
• От 2014 г. Русия разгръща широка, агресивна 
и многоплатформена кампания чрез своята 
армия и заплахи за прибягване до военна 
сила като инструменти на принудителна 
дипломация, с цел да разделя, обърква и 
възпира Европа, противопостави на тези 
действия в съседни държави.

• Основните елементи - заплахи за евентуални 
в о е н н и  д е й с т в и я ,  в о е н н и  у ч е н и я , 
демонстративно симулиращи подобни 
операции, разполагане на бойни единици, 
изпращащи политически послания, и 
приближаване и проникване в европейско 
въздушно пространство, води и територия.

• Маньоврите въздействат различно, понякога с 
обратен ефект; това зависи от координирането 
им с други средства на дипломация. Въпреки 
това, отслабват единството на НАТО и ЕС.

• Дипломацията "хеви метъл" вероятно 
ще продължава в обозримо бъдеще. ЕС и 
страните-членки трябва изострят усета си 
спрямо действителните и политическите 
ходове и да демонстрират убедително 
единство и многофункционален капацитет 
при необходимост от реакция.
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Балистични ракети и авангардни системи земя-
въздух се придвижват за разполагане в Калининград, 
придружени от изрични предупреждения, че страните, 
възнамеряващи да се присъединят към НАТО или да 
си инсталират противоракетни съоръжения, трябва 
да се смятат за потенциални мишени. Военноморски 
флотилии обикалят сирийските брегове по съображения, 
свързани не чак толкова с продължаващия там военен 
конфликт, а много повече с това да се направи не 
особено деликатен намек, че НАТО не трябва да гледа на 
Средиземноморието като на свой гьол. Бомбардировачи 
летят по ръба на европейското въздушно пространство 
и дори навлизат в него. С все по-нарастваща готовност 
Кремъл открито заплашва с военни последици, дори с 
термоядрени такива, като съответно на това разиграва и 
настъпателни операции под формата на военни учения. 
Времената са некомфортни за Европа.1 

Лесно би било да се представят тези действия като маневри 
на агресор, подготвящ терена за нападение, особено като се 
има предвид продължаващата необявена война в Украйна. 
Но Русия не разполага с капацитет, а и с причини да започне 
офанзива в Европа. Вместо това, най-добре е да ги приемем 
като примери за определено самоутвърдителна и агресивна 
политическа стратегия, като форма на принудителна 
дипломация, която има за цел да наложи определени 
действия и да възпрепятства други.

Точно както Русия подменя положителната “мека 
сила” с дезинформация, а конвенционалната военна 

1  Благодаря на Никълъс Сафари за помощта, която ми оказа при провеждането на 
този анализ.

ХЕВИМЕТЪЛ ДИПЛОМАЦИЯ:  

Марк Галеоти

КАК РУСИЯ ИЗПОЛЗВА ПОЛИТИЧЕСКИ СВОЯТА 
ВОЕННА СИЛА В ЕВРОПА СЛЕД 2014 Г.
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мощ с “хибридна война”,2 тази разчитаща на заплахи 
“хевиметъл дипломация” служи да компенсира явната 
слабост на руската дипломация от 2014 г. насам, 
когато падането на режима на Янукович в Украйна 
и анексирането на Крим доведоха до драматично 
влошаване на отношенията със Запада и новопоявила се 
готовност на Москва да надхвърля обичайните рамки на 
дипломатическите отношения. Резултатите са смесени, 
но при положение че Москва едва ли ще промени своите 
стремежи или капацитет в най-близко бъдеще, този 
подход вероятно ще се запази.

Защо прави така Москва?

“ Т р я б в а  д а  о с ъ з н а е т е ,  ч е  а к о  в о е н н а 
инфраструктура се премести в близост до руските 
граници, ние естествено ще предприемем 
необходимите военнотехнически мерки. Нищо 
лично, това е просто бизнес.”3 

Руският външен министър Сергей Лавров, май 2016

Разковничето за разбиране на често провокативните 
методи на Русия е да се осъзнае както зейналата 
пропаст между амбициите на Кремъл и обективните 
му възможности, така и разбиранията му, не съвсем 
неоснователни, относно слабите места на Запада. 
Видяно през призмата на руския опит по време на 
Съветския съюз и след него, както и на много по-
своеобразното руско мислене за политическата и 
информационна война, онова, което на Запад може да 
прилича на извратен и опасен авантюризъм, се оказва 
логичен, дори неизбежен, избор за Москва.

По думите на един служител от руското министерство на 
външните работи “ако се ограничим до дипломатическия 
модел на Запада, ние ги оставяме да определят играта 
и отборите.”4 Руснаците не само смятат, че е особено 
важно да отстояват своя статут на велика сила, те също 
така се изживяват като подложени на активните усилия 
на Запада, особено след 2014 г., да ги маргинализира 
на световната сцена и да подкопае техните социални, 
икономически и политически институции у дома. Ако 
обичайните инструменти на дипломацията, от меката 
сила до икономическите мускули, отсъстват или са 
неадекватни, целта е вместо това Русия да “определя 
играта”, където нейните преимущества ще имат своята 
тежест – в някаква степен военната сила, но най-вече 
решимостта да я използва.

Остава да се види как точно влизането на Доналд 
Тръмп в Белия дом ще промени това положение (ако 
изобщо). Всъщност, руснаците изглеждат дълбоко 
разделени и несигурни относно това какво да очакват 
от новия президент, раздвоени, от една страна, между 
надеждата той да се окаже по-малко заинтересуван от 
2  Марк Галеоти, "Hybrid war или гибридная война: за правилното разбиране на 
руското нелинейно военно предизвикателство" (Маяк, 2016 г.).
3  Михаел Винярски, "Ако Швеция се присъедини към НАТО, ние ще вземем 
необходимите мерки," Daily-News, 28 Април 2016 г., на адрес: http://fokus.dn.se/
lavrov.
4  Разговор, Москва, февруари, 2016.

европейските ангажименти на Америка и подкрепата 
за съществуващите съюзи и международни норми и, 
от друга, страхът, че може да се окаже по-войнствен 
и непредсказуем враг, ако бъде провокиран. Но при 
липсата на ясни ориентири Москва изглежда ще запази 
сегашните си нагласи.

В крайна сметка, “хевиметъл дипломацията” не е 
само импровизиран отговор поради липса на други 
възможности. Съществува действително убеждение, 
поне сред някои хора от кръга на Владимир Путин, 
че Европейският съюз е толкова дълбоко разединен, 
че може да бъде разпарчетосан с адекватно упражнен 
натиск, като това ще създаде далеч по-благоприятна 
геополитическа среда за една сила, предпочитаща 
двустранните пред многостранните отношения.

По принцип, руското мислене относно използването 
на армията за политически цели се различава от това 
на Запада както в детайлите, така и в доктрината. За 
Москва, “информационната война” е далеч по-широко 
понятие, обхващащо всичко от кибер-операциите, 
през пропагандата и свободните тълкувания, до 
дипломацията и принудителната дипломация. С 
други думи, всеки акт или инструмент, който носи 
информационна тежест и може да се използва за 
принуда или възпиране, се разглежда като част от една 
и съща дисциплина.5 При това положение е неизбежно 
там да се проявява не само много по-остро чувство за 
политическия смисъл на различни актове, но и по-
силно изкушение да се търси политическо въздействие 
на неща, които на Запад биха изглеждали като съвсем 
несвързани с политиката дейности. Това е съчетано 
с една анализирана по-долу политическа система, 
която определено улеснява Кремъл в използването на 
недипломатични средства за дипломатически цели и в 
разиграването на политически драми по най-различни 
сцени и медии.

Това не е непременно идентично с начина, по който 
Русия използва политически операции, за да подготви 
почвата за военни действия в контекста на онова, което 
на Запад се описва като тактика на “хибридна война” в 
Украйна. Но то произхожда от един и същи източник – 
идеологическия ангажимент да се утвърждава статута 
на Русия като велика сила на всяка цена, а също и 
вярата, че в крайна сметка всяко средство може да се 
използва за политически цели.

