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ПРОЗРЕНИЯ, ПОСТИГНАТИ С БОЛКА: ЛИНЕЙНИТЕ КОРАБИ - 

ИЗЛИШЕН РАЗКОШ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ? 

 

* Легенда за пламтящите бордове 

 

Навъсено утро изгрява над Южния Атлантик на 4 май 1982 г. Двойка 

аржентински изтребители «Супер-Етандер» лети толкова ниско над 

оловносивия океан, че почти докосва гребените на вълните. Преди няколко 

минути пилотите са получили данни от самолета за радиолокационно 

разузнаване «Нептун». Вероятна цел – два британски есминеца. Сега! 

Самолетите рязко се издигат, включват РЛС и след миг към целите литват 

огнените опашки на две ракети «Екзосе». 

В този момент командирът на ескадрения миноносец «Шефилд» говори по 

спътниковата връзка «Скайнет». За да няма смущения в диалога с 

шефовете в Лондон, е заповядал да бъдат изключени всички 

радиоелектронни средства, дори радарът на системата за противоракетна 

защита. Изведнъж вахтените офицери забелязват, че срещу кораба им се 

носи огнена «храчка». 

«Екзосе» се забива в борда на «Шефилд», минава през камбуза и се пръсва 

в машинното отделение. Бойната глава с тегло 165 кг не избухва, но 

двигателят на ракетата подпалва горивото, изтекло от повредена цистерна. 

Пожарът бързо се разраства и обхваща централната част на кораба. 

Прегради и стени, каюти и рубки, направени от синтетични материали, 

избухват с ярък пламък. От високата температура пламва и конструкцията 

на надстройката, изпълнена от алуминиево-магнезиеви сплави. След 

шестдевна агония овъглените останки на красивия и най-модерен кораб от 

ескадрата тръгват към дъното. 

Всъщност широко коментираният и анализиран епизод от Фолклендската 

война представлява куриоз и трагично стечение на обстоятелства. 

Аржентинците вадят невероятен късмет, докато британците демонстрират 

неподозирано съчетание от безотговорност и честно казано, идиотизъм. 

Що за «гениална» идея е да изключиш радарите си в зона на бойни 

действия?  

Аржентинците също не са стока: самолетът за далечно радиолокационно 

осигуряване (ДРЛО) «Нептун» пет (!) пъти прави опити да открие 

британските кораби и пет пъти търпи неуспех заради отказ на бордовата 

РЛС, архаичен модел от 40-те години. Най-сетне Р-2 «Neptune» прихваща 

силуетите на британските кораби от около 200 км. 

Единственият екипаж, останал на висота, са моряците от фрегатата 

«Плимут», към която е изстреляна втората «Екзосе». Електрониката и 

специалистите навреме откриват противокорабната ракета (ПКР) и 

разтварят антиракетен чадър от диполни отражатели. 
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Излиза, че в преследване на ефективност и икономии конструкторите са 

стигнали до абсурд: есминец отива на дъното от неизбухнала ракета?! Не е 

точна така. На 17 май 1987 г. фрегатата «Старк» от ВМС на САЩ е 

ударена с две ракети «Екзосе», изстреляни от иракски «Мираж». Ракетите 

се взривяват, корабът губи ход и 37 души загиват. Въпреки пораженията, 

«Старк» остава на вода и след продължителен ремонт се връща в строя.  

 

 

 
Схема на атаката срещу «Шефилд» 

 

 

Невероятната одисея на «Зайдлиц» 

Заглъхват последните залпове на Ютландското сражение (31 май-1 юни 

1916 г.). Германският Хохзеефлоте вече е включил в списъка на загубите 

си линейния кораб «Зайдлиц». Първо тежките британски крайцери го 

засипват със стотици снаряди. После «Зайдлиц» попада под ураганния 

огън на супердреднаути от типа «Куин Елизабет» и получава 20 попадения 

от снаряди с калибър 305, 343 и 381 мм. Това много ли е или малко? 

