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Twwoo  sswwiimmmmeerrss  sslliitthheerreedd  oouutt  ffrroomm  tthhee  ddaarrkk
wwaatteerrss  ooff  GGiibbrraallttaarr  HHaarrbboorr..  SSiilleennttllyy,,  tthheeyy
ccrroosssseedd  tthhee  ssmmaallll  bbeeaacchh  aanndd  ccrreepptt  iinnttoo  tthhee

ggaarrddeenn  ooff  aa  nneeaarrbbyy  hhoouussee  iinn  AAllggeecciirraass..  SSoo  qquuiieett
wweerree  tthheeyy  tthhaatt  tthheeiirr  ccoonnttaacctt  ssttoooodd  ssiixx--ffeeeett  ffrroomm
tthhee  bbeeaacchh  aanndd  nneevveerr  ssaaww  tthheemm  lleeaavvee  tthhee  wwaatteerr..

IInn  tthhee  eeaarrllyy  mmoorrnniinngg  ssuunnlliigghhtt,,  aatt  pprreecciisseellyy
00770000,,  tthhee  hhaarrbboorr  sshhooookk..  EExxpplloossiioonnss  aanndd  ffiirree
rreeiiggnneedd  ssuupprreemmee  aass  tthhee  ffrreeiigghhtteerrss  MMeettaa,,  SShhuummaa,,
EEmmppiirree  SSnniippee,, aanndd  BBaarroonn  DDoouuggllaass ddiissaappppeeaarreedd
iinn  qquuiicckk  oorrddeerr..

NNoott  ffaarr  ffrroomm  tthhee  ccaarrnnaaggee,,  tthhee  nnoo  lloonnggeerr
ssiilleenntt  IIttaalliiaann  aassssaauulltt  sswwiimmmmeerrss
mmaannaaggeedd  wwrryy  ssmmiilleess  aass  tthheeyy
ggllaanncceedd  aatt  tthheeiirr
wwaattcchheess..  TThheeyy  lleett
lloooossee  cchhoorrttlleess  ooff
gglleeee  aass  tthheeyy  ssppeedd
ttoowwaarrdd  IIttaallyy
kknnoowwiinngg  tthheeyy
hhaadd  ddeessttrrooyyeedd
mmiigghhttyy  BBrrii--
ttiisshh  sshhiippss  
wwiitthh  IIttaalliiaann  
uunnddeerrsseeaa
““ppiiggss..””

TThhee  IIttaalliiaann
ssppeecciiaall  nnaavvaall
aassssaauulltt  tteeaammss  wweerree
aann  uunnuussuuaall  aanndd
vviirrttuuaallllyy  uunnkknnoowwnn  ppaarrtt  ooff  tthhee
SSeeccoonndd  WWoorrlldd  WWaarr..  TThheessee  hhiigghhllyy  ttrraaiinneedd  aanndd
mmoottiivvaatteedd  tteeaammss  uusseedd  aa  vvaarriieettyy  ooff  wweeaappoonnss  ttoo
eenntteerr  eenneemmyy  hhaarrbboorrss  aanndd  ssiinnkk  sshhiippss..  OOnnee  ooff
tthheeiirr  mmoosstt  uunnuussuuaall  aanndd  eeffffeeccttiivvee  wweeaappoonnss  wwaass
tthhee  SSiilluurroo  SSaann  BBaarrttoolloommeeoo mmaannnneedd  ttoorrppeeddoo..

BBeeccaauussee  tthhee  lliittttllee  mmaannnneedd  ttoorrppeeddoo  cchhuuggggeedd
aalloonngg  aatt  ddiissgguussttiinnggllyy  ssllooww  ssppeeeedd  uunnddeerrwwaatteerr,,
tthhee  IIttaalliiaann  nnaavvaall  aassssaauulltt  ccrreewwss  wwhhoo  wwoorrkkeedd

Crewing the
SSBs was not a
mission for the faint
of heart. The basic
mission was extremely
hazardous and then other factors
had to be brought into play, including
submarine nets installed by the British.

TTeenntthh  LLiigghhtt  FFlloottiillllaa
hheeaaddeedd  bbyy  CCmmddrr..  GGiioorrggiinnii..