5  Има богат корпус на руска стратегическа мисъл по този въпрос. Виж, например, 
Сергей Модестов, "Стратегическото разведряване на театъра на информационното 
противоборство", Вестник на Академията за военни науки 26, 1 (2009).

http://fokus.dn.se/lavrov
http://fokus.dn.se/lavrov
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Четирите императива на Москва

“Съвместните усилия се възпрепятстват от 
изкуствени ограничения, като например отказът 
на НАТО и ЕС от пълно сътрудничество с Русия, 
обрисуването й като враг и разполагането на 
въоръжение с цел втвърдяване на разделителните 
линии в Европа, които Западът бе обещал да 
елиминира. Оказва се, че старите инстинкти 
умират трудно.”6

Руският външен министър Сергей Лавров, 2016 

Стратегическите цели, които стоят зад тази “хевиметъл 
дипломация” в общи линии могат да бъдат разпределени 
в четири големи императива, основани на убеждението, 
че Западът се стреми активно да възпрепятства и 
подкопава Москва, и по-специално нейните опити 
(които тя счита за оправдани) да осигури своя сфера на 
влияние в постсъветска Евразия.

6  Реч по време на министерската дискусия на Конференцията по сигурността в 
Мюнхен, Февруари 2016.

Разделяй

Ако са вътрешно единни, ЕС и НАТО, дори отделно 
взети, са значително по-силни политико-икономически 
и военни структури от Русия, поради което Москва се 
опитва да изостри разцепленията в тях, не на последно 
място между Европа и Съединените щати в НАТО. 
Очевидният дискомфорт, който други лидери извън САЩ 
в НАТО изпитваха при мисълта да подкрепят Анкара 
срещу Москва след свалянето на руския бомбардировач 
през 2015 г., например, със сигурност е допринесъл за 
сближаването на Реджеп Тайип Ердоган с Путин. 

Военните средства се използват, чрез натовските 
договорености за споделяне на тежестта, за оказване 
на натиск върху страните, които са по-малко 
заинтересовани от твърд отговор по източния фланг 
на Европа. В допълнение към по-широките мерки, 
внасянето на разцепление вътре в самите страни също 
е важна цел, а това предполага подпомагането на 
екстремистки и популистки сили в тях.
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Отвличай вниманието 

Когато замисля някаква авантюра, Москва се стреми 
да отвлече вниманието на Европа от съответната 
зона. През ноември 2015 г., например, тя неочаквано 
изстреля крилати ракети по сирийски цели (като по 
този начин притесни съюзника си Иран и той затвори 
въздушното си пространство за по-нататъшен руски 
обстрел) вероятно отчасти за да отвлече вниманието 
от интензифицирането на военните действия в Донбас, 
при които бе използвано тежко въоръжение, което 
трябваше да бъде изтеглено от контактната зона. Като се 
имат предвид неизбежните опасения относно военните 
ходове, те стават особено ефективни инструменти на 
дипломатическата ловкост.

Обезсърчавай

Грубо казано, предназначението на “хевиметъл 
дипломацията” е да изнерви аудиторията, да внуши 
на обществото и дори на някои политици, че рискът от 
война е толкова голям, че някакъв вид разбирателство 
с Москва (каквото и последствия да има това за 
останалите) е най-добрата и дори единствената 
възможност. Това е особено ефективно като възпиращ 
инструмент за предотвратяването на ходове като 
присъединяването на Швеция и Финландия към 
НАТО или укрепването на европейските отбранителни 
средства. Пример в това отношение са твърденията 
на германския външен министър Франк-Валтер 
Щайнмайер след водените от САЩ многонационални 
учения “Анаконда 16”, които имаха решаващо значение 
за гарантиране сигурността на Полша, че ученията 
щeли да “възпламенят ситуацията допълнително 
чрез дрънкане на оръжия и военни заплахи”.7 Те бяха 
нашироко подети не само от руската преса, но също 
така и от чуждоезичните медии на руската държава в 
опит да се повлияе на общественото мнение в Европа.

Доминирай

Макар и да няма доказателства, че Москва има 
някакви допълнителни териториални амбиции, тя 
е обладана от ентусиазма на 19-ти век да придобива 
сфери на влияние. Нейната основна цел е да утвърди 
своята власт над това, което приема за свой естествен 
“заден двор” в лицето на постсъветските държави (с 
изключение на балтийските). Но това не означава, че 
ако се появи възможност да придобие каквото и да е 
допълнително влияние и по-надалеч, тя няма с радост 
да се възползва от нея.

Особено важно е да се каже, обаче, че макар и много 
от елементите в политическата кампания на Москва 
срещу Европа – дезинформацията, операциите 
на разузнаването,  отглеждането на “полезни 
идиоти” – често са продукт на индивидуална и 

7  "Германският министър отправя предупреждение към НАТО относно 
"войнственото му поведение", Би Би Си, 18 юни 2016 г., на адрес: http://www.bbc.
co.uk/news/world-europe-36566422.

институционална инициатива, предприемчиво 
използваща възможностите за действие съобразно с 
общите желания на Кремъл, това рядко се отнася до 
“хевиметъл дипломацията”. Отвъд бомбастичните 
заплахи от коментатори и парламентаристи, тя включва 
не само стратегически решения, но и координирани 
такива, свързани с държавно контролираните медии, 
министерството на външните работи и министерството 
на отбраната. Това е още по-валидно, когато не става 
въпрос само за словесни актове, а за военни мисии и 
бюджетни пера. В “хевиметъл дипломацията”, за разлика 
от по-широката политическа кампания, координацията 
изглежда се осъществява от администрацията на 
президента и секретариата на Съвета за сигурност.8 

Заплахи и слухове за война

“Защо реагираме толкова емоционално спрямо 
разширяването на НАТО? Ние сме загрижени от 
решенията на НАТО... Какво да правим? Трябва, 
следователно, да предприемаме контрамерки, 
което означава да насочваме нашите ракетни 
системи към съоръженията, които, по наше мнение, 
започват да представляват заплаха за нас.”9 

Владимир Путин, ноември 2016

За страна, официално ангажирана с постигането на 
глобално разбирателство, Русия използва езика на 
военната заплаха с поразителна честота. Ту с прямота, 
граничеща с бруталност, ту елегантно завоалирано, 
Москва не се свени да отпраща предупреждения за 
тежки военни последици чрез правителствени фигури, 
парламентаристи или други авторитетни гласове, 
считани за говорители на Кремъл.

Така например, страните, възнамеряващи да станат 
членки на НАТО или да разположат елементи на 
неговата противоракетна система, систематично биват 
заплашвани, че ще станат мишени. През 2015 г. Дания и 
Норвегия бяха изправени пред серия от явни и косвени 
заплахи. Първият вицепремиер Дмитрий Рогозин 
отправи следното предупреждение:

“Политиците в Полша и скандинавските страни трябва 
да помислят много внимателно за решенията, които 
вземат по отношение на ръководения от Вашингтон 
проект за противоракетна отбрана на НАТО. 
Безотговорните решения неизбежно ще доведат до 
ескалация на военните заплахи в Европа, на които Русия 
ще трябва да реагира по военен път.”10 
Посланикът на Русия в Копенхаген Михаил Ванин се 
изрази още по-безцеремонно:
8  Това бе потвърдено от няколко руски официални лица, включително и един бивш 
служител на президентската администрация, в Москва по време на разговорите през 
януари и март 2016 г.
9  "Новите руски ракети в Калининград са отговор на американския щит, твърди 
руски депутат", Ройтерс, 21-ви ноември 2016 г., на адрес: http://uk.reuters.com/
article/uk-russia-missileskaliningrad-idUKKBN13G0VR.
10  Gerard O'Dwyer, “Norway's NATO Missile Defense Aid Irks Russia”, Defense News, 
17 June 2015, на адрес http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/ 
budget/2015/06/17/norway-missile-defense-budget-nato-russia-high-north-2-relations-
cooperation/71021708.