Полубронебойният снаряд на 15-дюймовото английско оръдие MkI с общо 

тегло 870 кг носи 52 кг взривно вещество. Началната скорост на снаряда 

превишава два пъти скоростта на звука. В резултат на обстрела три 

оръдейни башни на «Зайдлиц» са унищожени, надстройките са пометени и 
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спира електрическото захранване. Най-тежко е при машинната команда: 

снарядите прекъсват паропроводите, разпръсват и подпалват въглищата. 

Кочегари и механици действат на тъмно и се задушават от адската смес на 

гореща пара с въглищен прах. 

Привечер корабът е ударен и от торпедо. Форщевенът потъва почти 

напълно и се налага да бъдат затопени кърмови отсеци, за да бъде намален 

диферентът към носа. «Зайдлиц» гълта 5 300 тона вода – почти четвърт от 

нормалното му водоизместване! Немските моряци запушват подводните 

пробойни с пластири и укрепват с дъски деформираните от натиска на 

водата прегради. Механиците пооправят и запалват няколко парни котела. 

Турбините се завъртат и с кърмата напред полупотъналият «Зайдлиц» се 

затътря към родните брегове. Жирокомпасът е счупен, щурманската рубка 

е унищожена, а картите на мостика са опръскани с кръв. Не е за чудене, че 

късно през нощта под корпуса на нещастния гигант се раздава зловещо 

стържене. След неколкократни опити крайцерът се измъква от подводните 

скали, но сутринта за втори път се натъква на смъртоносния им капан. 

Полуживи от умора, хората отново спасяват кораба си. Борбата им със 

смъртта трае 57 часа.  

На какво се дължи спасението? Отговорът е очевиден: на блестящата 

подготовка на екипажа. Бронята не им е помогнала. Снарядите с калибър 

381 мм са пробили 300-милиметровата главна броня като фолио.  

 

Възмездие за предателството 

Септември 1943-а. След официално обявената капитулация, италианският 

флот бодро се движи на юг, за да се предаде на антихитлеристките 

съюзници около о. Малта. Войната е зад гърба им и появата на германски 

самолети не успява да развали настроението на екипажите. От такава 

височина е невъзможно да бъде поразен линеен кораб.   

Около 16 ч. линейният кораб «Рома» е разтърсен от авиацинна бомба, 

хвърлена с удивителна точност. «Fritz X» е първата в света бомба, чийто 

полет може да бъде направляван. С маса тон и половина, бомбата пробива 

бронираната 112 мм палуба, минава през следващите палуби и избухва във 

водата под кила. Някой би въздъхнал с облекчение: «Късмет!» Но да не 

забравяме, че водата е течност и не подлежи на свиване. Ударната вълна от 

320-те кг взривно вещество разпаря дъното на «Рома» и потопява 

котелните отсеци. След десет минути втора «Fritz X» предизвиква 

детонация на 700 т боеприпаси в носовите башни на главния калибър. 

Загиват 1 253 души. 

Значи е създадено супероръжие, способно за десетина минути да потопи 

45 000-тонен линеен кораб? Не, нещата не са колкова прости. На 16 

септември 1943 г. аналогичен опит с британския линеен кораб «Warspite» 

(проект «Queen Elizabeth») не успява. Три попадения на «Fritz X» не 
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пращат дреднаута на дъното. «Уорспайт» спокойно гълта около 5 000 т 

вода и се оттегля на ремонт. Жертви на трите бомби са 9 души. 

На 11 септември 1943 г. при стрелба срещу Солерно американският лек 

крайцер «Савана» с водоизместване 12 000 т става обект на 

бомбардировка. «Фриц» пробива бронята на трета башня, преминава през 

всички палуби и избухва в отсека под башнята, като разпаря дъното. 

Следват частична детонация на боеприпаси и пожар, при които загиват 197 

моряци. Въпреки тежките поражения, след три денонощия крайцерът на 

собствен ход (!) стига до о. Малта и от там се отправя на ремонт във 

Филаделфия.  

