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Част първа

Туифърд, при Епископа на Свети Асаф, 1771

Мили сине,

Събирането на всякакви разкази за предците ми винаги ми е доставяло
удоволствие. Може би си спомняш за проучванията, които направих сред
останалите ми роднини, когато беше с мен в Англия, както и пътешествие-
то, което предприех с тази цел. Понеже предполагам, че на теб би ти било
също толкова приятно да научиш за обстоятелствата на моя живот, с мно-
го от които все още не си запознат, и очаквайки насладата от една седмица
свободно време прекарана в настоящото ми провинциално убежище, сядам
да ги опиша за теб. За това имам и други причини. Тъй като се издигнах
от бедността и безизвестността, в които бях роден и отгледан, до богато
състояние и известна репутация в света, и тъй като преминах през живота
си досега със значителен дял щастие, наследниците ми може да пожелаят
да научат кои са ръководните средства, с които съм си служил, и които с
Божията благословия постигнаха такъв успех, защото някои от тях могат
да се окажат подходящи и в техните обстоятелства, и следоветелно удачни
за подражание.

Като се замисля, това щастие понякога ме е карало да казвам, че ако ми
бъде предложено да избирам, не бих имал възражения да повторя същия
живот отначало, като само бих поискал преимуществото, което авторите
имат при второ издание, да поправя някои грешки от първото. Освен да
поправя грешките, така бих могъл и да променя някой зловещи произшес-
твия и събития, които се случиха в него с по-благоприятни. Но дори това
право да ми бъде отказано, пак бих приел предложението. Тъй като тако-
ва повторение не може да се очаква, най-сходен с изживяването на един
живот отново изглежда споменът за този живот, и записването на този
спомен, за да стане той възможно най-траен.

Тук също ще задоволя толкова естествената склонност на старите да го-
ворят за себе си и собствените си минали дела; и ще я задоволя без да
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дотягам на околните, които от уважение биха се чувствали задължени да
ме изслушат, защото това може да бъде четено по желание. И на последно
място (даже мога и да си го призная, тъй като, ако отрека, никой няма
да ми повярва), може би до голяма степен ще удовлетворя суетата си. На-
истина почти никога не съм чувал или виждал уводните думи “Без суета
мога да кажа” и т.н., без те да бъдат непосредствено последвани от нещо
суетно. Повечето хора не харесват суетата у другите, какъвто и дял от нея
да притежават; но тъй като съм убеден, че тя често носи добро на при-
носителя си и на хората в неговото обкръжение, аз й отдавам подобаващо
място, където и да я срещна; и затова в много случаи не би било напъл-
но абсурдно човек да благодари на Бога за суетата си, наред с другите
утешения в живота.

И като говоря за благодарност към Бога, желая с пълно смирение да приз-
ная, че дължа споменатото щастие на изминалия ми живот на Неговото
милостиво провидение, което ме доведе до средствата, които използвах, и
ги увенча с успех. Вярата ми в това ме кара да се надявам, макар че не
бива да предполагам, че същата добрина ще продължи да ме съпътства
чрез продължаването на това щастие, или като ми даде сили да понеса
съдбовен обрат, какъвто може да ме сполети, както се е случвало с други:
изражението на бъдещето ми бидейки известно само Нему, в чиято власт
е да ни благослови дори чрез несгодите ни.

Щом попаднаха в ръцете ми, бележките на един от чичовците ми (който
изпитвал същото любопитство към събирането на семейни анекдоти) ми
набавиха няколко подробности свързани с нашите предци. От тези бележ-
ки научих, че семейството бе живяло в същото село, Ектън, Нортемптън-
шайър, в продължение на триста години, но колко повече от това, той не
знаеше (може би от времето когато името Франклин, което преди е било
име на обществена прослойка, е било прието от тях като фамилно име, ко-
гато и други в цялото кралство приели фамилни имена), върху парцел от
около тридесет акра, издържайки се чрез ковашкия занаят, който се пре-
давал в семейството до негово време, като най-големият син винаги бил
обучаван на този занаят; обичай, който той и баща ми спазиха по отно-
шение на първородните си синове. Когато прегледах архивите на Ектън,
открих записи за техните раждания, сватби и погребения едва от 1555 го-
дина, тъй като преди това в тази енория не бил поддържан архив. От този
архив научих, че съм най-младият син на най-младия син от пет поколения
назад. Дядо ми Томас, който се родил през 1598, живял в Ектън докато
старостта не го принудила да остави занаята си, след което отишъл да
живее със сина си Джон, багрилар в Банбери, Оксфордшайър, при когото



баща ми служил като чирак. Дядо ми починал и бил погребан там. Видях-
ме надгробния му камък през 1758. Най-големият му син Томас живял в
къщата в Ектън и я оставил със земята на единственото си дете – дъщеря
– която заедно със съпруга си – един Фишър от Уелингборо – я продала на
г-н Истед, сега господар на имота там. До зряла възраст доживяли четири
от дядовите ми синове, а именно: Томас, Джон, Бенджамин и Иосия. За
тях ще ти разкажа каквото мога на такова разстояние от бележките си, и,
ако последните не се загубят докато ме няма, в в тях ще намериш много
други подробности.

Томас бил обучен от баща си за ковач; но, понеже бил надарен и насър-
чаван в ученето (като всичките ми братя) от господин Палмър 1, по онова
време първенец в тази енория, добил квалификация за писар; добил поло-
жение в окръга; бил основен двигател на всички обществени предприятия
за общината или за града Нортемптън, както и за собственото му село,
поради което му се носела славата, и се ползвал с вниманието на и бил
подкрепян от тогавашния Лорд Халифакс. Умрял на 6 януари (стар стил)
1702, точно четири години преди аз да се родя. Спомням си, че разказът,
който научихме за неговия живот и характер от някои хора в Ектън, те
впечатли като нещо особено, поради приликата си с това, което знаеше за
моя.

- Ако беше умрял на същия ден - каза ти - можеше да предположиш пре-
раждане.

Ако не се лъжа, Джон бил обучен за багрилар на вълна. Бенджамин бил
обучен за багрилар на коприна и чиракувал в Лондон. Той беше умен мъж.
Помня го добре, защото когато бях момче, дойде при баща ми в Бостън и
живя няколко години с нас в къщата. Доживя до дълбока старост. Вну-
кът му, Самюел Франклин, сега живее в Бостън. Остави след себе си два
сборника ръкописи в quarto формат със собствената си поезия, съдържа-
щи тук-таме малки бележки адресирани до приятелите и роднините му, от
които следната, изпратена до мен, е пример2. Беше измислил и собствена
система за бързопис, която ми и предаде, но тъй като никога не я изпол-
звам, вече съм я забравил. Кръстен съм на този чичо поради особената
обич между него и баща ми. Той беше много религиозен, редовен слуша-
тел на проповедите на най-добрите проповедници, които стенографираше
със своята система, и имаше много сборници с тях. Падаше си и бая по-

1Esquire Palmer
2 тук в полето следват думите (в скоби) „добави тук“, но стиховете ги няма. Г-н Спаркс ни казва

(Life of Franklin, с. 6), че тези сборници са запазени и в момента са в ръцете на г-жа Emmons от
Бостън, правнучка на създателя им.



литик; може би прекалено за неговото положение. Наскоро в Лондон ми
попадна една колекция, която той беше събрал, на основните памфлети
свързани с обществени дела от 1641 до 1717г; от номерацията личи, че
много от книжките липсват, но все пак остават осем във фолио формат,
и двадесет и четири в quarto и octavo. Един антикварен книжар, който ме
познава, понеже понякога пазарувам от него, се натъкнал на тях и, ми ги
донесе. Изглежда, че чичо ми ги беше оставил там когато заминавал за
Америка, което бе станало петдесет години по-рано. В полетата има много
негови бележки.

Това наше невзрачно семейство рано се включило в Реформацията и пос-
тоянствали като протестанти през управлението на Кралица Мария3, по
време на което понякога било в опасност поради ревността си срещу пап-
щината. Имали английска Библия, и за да я скрият на сигурно, я закре-
пяли с каиши отворена от долната страна на столче. Когато пра-пра-дядо
ми четял на семейството си, той обръщал столчето върху коленете си и
така отгръщал страниците изпод каишите. Едно от децата стояло на вра-
тата, за да предупреди, ако види съдията4 да идва, който бил служител
на духовния съд. В такъв случай столчето било поставяно на краката си,
a Библията оставала скрита под него, както преди. Тази история знам от
чичо ми Бенджамин. Цялото семейство продължило да се придържа към
Англиканската църква до около края на управлението на Чарлз Втори,
когато някои от свещенослужителите, които били изхвърлени от църквата
за разколничество, почнали да организират тайни събрания; Бенджамин
и Иосия се присъединили към тях и продължили с тях цял живот; оста-
налата част от семейството останала с Епископалната църква 5.