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-36566422
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-36566422
http://uk.reuters.com/article/uk-russia-missileskaliningrad-idUKKBN13G0VR
http://uk.reuters.com/article/uk-russia-missileskaliningrad-idUKKBN13G0VR
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/ budget/2015/06/17/norway-missile-defense-budget-nato-russia-high-north-2-relations-cooperation/71021708
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/ budget/2015/06/17/norway-missile-defense-budget-nato-russia-high-north-2-relations-cooperation/71021708
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/ budget/2015/06/17/norway-missile-defense-budget-nato-russia-high-north-2-relations-cooperation/71021708
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“Дания ще представлява част от заплахата срещу Русия. 
Тя ще бъде по-малко миролюбива и отношенията й с 
Русия ще пострадат. Решението, разбира се, си е ваше 
– аз просто искам да ви напомня, че вашите финанси и 
сигурност ще бъдат накърнени”.11 

Последните дебати в Швеция и Финландия доведоха до 
още по-голяма дълбочина и плътност на агресивната 
реторика, като и двете страни биваха предупреждавани, 
че подобни действия биха ги превърнали в мишени на 
руски ответен удар. Посланикът в Стокхолм Виктор 
Татаринцев многозначително отбеляза, че докато в 
момента “Швеция не е мишена за нашите въоръжени 
сили”, то ако страната стане член на НАТО, “ще има 
последствия” и “страната, която се присъединява към 
НАТО, трябва да бъде наясно с рисковете, на които се 
излага”.12 В същия дух, въпрос зададе и самият Путин: 
“Смятате ли, че ние ще продължим да действаме по 
същия начин”, ако Финландия се включи в НАТО? 
Отбелязвайки, че руските войски са били изтеглени 
от общата граница, той добави: “Смятате ли, че те ще 
останат там, където са?”13 

В същия тон, решенията на Румъния и Полша за 
разполагане на съоръжения, свързани с европейския 
ракетен щит, предизвикаха изричното предупреждение, 
че ще “разберат какво означава да бъдеш на мушка.”14 
Подобен език надхвърля обичайната дипломатическа 
лексика, но това му е предназначението: да шокира 
и сплашва. Но от определен момент нататък той 
рискува да се превърне в шаблон. Като се изрази един 
западен посланик, “след като сте прекарали една 
година в работа с руснаците, осъзнавате, че повече 
лаят, отколкото хапят”.15 За да се запази силата на 
въздействието, е необходимо да се прибегне до своего 
рода “състезание по реторика”, като за целта Москва 
често търси алтернативни гласове. Парламентаристи, 
познати като близки до Кремъл медийни коментатори, 
авторитетни анализатори и учени поемат ролята на 
импровизирани плашила.

Голямото достойнство на тези резервни вестители 
на гибелта е, че те не само имат по-голяма свобода 
да се изразяват с още по-цветиста реторика, но могат 
също така лесно да бъдат опровергани, ако техните 
прояви станат неудобни. Дмитрий Кисельов, водещ 
на седмичното телевизионно новинарско предаване 
“Вести от седмицата” и шеф на медийната мрежа “Русия 
днес”, стана скандално известен с неприкритите си и 
често необуздани атаки срещу Запада и Украйна след 
Майдана и не на последно място с твърденията си за 
организирани от Киев погроми на рускоговорящи лица.
11  В интервю за Jyllands-Posten, 20 март 2015 г., на адрес: http://jyllands-posten. 
dk/indland/ECE7573125/Ruslands-ambassad%C3%B8r-Danske-skibe-kan-blive-
m%C3%A5l-for-russisk-atomangreb.
12  “Rysslands ambassadör: Vi har gjort allt för att starta en dialog”, Dagens Nyheter, 
17 June 2015, на адрес http://www.dn.se/nyheter/sverige/rysslands-ambassador-vi-har-
gjort-allt-for-att-starta-en-dialog.
13  “Putin: Russia to respond if Finland joins NATO”, RT.com, 1 July 2016, на адрес 
https:// www.rt.com/news/349185-putin-nato-dialogue-start.
14  Denis Dyomkin, “Putin says Romania, Poland may now be in Russia's cross-hairs”, 
Reuters, 27 May 2016, на адрес http://www.reuters.com/article/us-russia-europe-shield-
idUSKCN0YI2ER.
15  В разговор, проведен в Прага през ноември 2016 г.

В деня на референдума за анексиране на Крим, проведен 
на 16 март 2014 г., той многозначително предупреди, 
че “Русия е единствената страна в света, способна да 
превърне САЩ в радиоактивна пепел” – рефрен, който 
бива толкова често повтарян, че стана неудобен дори 
за Кремъл. През октомври 2016 г., Путин лично се 
дистанцира от речника на Кисельов, като притворно го 
нарече “вредна реторика – не е нещо, което приемам с 
отворени обятия.”16 

Разбира се, това поставя въпроса как да разберем 
дали някой коментатор наистина говори от името 
на Русия, дали просто изразява личното си мнение 
или, което още повече усложнява нещата, изразява 
възгледи, които според него ще зарадват Кремъл. Но 
това е проблем повече за Запада, отколкото за Русия. 
Непредсказуемостта и всепроникващото усещане на 
постоянна заплаха е основен момент в дипломатическата 
стратегия на Москва и колкото повече недолюбващата 
рисковете Европа изпитва несигурност къде минават 
неприкосновените за Русия граници и какви са руските 
намерения, толкова по-доволен е Кремъл. Този подход 
не винаги е особено въздействащ, особено ако се 
прекалява с него, но пък за сметка на това е евтин, лесно 
опровержим, и също така се съчетава добре с други, по-
силови форми на принудителна дипломация.

Агресивни военни учения

“Нито едно действие в рамките на военната 
подготовка на руската армия, включително 
един очакван тест за оперативност, не нарушава 
международните споразумения и договори... 
Истинската цел на твърденията за руската 
военна заплаха е умишлено създаване на паника 
и поддържане образа на коварен враг, борбата 
с който може да осигури колосални военни 
бюджети.”17

Говорителят на руското министерство на 
отбраната Игор Конашенков 

Като част от амбициозния план на Путин да 
възстанови боеготовността им, руските въоръжени 
сили сега правят учения много по-често, по-мащабно 
и по-сериозно, отколкото когато и да било след 
разпадането на СССР.18  За да бъдат максимално 
полезни, ученията трябва да възпроизвеждат видовете 
операции, които войските вероятно ще извършват 
в реалността – нещо, което всяка армия разбира. 
Това също така означава, че ученията могат да бъдат 
използвани, за да предупреждават и заплашват чрез 
симулирането на атаки или други видове операции 
срещу съседи – с ясното съзнание, че тези съседи ще 

16  “Putin Distances Himself From Remarks by the Kremlin's ‘Chief Propagandist’”, 
Moscow Times, 28 October 2016, на адрес https://themoscowtimes.com/news/putin-
distances-himself-from-remarks-by-kremlin-chief-propagandist-55919.
17  “NATO aims to feed fears by painting Russia as ‘treacherous enemy’ – Russian Defense 
Ministry”, RT.com, 16 June 2016, на адрес https://www.rt.com/news/346865-russia-
nato-unexpected-drills-accusation.
18  Johan Norberg, “Training to fight – Russia’s Major Military Exercises”, 2011–2014 
(FOI, 2015).