DDuurriinngg  tthhee  mmiidd--11993300ss,,  tthhee  ffiinneesstt
sswwiimmmmeerrss  iinn  tthhee  IIttaalliiaann  NNaavvyy  wweerree

rreeccrruuiitteedd  iinnttoo  tthhee  nneeww  uunniitt..  IInn  aaddddiittiioonn
ttoo  aann  eexxhhaauussttiivvee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm,,  tthhee  uunniitt

ssppeenntt  mmuucchh  ooff  iittss  ttiimmee  ddeevveellooppiinngg  nneeww  wweeaappoonnss
aanndd  ttaaccttiiccss  ffoorr  ddaannggeerroouuss  mmiissssiioonnss..

PPeenneettrraattiinngg  aann  eenneemmyy  hhaarrbboorr  wwaass  aa  ddiiffffiiccuulltt
ttaasskk  aatt  bbeesstt..  PPeenneettrraattiinngg  tthhee  hhaarrbboorr  wwhhiillee
ccaarrrryyiinngg  eennoouugghh  eexxpplloossiivveess  ttoo  ssiinnkk  aa  llaarrggee
eenneemmyy  sshhiipp  wwaass  aallmmoosstt  iimmppoossssiibbllee..

HHoowweevveerr,,  tthhrroouugghh  hhaarrdd  wwoorrkk  aanndd  mmuucchh  ttrriiaall
aanndd  eerrrroorr,,  tthhee  fflloottiillllaa  mmaannaaggeedd  ttoo  ccrreeaattee  sseevveerraall
uunniiqquuee  aanndd  ddeeaaddllyy  wweeaappoonnss..  BByy  11993399,,  tthhee  tteeaammss
hhaadd  ffoouurr  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  wweeaappoonnss  ttoo  uussee  iinn
tthheeiirr  aattttaacckkss..

TThhee  ffiirrsstt  wweeaappoonn  wwaass  tthhee  mmiiddggeett  ssuubbmmaarriinnee..
TThhee  IIttaalliiaannss  ddeevveellooppeedd  aa  3300--ttoonn  vveesssseell  wwiitthh  aa
ccrreeww  ooff  ffoouurr  aanndd  aa  ttwweellvvee--ttoonn  vveesssseell  wwiitthh  aa  ttwwoo--
mmaann  ccrreeww..  TThheessee  ssuubbmmaarriinneess  eeaacchh  ccaarrrriieedd  ttwwoo
ttoorrppeeddooeess..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ssuubbmmaarriinneess  wweerree  ooff
lliittttllee  uussee  iinn  tthhee  MMeeddiitteerrrraanneeaann..  TThhee  BBrriittiisshh  aannttii--
ssuubbmmaarriinnee  tteecchhnnoollooggyy  wwaass  ttoooo  ggoooodd  aanndd  tthhee
mmiiddggeettss  wweerree  ttoooo  bbiigg  ttoo  ggeett  ppaasstt  tthhee  ddeeffeennsseess  ooff

pprrootteecctteedd  hhaarrbboorrss..  WWiitthh  tthhee  wwaarr,,  tthhee  BBrriittiisshh
qquuiicckkllyy  ddeessttrrooyyeedd  tthhee  bbuullkk  ooff  tthheessee  bbooaattss  aanndd
tthhee  ssuurrvviivvoorrss  wweerree  wwiitthhddrraawwnn..  LLaatteerr,,  tthheeyy  wweerree
uusseedd  ttoo  ssoommee  aaddvvaannttaaggee  iinn  tthhee  BBllaacckk  SSeeaa..