Баща ми Иосия се оженил млад и пренесъл жена си с три деца в Ню Инг-
лънд около 1862г. Забраната със закон на разколните събрания и честите
им смущения накарали някои влиятелни познати на баща ми да се премес-
тят в тази страна, и те го убедили да ги придружи там, където очаквали
да практикуват вярата си по-свободно. От същата жена имал още четири
деца, а от втората – още десет, общо – седемнадесет; от които аз си спомням
тринадесет да седат едновременно с него на масата, които всички станаха
мъже и жени и се задомиха; аз бях най-младият син, имах две по-малки
сестри, и съм роден в Бостън, Нова Англия. Майка ми, втората жена, бе-
ше Абия Фолгър, дъщеря на Питър Фолгър6, един от първите заселници

3Мария I Тюдор, Кървавата Мери 1553-1558, бел. пр.
4apparitor
5Англиканската църква, бел. пр.
6Folger



на Нова Англия, когото Котън Мейдър7 споменава с почит в църковната
история на този край, наречена Magnalia Christi Americana, като “благочес-
тив, образован англичанин”, ако си спомням думите правилно. Чувал съм,
че писал различни малки произведения отвреме на време, но само едно
от тях, което видях преди много години, било отпечатано. Беше написано
през 1675г. в импровизирана8 стихотворна форма от онова време и край, и
беше адресирано до онези заети с управлението там по онова време. Беше
в подкрепа на свободата на съзнанието от името на баптисти, куейкъри
и други сектанти, които бяха преследвани, и приписваше на тези гонения
Индианските войни и други бедствия, които бяха сполетяли страната, като
Божии съд за наказание за такова ужасно престъпление, и призоваваше
към отмяна на тези сурови закони. Цялото ми се стори написано с добра
доза благоприлично простодушие и мъжествено свободолюбие. Спомням
си последните шест стиха, макар че не помня първите два от строфата; но
техния смисъл беше, че тъй като критиката му е плод на добра воля, би
искал да се знае, че той е авторът.

“Защото да съм клеветник, аз мразя от сърце; от град Шербърн9, където
сега живея, помествам името си тук; без лоши чувства, твой истински
приятел е Питър Фолджър10

Всичките ми по-големи братя бяха дадени за чираци в различни занаяти.
Мен ме пратиха в класическо училище11 на осем години, като баща ми
имаше намерение да ме посвети на църквата като десятък от синовете си.
Това, че рано се научих да чета (което трябва да е било много рано, за-
щото не си спомням времето, когато не можех да чета), а и мненията на
всичките му приятели, че със сигурност от мен ще излезе добър учен, го
насърчаваха в това негово намерение. Чичо ми Бенджамин също го одоб-
ряваше и предложи да ми даде всичките си сборници със стенографирани
проповеди, предполагам като материал, с който да се упражнявам, ако ре-
ша да уча системата му. Въпреки това се задържах в училище не повече от
година, при все че през това време постепенно се бях издигнал от средата
на тазгодишния клас до негов първенец, и след това бях преместен в този
над него, за да премина в по-горния в края на годината. Но междувремен-
но, с оглед на високата цена на университетското образование, която баща
ми не можеше лесно да си позволи с голямото си семейство, както и на

7Cotton Mather
8home-spun
9Sherburne

10Folgier
11 grammar school според речника на Самюел Джонсън от 1755 това е училище в което се учи

граматиката на класическите езици



малкия доход, който мнозина добре образовани успяваха по-късно да си
осигурят – причини, които баща ми изложи пред приятелите си в мое при-
съствие – баща ми промени първоначалното си намерение и ме премести
от класическото училище в училище за писане и смятане, ръководено от
един известен тогава мъж, г-н Джордж Браунуел, много успешен в про-
фесията си като цяло, и при това с меки, насърчителни методи. При него
доста скоро се научих на краснопис, но се провалих в смятането и не ни-
как не напреднах в него. На десет ме прибраха вкъщи, за да помагам на
баща ми в работата му, която беше да лее лоени свещи и да вари сапун,
работа, за която той не беше обучен, а беше захванал при пристигането си
в Нова Англия, когато открил, че отмиращият му занаят няма да издържа
семейството му, при ниското търсене. Както подобава, аз бях зает с рязане
на фитили за свещите, пълене на отливката за топене и отливките за лети
свещи, наглеждане на магазина, ходене по задачи и т.н.

Не харесвах занаята, а морето силно ме влечеше, но баща ми се обяви
против това; но живеейки близо до водата често бях в или около нея,
научих се рано да плувам добре и да управлявам лодки; и когато бях
в лодка или кану с други момчета, обикновено ми позволяваха да водя,
особено в трудни случаи; и при други случаи обикновено бях водач сред
момчетата, и понякога ги въвеждах в неприятности, за което ще разкажа
след малко, тъй като случката показва рано изразен дух на общественик,
макар и в този случай неправилно насочен.

Имаше едно соленоводно блато, което граничеше с вира на воденицата, и
на чийто край стояхме при прилив и ловяхме лещанки. От много тъпкане
го бяхме превърнали в рядка кал. Предложението ми беше да построим
там кей, на който да можем да стоим, и показах на другарите си една
голяма купчина камъни предназначени за нова къща близо до блатото,
които щяха да ни свършат много добра работа. Както подобава, вечерта
след като си бяха отишли работниците събрах няколко от приятелите ми
за игра и работейки усърдно като мравки, понякога по двама-трима на
камък, отнесохме всички камъни и построихме малкия си кей. На другата
сутрин работниците се изненадали, че им липсват камъните, които били
открити в нашия кей. Разпитали за извършителите; бяхме разкрити и се
оплакаха от нас; някои от нас бяха поправени от бащите си; и въпреки че
изтъкнах полезността на работата, баща ми ме убеди, че нищо не е полезно,
което не е честно.

Мисля, че може да ти иска да научиш нещо за него и за характера му. Има-
ше превъзходно телосложение, среден на ръст, но добре сложен, и много



силен; беше находчив, умееше да рисува хубаво, имаше малко музикални
умения и ясен, приятен глас, така че беше изключително приятно да го
слушаш как свири псалми на цигулката си и пее, както понякога праве-
ше вечер след като приключеше с работата за деня. Имаше и дарба на
механик и понякога беше много сръчен в употребата на инструменти на
други занаятчии; но истинското му превъзходство беше в дълбокото му
разбиране на и надеждна преценка по въпроси които изискват прозорли-
вост и мъдрост, както в личните така и в обществените дела. Наистина
той никога не бе се занимавал с последните, тъй като многобройното му
семейство, което трябваше да образова, и притесненото му положение го
държаха близо до занаята му; но си спомням добре, че често бе посещаван
от видни хора, които се допитваха до него по градските дела или делата
на църквата, към която принадлежеше, и показваха доста уважение към
преценката и съветите му: в случай на трудности често беше търсен за
съвет и от частни лица във връзка с техните дела, а и често беше избиран
за арбитър между спорещи страни.

Винаги, когато имаше възможност, обичаше да кани на масата у дома за
разговор някой разумен приятел или съсед, и винаги се стараеше да под-
хване някоя хитроумна или полезна тема за разговор, която би могла да
подобри умовете на децата му. По този начин той насочваше вниманието
ни към това, което е добро, справедливо и благоразумно в живота; и на
храната на масата – дали е добре или зле приготвена, според сезона или
не, добра или лоша на вкус, за предпочитане пред или по-лоша от това
или онова подобно ястие – се обръщаше много малко или почти никакво
внимание, така че бях възпитан в такова пълно невнимание към тези не-
ща, че въобще не ми прави впечатление каква храна слагат пред мен, и
толкова не я забелязвам, че и до ден днешен ми е трудно да кажа какво
съм вечерял, ако ме попитат няколко часа след вечеря. Това е било много
удобно за мен при пътувания, при които понякога спътниците ми са били
много нещастни поради липсата на подходящо удовлетворение за по-добре
обучените им и затова по-деликатни вкусове и апетити.

Майка ми също беше много здрава: откърми всичките си десет деца. Не си
спомням майка ми и баща ми някога да са боледували освен от болестите,
от които умряха – той на 89, тя на 85 години. Погребани са заедно в Бос-
тън, където преди няколко години поставих мраморна плоча със следния
надпис на гроба им:

ИОСИЯ ФРАНКЛИН
и



жена му – АБИЯ –
лежат погребани тук.
Живяха в любов венчани
петдесет и пет години.
Издържаха голямо семейство в уют,
отгледаха тринадесет деца
и седем внука
почтено.
От този пример, читателю,
бъди насърчен да си усърден в призванието си,
и не се съмнявай в Провидението.
Той беше благочестив и разумен мъж;
тя – разумна и добродетелна жена.
Най-младият им син,
от синовна почит към паметта им,
поставя този камък.
Й.Ф. роден 1655, починал 1744, на 89г.
А.Ф. родена 1667, починала 1752, на 85г.

По несвързаните си отклонения познавам, че съм остарял. Едно време
пишех по методично. Но човек не се облича за среща с приятел така, както
се облича за обществен бал. Може би е просто немарливост.