Изводи? В корабната конструкция съществуват жизнено важни елементи, 

чието поражение може да доведе до бърза и неминуема гибел. Независимо 

от дебелината на бронята. Тук всичко зависи от късмета. Що се отнася до 

потопения «Рома», наистина на италианските линейни  кораби никога не 

им е вървяло. Нито под италиански, нито под британски, нито под 

съветски флаг. Да си припомним трагичната съдба на «Новоросийск», 

бивш «Джулио Чезаре», на който през 1955 г. загиват 604 военни моряци. 

 

Вълшебната лампа на Аладин 

Тиха утрин на 12 октомври 2000 г. в йеменската част на Аденския залив. 

Ослепителна експлозия осветява залива и мощен тътен вдига във въздуха 

ята фламинго. 

Двама шахиди дават живота си в свещената война срещу неверниците. С 

моторна лодка двамата смъртници правят таран срещу ескадрения 

миноносец «Коул» (USS Cole DDG-67). Адската машина с 200-300 кг взрив 

разцепва борда, а огненият ураган се втурва по кубрици и по отсеци, като 

превръща хората в кървава каша. Взривната вълна разкъсва корпуса на 

газовите турбини и есминецът остава без ход. Пламва пожар, който е 

загасен чак привечер. Загиват 17 моряци и 39 са ранени. След две седмици 

«Коул» е изпратен на ремонт. 
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Ескадреният миноносец «Коул» (USS Cole DDG-67) след атаката 

 

Това означава ли, че съвременният боен кораб е по-неустойчив от стария 

крайцер? Разбира се, че не. Ударната им мощ е несравнима: есминец от 

проект «Арли Бърк» може да изстрелва крилати ракети на разстояние от 

1 500 до 2 500 км, да обстрелва цели на околоземна орбита и да контролира 

обстановката в радиус от стотици мили. Новите възможности и новото 

техническо оборудване изискват повече обем от корабните архитекти. За 

запазване на предвиденото водоизместване се налага да бъде пожертвана 

бронята. Дали пък не е напразно? 

 

Екстензивният начин 

Опитът от морските сражения в близкото минало сочи, че даже най-

дебелата броня не дава гаранции за защита. Съвременните средства за 

поражение са отишли далеч по-напред, поради което разполагането на 

броня, по-тънка от 100 мм (или неин диференциран еквивалент), е напълно 

безсмислено. Тя не би била преграда пред ПКР. Изглежда, че броня с 

дебелина 5-10 см поне би намалила щетите, понеже ПКР няма да проникне 

дълбоко във вътрешността на кораба. Подобно мнение е грешно: видяхме с 

примери от Втората световна война, че авиационните бомби често 

пробиват няколко палуби (даже и бронирани) и се взривяват в трюмовете 
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или под корабното дъно. Тоест, при всички случаи щетите ще бъдат 

значителни и дори поставянето на 100-милиметрова броня не помага. 

Ами ако на кораб от клас «ракетен крайцер» сложим 200 мм броня? 

Корпусът ще бъде осигурен с висока степен на защита, понеже нито една 

от дозвуковите ПКР като «Екзосе» и «Харпун» няма възможности да 

пробие подобна броня. Параметърът «живучест» ще нарасне значително и 

ще бъде доста трудно да бъде потопен нашият хипотетичен крайцер.  

Но! В съвременния морски бой не е необходимо корабът да бъде потопен. 

Достатъчно е да бъдат изведени от строя чувствителните радиоелектронни 

системи и да бъде повредено оръжието му. Някога легендарният руски 

ескадрен броненосец «Орел» е улучен с от 75 до 150 снаряда на 3,6 и 12-

дюймовите японски оръдия. Запазва хода си, но престава да съществува 

като бойна единица. Оръдейните башни и далекомерите са разбити и 

изгорени от фугасните снаряди. 

Важният извод, който следва, е: даже при най-дебела броня на корпуса 

външните антенни устройства остават незащитени. И ако бъдат нанесени 

поражения на надстройките, корабът неминуемо ще се превърне в 

небоеспособна купчина метал.  