TThhee  sseeccoonndd  wweeaappoonn  wwaass  tthhee  mmooddiiffiieedd  ttoouurriinngg
bbooaatt  oorr  eexxpplloossiivvee  mmoottoorrbbooaatt..  TThhiiss  wwaass  aa  ffllaatt--
bboottttoommeedd  bbooaatt,,  wwhhiicchh  wwaass  1166--ffeeeett  lloonngg  aanndd  ssiixx--
ffeeeett  wwiiddee..  TThhee  bbooaatt  wwaass  ppoowweerreedd  bbyy  ttwwoo  AAllffaa--
RRoommeeoo  22550000--hhpp  eennggiinneess  wwiitthh  aa  ttoopp  ssppeeeedd  ooff  3322--
mmpphh..  AA  660000--ppoouunndd  eexxpplloossiivvee  cchhaarrggee,,  ddeessiiggnneedd  ttoo
ddeettoonnaattee  uunnddeerr  tthhee  hhuullll  ooff  tthhee  ttaarrggeett  vveesssseell  wwaass
llooaaddeedd  oonn  tthhee  bbooaatt..  AAlltthhoouugghh  ffaasstt,,  tthhee  vveesssseell
wwaass  aann  eeaassyy  ttaarrggeett  ffoorr  eenneemmyy  gguunnnneerrss  iinn  aanndd
aarroouunndd  aa  ddeeffeennddeedd  hhaarrbboorr..  IItt  wwaass  oonnllyy  uusseedd
ttwwiiccee  ——  dduurriinngg  rraaiiddss  oonn  SSuuddaa  aanndd  MMaallttaa..  AAfftteerr
tthhaatt,,  iitt  wwaass  wwiitthhddrraawwnn  ffrroomm  sseerrvviiccee..

TThhee  mmeenn  ooff  tthhee  ssppeecciiaall  uunniitt  wweerree  aallssoo  ttrraaiinneedd
iinn  tthhee  uussee  ooff  tthhee  uunnddeerrwwaatteerr  mmaaggnneett  mmiinneess..  

wwiitthh  iitt  aaffffeeccttiioonnaatteellyy  cchhrriisstteenneedd  iitt  ““TThhee
PPiigg..””  TThhiiss  lliittttllee  ppiigg  ssaannkk  aa  mmuullttiittuuddee  ooff
sshhiippss,,  iinncclluuddiinngg  ttwwoo  BBrriittiisshh  bbaattttlleesshhiippss..
TThhiiss  rraaccee  wwaass  nnoott  wwoonn  bbyy  tthhee  sswwiifftt,,  bbuutt
bbyy  tthhee  ssttooddggyy  ““sstteeaalltthh  ppiigg..””

NAVAL ASSAULT TEAMS
IInn  11993355,,  wwiitthh  wwaarr  cclloouuddss

lloooommiinngg  oonn
tthhee  hhoorrii--

HHooww  IIttaallyy  ppiioonneeeerreedd  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  mmaannnneedd  ttoorrppeeddooeess
dduurriinngg  tthhee  SSeeccoonndd  WWoorrlldd  WWaarr

BY TIMOTHY J. 
KUTTA

zzoonn,,
tthhee  IIttaalliiaann

NNaavvyy  ccoommmmaanndd--
eerrss  kknneeww  tthheeiirr  sseerrvviiccee

wwaass  nnoo  mmaattcchh  ffoorr  tthhee
mmiigghhttyy  BBrriittiisshh  MMeeddiitteerrrraanneeaann

FFlleeeett..  TThhee  IIttaalliiaannss  rreeaalliizzeedd  tthheeyy
nneeeeddeedd  ttoo  hhiitt  tthhee  BBrriittiisshh  sswwiiffttllyy  aanndd  mmaakkee

ffuullll  uussee  ooff  tthhee  eelleemmeenntt  ooff  ssuurrpprriissee..  IInn  oorrddeerr  ttoo
aaccccoommpplliisshh  tthhiiss  ffeeaatt,,  tthheeyy  bbeeggaann  ddeevveellooppiinngg  aa
mmuullttiittuuddee  ooff  uunniiqquuee  aanndd  hhiigghhllyy  ssppeecciiaalliizzeedd
nnaavvaall  aassssaauulltt  tteeaammss  ——  eeaacchh  wwiitthh  aa  ddiiffffeerreenntt
mmiissssiioonn..  OOnnee  uunniitt  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  wwaass  ttrraaiinneedd  aanndd
eeqquuiippppeedd  ttoo  ppeenneettrraattee  hheeaavviillyy  ddeeffeennddeedd  eenneemmyy
hhaarrbboorrss  aanndd  ssiinnkk  wwaarrsshhiippss  llyyiinngg  aatt  aanncchhoorr..

AAllll  ssppeecciiaall  aassssaauulltt  tteeaammss  wweerree  ggrroouuppeedd
ttooggeetthheerr  aatt  LLaa  SSppeezziiaa  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  