Да се върна на думата си: така продължих зает в бащиния си занаят две
години, тоест докато навърших дванадесет години; а тъй като брат ми
Джон, който беше обучен за този занаят, беше вече напуснал баща ми, бе-
ше се оженил и отворил дюкян в Роуд айлънд, по всичко личеше, че на мен
ми е предопределено да заемо неговото място и да стана свещолеяр. Но тъй
като продължавах да не харесвам занаята, баща ми се опасяваше, че ако
не намери някой, който по ми допада, ще избягам и ще стана моряк, както
синът му Иосия беше направил за голямо негово съжаление. Затова поня-
кога ме взимаше с него на разходка, за да видя как работят дърводелци,
зидари, стругари, пещари, и т.н., за да установи какви са склонностите ми,
и да се опита да ги фиксира върху някой сухопътен занаят. Оттогава вина-
ги ми е доставяло удоволствие да гледам как добри работници използват
инструментите си. Също ми е било полезно, понеже от това научих доста-
тъчно, че да мога да се справям с някои малки работи сам у дома, когато
не е имало възможност да се извика човек, и да конструирам малки ма-
шини за експериментите ми, докато намерението да направя експеримент
е свежо и топло в ума ми. Баща ми най-накрая избра ножарския занаят и



бях изпратен при сина на чичо ми Бенджамин, Самюел, който беше обучен
в този занаят, и който беше по това време установен в Бостън, да прекарам
известно време при условие, че му се харесам. Но неговото очакване да му
нося и приход не допаднаха на баща ми и отново бях прибран вкъщи.

От дете обичах да чета и всичките дребни пари, които попадаха в ръцете
ми отиваха за книги. Понеже „Напредъкът на поклонника“12 ми хареса,
първата ми колекция беше от творби на Джон Бъниън13 в отделни малки
томчета. По-късно ги продадох, за да мога да купя „Историческите ко-
лекции“ 14 на Р. Бъртън15. Това бяха малки книжки, и евтини, общо 40
или 50. Малката библиотека на баща ми се състоеше предимно от книги
за богословски спорове, повечето от които прочетох, и оттогава често съм
съжалявал, че по време, когато имах такава жажда за знание, по добри
книги не ми попаднаха, тъй като по това време беше вече решено, че няма
да бъда духовник. „Успоредните животописи“ на Плутарх бяха там, от ко-
ито четох много, и все още смятам това време за много добре употребено.
Имаше и една книга на Дефо наречена „Есе за проекти“16, и една на Др.
Мейдър, наречена „Опити за правене на добро“17, която ми даде начин на
мислене, който оказа влияние върху някои от основните бъдещи събития
от живота ми.

Книжовните ми наклонности в крайна сметка убедиха баща ми да ме нап-
рави печатар, макар вече да имаше един син (Джеймс) с тази професия.
През 1717 брат ми Джеймс се върна от Англия с преса и букви, за да започ-
не собствен бизнес в Бостън. Много повече го харесвах от този на баща ми,
но все още копнеех по морето. За да предотврати очаквания ефект от тази
моя наклонност, баща ми бързаше да ме даде чирак при брат ми. Удържах
известно време, но накрая бях убеден и подписах договорът за чиракува-
не; тогава бях едва на дванадесет години. Щях да служа до двадесет и
първата си година, но през последната година щях да получавам заплата
като наемен работник. За кратко време научих много за тази работа и се
превърнах в полезен помощник на брат си. Сега имах достъп до по-добри
книги. Познанствата ми с чираците на продавачи на книги ми позволя-
ваха да вземам на заем малки книжки, които внимавах да върна скоро и
чисти. Често седях в стаята си и прекарвах в четене по-голямата част от
нощта, ако книгата взета на заем вечерта трябваше да бъде върната рано

12Pilgrim’s Progress, на български преведена като „Пътешественикът от този свят до онзи“
13John Bunyan
14Historical Collections
15R. Burton
16Essay on Projects
17Essays to do good



сутринта, да не би някой да я потърси и забележи, че липсва.

И след известно време един хитроумен търговец, г-н Матю Адамс, кой-
то имаше прилична колекция книги, и който често посещаваше нашата
печатница, ме забеляза и ме покани в библиотеката си, и много любезно
ми заемаше книгите, които избирах да чета. По това време се увлякох по
поезията и написах някои къси стихотворения. Брат ми, мислейки, че мо-
же да изкара нещо от това, ме насърчаваше, и ми поръчваше от време
на време да композирам балади. Една се казваше „Трагедията при фара“
и съдържаше историята на удавянето на Капитан Уъртилейк с двете му
дъщери. Другата беше моряшка песен за залавянето на пирата Тийч (или
Блекбиърд). Бяха окаяни произведения, в стила на Гръб-стрийт18 балади-
те, и щом бъдеха отпечатани, той ме изпращаше да ги продавам из града.
Първата се продаваше чудесно, тъй като събитието се беше случило нас-
коро и беше вдигнало голяма шумотевица. Това поласка суетността ми,
но баща ми ме обезкуражи, като се подигра на творбите ми и ми каза,
че стихописците обикновено са просяци. Така че ми се размина да стана
поет, най-вероятно лош. Но тъй като писането в проза ми е било много
полезно през живота, и беше основно средство за издигането ми, ще ти
разкажа как и в каква ситуация натрупах малкото умения, които имам в
тази област.

Имаше още един младеж в града, който обичаше да чете. Казваше се Джон
Колинс и бяхме близки приятели. Понякога влизахме в спорове, много
обичахме дебатирането, и имахме голямо желание да се оборим един друг.
Тази полемична нагласа, между другото, има склонността да се превръща
в лош навик и прави хората изключително неприятна компания поради
противоречията, които са нужни за прилагането ѝ на практика. И по този
начин, освен че вкисва и разваля разговора, води до отвращение и – може
би – вражди, където би могло да има приятелство. Прихванах я докато
четях бащините си книги за религиозни спорове. Оттогава съм забелязал,
че разумните хора рядко имат такава нагласа, освен адвокати, хора, които
са били в университет и всякакви хора отраснали в Единбург.

По един или друг начин, веднъж закачихме въпроса дали е правилно же-
ните да бъдат образовани, и за техните способности да се учат. Той смя-
таше, че не е правилно, и че по природа не им се отдава. Аз бях на про-
тивоположното мнение, може би донякъде за спора. Той беше по природа
по-красноречив, имаше изобилие от думи под ръка, и ми се струваше, че
понякога ме притиска повече с изразителността си, отколкото със силата на

18Grub street - улица в Лондон прочута с големия си брой бедни писатели. Към осемнадесети век
вече е нарицателно за долнопробна литература.



аргументите си. Тъй като се разделихме без да сме приключили разговора
и нямаше да се видим известно време, аз седнах и поставих аргументите
си на хартия, преписах ги, и му ги изпратих. Три или четири писма бяха
изпратени от всяка страна, когато баща ми случайно намери книжата ми
и ги прочете. Без да влиза в спора, той използва случая да ми говори за
начина ми на писане. Отбеляза, че въпреки че превъзхождам антагониста
си в правопис и пунктуация (което дължах на печатницата), изоставах в
елегантността на израза си, в метод и в яснота, в които неща той ме убеди
с няколко примера. Видях, че забележката му бе справедлива и оттогава
почнах да отделям повече внимание на начина си на писане, и реших да
опитам да го подобря.

По това време попаднах на странен брой на the Spectator. Беше третият.
Преди това не бях виждал нито един брой. Купих го и го прочетох много
пъти и бях много доволен от него. Бях на мнение, че начина на писане е
отличен и реших – ако мога – да го имитирам. С тази мисъл наум, взех
някои от статиите, загатнах накратко смисъла на всяко изречение, оставих
ги настрана за няколко дни и след това, без да гледам в книгата, се опитах
да пресъздам статийте, като изразя смисъла на всяко изречение обшир-
но и изцяло както в оригинала, с каквито подходящи думи ми попаднат.
След това сравних моя Spectator с оригинала, открих някои от грешките
си и ги поправих. Но открих, че нямам богат речник, нито умението да си
припомням и използвам думи, което – си помислих – нямаше да е проб-
лем, ако бях продължил да създавам стихове, тъй като постоянната нужда
от думи с едно и също значение, но с различна дължина – за да отгова-
рят на ритъма, или с различно звучене – за римата, щеше да ме принуди
постоянно да търся разнообразие, а и щеше да ме кара да запаметя това
разнообразие, и да го овладея. Затова взех някои разкази и ги обърнах в
стихове, а след време, когато бях позабравил до голяма степен прозата,
ги преведох обратно. Понякога разбърквах колекцията си от загатвания и
след няколко седмици се опитвах да ги подредя по правилния начин преди
да започна да пиша пълните изречения и да пресъздавам статиите. Целта
на това беше да науча метод за организиране на мислите. Чрез сравне-
ние на работата ми с оригинала открих много свои грешки и ги поправих,
но понякога с удоволствие си въобразявах, че в някои дреболии съм имал
достатъчно късмет да подобря начина на изразяване и това ме насърчи да
мисля, че може би с времето ще се науча да пиша на английски поносимо,
което беше голяма моя амбиция. Времето за тези упражнения и за четене
беше през нощта, след работа, или преди да започна сутрин, или в неделя,
когато нареждах нещата, така че да съм сам в печатницата, като се опит-



вах да избягвам, доколкото мога, обичайното присъствие на обществено
поклонение, което баща ми изискваше от мен, докато се грижеше за мен,
и което все още считах за задължение, въпреки че нямах възможност –
както ми се струваше – да отделя време, за да го практикувам.