http://jyllands-posten. dk/indland/ECE7573125/Ruslands-ambassad%C3%B8r-Danske-skibe-kan-blive-m%C3%A5l-for-russisk-atomangreb
http://jyllands-posten. dk/indland/ECE7573125/Ruslands-ambassad%C3%B8r-Danske-skibe-kan-blive-m%C3%A5l-for-russisk-atomangreb
http://jyllands-posten. dk/indland/ECE7573125/Ruslands-ambassad%C3%B8r-Danske-skibe-kan-blive-m%C3%A5l-for-russisk-atomangreb
http://www.dn.se/nyheter/sverige/rysslands-ambassador-vi-har-gjort-allt-for-att-starta-en-dialog
http://www.dn.se/nyheter/sverige/rysslands-ambassador-vi-har-gjort-allt-for-att-starta-en-dialog
https:// www.rt.com/news/349185-putin-nato-dialogue-start
http://www.reuters.com/article/us-russia-europe-shield-idUSKCN0YI2ER
http://www.reuters.com/article/us-russia-europe-shield-idUSKCN0YI2ER
https://themoscowtimes.com/news/putin-distances-himself-from-remarks-by-kremlin-chief-propagandist-55919
https://themoscowtimes.com/news/putin-distances-himself-from-remarks-by-kremlin-chief-propagandist-55919
https://www.rt.com/news/346865-russia-nato-unexpected-drills-accusation
https://www.rt.com/news/346865-russia-nato-unexpected-drills-accusation
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ги наблюдават внимателно с надежда да разберат 
нещо за намеренията на Кремъл.

Следователно, докато в по-голямата си част руските 
полеви и командно-щабни учения трябва да се приемат 
най-вече като опити за изграждане и поддържане 
на оперативен капацитет, те се използват и във 
второстепенната си роля на “хевиметъл дипломация”. 
Това особено се отнася за случаите, когато те симулират 
операции, предназначени да привлекат вниманието на 
Запада (особено предвид факта, че медиите на Москва 
ще ги отразят с голяма показност, да не би Европа да не 
им обърне достатъчно внимание), но пък са лишени от 
базова военна логика или по друг начин не са в синхрон 
с по-широката подготовка на армията.

Понякога тези учения се отразяват в чуждоезичните 
руски медии, но също така и в домашните медии, за 
които се знае, че се следят от Западните наблюдатели. 
Редовното магазинно предаване в неделя сутрин “Служа 
на Русия” на военния телевизионен канал “Звезда”, 
например, редовно отразява големите военни учения 
и операции, като например изненадващата инспекция 
на ударните ядрени сили в Иркутск през юли 2014 
г., в рамките на която се проведоха симулирани 
разгръщания, представляващи тънко завоалирани 
насочвания по цели на Запада.

И отново, скандинавските държави са особено 
предпочитана мишена. Дори преди развалянето 
на отношенията заради украинската революция и 
анексирането на Крим Москва продължаваше да 
разиграва потенциални конфликти на западния 
фланг. Но докато масираните военни учения “Запад” 
през 2013 г. поне не симулираха ядрени удари, след 
анексирането на Крим и последвалото го влошаване на 
отношенията, Москва интензивно разиграва и такива 
ситуации. Разбира се, руснаците са провеждали ядрени 
учения и преди това (като правят и САЩ, и всички 
ядрени сили), но след 2014 г. фокусът определено се 
измества към Европа.19 Един руски офицер прогнозира, 
че “Запад-2017” може да завърши като “Запад-2009”, 
напомняйки за скандалното учение, което завърши със 
симулиране на ядрен удар срещу Полша.20 

Освен това, внезапните учения, които Русия все по-
често осъществява, макар и безспорно особено 
ценни за анализа на проблемните зони в обучението 
и повишаването на боеспособноста на армията, се 
използват и за тестване и дразнене на съседите по 
начин, напомнящ на студената война. Като се има 
предвид, че те могат и са били използвани като 
параван за настъпателни операции, както стана 
преди анексията на Крим, те неизбежно пораждат 
загриженост в Европа. Това наистина прилича на 
елемент в калкулациите на Кремъл.

19  Jacek Durkalec, “Russia’s evolving nuclear strategy and what it means for Europe”, 
European Council on Foreign Relations, 5 July 2016, на адрес http://www.ecfr.eu/article/
commentary_russias_evolving_nuclear_strategy_and_what_it_means_for_europe.
20  В разговор, проведен в Москва през януари 2016 г.

През март 2016 г., например, 33,000-на руска армия 
симулира настъпателни операции срещу Дания, 
Финландия, Норвегия и Швеция, включващи 
превземане на Оландските острови и островите Готланд 
и Борнхолм. Още по-нагло е учението през юни 2015 г., 
когато руски бомбардировачи симулират ядрена атака 
срещу Борнхолм, която съвпада с ежегодния фестивал 
там, когато на острова се намират 90 000 гости и 
политическо ръководство на Дания.

И Балтийският регион често става сцена на подобни 
операции. Калининград, граничещ с Полша и Литва, 
е зона на редовни внезапни учения, често в синхрон с 
войски в други части на Русия. По същия начин през 
октомври 2016 г. 5000 парашутисти извършват учения в 
Псков, в близост до естонската граница, като 2500 от тях 
симулират бойни скокове. За сравнение, общият брой 
на естонските сухопътни сили е около 6400 души.

Тези инструменти на “хевиметъл дипломацията” имат 
няколко достойнства. Те са с двойна употреба: освен че 
упражняват натиск върху Европа, те са ценни и сами 
по себе си, тъй като създават възможност за обучение. 
Могат да имат принудително измерение често с малко 
допълнителни разходи, особено ако са виртуални 
командно-щабни, а не физически учения. Те също така 
лесно се отричат: Москва винаги твърди, че са чисто 
отбранителни. Освен това лесно се контролират: рискът 
военната игра да стане война е минимален.

Разполагането на военни съоръжения 
като символика

“Не става въпрос за постигане на някакви цели 
на външната политика, за задоволяване на 
амбициите, както нашите западни партньори 
редовно ни обвиняват. Става въпрос само за 
националния интерес на Руската федерация.”21

Сергей Иванов, тогава началник на президентската 
администрация, относно разполагането на руски 
войски в Сирия, 2015 

След години на заплахи и предупреждения, както 
и временно разполагане на ракети за “обучения”, 
през ноември 2016 г. Москва не само потвърди, че 
ще разположи ракети “Искандер-М” (SS-26) в област 
Калининград, но също така заяви, че те ще бъдат 
придружени и от усъвършенстваните системи за 
противовъздушна отбрана S-400. Фактът, че Искандер 
може да носи ядрена бойна глава неизбежно привлече 
специално внимание към разполагането, макар че 
ракетата е конфигурирана предимно за прецизни удари 
с конвенционален заряд и е била използвана в този си 
вариант в Грузия и Сирия.

21  “Russian parliament unanimously approves use of military in Syria to fight ISIS”, 
RT.com, 30 September 2015, на адрес https://www.rt.com/news/317013-parliament-
authorization-troops-abroad.

http://www.ecfr.eu/article/commentary_russias_evolving_nuclear_strategy_and_what_it_means_for_europe
http://www.ecfr.eu/article/commentary_russias_evolving_nuclear_strategy_and_what_it_means_for_europe
https://www.rt.com/news/317013-parliament-authorization-troops-abroad
https://www.rt.com/news/317013-parliament-authorization-troops-abroad
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Но това разполагане се подготвя осем години. През 
ноември 2008 г. тогавашният президент Дмитрий 
Медведев заплаши с такъв ход, ако НАТО осъществи 
планираната си система за балистична противоракетна 
отбрана в Полша и Чехия. Когато НАТО вместо това 
предпочете да разчита на американските крайцери 
Aegis, носещи ракети SM-3, Москва отново започна да 
се тревожи. Както обикновено, притеснен Кремъл е 
равнозначно на заплашителен Кремъл и през 2011 г. 
Медведев отново поде идеята.