Да разгледаме и отрицателните последици от тежкото брониране. Прости 

геометрични изчисления (дължината на бронирания борд, умножена по 

височината и по дебелината, като се им предвид плътността на стоманата 

от 7 800 кг на куб. м) поднасят потресаващ резултат: водоизместването на 

нашия хихотетичен крайцер ще скочи 1,5 пъти. От 10 000 на 15 000 т! 

Даже при диференцирана броня, вградена в конструкцията. За да бъдат 

запазени първоначално предвидените тактико-технически данни (скорост и 

далечина на плаване), ще се наложи да бъде увеличена мощността на 

енергетичната установка. Което неминуемо ще повлече увеличаване на 

запасите от гориво.  

Спиралата на гигантизма се завърта с неудържима скорост, напомняща 

популярни анектоди. Кога ще се свърши? Когато елементите на 

енергетичната установка дойдат в равновесие с порасналите параметри на 

водоизместването. Но те от своя страна ще наложат повишаване на 

водоизместването до ... 20 000 т. Сиреч, при еднакъв ударен потенциал 

нашият крайцер-броненосец ще има два пъти по-голямо водоизместване от 

своя неброниран близнак. Очевидно, никоя морска държава няма да си 

позволи подобно разхищение. Вече се убедихме, че мъртвата маса метал не 

гарантира защита.   

От друга страна, не бива да се люшкаме към противоположния абсурд. 

Иначе най-мощният кораб би могъл да бъде потопен от стрелково оръже. 

На съвременните есминци се прави избирателно брониране на важни 

отсеци. Например, на «Арли Бърк» вертикалните пускови установки са 

прикрити с 25-милиметрови бронирани листове, а командният център и  

отсеците за личния състав са защитени с кевларени слоеве с общо тегло 60 
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т. Решаващо значение за живучестта на кораба имат конструкцията, 

материалите и подготовката на екипажа.  

Днес като елемент за защита бронята се запазва на ударните 

самолетоносачи. Огромното им водоизместване позволява подобен 

«разкош». На «Ентърпрайз»  бронята на борда и на полетната палуба е с 

дебелина около 150 мм. Противоторпедната защита съдържа освен 

стандартните водонепроницаеми прегради система от кофердами и 

двойно дъно. Макар че високата живучест на самолетоносача зависи най-

напред от огромните му размери. (Коффердам – от хол. Koffer – камера, и 

dam -преграда, тесен водонепроницаем отсек, който разделя две съседни 

помещения на кораба) 

Във форума на «Военное обозрение» мнозина читатели посочиха за 

пример модернизацията на линейните кораби от проекта «Айова» през 80-

те години на миналия век. Четирите кораба, построени през Втората 

световна война и престояли на котва близо 30 години, периодично бяха 

изпращани да обстрелват бреговете на Корея, Виетнам и Ливан. В 

началото на 80-те години започна програма за модернизацията им. На 

линкорите бяха поставени съвременни ЗРК за самозащита, по 32 ракети 

«Томахоук» и нови радиоелектронни системи. Бяха запазени бронята и 

оръдията им с калибър 406 мм. Само десет години след модернизацията 

четирите чудовища бяха изведени от състава на флота поради физическо 

износване. Плановете за по-нататъшната им модернизация останаха на 

хартия. 

Какво предизвика реставрацията на старите артилерийски кораби? 

Надпреварата във въоръжаването принуди двете свръхсили (знаете кои) да 

включат в надпреварата всичките си резерви. Затова ВМС на САЩ 

удължиха живота на супердреднаутите проект «Айова», а ВМФ на СССР 

не се отказа от артилерийските крайцери проект 68-бис. Тези морално 

остаряли кораби се оказаха отлично средство за огнева поддръжка на 

морската пехота. Но адмиралите се престараха. Освен бойните кораби, 

наистина запазили бойния си потенциал, в състава на флота останаха 

множество ръждиви галоши: старите съветски есминци пр. 56 и 57, 

следвоенните дизелни подводници пр. 641 (от поколението на служилите в 

българските ВМС «Слава» и «Надежда», но следващ проект - бел. прев.), 

американските есминци проекти «Фарагът» и «Чарлз Ф. Адамс», 

самолетоносачи като «Мидуей» (1943 г.) Бяха натрупани доста отпадъци. 

