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Корабите Liberty - Началото 

Произход на идеята 

 За въоръжените сили се казва, че аматьорите изучават тактиката, 

докато професионалистите изучават логистиката. Тази банална истина 

подчертава, че войните могат да се спечелят само ако бойните 

подразделения получават необходимите доставки в момента, в който те се 

нуждаят от тях. За много от нациите, които бяха въвлечени във Втората 

световна война, тези доставки трябваше да пътуват през моретата най-

малко веднъж и често два пъти преди те да достигнат своето крайно 

предназначение. Тези доставки се превозваха от търговските кораби на 

почти всички държави в света, даже и от онези, които бяха „неутрални” 

във войната. 

 Островните нации като Великобритания и Япония силно разчитаха 

на вноса за издръжката на индустриалното производство и снабдяване на 

населението си с храни, както и на крайбрежния трафик за прехвърляне на 

материалите по цялата си страна. Много други нации зависеха в по-голяма 

или по-малка степен от морето. Германия се нуждаеше от нефт, желязо и 

по-малки количества други ключови материали, които се използваха в 

производството, както и някои луксозни стоки за населението като кафе.  

Съединените щати зависеха много от доставките на нефт и въглища по 

крайбрежието си и се ползваха много от международната търговия за тези 

завършени продукти. Икономиките на Австралия и Нова Зеландия бяха 

изградени на базата на износа на храни (предимно до Великобритания), а и 

Канада имаше съществена търговия, която преминаваше през нейните 

пристанища. 

 В онези дни преди широкото разпространение на „удобните 

флагове”, корабите обикновено плаваха под флага на държавата, където 

бяха базирани техните собственици. Корабите можеха за очакват 

третирането им на море или в пристанище да се влияе от флага, под който 

плаваха и можеха да очакват правото на помощ от военноморския флот  на 

държавата, към която принадлежаха. В замяна на тази протекция, 

държавата имаше право на реквизиция на корабите под неин флаг по време 

на война.  

 Относителното количество на търговския флот по държави при 

избухване на войната в Европа са показани по-долу. Относителната 

важност на морската търговия на една нация е приблизително 
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пропорционална на количеството на нейния търговски флот. Над 90 % от 

корабите на Британската империя бяха регистрирани във Великобритания. 

 

 
 

 Войната за тонаж 

 Надеждите за немската победа на море се основаваха на 

спечелването на войната за тонаж. Концепцията на войната за тонаж беше 

да се потопят повече кораби, отколкото врагът може да построи. Всяка 

загуба на кораб беше важна не само защото товарът, превозван от този 

кораб, не можеше да пристигне до предназначението си, но и защото 

всички бъдещи товари, които биха могли да се превозят от този кораб 

също не биха могли да достигнат до своето предназначение. Ако няма 

замяна за загубените кораби, вносът постепенно намалява, като оставя  

индустрията без материали и/или населението без храна. Ако са налични 

кораби за замяна, загубените кораби причиняват само нещастия на 

съответните семейства и малко неудобство за индустрията от случайната 

загуба на даден важен кораб.  

В началото на войната заводите във Великобритания и Британската 

общност бяха запълнени с поръчки за военни кораби и капацитетът за 

строеж на търговски кораби беше много малък. Някои кораби бяха 

придобити от други държави, но доколкото световният търговски флот 
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вече търгуваше с Британската империя, придобиването на кораби от 

другаде беше вече една минимална възможност. През 1940 г. на всеки 2000 

тона построени от Съюзниците, 9000 тона биваха потапяни. През 1941 год. 

положението беше значително по-добро – при построени 4000 тона за 

всеки 9000 тона потопени кораби, но това беше все още неустойчиво – виж 

схемата по-долу. 

 

 
 В периода 1942 – 1943 г. военновременният тонаж се колебаеше, но 

след това загубите започнаха да спадат. За този факт не съществува една 

единствена причина, обаче увеличаването на броя и опита на 

ескортиращите военни кораби и широкото въвеждане на технологични 

открития бяха важни фактори, както и секретната война на пробиващите 

кода на немските подводници. От голяма важност беше масивното 

увеличаване на корабостроителния капацитет на САЩ, за което корабите 

от типа Liberty положиха основите. 

 

 Програмата за корабите тип Liberty 

 През 1936 г. доста над 90 % от търговските кораби на САЩ бяха на 

възраст повече от 20 години. За да си осигури САЩ притежанието на 

адекватен флот за посрещане на очакваните нужди, се взе решение за 
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голямо увеличение на американския търговски флот. Този флот трябваше 

да се притежава и оперира от американски компании и да осигури техния 

успех, американското правителство реши да субсидира стойността на 

строителството и експлоатацията на тези кораби. Доколкото все още не 

беше спешен случай, програмата се водеше от щатската морска комисия. 

