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EESÕNA

HOIATUSEKS

Pidime pikalt ja põhjalikult järele mõtlema enne, kui 

„Vladimir Putin õpetab elama”-maailma valla päästsime. 

Võimalikud riskid on suured. Kujutlege maailma täis 

mini-Volodjasid, kes on sellest raamatust õpitud nippe ja 

taktikaid täis pumbatud. Sinu töökaaslased. Sinu vanaema. 

See naeratav naisterahvas, kes jõusaalis su kaarti kontrollib. 

Kõigi vandenõuks on hakata sind ja üksteist valitsema ja 

haarata kontroll oma väikese maailmanurgakese üle. 

Vastutust nii õudse stsenaariumi eest ei soovi keegi 

oma südametunnistusele. 

Teisest küljest on enamus inimesi kindlasti liiga saa-

matud, õnnetud ja sihikindlusetud, et täielikuks Putiniks 

hakata. Meiesugused ei suuda kahtekümmet minutitki 

ette planeerida, mis siis veel rääkida külmkapis kodukoo-

tud Novitšoki arendamisele mõtlemisest.1 Kas me ei võiks 

Venemaa valitseja strateegilisest mõtlemisest ja juhtimis-

oskustest pisutki kasu lõigata ilma, et muutuksime oma 

kogukonnale ohtlikuks? 

Lõpuks otsustasime selle asemel, et raamat lihtsalt välja 

anda ja hukatusse langeda, delegeerida selle dilemma 

sulle, lugeja. 



10

Kui tundub, et sinus (või inimeses, kellele sa selle raa-

matu ostad) võiks olla Putini algeid – võibolla on ta ise-

loom juba halastamatu või on tal harjumus sinu kassi 

natsionalismile õhutada – siis palume sul see raamat käest 

panna. Oma sisemisele Volodjale veelgi suurema mõju-

võimu andmine on lihtsalt liiga ohtlik. 

Aga kui sa oled kahjutu hani, kellel puudub igasugune 

Venemaa valitseja vääriline kavalus ja tahtejõud, ei tohiks 

edasi lugemine mingit ohtu kujutada. Tegelikult võib 

Putini eeskuju olla just see, mida vajad, et end kokku 

võtta, enam mitte lasta end teistel ära kasutada ja kordki 

elus mõnda pikaajalist eesmärki järgida. 

Kui sa pole aga ikka veel kindel, kas jätkata on ohutu, 

peaks järgnev lühike test aitama sul otsust langetada.

Kui Putin sa oled?

K1. Mis on su lemmikmäng? 

A. Kabe 

B. Male 

C. Viiedimensiooniline pokker, kus kaarte asendavad 

inimesed ja panuseid tehakse rahvaste saatuse peale

K2. Kas sa oled üürnik või koduomanik? 

A. Üürnik 

B. Koduomanik

C. Võtsin enda omandusse osa kellegi majast, aga jätame 

selle teema praegu kõrvale 
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K3. Sõber räägib sulle saladuse. Mida sa teed? 

A.  Hoian saladust, nagu ma talle lubasin 

B. Lobisen edasi 

C. Pistan värske materjali oma saladustemappi seniks, 

kuni see osutub kasulikumaks kui mu sõber

K4. Kuidas sa end vormis hoiad?

A. Mul on telefonis tantsuäpp, aga reklaamid on jube tüütud

B. Jooksen

C. Mu trennipartner tõmbab selga karukostüümi ja me 

maadleme iga päev kolm tundi 

K5. Su Ameerika sõbrad tahavad minna pitsat sööma, aga 

sul on Hiina toidu isu. Mida sa teed? 

A. Pitsakoht sobib küll, mina võin ju salati tellida 

B. Lepite kokku, et sööte eraldi ja saate hiljem dringiks 

kokku 

C. Panete nende Facebooki uudistevoogu reklaamid, kus 

Hillary Clinton ja musklis saatan üksteisele keelt 

kurku ajavad ja pildi alla on kirjutatud „Pitsa on 

sarvekandjatele” 

K6. Oled esimest päeva uues töökohas. Kas sa: 

A. Sulandud massi ja püüad endale mitte tähelepanu 

tõmmata 

B. Oled professionaalne ja ennast kehtestav; nad ei pal-

ganud mind kõrvalseisjaks 

C. Avaldad muljet, tormates dromedaril (või mõnel muul 

parasjagu saadaoleval suurel imetajal) poolpaljalt 

sisse, vibupüss õlal



Enamik vastuseid on A-d: Sinus on 0 protsenti Putinit 

ja sa võid edasi lugeda ilma maailmale ohtu tekitamata. 

Sinust võib Putini eeskuju järgides isegi dünaamilisem 

isiksus kujuneda. 

Enamik vastuseid on B-d: Paistad olevat üsna tasakaa-

lukas inimene, kuid sinus on kübeke Putinit. Jätka ette-

vaatlikult  – ja lõpeta kohe, kui märkad end oma sõrmi 

kokku põimimas ja rohkem kui viisteist minutit päevas 

sisemuses intriige sepitsemas. 

Enamik vastuseid on C-d: Sinus on juba Putini alge. 

Meie sind peatada ei suuda  – võibolla ei suuda seda 

keegi  – kuid maailma tuleviku nimel anume, et sa selle 

raamatu ilma edasi lugemata taaskasutuskasti 

paneksid. 

Kui oled otsustanud edasi lugeda, siis arvesta, et olene-

mata sinu testi tulemusest ei saa autor ega kirjastaja võtta 

endale vastutust häkitud valimiste, võõrastesse riikidesse 

sissetungimise, demokraatia tagasilöökide või tuuma-

konfliktide eest, mis selle raamatu tagajärjel esineda 

võivad.



KUIDAS VÕITA SÕPRU 

JA MÕJUTADA VALIMISI



„Heliztab zeksikas prantzlanna, et küzida,  

kas te zoovikzite minuga afääri aluztada.”
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KORRALDA LOJAALSUSE TESTE

Putin, kes määratleb end ise „inimsuhete spetsialistina”, 

paneb oma siseringi kuulujaid pidevalt proovile. Sama 

taktikat kasutas ta isegi oma endise naise Ljudmila peal. 

„Vladimir Vladimirovitš on mind kogu meie kooselu 

vältel proovile pannud,” meenutab naine. „Mul on alati 

olnud tunne, et ta jälgib mind. Tundus, nagu ootaks ta, 

kas ma langetan õigeid otsuseid, kas ma läbin järgmise 

testi.”2 

Naine arvas isegi, et tema toonane poiss-sõber pani ta 

proovile kena vuntse armastava kosilasega, kes ilmus 

teadmata kust ning anus tema telefoninumbrit ja kohtin-

gut (Putinile oleks oma KGB võimaluste juures olnud 

lihtne midagi sellist korraldada). 

Ole rohkem Volodja moodi

Panemaks töökaaslase lojaalsust proovile Putini stiilis, 

katseta järgmist: kutsu ta lõunale päeval, mil tead väga 

hästi, et tal on uue tööletulnuga kokku lepitud 

salatisöömine. Naine peaks viimasele kas sootuks ära 

ütlema või vähemalt sind kaasa kutsuma. Kui ta seda ei 

tee, on sul tegemist reeturiga. Muuda esimesel võimalusel 

ära tema ekraanisäästja, et ta leiaks oma laua juurde 

naastes ekraanilt kurjakuulutavalt hüplemas sõna 

JUUDAS.


