Toim.
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King kasutas juba varakult naisi luureülesannete täitmisel. Üks neist oli 
Olga Gray (Miss X), kes tegutses 1930-ndatel salaagendina Suurbritannia 
Kommunistlikus Parteis ja paljastas Woolwichi spioonide rühmituse. „Ta 
oli saavutanud selle kadestusväärse seisundi, kus agendist saab nii-öelda 
mööbli tükk; see tähendab, kui kontorisse siseneja ei märka, kas agent on 
seal või mitte,” kirjutas Knight hiljem. See luurejuht kasutas Teise maailma-
sõja ajal naisi mitmesugustel luureoperatsioonidel, kus nad aitasid sama 
edukalt Saksa spioone avastada. 

Veel tasub rääkida Ameerika esimesest krüptograafia kursusest tsiviil-
isikutele, mida alates 1940. aastast andis New Yorgis Hunter College’is 
kuulus arhitekt Rosario Candela. Teda tuntakse kõige rohkem mõningate 
Manhattani kõige ihaldatumate ja kallimate eluhoonete arhitektina, kuid 
Candela oli ka kirglik amatöörkrüptograaf ja kirjutas sel teemal raamatuid. 
Kui New York Times temalt küsis, kas naised on head krüptograafid, vastas 
ta: „Andekad naised on sama head krüptograafid nagu mehed ... Tegelikult 
on mõned kõige edukamad krüptograafid olnud naised.”

Candelal oli õigus. N-ö Ameerika Bletchley Parkis*, Washingtoni lähe-
duses asuvas Arlington Halli kampuses töötas koodimurdjatena sadu naisi, 
kellest mõned olid õppinud Candela juures. Ning üks Ameerika parimaid 
Teise maailmasõja aegseid koodimurdjaid oli Elizebeth (sic) Friedman. Ta 
alustas keeluseaduse ajal USA rannavalves, kus tegeles salaviinavedajate koo-
dide lahtimuukimisega, tihtipeale koos oma abikaasa Williamiga. Hiljem 
aitas ta lahti murda Saksamaa ja Jaapani diplomaatide ja spioonide koode.

Naiste tulek spionaažimaailma ei meeldinud siiski kõigile. Briti luures 
aastakümneid suurt rolli mänginud Salaluureteenistuse (Secret Intelligence 
Service, SIS) töötaja Claude Dansey ei pidanud nende kasutamist spionaaži-
tegevuses õigeks. „Mulle ei meeldi, et mõnda teie organisatsiooni juhib naine,” 
olevat ta 1941. aastal öelnud, kui sai teada, et üks värbaja Prantsusmaal oli 
naine. „Neid ei saa lihtsalt usaldada ... Seksil ei või lasta meie tööd segada.”

Mõned ameeriklased olid veelgi resoluutsemad. Teise maailmasõja ajal 
Washingtoni Times Heraldi seltskonnaveergudel kirjutanud ajakirjaniku 

* Suurbritannia Bletchley Parki mõisas tegutses Teise maailmasõja ajal Valitsuse Koodide ja Šifrite Kool 
(Government Code & Cipher School), mille koodimurdjad olid edukad sakslaste sõnumite dešifreerijad.  
– Toim.