Когато бях на около 16 години, са натъкнах на една книга написана от
някой си Трайън19, която препоръчваше вегетарианска диета. Реших да
премина на нея. Понеже брат ми беше неженен, не поддържаше дом, а се
хранеше с чираците си при чуждо семейство. Отказът ми да ям месо съз-
даде неудобство, и често бях хокан за странността си. Запознах се с начина,
по който Трайън приготвя някои от ястията си, като варене на картофи
или ориз, качамак20, и няколко други, и предложих на брат ми да си готвя
сам, ако ми дава седмично половината от парите, които плаща за храната
ми. Той незабавно се съгласи и скоро открих, че мога да спестявам поло-
вината от това, което ми плащаше. Това бяха допълнителни средства за
закупуване на книги. Но имаше и още едно предимство в промяната. Брат
ми и останалите излизаха от печатницата за да се хранят, а аз оставах
сам, и след като бързо изяждах лекия си обяд, който често бе не повече
от бисквита или филия хляб, шепа стафиди или плодов сладкиш от слад-
каря, и чаша вода, можех да използвам останалото време преди тяхното
завръщане за учене, и по този начин напредвах още по-бързо, поради по-
бистрия ум и по-бързата мисъл, които обикновено съпътстват умереността
в яденето и пиенето.

И по това време стана така че, след като по някакъв случай бях засрамен
от неумението си да смятам, което на два пъти не бях успял да са науча да
правя докато бях в училище, взех Аритметиката на Кокър и минах през
цялата книга сам и с голяма лекота. Също прочетох книгите на Селър и
Шерми по навигация и се запознах с малкото геометрия, която съдържат,
но никога на стигнах далеч в тази накуа. И по горе-долу това време про-
четох „Есе за човешкия разум“ на Лок21 и „Изкуството на мисленето“ на
господата от Пор Роял.22

Докато се опитвах да подобря езика си попаднах на английска граматика
(мисля, че беше тази на Гринуд), в края на която имаше два малки откъса
илюстриращи двете изкуства реторика и логика, като вторият завърш-
ваше с пример за спор по Сократовия метод. Малко след това придобих
„Спомени за Сократ“23 на Ксенофонт , където се намираха много примери
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на същия метод. Методът ме плени, възприех го, спрях с директните си
противоречия и положителната аргументация, и се превъплътих в смирен,
задаващ въпроси и съмняващ се човек. И тъй като по това време от чете-
не на Шафтсбъри и Колинс наистина бях почнал да се съмнявам в някои
точки от релегиозната ни доктрина, този метод ми се стори най-безопасен
за мен самия и много притеснителен за тези, срещу които го използвах.
Затова ми доставяше голямо удоволствие, използвах го постоянно, и ста-
нах експерт и много умел в това да подвеждам дори хора превъзхождащи
ме по знания да направят признания, чиито последствия не можеха да
предвидят, и които ги оплитаха в трудности, от които не можеха да се из-
мъкнат, и по този начин печелех победи, които нито аз, нито каузата ми
заслужавахме. Продължих с този метод няколко години, но постепенно
го оставих, като запазих само навика да се изразявам със скромна неуве-
реност и никога да не използвам думи като със сигурност, без съмнение,
или други, които създават впечатление за утвърдително мнение, когато
предлагам неща, които могат да бъдат оспорени, а вместо тях да казвам,
струва ми се, или на мнение съм, че нещо е така и така; намирам че, или
мисля, че е така и така, поради тази и тази причина; или въобразявам си
че е така, или, така е, ако не се лъжа. Този навик, вярвам, ми е бил много
полезен, при случаи, когато е трябвало да налагам мненията си и да убеж-
давам хора в мерки, които съм подкрепял по едно или друго време. И тъй
като основните цели, към които човек се стреми в разговор, са да инфор-
мира или да бъде информиран, да достави удоволствие или да убеди, ми
се ще разумните и добронамерени хора да не намаляват способността си за
добри дела като възприемат утвърдителен, безпрекословен маниер, който
рядко успява да не отврати, има склнонността да предизвиква съпротива,
и напълно се проваля в постигането на всички цели на разговора, т.е. дава-
нето и получаването на информация или удоволствие. Защото, ако искаш
да информираш, утвърдителен или догматичен начин на изразяване може
да предизвика противоречия и да възпрепятства искреното внимание. Ако
искаш да бъдеш информиран и подобряван от чуждото знание, и все пак
се изразяваш като човек здраво придъжащ се към настоящото си мнение,
скромните и разумни хора, които не обичат спорове, най-вероятно ще те
оставят да живееш необезпокояван в заблудата си. И по този начин ряд-
ко ще можеш да доставиш удоволствие на слушателите си или да убедиш
тези, чиято подкрепа ти е нужна. Поуп мъдро отбелязва

“Учи хората, като че не го правиш, и им предлагай нещата, които те не
знаят, като че са забравени“

и още препоръчва:



„Да говориш, макар и сигурен, привидно с неувереност“

И би могъл да съчетае с този стих един, който е съчетал с друг, според
мен, по-несполучливо,

„Защото липсата на скромност е липса на разум“

Ако попиташ, защо по-несполучливо? трябва да повторя стиховете,

“Нескромните слова нямат оправдание, защото липсата на скромност е
липса на разум“

Но не е ли липсата на разум (когато човек има нещастието да му липсва)
някакво оправдание за липсата му на скромност? И не биха ли били тези
стихове по-добре сложени така?

“Нескромните слова намират само едно оправдание, че липсата на скром-
ност е липса на разум“

Това, обаче, трябва да предам на по-разумните за преценка.

През 1720 или 1721 брат ми започна да печата вестник. Беше вторият
вестник, който се появи в Америка, и се наричаше New England Courant.
Единственият преди него беше Boston News Letter. Спомням си как някои
от приятелите му се опитваха да го разубедят от предприемане на начи-
нанието, защото им се струваше, че няма да успее, тъй като един вестник
беше – според тях – достатъчен за Америка. В момента (1771) има не по-
малко от двадесет и пет. Той обаче продължи с начинанието и след като
приключи работата по съставяне на колите и отпечатването, бях изпратен
да разнасям вестника на клиентите по улиците.

Той имаше някои хитроумни приятели, които се забавляваха да пишат ня-
кои кратки писания за вестника му, което спечели доврието на читателите
и направи вестника по-търсен, и тези господа често ни посещаваха. Раз-
говорите им и разказите им за одобрението, с което творбите им биваха
посрещани, ме накараха да желая и аз да си опитам перото сред тях. Но
понеже бях още момче, и подозирах, че брат ми ще откаже да публикува
нещо мое във вестника си, ако знае, че е мое, реших да си преправя почерка
и, след като написах анонимна статия, я пъхнах под вратата на печатни-
цата през нощта. Тя беше намерена на сутринта и споделена с пишещите
му приятели на тяхната редовна сбирка. Те я прочетоха и обсъдиха в мое
присъствие, и имах голямото удоволствие да установя, че заслужава тях-
ното одобрение, и че в опитите си да познаят кой е авторът споменаха само
мъже с име сред нас за образованост и хитроумие. Сега предполагам, че
ми излезе късмета с тези съдници, и че може би не са били толкова добри,



колкото ми се струваха.

Все пак, насърчен от това, написах и предадох по същия начин до печат-
ната преса още статии, които също така бяха одобрени. Пазих тайната си
докато малкото ми усет за такива изпълнения не се поизчерпа, и я открих,
когато познатите на брат ми започнаха да ме смятат за нещо повече, по
начин, от който той не беше доволен, тъй като – може би справедливо –
си мислеше, че има склонност да поощрява суетата ми. И може би това
стана една от причините за различията, които започнаха да се появяват
между нас, приблизително по това време. Въпреки че ми беше брат, той
се смяташе за мой майстор, а мен за негов чирак, и – както подобава –
очакваше от мен същата работа, каквато очакваше от другите, а пък аз
мислех, че твърде много ме унизява с някои от нещата, които изискваше
от мен, понеже очаквах от него, като от брат, по-добро отношение. Споро-
вете ни често бяха представяни пред баща ми, и ми се струва, че или като
цяло бях прав, или пък по-добре пледирах, защото присъдата обикновено
беше в моя полза. Но брат ми беше избухлив и често ме беше бил, което
аз приех изключително тежко. И смятайки чиракуването за голямо тег-
ло, постоянно се надявах да намеря възможност да го съкратя, и такава
се появи след време по неочакван начинfootnoteСтрува ми се, че грубото
му и тиранично отношение към мен, може да е послужило като средство
за насаждане в мен на това отвращение от безразборната власт, което ме
съпровожда цял живот..

Някакво писание в нашия вестник на политическа тема, която вече съм
забравил, засегна Събранието. Той беше привикан, осъден и затворен за
месец, предполагам заради говорителя, защото брат ми не пожела да раз-
крие самоличността на автора. Мен също ме привикаха и разпитаха, но
въпреки че отговорите ми не ги задоволиха, те сметнаха за достатъчно
да ме порицаят и ме освободиха, може би смятайки, че като чирак съм
задължен да пазя тайните на майстора си.