В известна степен, разполагането беше и е неизбежно: 
една държава не може до безкрайност да се ограничава 
до блъфиране.  Въпреки това,  разполагането 
предизвика очакваните реакции на ужас и тревога. 
Държавният департамент на САЩ предупреди, че това е 
“дестабилизиращо за европейската сигурност”, подобна 
бе позицията и на Литва (която каза, че то “увеличава 
напрежението в региона”), а полският министър 
на отбраната Антони Мацеревич го определи като 
предизвикващо “най-голяма загриженост”.22 

В много отношения, именно за това става въпрос. 
Практическите последици на Искандерите не са чак 
толкова големи. Те ще дадат на Москва определена 
допълнителна огнева мощ във време на всеобщата 
война, но по никакъв начин не променят фундаментално 
играта. Все пак противовъздушните и блокиращи 
проникването (anti-air/area denial – A2/AD) функции 
на предложеното разполагане на S-400s, които ще 
могат да оспорват небето над Северна Полша и южно 
Балтийско море, са по-сериозни. Но всичко, което има, 
или би могло да има, ядрени бойни глави, придобива 
22  “Russia deploys nuclear-capable missiles in Kaliningrad”, BBC, 9 October 2016, на 
адрес http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-37597075.

особено символично значение. Присъдиняването на две 
ракетни корвети “Буян-М” към Балтийския флот през 
октомври 2016 г., например, имаше военно значение, 
тъй като техните крилати ракети “Калибр” значително 
разширяваха обхвата и капацитета на съществуващите 
дотогава руски системи, но то предизвика и особено 
политическо внимание, тъй като на тях могат да се 
монтират ядрени бойни глави.

Разполагането на военни съоръжения също често има 
допълнителна символична роля. Изпращането през 
октомври 2016 г. на малка флотилия, съпътстваща 
самолетоносача “Адмирал Кузнецов” и предоставяща 
допълнителна огнева мощ в Сирия, също като по-
предишната употреба на крилати ракети от кораби в 
Каспийско море през ноември 2015 г., а след това от 
подводницата “Ростов на Дон” и кораби в Средиземно 
море, са класически примери за военен театър. Ракетите 
и въздушните удари от Кузнецов се отразиха слабо на 
операциите в Сирия, като със сигурност не постигнаха 
нещо, което не можеше да бъде постигнато от действащия 
там въздушен контингент. От друга страна, приносът им 
за “хевиметъл дипломацията” е значителен.

Изстрелванията на крилати ракети предостави ярки 
кадри, които се излъчваха от телевизионните екрани и 
уебсайтовете по цял свят, пропагандирайки далечния 
обсег на руската военна машина, както и възможностите 
на по-новите й системи. Що се отнася до Кузнецов, докато 
опушеното му и тромаво придвижване от Североморск 
през Северно море, Ламанша и Гибралтарския проток 
предизвика известен присмех, това все пак беше първата 
бойна мисия на 25-годишният самолетоносач. По-важно 
бе това, че го придружаваше “Петър Велики”, крайцер-

HEAVY METAL DIPLOMACY
Diplomacy Threat War games Deployment Intrusions Hostilities

Level of 
ambiguity

Can be  
ambiguous but 

deniable

Action is  
evident, intent 

is  deniable

Action is  
evident, intent 

is deniable

Unambiguous 
and hard to 

deny

Cheap

Dual use

Controllable

High impact

High risk

Peace War

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-37597075


8

Х
ЕВ

И
М
ЕТ
Ъ
Л
 Д

И
П
Л
О
М
А
Ц
И
: 
К
А
К
 Р

У
С
И
Я 

И
ЗП

О
Л
ЗВ

А
 П

О
Л
И
ТИ

Ч
ЕС

К
И
 С

В
О
ЯТ

А
 В

О
ЕН

Н
А
 С

И
Л
А
 В

 Е
В
РО

П
А
 С

Л
ЕД

 2
0
14
 Г
.

w
w

w
.e

cf
r.e

u
EC

FR
/2

00
Д
ЕК

ЕМ
В
Р
И

 2
01

6

ракетоносец, снабден с внушителен ракетен арсенал 
за морски сражения, чието присъствие се дължеше не 
толкова на приноса му в Сирия, отколкото на ролята му 
да напомня на НАТО, че не трябва непременно да смята 
Средиземно море за mare nostrum, своя територия.

Както военните учения с политическа насоченост, 
тези разгръщания изпълняват едновременно 
военно-практическа роля и функция на “хевиметъл 
дипломация”, като цената на последния аспект често се 
включва в проектосметката на разгръщането. И двете 
роли лесно подлежат на отричане. От друга страна, 
разполагането на военна техника носи по-висок риск. 
На първо място, докато ученията у дома се контролират 
лесно, разполагането на въоръжение се провежда в 
оперативни зони, където потенциалът за неочаквани 
инциденти е много по-сериозен.

В по-широк смисъл, използването на реалните 
конфликти в Сирия и Украйна като лостове за 
политическо влияние в Европа носи риска да се отрази 
на начина, по който Москва овладява тези конфликти 
и собствената си роля в тях. Например, Русия участва 
пряко в сирийския конфликт поне отчасти, за да 
парира опитите да бъде изолирана дипломатически, 
както и за да принуди Запада да комуникира с нея. 
В това отношение тя постигна успех, не на последно 
място заради това, че принуди Барак Обама да се 
срещне с Путин по време на Общото събрание на ООН 
през септември 2015 г. Оттогава насетне Русия остави 
възможностите да се оттегли от конфликта да отминат, 
като според официални лица в Москва това до известна 
степен също се дължи на страха, че ще загуби влияние в 
региона и пред Запада. В резултат на това, Москва има 
перверзната мотивация конфликтът да продължава, 
тъй като това оправдава присъствието й в региона.

Прониквания и провокации

“ М а щ а б ъ т  н а  р у с к и т е  п р о н и к в а н и я  е 
безпрецедентен като брой и степен на агресивност 
от дните на Студената война насам. Честно 
казано, започваме да чувстваме изтощение.”23

Офицер от Балтийската въздушна охрана 
(Air Policing force) на НАТО  

Руски кораби и самолети (предимно стратегически 
бомбардировачи)  рутинно приближават  или 
навлизат във водното или въздушно пространство на 
европейските държави, а подводници и бойни кораби 
проникват в техните териториални води. В миналото 
тези актове представляваха предимно конкретен и 
краткосрочен израз на недоволство в Кремъл, като 
например повишения брой инцидентите в британското 
въздушно пространство след убийството на руския 
дезертьор Александър Литвиненко през 2006 г. и 

23  В разговор, проведен в Талин през май 2016 г.

последвалите изобличения от страна на Лондон.24 
Понякога тези прояви се извършваха в контекста на по-
широки военни учения, като инцидента през март 2013 
г., когато два стратегически бомбардировача Ту-22M3, 
ескортирани от четири изтребителя Су-27 симулираха 
атака срещу шведски цели.

Но от 2014 г. насам това се превърна в постоянен, 
дългосрочен проблем. Макар че е особено очевиден в 
небето и водите на северна Европа, той се проявява и в 
Черно море, където от 2014 г. турските военновъздушни 
сили периодично проследяват руски патрули, както и 
чак в международното въздушно пространство близо 
до Португалия, където прелитат бомбардировачи Ту-95 
с далечен обсег, придружавани от самолети-цистерни.

Т е з и  и н ц и д е н т и  о б и к н о в е н о  г е н е р и р а т 
дипломатически, а често и военни отговори. През 
2013 г. на Балтийската въздушна охрана, ротиращ 
натовски контингент, й се наложи да излита по 
тревога и прихваща руски прониквания 47 пъти. 
През 2014 г. НАТО и съюзнически самолети трябваше 
да излитат по тревога над 400 пъти, като нивото на 
прониквания се запази и през 2016 г.25  Съдове на 
НАТО и скандинавските страни също така трябваше 
да парират установени или подозирани военноморски 
прониквания на руски кораби и подводници.