 През 1941 г. със започналата вече война в Европа и очакваната война 

с Япония се виждаше нуждата от разширяване на довоенната програма с 

бързата постройка на кораби. Проектът за кораб тип Liberty беше избран, 

за да посрещне незабавната необходимост от това. Бяха построени 

осемнадесет корабостроителни завода за целта и работната сила беше 

обучена за работа с конструкцията на корабния тип. Това беше проект на 

масивна основа и той беше поет с голяма скорост и ефективност. Първият 

кораб от типа Liberty  („Patrick Henry”) беше спуснат на вода на 27/09/1941 

г. (и завършен на 30/12/1941 г.). Той представляваше майсторска работа 

като се отчита, че само седем месеца преди това не съществуваха нито 

корабостроителницата, нито работната сила за неговата постройка. 

 
Корабът Patrick Henry 
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Корабите страдаха от някои вътрешни  проблеми, в частност 

свързани с липсата на разбиране на влиянието на заварките на здравината 

на някои ключови елементи, като люковите ъгли, но след като проблемите 

бяха разбрани, те бяха бързо преодолени. По-трудно се оказа излишната 

устойчивост на кораба. Той се клатеше много рязко и това причиняваше 

неудобство за екипажа и можеше до доведе до повреда на товара. 

Проблемът беше частично решен чрез поставянето на твърд баласт в 

туиндека и следователно повдигаше центърът на тежестта като 

увеличаваше периода на бордовото клатене. За съжаление, ако този баласт 

не беше стифиран правилно (а понякога и въпреки, че беше стифиран 

правилно), той можеше да се измести в щормово време и да постави кораба 

в смъртна опасност от потъване. 

  

Общо 2710 Liberty кораба бяха завършени (плюс един, който беше 

изгорял на слипа и не беше никога завършен). Този огромен брой почти не 

се подава на въображението, особено като се отчитат ресурсите от работна 

сила, които бяха впрегнати, за да се постигне тази бройка. Освен това, в 

тези заводи се построиха 1088 Curtis Hawk самолети изтребители, 

приблизително 2900 самоходни зенитни установки и 398 торпедни катера. 

По време на пиковия строителен период от март до декември 1943 г. над 

100 кораба тип Liberty се завършваха за един месец. 

  

Въпреки че първоначално тези кораби бяха наричани „грозните 

патета” във вестниците, корабите в крайна сметка завладяха 

въображението на публиката. Те се доказаха като лесни за постройка, 

надеждни и многоцелеви, надхвърляйки дори най-оптимистичните 

очаквания за цялостния им принос във военновременните усилия. 

 

 Влиянието на корабите Liberty върху войната 

 

 Влиянието на корабите от типа Liberty на войната за тонаж може 

ясно да се види от графиката по-долу. Тя показва отношението на загубите 

към новопостроените кораби, ако корабите Liberty не бяха построени. Тази 

графика може да се сравни директно с предидущата графика по-горе. 
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 Както се вижда по-горе, без корабите от типа Liberty 1942 г. би била 

една по-лоша година от 1941 г. за Съюзниците. Това е основно заради 

загубите покрай източния бряг на САЩ през първата половина на 

годината. Програмата за строеж на типа Liberty започна да отива към края 

си в 1944 год. с подмяната на  Liberty с кораби от типа Victory, които 

започнаха да се строят. Но даже без този нов тонаж, Съюзниците биха 

победили в тонажната война във всеки случай още от началото на 1943 г. 

 Все пак, не ще бъде справедливо да се каже, че битката за тонажа е 

била спечелена само и единствено от корабите тип Liberty. Те са оказали 

съществена помощ в превозите на доставки през океана до съюзниците, но 

има и други фактори, които са допринесли за победата. Това са напредъкът 

на съюзниците в хидроакустиката и радиолокацията. Създадените от тях 

хидроакустични станции – сонари и радари, са им позволили към края на 

1942 г. и началото на 1943 г.  да откриват своевременно немските 

подводници под вода и нощно време на повърхността на океана, когато 

последните са изплавали за презареждане на акумулаторите. От тук 

нататък немските подводници не са имали почти никакъв шанс за 

оцеляване и преломният момент настъпва през самото начало на 1943 г. 

Броят на унищожените немски подводници става толкова голям, че 

новопотроеният тонаж  на съюзниците вече успешно компенсира загубите 



7 

 

на търговските кораби. Графиката по-долу дава ясна представа за този 

факт. 
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