Докато изтече братовата ми присъда – която доста ме огорчи и ядоса,
въпреки нашите различия – ръководих вестника и се осмелих да понатрия
чрез него носовете на някои от нашите управници, което брати ми прие
много добре, докато други започнаха да гледат на мен в лоша светлина,
като млад гений, който има склонност към клевети и сатира. Освобожда-
ването на брат ми бе съпътствано от заповед на Събранието (доста стран-
на), „Джеймс Франклин да спре да издава вестника наречен New England
Courant.“

В печатницата ни се проведе съвещание с приятелите му какви действия



да предприеме в този случай. Някои предложиха да се заобиколи запо-
ведта чрез смяна на името на вестника, но виждайки недостатъци в това
решение, брат ми в крайна сметка се спря на решението да го печата в бъ-
деще от името на Бенджамин Франклин, като по-добро. И за да заобиколи
забраната на Събранието, която все още би могла да го засегне, ако печата
чрез чирака си, според схемата ни чирашкият ми договор ми беше върнат
с пълно освобождаване на гърба, за да бъде показван при нужда, но за
да си осигури труда ми, трябваше да подпиша нов договор за остатъка от
времето ми, който да остане скрит. Планът ни беше доста крехък, но пък
го изпълнихме незабавно, и съответно вестникът продължи под мое име
за няколко месеца.

След време между мен и брат ми се породиха нови несъгласия и аз реших
да наложа свободата си, като предположих, че той няма да рискува извади
наяве новите договори. Не беше честно от моя страна да се възползвам от
това предимство, и по тази причина считам това за една от първите грешки
в живота ми. Но несправедливостта беше от малко значение за мен, когато
бях под влияние на горчивината и яда от ударите, които поривите му често
го караха да стоварва върху мен, макар и иначе той да не бе лош човек:
може би аз се държах твърде непочтително и предизвикателно.

Когато откри, че искам да го напусна, се погрижи да предотврати наема-
нето ми на работа във всички други печатници в града като ги обиколи и
говори с всички майстори, които съответно отказаха да ми дадат работа.
След това реших да отида в Ню Йорк, като най-близкото място с печа-
тар. И бях доста склонен да напусна Бостън след като осъзнах, че вече
съм се опротивил на властта, и – съдейки по безразборните действия на
Събранието в случая с брат ми – че мога, ако остана, скоро да си докарам
неприятности; и освен това, че недискретните ми спорове на тема религия
започваха да карат добрите хора да ме сочат с ужас като неверник или
атеист. Взех решение, но понеже баща ми този път взе страната на брат
ми, съзнавах, че ако опитам да си тръгна открито, ще бъдат използвани
средства, за да ме спрат. Затова приятелят ми Колинс се зае с извършване-
то на някои малки приготовления за мен. Осигури съгласието на капитана
на нюйоркски платноход да ме прекара, като ме представи за млад негов
познат, от когото лошо момиче е забременяло, и който сега ще бъде прину-
ден от приятелите ѝ да се ожени за нея, и затова не може да се появи или
дойде открито. И така продадох някои от книгите си, за да събера малко
пари, качих се скришно на борда, и тъй като имахме добър вятър, три дни
по-късно се озовах в Ню Йорк, на 300 мили от дома, момче на едва 17 без
каквато и да е препоръка към или знание за който и да е в града, и с много



малко пари в джоба.

Дотогава увлечението ми по морето беше преминало, иначе бих могъл да
го задоволя. Но имайки занаят и смятайки се за доста добър работник,
предложих услугите си на печатаря в града, стария Г-н Уилям Брадфърд,
който бил първият печатар в Пенсилвания, но се преместил насам при
свадата около Джордж Кийт. Той не можа да ме наеме, тъй като нямаше
много работа, а имаше достатъчно помощници. Но казва той: "Синът ми
във Филаделфия скоро загуби основния си помощник – Акила Роуз – пора-
ди смърт. Ако отидеш натам, вярвам, че може да те наеме."Филаделфия
беше сто мили по-нататък. Аз обаче се качих в лодка към Амбой, като
оставих сандъка и нещата си да ме последват по море.

Докато прекосявахме залива ни застигна внезапна буря, която разпра гни-
лите ни платна, не ни позволи да влезем в устието на реката24 и ни притис-
на към Лонг Айлънд. По пътя един от пътниците, пиян Холандец, падна
през борда. Докато потъваше, се пресегнах през водата към косматото му
теме и го издърпах, така че отново го качихме. Топването му го отрезви
малко и той заспа, като преди това извади от джоба си книга, която искаше
да му изсуша. Оказа се моят стар любим автор, „Напредъкът на поклонни-
ка“ на Бъниън, на холандски, отпечатана с малки букви на добра хартия, с
медни гравюри, премяна, по-добра от всички, които бях виждал да носи на
родния си език. Оттогава научих, че е преведена на повечето европейски
езици, и предполагам, че е по-четена от която и да е друга книга, освен мо-
же би Библията. Доколкото знам, честнинят Джон е първият човек, който
смесва разказ с диалог, начин на писане много увлекателен за читателя,
който – в най-интересните части – се намира като че ли в компанията и
присъства на разговора. Дефо, в своите „Крузо“, „Мол Фландърс“, „Рели-
гиозно ухажване“25, “Семеен инструктор“ 26 и други, успешно го имитира.
Ричардсън прави същото в своята „Памела“.

Когато наближихме острова, установихме, че няма как да слезем, поради
големия прибой на скалистия бряг. Затова пуснахме котва и се залюлях-
ме към брега. Хора слязоха до водата и ни викнаха, както и ние на тях.
Но вятърът беше толкова силен и прибоят толкова шумен, че не можех-
ме да чуем достатъчно, за да се разберем. На брега имаше канута, и ние
направихме знаци, и им викнахме, че трябва да ни вземат. Но те или не
ни разбраха, или помислиха, че е невъзможно, така че си тръгнаха, и с
настъпването на нощта ние нямахме друг изход освен да чакаме вятърът

24the Kill, виж английската уики.
25Religious Courtship
26textitFamily Instructor



да спадне. И междувременно лодкарят и аз решихме да спим, ако можем,
и затова се натъпкахме в трюма при холандеца, който още беше мокър,
а пръските, които прехвърляха борда на лодката протичаха при нас, така
че скоро бяхме почти толкова мокри, колкото той. По този начин лежахме
цяла нощ, с много малко почивка. Но, с падането на вятъра на другия
ден, опитахме да стигнем до Амбой преди нощта, след като бяхме прека-
рали тридесет часа на вода, без продоволствия и каквато и да е напитка
освен една бутилка долнопробен ром, и при положение, че водите, в които
плувахме бяха солени.

Вечерта се намерих със силна треска и си легнах. Но понеже бях чел ня-
къде, че обилното пиене на студена вода помага при треска, последвах
предписанието, потих се обилно през по-голямата част от нощта, треска-
та ме остави, и на сутринта, след като преминах с ферибота, продължих
пътуването си пеш, имайки още петдесет мили до Бърлингтън, където –
беше ми казано – щях да намеря лодки, с които да премина остатъка от
пътя до Филаделфия.

Цял ден валя много силно. Бях напълно подгизнал, а до обед и доста умо-
рен. Затова се спрях в една бедна страноприемица, където останах цяла
нощ, и сега започваше да ми се иска никога да не бях напускал дома. Тол-
кова окаяно изглеждах, че по въпросите, които ми задаваха, установих,
че подозират, че съм избягал слуга, и има опасност да бъда задържан по
това подозрение. Въпреки това на другия ден продължих, и вечерта стиг-
нах до една страноприемница – стопанисвана от някои си Д-р Браун – на
осем или десет мили от Бърлингтън. Той ме заговори докато се подкрепях
и щом разбра, че съм чел малко, стана много общителен и дружелюбен.
Приятелството ни продължи докато беше жив. По-рано ще да е бил стран-
стващ доктор, защото нямаше град в Англия или държава в Европа, които
не можеше да опише подробно. Беше учил малко, беше хитроумен, но го-
лям неверник, и няколко години по-късно нечестиво захвана да пародира
Библията в долнопробни стихове, както Котън бе направил с Вергилий.
По този начин той представи много от фактите в нелепа светлина, и ако
работата му беше публикувана можеше да нарани някои слаби умове, но
това никога не се случи.

Спах в неговата къща тази нощ, а на другата сутрин стигнах до Бърлин-
гтън, но с голямо огорчение трябваше да науча че всички редовни лодки
са тръгнали малко преди да дойда и не се очаква да тръгват други преди
вторник, а денят беше събота. Затова се върнах при една стара жена в гра-
да, която ми беше продала джинджифилов сладкиш за из път, и я помолих



за съвет. Тя ми предложи да квартирувам в къщата й докато се намери
възможност да премина по вода, и – уморен от пътуване на крак – аз приех
поканата. Когато разбра, че съм печатар, ми предложи да се установя в
града и да отворя печатница, не знаейки какъв капитал е нужен за това.
Беше много гостоприемна, и за вечеря ми даде волска буза с голяма доза
доброжелание, като прие само една кана с бира в замяна, и аз си мислех
че съм уреден до вторник. Докато се разхождах вечерта покрай реката,
обаче, пристигна лодка с няколко човека, която – установих – пътува за
Филаделфия. Взеха ме на борда и, тъй като нямаше вятър, гребахме по
целия път. И когато към полунощ още не бяхме видели града, някои от
компанията бяха сигурни, че трябва да сме го подминали, и отказаха да
гребат повече. Останалите не знаеха къде сме. Затова се насочихме към
брега, влязохме в един приток и слязохме на брега до една стара огра-
да, с чийто пръти си накладохме огън, тъй като беше октомври и нощта
беше студена, и останахме там до съмване. Тогава някой от компанията
установи, че мястото е Купър Крийк, малко нагоре от Филаделфия, която
видяхме щом излязохме от притока и пристигнахме в осем или девет часа
в Неделя сутринта, и слязохме на кея на Търговската улица.