Имаше и директни конфронтации, като например 
през април 2016 г., когато военни самолети прелетяха 
на едва десетина метра от “Доналд Кук”, американски 
ескадрен миноносец, а други се придвижиха опасно 
близо до американски разузнавателен самолет RC-135 
– и двата инцидента станаха над Балтийско море. Но 
това до голяма степен се е превърнало в ритуализирана 
процедура, като предвидимостта й донякъде обяснява 
ролята на подобни провокации от руска гледна точка.

Те поддържат чувство на нискостепенна заплаха и 
безпокойство сред общества и политици, засилвайки 
осъзнаването на собствената им уязвимост – усещане, 
че е невъзможно да се държат руските сили далеч от 
вътрешността на националните територии. Дори и 
отвличането на естонския разузнавач Естон Ковер през 
2014 г., единственото трансгранично проникване по 
земя от 2014 г., макар и с основна цел да осуети неговите 
разследвания на свързани с руското разузнаване 
престъпления, от гледна точка на Москва беше и 
средство да се подложат на съмнение обещанията за 
сигурност и подкрепа, дадени от Обама в Талин само два 
дни по-рано.

Тези прониквания също така целят да разширят 
съществуващите разцепления в НАТО, не на последно 
място заради необходимостта да се харчат оскъдните 
ресурси за нещо, което може да се разглежда като 
24  Andrew Foxall, “Close Encounters: Russian Military Intrusions into UK Air- and Sea 
Space Since 2005” (Henry Jackson Society, 2015).
25  Brad Lendon, “NATO jets scrambled more than 400 times this year for Russian 
intercepts ”, CNN, 21 November 2014, на адрес http://edition.cnn.com/2014/11/21/
world/europe/nato-russia-intercepts.

http://edition.cnn.com/2014/11/21/world/europe/nato-russia-intercepts
http://edition.cnn.com/2014/11/21/world/europe/nato-russia-intercepts
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безсмислени действия. Това е проблем особено за 
средиземноморските страни, които виждат миграцията, 
хаоса и терористичните заплахи от Северна Африка 
и Близкия Изток като заплаха поне равностойна на 
всичко, идващо от Русия. 

Съчетано с усещането, че това би било безсмислено 
упражнение (а паникьорските вести за руския военен 
капацитет, идващи от мозъчни тръстове и други 
подобни не помагат да се опровергае тази нагласа), 
този проблем обяснява нежеланието на населението 
в някои държави-членки да спазят ангажимента си 
по член 5, предвиждащ солидарност със съюзника, 
станал жертва на руско нападение. Едно изследване 
на изследователския център “Пю” от 2015 г., например, 
установи, че само 48% от испанците, 47% от французите 
и 40% от италианците са готови да направят това(като 
съответно 47%, 53% и 51% са активно против).26 

Перспективи и уроци

“[Руснаците] се опитват да разбият солидарността 
на западните страни, да сеят несигурност и 
експлоатират възможностите, когато готовността 
за реагиране на техните провокативни стъпки 
е по-ниска. Това неизбежно е момент, в който 
трябва да сме готови сами да реагираме много 
бързо на тези променящи се оценки на заплахите 
и да поддържаме бдителността на нашите 
съюзници.”27

Естонският външен министър Свен Миксер, 
ноември 2016 

Колко добре функционира “хевиметъл дипломацията”? 
Тактически, тя със сигурност има някакъв ефект, 
особено в очите на Москва. Но на стратегическо ниво 
е по-неясно дали тя води до желаните резултати, 
особено ако се вземат предвид трите теми, които са 
най-важни за Кремъл:

Единството на НАТО

Напреженията вътре в алианса са безспорни, а 
перспективите вследствие президентството на Тръмп 
сами по себе си създават най-различни видове 
несигурност. Но докато действията на Русия може 
да ги изострят, в много отношения тези напрежения 
отразяват по-фундаментални различия в мненията и 
нагласите на националните правителства по отношение 
посоката и характера на реалните заплахи и липсата на 
ентусиазъм у някои общества за военно решаване на 
26  “NATO Publics Blame Russia for Ukrainian Crisis, but Reluctant to Provide Military 
Aid”, Pew Research Centre, June 2015, на адрес http://www.pewglobal. org/2015/06/10/
nato-publics-blame-russia-for-ukrainian-crisis-but-reluctant-to-provide-military-aid.
27  Ott Ummelas, “Russian 'Provocation' Risks Irks Estonia Amid U.S. Transition”, 
Bloomberg, 1 December 2016, на адрес https://www.bloomberg.com/news/ 
articles/2016-12-01/russian-provocation-risk-worries-estonia-amid-u-s-transition.

настоящите проблеми. Всъщност, постоянният руски 
натиск придава на алианса по-голяма актуалност. 
Както отбелязва генералният секретар на НАТО Йенс 
Столтенберг в последния си доклад:

“Пет страни от алианса сега изпълняват нашето указание 
за изразходване на минимум 2% от БВП за отбрана. 
Шестнадесет от съюзниците изразходиха за отбрана 
повече в реално изражение през 2015 г. в сравнение с 
2014 г. Дванадесет от тях увеличиха разходите за отбрана 
като процент от своя БВП. Двадесет и три съюзнически 
държави са увеличили размера на разходите си за ново 
оборудване, като осем отделят за това над 20% от своя 
бюджет за отбрана.”28

Това не говори, че съюзът се намира на границата на 
разпадането. Събеседниците в Москва също са склонни 
да виждат оцеляването на НАТО като даденост, а член 
5 като силна гаранция. Въпреки това, руски официални 
лица в сферата на сигурността продължават да изразяват 
убеждението, че поддържането на натиска върху 
НАТО може да пресуши ентусиазма на някои негови 
членове в дългосрочен план. По думите на един от тях 
“следващият път, когато има наплив на имигранти от 
Африка, южните страни ще се чудят защо им се налага да 
патрулират в Балтийско море.”29 Това напрежение също 
така фиксира вниманието на натовските страни-членки 
върху военно-отбранителните средства, а не върху 
некинетичните предизвикателства като финансовата и 
политическата диверсия, които могат да се разглеждат 
като по-отчетлива и актуална заплаха.30 

Единството на ЕС 

Това, че ЕС е изправен пред криза, или по-скоро пред 
поредица от взаимосвързани кризи, е трудно да се 
отрече.31 В този контекст “хевиметъл дипломацията” 
изглежда играе минимална роля, особено в сравнение 
с по-широките Руски кампании на дезинформация, 
политическа намеса, както и подкрепата й за 
разединяващи движения и партии.32 Всъщност, руският 
военен авантюризъм отново помогна за спояването най-
малко на свързаните със сигурността измерения на ЕС. 
Това започва да се признава в Москва. Но като се има 
предвид, че да се умилостивява ЕС, като в същото време 
се поддържа натиск върху НАТО и неговите евентуални 
бъдещи членове вероятно ще се окаже нерешима 
задача, руснаците може би няма и да се опитат да 
променят политиката си. Вместо това, те ще се надяват, 
че някаква комбинация от вътрешни центробежни 
напрежения и собствените им машинации ще направи 

28  NATO Secretary-General’s Report 2016, NATO, на адрес http://www.nato.int/ cps/
en/natohq/opinions_127331.htm.
29  В разговор, проведен в Москва през март 2016 г.
30  Mark Galeotti, “Can governance Trump guns? European security after the US 
elections”, European Council on Foreign Relations, 21 November 2016, на адрес http://
www.ecfr. eu/article/commentary_can_governance_trump_guns_european_security_
us_ elections_7189.
31  Josef Janning, “The complex tale of EU cohesion”, European Council on Foreign 
Relations, 3 March 2016, на адрес http://www.ecfr.eu/article/commentary_the_
complex_tale_of_eu_ cohesion_6019.
32  Fredrik Wesslau, “Putin’s friends in Europe”, European Council on Foreign Relations, 
19 October 2016, available at http://www.ecfr.eu/article/commentary_putins_friends_
in_europe7153.