Според статистиката, към 1989 г. сумарното водоизместване на корабите 

от съветския ВМФ превишава със 17 % общото водоизместване на 

корабите на САЩ. 

След разпада на СССР на преден план излезе изискването за ефективност. 

ВМФ на СССР бе подложен на безжалостни съкращения. В началото на 

90-те години в САЩ от състава на флота бяха изведени 18 ракетни 

крайцера от типа на «Леги» и «Белнап», за претопяване бяха пратени 



 8 

деветте атомни крайцера, повечето от които не бяха отработили и 

половината от предвидения им ресурс. После американците снеха шестте 

остарели самолетоносачи от типа на «Мидуей» и «Форестал» и четирите 

линейни кораба. 

Тоест, реактивирането на старите линейни кораби през 80-те години бе 

вследствие не на изключителните им бойни възможности, а коз в 

геополитическата игра: данък на амбицията да се притежава максимално 

големи ВМС. 

 

Крейсер "Михаил Кутузов", пр. 68-бис 

 

При еднаква стойност със самолетоносача линейният кораб му отстъпва 

десетократно по ударна мощ и по възможности за контрол на морското и 

на въздушното пространство.  

Въпреки солидната броня, в съвременната война всички «Айови» са само 

ръждиви мишени. Да се криеш зад дебели прегради мъртъв метал е 

напълно безперспективен подход. 

 

 

https://topwar.ru/uploads/posts/2012-04/1334347941_kutuzov.jpg
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Интензивният начин 

Нападението е най-добрата отбрана. Така смятат навсякъде по света, като 

създават нови системи за корабна защита. След атаката срещу «Коул» 

никой не се кани да лепи по есминците бронирани плочи. Американският 

отговор не се отличаваше с особена оригиналност, но бе достатъчно 

ефективен: 25-мм автоматични оръдия «Бушмастър» с автоматична 

система за насочване, които са в състояние да издухат от повърхността и 

най-бързия катер с терористи.  

 
 

  Зенитен комплекс за самозащита "Палаш" на руски ракетен катер Р-60 

 

Усъвършенстват се системите за откриване и поразяване на 

противокорабни ракети. Още в СССР бяха приети на въоръжение ЗРК 

«Кинжал» с РЛС «Подкат» за откриване на ниско летящи цели и 

уникалният ракетно-артилерийски комплекс за самозащита «Кортик». 

Не остана назад и знаменитата швейцарска оръжейна фирма «Оерликон», 

която създаде скорострелна 35-мм артилерийска установка «Милениум» с 

поразяващи елементи от уран.  
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В Холандия бе разработена образцова артилерийска система за близък бой 

«Голкипър», в която са съчетани мощността на съветската АК-630М и 

точността на американската «Фаланкс».   

При проектиране на противоракетите от ново поколение ESSM ударението 

пада върху повишената маневреност на зенитните управляеми ракети 

(ЗУР). Скоростта им достига до 4-5 пъти скоростта на звука, при ефективна 

далечина на полета до 50 км. Във всяко от 90-те пусковите гнезда на 

есминеца «Арли Бърк» могат да бъдат разположени четири ESSM. 

 

 
 

В целия свят ВМС изоставят дебелата броня и се ориентират към 

активните средства за защита. В това направление би трябвало да се 

развива и ВМФ на Русия. Опитвам се да си представя идеалния вариант на 

основен боен кораб на ВМФ: с водоизместване 6 000 - 8 000 т, с 

предимство на огневата мощ. За надеждната му защита ще бъдат 
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достатъчни изцяло стоманен корпус, хармонична архитектура на 

вътрешните помещения и обособено брониране на жизнено важни сектори 

с използване на композитни сплави. 

Безспорен е изводът, че за да запазиш кораба си, далеч по-ефективно е да 

поразяваш ПКР при полет, отколкото да гасиш пожари в разпрания корпус.   

  

Олег КАПЦОВ 

 «Военное обозрение», 

Русия 

 

Превод: капитан І ранг от резерва Васил Данов 