Описах пътуването си с по-големи подробноси и ще направя същото с пър-
вото ми влизане в този град, за да можеш да сравниш наум това невероятно
начало с името, което оттогава съм изградил там. Бях в работно облекло,
тъй като най-добрите ми дрехи тепърва трябваше да пристигнат по море.
Бях мръсен от пътуването. Джобовете ми бяха пълни с ризи и чорапи и не
познавах жива душа, нито къде да потърся квартира. Бях уморен от път,
гребане и липса на почивка, бях и много гладен, а всичките ми парични
запаси възлизаха на холандски долар и около един шилинг на дребно. Пос-
ледния го дадох на хората от лодката за пътуването. Те първо отказаха,
понеже бях гребал, но аз настоях да го вземат. Човек понякога може би е
по-щедър когато има малко пари, отколкото когато има много, може би от
страх, да не помислят, че има малко.

След това тръгнах нагоре по улицата оглеждайки се наоколо, докато бли-
зо до пазара не срещнах момче с хляб. Много пъти вече бях се хранил с
хляб, и след като го попитах откъде го е взел, веднага отидох до хлебаря,
към който ме насочи – на Втора улица – и поисках бисквита от тези, ко-
ито имахме в Бостън. Но, изглежда, във Филаделфия не правеха такива.
Тогава поисках самун за три пенса, и ми бе казано, че няма такъв. Затова
– без да мисля за или да съзнавам разликата в стойността на парите и
по-ниските цени, и без да знам имената на хлябовете му – му казах да ми
даде каквото и да е за три пенса. Съответно той ми даде три големи пухка-



ви рола. Учидих се на куличеството, но ги взех, и понеже нямах джобове
тръгнах с по едно руло под всяка мишница и ядейки третото. Така про-
дължих нагоре по Търговската улица до Четвърта улица, и минах пред
вратата на Г-н Рийд, бащата на бъдещата ми жена, когато тя, стоейки на
вратата, ме видя и си помисли – съвсем правилно – че изглеждам най-
непохватно и нелепо. След това завих и продължих надолу по Chestnut
Street и част от Walnut Street, ядейки рулото през цялото време, и завър-
швайки обиколката пак се намерих на кея на Търговската улица, близо до
лодката с която пристигнах, и при която отидох за глътка речна вода. И
тъй като първото руло ме беше заситило дадох другите две на една жена,
която се беше спуснала по реката с нашата лодка и чакаше да продължи
пътя, и детето ѝ.

И така освежен отново тръгнах нагоре по улицата, която по това време вече
беше пълна с чисто облечени хора, които всички отиваха в една посока.
Аз се присъединих към тях и по този начин бях отведен в голямата сграда
за срещи на квакерите близо до пазара. Седнах сред тях, и след като се
пооглеждах наоколо известно верме и не чух някой да говори, понеже бях
много сънен от работа и липса на почивка предишаната нощ, заспах, и спах
до края на събранието, когато някой бе така добър да ме събуди. Така че
това беше първата къща, в която влязох или спах във Филаделфия.

Докато се връщах надолу към реката и се вглеждах в лицата на хората
срещнах млад квакер чието изражение ми хареса, и го заговорих и попитах
къде може да отседне странник. Бяхме близо до знака на „Тримата моря-
ци“. „Тук,“ казва той, „е място, което приема странници, но няма добро
име. Ако дойдеш с мен ще ти покажа по-добро.“ Заведе ме до the Crooked
Billet27 на Water Street. Тук вечерях. И, докато ядях, няколко хитри въп-
роса ми бяха зададени, тъй като младостта и видът ми явно можеха да
събудят подозрения, че съм беглец.

След вечеря сънливостта ми се върна и след като ме заведоха до леглото ми
легнах без да се събличам и спах до шест вечерта, бях извикан за вечеря,
легнах си пак много рано, и спах крепко до следващата сутрин. След това
се спретнах доколкото можах и отидох до печатаря Андрю Брадфърд.
В печатницата заварих стария му баща, когото бях видял в Ню Йорк, и
който беше стигнал във Филаделфия преди мен, пътувайки на кон. Той
ме представи на сина си, който ме прие учтиво, даде ми закуска, но ми
каза, че в момента не му трябва помощник, тъй като скоро си е намерил;
но че в града има друг печатар, който започнал наскоро, някакъв Каймер,

27буквално: Кривата военна квартира



който може би ще иска да ме наеме; ако ли не, бих бил добре дошъл да
остана при него, той ще ми дава малко работа от време навреме докато не
се намери повече заетост.

Старият джентълмен каза, че ще отиде с мен при новия печатар. Когато
го намерихме, той казва: „Съседе, доведох да те види млад човек от твоя
занаят. Може би ти липсва такъв.“ Той ми зададе няколко въпроса, даде
ми компас28 да види как работя и след това каза, че ще ме наеме скоро,
въпреки че точно в този момент няма никаква работа за мен. И, взимайки
старият Брадфърд, когото никога преди това не беше виждал, за човек от
града добронамерен към него, захвана разговор за настоящите си занима-
ния и проекти. А Брадфърд, без да открива, че е баща на другия печатар,
като чу Каймер да казва, че очаква скоро да поеме по-голямата част от
бизнеса в свои ръце, го поведе с умели въпроси и посявайки съмнения да
обясни всичките си виждания, на какво разчита, и по какъв начин смята
да действа. Стоейки отстрани веднага видях, че единият беше сръчен стар
софист, а другият само новак. Брадфърд ме остави с Каймер, който много
се изненада, когато му казах, с кого беше разговарял.

Установих, че печатницата на Каймер се състои от стара, разбита печатар-
ска машина, и един малък, износен английски шрифт, който в онзи момент
самият той използваше, композирайки Елегия за Акила Роуз, вече споме-
нат, изобретателен млад човек, с превъзходен характер, много уважаван в
града, писар на събранието и приличен поет. Каймер също правеше сти-
хове, но много безучастно. Не може да се каже, че ги пишеше, тъй като
имаше навика да ги излива от главата си направо в касетите. Тъй като
нямаше копие, а само две кутии, а за елегията вероятно щяха да отидат
всички букви, никой не можеше да му помогне. Опитах се да оправя печа-
тарската му машина (която той още не бе използвал, и от която нищо не
разбираше) и да я вкарам във вид готов за работа. И след като му обещах
да се върна и да отпечатам Елегията щом е готов, се върнах при Брад-
фърд, който ми даде малка задача за момента и там отседнах и се хранех.
След няколко дни Каймер ме повика да отпечатам Елегията. Сега беше
получил още две кутий и памфлет за препечатване, с който ми даде да се
занимавам.

Намерих, че тези двама печатари са зле квалифицирани за работата си.
Брадфърд не беше обучен и беше много неграмотен. А Каймер, макар и
да бе малко учен, беше само съставител, и не разбираше нищо от печа-
тарската работа. Беше един от Френските пророци и можеше да разиграва

28печатарски, за съставяне на текст



техните въодушевени изстъпления. По това време не изповядваше опре-
делена вяра, но по нещо от всичко според случая; знаеше много малко за
света и – както разбрах по-късно – беше замесен с доста негодническо тес-
то. Не му харесваше, че съм отседнал при Брадфърд докато работя при
него. Наистина той имаше къща, но без мебели, и затова не можеше да
ме подслони. Но ми намери квартира при г-н Рийд, който беше споменат
по-рано, и който беше собственикът на къщата му; и понеже сандъкът ми
по това време вече беше пристигнал, направих доста по-достойно предста-
вяне в очите на г-ца Рийд, отколкото бях направил първия път, когато ме
видя да ям рулото си на улицата.

По това време започнах да се запознавам с младите хора в града, които
обичаха да четат, и с които прекарвах вечерите си много приятно; и поне-
же с трудолюбието и пестеливостта си печелех пари, живеех доста добре,
не мислех за Бостън доколкото можех, и не желаех никой там да знае къ-
де пребивавам освен приятеля ми Колинс, който знаеше моята тайна и я
запази след като му писах. В крайна сметка се случи произшествие, което
ме върна там доста по-рано отколкото имах намерение. Имах зет Робърт
Холмс, капитан на лодка, която търгуваше между Бостън и Делауеър. Той
чул за мен в Нюкасъл, четиридесет мили надолу от Филаделфия, и ми писа
писмо, в което споменаваше тревогата породена у приятелите ми в Бостън
от внезапното ми отпътуване, уверяваше ме в добронамереността им, и че
всичко ще се нареди според желанията ми, ако се върна, за което той ме
увещаваше горещо. Писах му в отговор, че съм му благодарен за съветите
му, но изложих изцяло причините си да напусна Бостън, и по такъв начин,
че да го убедя, че не съм постъпил толкова погрешно, колкото той беше
разбрал.