http://www.pewglobal. org/2015/06/10/nato-publics-blame-russia-for-ukrainian-crisis-but-reluctant-to-provide-military-aid
http://www.pewglobal. org/2015/06/10/nato-publics-blame-russia-for-ukrainian-crisis-but-reluctant-to-provide-military-aid
https://www.bloomberg.com/news/ articles/2016-12-01/russian-provocation-risk-worries-estonia-amid-u-s-transition
https://www.bloomberg.com/news/ articles/2016-12-01/russian-provocation-risk-worries-estonia-amid-u-s-transition
http://www.nato.int/ cps/en/natohq/opinions_127331.htm
http://www.nato.int/ cps/en/natohq/opinions_127331.htm
http://www.ecfr. eu/article/commentary_can_governance_trump_guns_european_security_us_ elections_7189
http://www.ecfr. eu/article/commentary_can_governance_trump_guns_european_security_us_ elections_7189
http://www.ecfr. eu/article/commentary_can_governance_trump_guns_european_security_us_ elections_7189
http://www.ecfr.eu/article/commentary_the_complex_tale_of_eu_ cohesion_6019
http://www.ecfr.eu/article/commentary_the_complex_tale_of_eu_ cohesion_6019
http://www.ecfr.eu/article/commentary_putins_friends_in_europe7153
http://www.ecfr.eu/article/commentary_putins_friends_in_europe7153
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ЕС достатъчно разединен, за да няма значение какви 
политики и стратегии за сигурност се раждат в Брюксел 
или в столиците на държавите-членки.

От друга страна, като имаме предвид, че основната 
цел на руските операции е да се саботира волята и 
способността на ЕС да се противопостави на кремълската 
политика у дома и в рамките на своя непосредствен 
стратегически ареал, в Москва съществува убеждението, 
че е постигнала някакъв успех. Споровете по 
проблемите на сигурността, както и нескритите разлики 
в приоритетите и гледните точки между “страните 
на първа линия” (като Полша и балтийските страни) 
и някои други, които виждат Русия като не толкова 
реално и непосредствено предизвикателство, водят до 
това, че съюзът “се занимава с разговори и преговори, 
вместо да действа.”33 

Скандинавски дебати

В с ъ щ н о с т ,  о т  г л е д н а  т о ч к а  н а  “ х е в и м е т ъ л 
д и п л о м а ц и я т а ” ,  п о - в а ж н и я т  п р и о р и т е т  е 
перспективата за шведско и финландско членство 
в НАТО и общото подсигуряване на отношенията 
в скандинавския регион. В Москва разбират, че 
военният натиск е помогнал вижданията на елита да се 
придвижат към по-високи бюджети за отбрана и най-
малкото по-близко военно сътрудничество с НАТО. 
В Швеция, например, четирите опозиционни партии 
за първи път оформиха единна позиция за членство 
в НАТО, като освен това страната обмисля връщане 
на военната повинност. Във Финландия, въпреки че 
политическата позиция е не толкова категорично за 
изоставянето на неутралността, показателен ход бе 
предложението на правителството за създаването 
на съвместен “център за върхови постижения” на 
ЕС и НАТО за борба с “хибридната война” (в много 
отношения евфемизъм за руската агресия). Ето защо, 
въпреки че Москва си запазва надеждата, че успява 
да държи някои общества в състояние на несигурност 
и колебливост, това са ясни примери, доказващи, че 
“хевиметъл дипломацията” е контра-продуктивна. 
Въпреки всичко това обаче сегашният натиск е малко 
вероятно да намалее, не на последно място защото, 
както отбеляза един руски дипломатически източник, 
“в момента е трудно да сменим курса и да пробваме 
сприятеляване; положението е или сегашната 
политика или нищо.”34 

В заключение, изключително важно е да се разбере, че 
войнствените пози на Русия имат политическо значение, 
но не представляват реална заплаха от нашествие. 
Кремъл не е изразявал териториални претенции спрямо 
членки на НАТО или на ЕС, не проявява имперски 
амбиции, а и ясно осъзнава катастрофалните рискове от 
една гореща война със Запада. Всъщност, същността на 
настоящата му стратегия е да калибрира някаква степен 
на натиск, който стои далеч от риска да се отключи 
33  В разговор с руски дипломат, проведен в Прага през октомври 2016 г.
34  В разговор, проведен в Прага през октомври 2016 г.

такъв конфликт, но в същото време върху европейските 
държави все пак се упражнява тормоз и влияние.

Освен това, прицелът в солидарността на НАТО и на 
ЕС превръща това в европейско предизвикателство, 
което не се ограничава до скандинавските “обичайни 
заподозрени” просто защото повечето от заплахите са 
отправени в тази посока. Пък и тези тактики се използват 
и на други места от Ламанша до Балканите. Черна гора 
например е на път да стане най-новия член на НАТО, 
но трябваше да устоява на заплахи за икономически 
санкции през 2015 г., още по-агресивна реторика, а 
след това, според предаващия властта премиер Мило 
Джуканович, и руски опит да се организира преврат 
през октомври 2016.35 

В Кремъл изглежда има несигурност относно 
ефективността на “хеви метъл дипломацията”. Очевидно 
донякъде се разбира, че тази политика рискува да стане 
контра-продуктивна, и че, макар и да е имала някои 
очевидни успехи в сплашването и прокарването на 
желаните решения, тя също така е дала тласък на тези в 
Европа, които настояват за по-твърда линия срещу Русия 
и е довела до ответна реакция както в НАТО (например 
решението, взето на варшавската среща на върха, за 
разполагане на международни батальони в Полша и 
балтийските държави), така и в ЕС (включително и 
решението да се определи Русия като “стратегическо 
предизвикателство”).

Перспективите във връзка с Тръмп като президент, както 
бе отбелязано по-горе, за момента сякаш не убеждават 
Москва да смекчи своя подход. Доколкото могат да 
се направят някакви смислени изводи от реториката 
по време на кампанията му, както и от ранните му 
изявления, Тръмп изглежда незаинтересован от битката 
на ценности, която се води в Украйна, и враждебен към 
оплитащите съюзи. Макар че няма да обърне гръб на 
Европа, той сякаш не гори от желание да посвещава 
мисъл и усилия на въпроса за руския натиск върху нея. 
Поради това Кремъл вероятно няма да види причина 
да се спре кампанията си; вместо това може би дори 
вижда причина да я засили. В крайна сметка, една 
Европа, лишена от сигурната подкрепа на САЩ, може, 
според руските калкулации, да бъде по-уязвима спрямо 
“хевиметъл дипломацията”.

А при липсата на други по-ефективни или надеждни 
подходи, с надеждата да се възползва от политическите 
катаклизми в САЩ, Великобритания и Италия, 
както и евентуално във Франция, Москва по-всяка 
вероятност ще продължи своята кампанията в близко 
бъдеще, макар и с някои модулации в детайлите 
и придружена от по-фина и мултиплатформена 
кампания за артикулиране на придружаващите 
я наративи. Например, скъпоструващият темп на 
въздушните прониквания вече намалява през 2016 г., 
35  Въпреки че главният специален прокурор Миливое Катнич направи 
разграничението, че докато превратът е подготвян от руски националисти, той 
не разполага с окончателни доказателства за да потвърди участието на руското 
правителство.
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като вместо това се пропагандира възстановяването 
на бронираните и механизирани формирования в 
Западната военна област на Русия като основа за нова 
вълна на завоалирани заплахи и всяващи страх учения.