Сър Уилям Кийт, губернатор на провинцията, бил по това време в Ню-
касъл, и понеже капитан Холмс бил в неговата компания, когато получил
писмото ми, говорил с него за мен и му показал писмото. Губернаторът го
прочел и изглеждал изненадан, когато му казали на каква възраст съм.
Казал, че изглежда съм млад мъж с обещаващи дарби, и затова трябва
да бъда насърчен; печатарите във Филаделфия били ужасни; и ако съм
започнел бизнес там, той не се съмнявал, че съм щял да успея; той щял
да ми осигури всички обществени поръчки, и щял да ме подкрепи с всяка
друга услуга, която му е по силите. Тези неща ми каза зет ми по-късно в
Бостън, но по това време не знаех нищо за тях; когато един ден докато
Каймер и аз работехме до прозореца, видяхме губернатора и един друг
джентълмен (който се оказа полковник Френч от Нюкасъл), добре облече-
ни, да се приближават през улицата право към нашата къща, и ги чухме



на вратата.

Каймер веднага изтича долу мислейки, че идват при него; но губернато-
рът попита за мен, качи се, и със снизходителна учтивост, с която не бях
свикнал, ми направи много комплименти, пожела да се запознае с мен,
нежно ме порица, че не съм му се представил щом съм дошъл в града, и
ме покани да отида с него в кръчмата, накъдето се беше запътил с пол-
ковник Френч, за да опита, както той каза, една превъзходна мадейра. Аз
бях немалко изненадан, а Каймер гледаше като прасе отровено. Въпреки
това отидох с губернатора и полковник Френч до една кръчма, на ъгъла
на Трета улица, и докато пиехме мадейрата той предложи да започна свой
бизнес, изложи пред мен шансовете за успех и заедно с полковник Френч
ме увери, че техните застъпничество и влияние ще са на моя страна за
осигуряване на обществени поръчки от двете правителства. Щом изразих
съмненията си, че баща ми би ме подкрепил в такова начинание, сър Уи-
лям каза, че ще ми даде писмо до него, в което ще изложи предимствата,
и нямаше съмнение, че ще успее да го убеди. Затова бе решено, че ще се
върна в Бостън с първия кораб и препоръка до баща ми. Междувремен-
но намерението трябваше да остане в тайна и продължих да работя при
Каймер както обикновено, а губернаторът изпращаше отвреме на време
покана да вечерям с него, което аз смятах за голяма чест, и разговаряше
с мен по най-приветливия, фамилиарен и приятеслки начин, който човек
може да си представи.

Към края на април 1724 се намери малък кораб, който щеше да плава до
Бостън. Казах на Каймер, че отивам да видя приятелите си. Губернаторът
ми даде предостатъчно писмо, в което казваше много ласкави неща за мен
на баща ми и силно препоръчваше плана да започна собствен бизнес във
Филаделфия, като нещо, което със сигурност ще ме направи богат. Докато
плавахме надолу по залива ударихме плитчина, което предизвика теч; мо-
рето беше бурно и трябваше да помпаме почти през цялото време, в което
и аз взех участие. Въпреки това, след около две седмици благополучно
пристигнахме в Бостън. Бях отсъствал седем месеца и приятелите ми не
бяха получили никакви вести от мен; зет ми Хомлс още не се беше вър-
нал и не беше писал нищо за мен. Неочакваното ми появяване изненада
семейството; въпреки това всички се радваха да ме видят и ме посрещнаха
добре освен брат ми. Отидох да го посетя в печатницата му. Издокаран от
глава до пети с изтънчен нов костюм, часовник и подплата от почти пет
лири стерлинги в сребро в джобовете, бях по-добре облечен от когато и да
е било по времето, когато работех за него. Той не ме посрещна радушно,
огледа ме отгоре до долу и се върна към работата си.



Работниците ме разпитаха къде съм бил, каква страна е, и дали ми е ха-
ресала. Много я хвалих, както и щастливия живот, който водих в нея, и
изразих силното си намерение да се завърна; а щом един от тях попита
кави пари имаме там, извадих една шепа сребро и я разстлах пред тях, ко-
ето беше нещо като рядко срещан спектакъл за тях, тъй като бостънските
пари бяха хартиени. След това им дадох възможност да видят часовника
ми; и накрая (брат ми все още мрачен и навъсен) им дадох едно петаче29

да се почерпят, и си тръгнах. Това мое посещение го обиди изключител-
но много. Когато по-късно майка ми говорила с него за сдобряване и за
нейните желания да ни види в добри отношения и да можем да живеем
като братя в бъдеще, той казал, че съм го обидил по такъв начин пред
хората му, че не може никога да забрави нито да прости. В това обаче той
се лъжеше.

Баща ми беше видимо изненадан от писмото на губернатора, но през след-
ващите няколко дни ми каза малко за него, докато капитан Холмс се върна
и той му го показа и го попита дали познава Кийт и що за човек е; като
добави, че според него трябва да е не много разумен, щом смята, че е доб-
ра идея да помогне на момче, което има още три години до пълнолетие да
започне свой бизнес. Холмс каза каквото можа в подкрепа на проекта, но
баща ми ясно изрази, че го смята за непристоен, и в крайна сметка твърдо
отказа. След това написа учтиво писмо до сър Уилям, в което му благодар-
ше за подкрепата, която така любезно ми беше предложил, но отказваше
да ми помогне със започването на собствен бизнес, тъй като – според него
– бях твърде млад, за да ми бъде поверено управлението на толкова важна
работа, подготовката за която ще да е много скъпа.

Моят приятел и спътник Колинс, който работеше като писар в пощата, ха-
реса разказа ми за новата ми страна и реши също да отиде там. И докато
чаках решението на баща ми, той тръгна преди мен по суша за Роуд Ай-
лънд като остави книгите си, които бяха хубава колекция по математика
и естествена философия, да пътуват заедно с моите и с мен до Ню Йорк,
където той предложи да ме чака.

Въпреки че баща ми не одобри предложението на сър Уилям, все пак бе-
ше доволен, че съм успял да създам такова благоприятно мнение у такъв
изтъкнат човек там, където пребивавах, и че съм бил толкова усърден и
внимателен, че да успея да се обзаведа така хубаво за толкова кратко вре-
ме; и понеже не виждаше вероятност за постигане на съгласие между мен
и брат ми, ми даде съгласието си да се върна във Филаделфия, посъветва

29a piece of eight



ме да се държа почтително с хората там, да се опитвам да спечеля общо-
то одобрение, и да избягвам подигравателните писания и клеветите, към
които той смяташе, че имам твърде голяма склонност; каза ми, че със пос-
тоянно усърдие и разумна пестеливост, докато навърша двадесет и една
години бих могъл да спестя достатъчно, за да започна собствен бизнес; и че
ако събера почти толкова, колкото е нужно, той ще ми помогне с остатъка.
Това е всичко, което можах да получа, освен някои малки подаръци в знак
на неговата и майчината ми любов, когато отново поех към Ню Йорк този
път с тяхното одобрение и благословия.

Понеже платноходът спря в Нюпорт, Роуд Айлънд, посетих брат ми Джон,
които от няколко години беше женен и установен там. Той ме прие много
любящо, понеже винаги ме е обичал. Понеже имаше приятел, някакъв
Върнън, на когото дължеше пари в Пенсилвания, около тридесет и пет
паунда валута, поиска да ги получа от негово име и да ги пазя докато не
получа инструкции как да му ги пратя. Даде ми и съответното нареждане.
Това по-късно ми създаде доста тревоги.

В Нюпорт взехме няколко пътника за Ню Йорк, сред които бяха две млади
жени, спътнички, и сериозна, здравомислеща квакерка с осанка на матро-
на и нейните слуги. Бях ѝ засвидетелствал любезната си готовност да ѝ
правя разни малки услуги, което предполагам породи у нея известна доб-
ронамереност към мен; затова, когато видя, че между мен и двете млади
жени се създава ежедневно растяща близост, която изглежда бе насърча-
вана от тях, тя ме дръпна настрана и ми каза: „Млади човече, загрижена
съм за теб, тъй като нямаш приятел със себе си и изглежда не познаваш
света добре, нито примките, които дебнат младостта; можеш да разчиташ
на думата ми, тези жени са много лоши; мога да го видя във всичките им
действия; и ако не си нащрек, ще те вкарат в някоя опасност; не ги поз-
наваш, и те съветвам от приятелска загриженост за твоето добро, да не
се сближаваш с тях.“ Тъй като първоначално видимо не споделих нейното
лошо мнение за тях, тя спомена някои неща, които беше видяла и чула,
които аз не бях забелязал, и с това ме убеди, че е права. Благодарих ѝ
за милия съвет и ѝ обещах да го последвам. Когато пристигнахме в Ню
Йорк, те ми казаха къде живеят и ме поканих да ида да ги видя, но аз не
го направих, и добре че сторих така; на следващия ден капитанът откри,
че от каютата му липсват сребърна лъжица и някои други неща, и знаей-
ки, че тези са проститутки, получи съдебно разпореждане за претъсване
на жилището им, намери откраднатото, и предаде крадлите за наказание.
Затова, въпреки че се разминахме с подводен камък, в който се одрахме
по време на пътуването, бях на мнение, че това избавление бе по-важно за



мен.