Освен това, режимът поддържа и своята вътрешна 
“хевиметъл дипломация”, като систематично твърди, 
че Западът е заплаха за родината, използвайки това за 
оправдаване на своята политика. Например, анексията 
на Крим периодично се аргументира с мотива, че НАТО 
планира да разположи там оръжия и да се разпростре до 
Украйна. По този начин, Кремъл е свикнал с реториката 
на заплахите и силата, поради което е малко вероятно да 
се откаже от манталитета, стоящ в основата й.

Препоръки

Бъдете умни: Правете разграничение между 
политически и военни ходове. Няма доказателства 
за руско намерение за започване на открити военни 
действия срещу НАТО или други европейски държави. 
Иронията е в това, че докато самите членове на НАТО 
се опасяват, че взаимните гаранции на член 5 може да 
не са толкова солидни, в Москва той се приема много 
насериозно: в разговорите ми с редица служители 
на военното и външното министерство през януари-
март 2016, нито един не изрази съмнение относно 
неговата стойност. Освен това, съществува разбиране, 
че алиансът няма да стои със скръстени ръце и да гледа 
как евентуални негови членове и северния му фланг 
биват поглъщани от Русия. Ето защо, европейските 
държави трябва да разграничават явните или косвени 
политически послания зад военните ходове и да 
приспособяват своите реакции спрямо тях.

Няма абсолютно нищо лошо в укрепването на военно-
отбранителните съоръжения – точно обратното. Това 
е необходимост и като възпиращ фактор срещу руския 
авантюризъм, и като гаранция за съседите на Русия. Но 
е необходимо също така ясно да се разбира, че руските 
ходове са по същество политически – те трябва да бъдат 
тълкувани и отигравани именно като такива. Военното 
противопоставяне може и да не е най-оптималният 
или единствен отговор.

Бъдете хладнокръвни: Понякога инициативата 
се печели с бездействие или сдържаност. 
Сегашният ритуал, състоящ се от руски ход и отговор 
на НАТО, дава инициативата на Кремъл – той е 
научил какво предизвиква реакция от Запада и каква 
ще бъде тя. Тези реакции често са финансово и дори 
политически скъпи, като например редовните полети на 
натовската въздушна охрана. Има основание да бъдем 
по-малко предсказуеми и по-спокойни. Мащабът на 
руската кампания за въздушен тормоз подлага на особен 
стрес остарелите руски бомбардировачи и води до 
периодични самолетни катастрофи или необходимост 
от преждевременни ремонти. По този начин Москва 
също така събира полезни данни относно времето и 

способностите за реагиране на НАТО. При положение че 
не съществува вероятност неприхванат бомбардировач 
да продължи и да започне атака, може би е разумно 
понякога да се изчака и да се остави Путин да мъчи 
самолетите си с все по-безсмислени провокации.

Бъдете силни: Когато реакцията е необходима, 
тя трябва да демонстрира боеспособност и 
единство. Когато е оправдано да се реагира, това 
трябва бъде непоколебим и безспорен израз на натовско 
и европейско превъзходство. Отново, това е необходимо 
с оглед на по същество политическия характер на 
кампанията. Дребномащабните отговори и реагирането 
ad hoc може да са не само безполезни, но и вредни, тъй 
като те внушават на Москва и на европейските общества 
усещането за безпомощност на Европа. Особено при 
положение че безрезервната подкрепа на САЩ вече 
е под въпрос, за целите на възпирането в чужбина и 
спокойствието у дома тези реакции трябва не само да 
демонстрират единството на Запада, но и реалните 
преимущества на Европа (както политически, така и 
военни) видимо и категорично.

Бъдете гъвкави: На кампаниите, използващи 
много инструменти, реагирайте по същия начин. 
Никой от руските силови дипломатически маньоври 
не действа в изолация: комбинираните оръжия на 
заплашителната реторика, разполагането на военни 
части, скритата диверсия и медийните кампании са 
най-ефективни именно когато действат в синхрон. По 
същата логика, реакциите на Европа и НАТО не трябва 
да се втренчват върху един-единствен инструмент, 
независимо дали това е излитане по тревога на 
изтребители или излъчването на изявления – те трябва 
също да работят през няколко платформи.

Един военен отговор, например, трябва да се комбинира 
не само с уверена и активна медийна и политическа 
кампания, обясняваща необходимостта от него на 
гражданите и демонстрираща неговия мащаб на 
Кремъл. Тя трябва да демонстрира и останалите 
специфични предимства на Запада. Точно както 
Москва вече е започнала да включва своите ведомства 
за вътрешна сигурност и дори централната си банка 
във военните си игри, така и дейностите, насочени 
към анализа и демонстрирането на начините, по които 
ще бъдат парирани предполагаемите руски военни 
действия, трябва отчетливо да включват настъпателни 
икономически, кибер, а дори диверсионни и саботажни 
операции (в сравнение с настоящата практика, която 
до голяма степен се ограничава да репетира реакции на 
тези предизвикателства). Разбира се, никой не трябва 
да бъде толкова неучтив, че да нарича враговете си 
“руснаци.” Но точно както Москва провежда своите 
агресивни учения зад ефирния параван на отрицанието, 
разчитайки, че Европа ще си направи съответните 
изводи, Западът може да играе същата игра. Ако Москва 
почне да се жалва от “провокации”, това е всъщност 
доказателство, че са й засегнати невралгични точки.
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Бъдете единни: Увереността трябва да бъде 
балансирана с консолидиране. Руската “хевиметъл 
дипломация” и стоящата зад нея саботажна политика е 
военна по форма, но политическа по съдържание. Като се 
има предвид, че тя представлява предимно атака срещу 
Европейската воля, единство и дух, отговорите трябва 
също така да излизат извън рамките на чистата тактика. 
Точно както е от решаващо значение да се признае, че 
това е предизвикателство за Еропа и НАТО, а не само 
за Балтика, скандинавските страни или дори само за 
североизточна Европа, така също е жизнено важно 
да се признаят истинските политически разделения, 
от които тези атаки се опитват да се възползват. 
Съществуват прослойки в рамките на европейските 
страни, които наистина не могат да разберат защо е 
важно, например, да се инсталират противоракетни 
установки, или такива, които се боят от война повече, 
отколкото от умиротворяването. Едно неотдавнашно 
проучване на изследователския център “Пю” установи, 
че 27% от европейците изразяват съмнения относно 
НАТО, в сравнение с 57%, които го одобряват.36 Не бива 
просто да пренебрегваме скептиците като жертви на 
незнание или руска дезинформация. Разсейването на 
тези съмнения е толкова важно за сигурността, колкото 
и увеличаването на военните бюджети, а като задача 
е може би дори по-сложно. Отчасти това е задача на 
НАТО като институция, но основна роля трябва да 
играят националните правителства, включително тези, 
които досега не проявяват особена готовност да оспорват 
представите на резервирания си електорат.

Няма непосредствена перспектива за край на 
политическата война, която Москва води срещу НАТО 
в Европа, а “хевиметъл дипломацията” ще си остане 
неразделна част от нея. Тя може да се преориентира, като 
разчита на по-малък брой рутинни прониквания и по-
широко използване на военните учения, подплътени с 
остра реторика. Но в крайна сметка Кремъл ще продължи 
да използва своята военна машина като инструмент за 
принуда и убеждаване. В крайна сметка, той разполага с 
относително малко алтернативи. Ето защо Европа трябва 
да се подготви за още демонстрации на сила в бъдеще.

36  “Support for NATO is widespread among member nations”, Pew Research Center, 6 
July 2016, на адрес http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/06/support-for-
nato-is-widespread-among-member-nations.

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/06/support-for-nato-is-widespread-among-member-nations
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/06/support-for-nato-is-widespread-among-member-nations
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служби – той преподава, анализира и пише в родната 
си Великобритания, както и в САЩ и Русия. Завършил 
е Кеймбриджския университет и Лондонския 
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преподавател в университета “Ратгърс” в Нюарк, 
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Понастоящем живее в Прага, където е и директор 
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