В Ню Йорк намерих приятеля си Колинс, който беше пристигнал малко
преди мен. Бяхме близки от деца и бяхмо прочели същите книги заедно; но
негово преимущество бе, че имаше повече време да чете и учи, както и чу-
десна дарба да учи математика, в която далеч ме превъзхождаше. Докато
живях в Бостън повечето ми свободни за разговор часове бяха прекарани
с него и той напредваше като трезв и усърден момък; бе много уважаван
поради знанията си от няколко от духовниците и други джентълмени, и
изглежда обещаваше да върви добре в живота. Но докато ме нямаше беше
придобил навика да се напива с бренди; и научих от собствения му разказ,
и от това, което чух от други, че откакто е пристигнал в Ню Йорк се е
напивал всеки ден и се е държал много странно. Беше играл комар и беше
загубил парите си, така че трябваше да платя за квартирата му и разхо-
дите му до и във Филаделфия, което се оказа изключително неудобно за
мен.

Щом чул от капитана, че един от пътниците, млад човек, има много кни-
ги, тогавашният губернатор на Ню Йорк, Бърнет (син на епископ Бърнет),
поискал капитанът да ме доведе да се срещна с него. Съответно аз изпъл-
них желанието му, и щях да взема и Колинс с мен, но той не беше трезвен.
Губернаторът се отнесе с мен много учтиво, показа ми библиотеката си,
която беше голяма, и доста говорихме за книги и автори. Това беше вто-
рият губернатор, който ми оказа честта да ми обърне внимание; което за
бедно момче като мен беше много приятно.

Продължихме към Филаделфия. По пътя получих парите на Върнън, без
които трудно щяхме да завършим пътуването си. Колинс искаше да започ-
не в една счетоводна фирма, но дали разбраха, че си пийва по дъха му или
по поведението му, въпреки че имаше някакви препоръки, не успя никъде
да си намери работа и продължи да живее и да се храни в същата къща,
в която живеех и аз, и за моя сметка. Понеже знаеше, че имам парите на
Върнън, постоянно взимаше назаем от мен, като все обещаваше, че ще ми
плати щом намери работа. Накрая зае такава част от парите, че почна да
ме тревожи мисълта какво ще правя, ако ми ги поискат.

Пиянството му продължи, заради което понякога се карахме; защото кога-
то беше леко пиян беше много раздразнителен. Веднъж когато пътувахме
към Делауеър в лодка с няколко други млади мъже, той отказа да гребе
на свой ред. „Ще бъда отгребан до вкъщи“, казва той. „Ние няма да те
отгребем“, казвам аз. „Ще трябва, или оставате цяла нощ в реката“, казва
той, „както ви харесва.“ Другите казаха, „Нека да гребем, какво значение



има?“ Но понеже умът ми беше раздразнен от другото му поведение, аз
продължих да отказвам. Така че той се закле, че ще ме накара да греба
или ще ме хвърли през борда; и ме приближи стъпвайки по седалките за
гребците, а когато дойде до мен и ме удари, аз го подхванах с ръка под
чатала и като се изправих го хвърлих с главата напред в реката. Знаех, че
е добър плувец, затова не се тревожех за него; но преди да успее да хване
лодката, с няколко удара я издърпахме извън обхвата му; и винаги когато
приближеше до лодката, ние го питахме дали ще гребе и с няколко удара я
плъзвахме далеч от него. Той беше готов да пукне от яд и инатливо отказ-
ваше да обещае да гребе. Но щом накрая видяхме, че почва да се уморява,
го вдигнахме и го прибрахме у дома мокър до кости тази вечер. Почти не
разменихме любезна дума след това, а един карибски капитан, който беше
натоварен със задачата да намери учител за синовете на джентълмен в
Барбадос, случайно се срещна с него и се съгласи да го откара до там. Той
ме напусна тогава и обеща да ми преведе първите пари, които ще получи,
за да си уреди дълга; но никога повече не получих вест от него.

Използването на парите на Върнън беше една от първите големи грешки в
живота ми; и този случай показа, че баща ми не беше сгрешил с предполо-
жението си, че съм твърде млад да управлявам важни дела. Сър Уилям,
обаче, щом прочете писмото му, каза, че е твърде разумен. Имало голяма
разлика между хората; и умът не винаги придружавал годините, нито пък
младостта винаги била без него. „И тъй като той няма да те подкрепи в
започването на бизнес“, казва той, „аз ще го направя. Дай ми списък с не-
щата, които трябва да се купят от Англия, и ще изпратя да ги купят. Ще
ми се отплатиш, когато можеш; решен съм да уредя добър печатар тук, и
съм сигурен, че ще сполучиш.“ Това бе казано с такова сърдечно израже-
ние, че нямах ни най-малко съмнение, че той говори сериозно. Дотогава
държах в тайна идеята да започна собствен бизнес във Филаделфия, и
продължих да го правя. Ако се знаеше, че завися от губернатора, вероят-
но някой приятел, който го познаваше по-добре, щеше да ме посъветва да
не разчитам на него, тъй като по-късно научих, че бил известен със склон-
ността си да прави големи обещания, които нямал никакво намерение да
спази. При все това, след като не аз го бях потърсил за това, как можех
да предположа, че щедрите му предложения са неискрени? Вярвах, че е
един от най-добрите хора на света.

Представих му инвентара на малка печатница, който по моите изчисления
възлизаше на около сто паунда стерлинги. Той го хареса, но ме попита
дали няма да е добре да отида лично в Англия да избера шрифтовете и
да се уверя, че всичката стока е добра. „Така,“ казва той, „когато си там,



ще можеш да се запознаеш с хора и да установиш връзки с продавачи-
те на книги и канцеларски материали.“ Съгласих се, че това може да е
предимство. „Тогава,“ казва той, „приготви се да заминеш с Анис;“ което
беше ежегодния кораб и единствения по онова време, който обикновено
пътуваше от Лондон до Филаделфия. Но до отплаването на Анис оставаха
няколко месеца, затова продължих да работя с Каймер, да се тревожа за
парите, които Колинс взе от мен, и в ежедневни опасения да не ме потърси
Върнън, което обаче се случи едва след няколко години.

Вярвам, че пропуснах да спомена, че при първото ми пътуване от Бостън
се случи да попаднем в безветрие до остров Блок, и нашите хора почнаха
да ловят треска, и хванаха много. Дотогава се бях придържал към реше-
нието си да не ям храна с животински произход, и в този случай гледах –
следвайки учителя си Трайън – на улавянето на всяка риба като на непре-
дизвикано убийство, тъй като нито една от тях не ни беше сторила – нито
някога би могла да ни стори – каквато и да е злина, която да оправдае
клането. Всичко това звучеше много разумно. По-рано обаче бях голям
любител на рибата, а когато вадеха тези риби горещи от тигана, миришеха
възхититлено добре. Известно време запазих равновеси между принцип и
склонност, докато не си спомних, че когато кормят рибата, съм виждал да
вадят по-малки рибки от стомаха й; помислих тогава, „Ако вие се ядете
една друга, не виждам защо ние да не можем да ви ядем.“ Така че вечерях
много добре с треска и продължих да се храня като другите хора, като се
връщах само отвреме навреме към зеленчуковата си диета. Много е удоб-
но, че човек е разумно същество, защото това му позволява да измисли
причина за всяко нещо, което му се иска да направи.

Каймер и аз живеехме в доста добри, близки отношения, и се разбирахме
порядъчно добре, защото той не подозираше нищо за започването на биз-
неса ми. Той пазеше голяма част от стария си ентусиазъм и обичаше да
спори. По тази причина имахме много диспути. Обработвах го със Сокра-
товия метод и толкова често го бях подлъгвал с въпроси привидно много
отдалечени от всичко, което объждахме, но всъщност постепенно водещи
до темата, и го бях вкарвал в трудности и противоречия, че накрая стана
смехотворно предпазлив и едва ми отговаряше дори на най-обикновените
въпроси без да попита първо, „Какво искаш да заключиш от това?“ Но
това го накара да придобие такова добро мнение за способностите ми да
опровергавам, че сериозно ми предложи да му стана съдружник в един не-
гов проект за започване на нова секта. Той щеше да проповядва ученията,
а аз щях да оборвам всички противници. Когато започна да ми обяснява
ученията, подигнах възражения по няколко трудни въпроса, за да мога да



се наложа и да прокарам някои от собствените си доктрини.

Каймер не си стрижеше брадата, защото някъде в Моисеевия закон пише
„не разваляйте края на брадата си “. Също така, той пазеше Седмия ден,
Съботата; и тези две учения бяха основни за него. На мен и двете не ми
харесваха; но се съгласих да ги приема при условие, че той се съгласи с
моето за неяденето на харана от животински произход. „Подозирам“, каза
той, „че организмът ми няма да го понесе.“ Уверих го, че ще го понесе, и че
ще се чувства по-добре. Той обикновено беше голям лакомник и си обещах
малко да се позабавлявам почти уморявайки го от глад. Той се съгласи да
опита, ако му правя компания. Аз го направих и продължихме така три
месеца. Храната ни беше приготвяна редовно от една жена в квартала, на
която бях дал списък с четиридесет различни ястия, които да ни готви по
различно верме, в които нямаше нито риба, нито месо, нито птица, а тази
приумица още повече ми допадна в онзи момент, защото излизаше евтино,
като ни струваше не повече от осемнадесет пенса стерлинги на седмица.
Оттогава съм изкарал няколко Великденски поста съвсем стриктно, като
минавах от обиконовената диета на тази и обратно внезапно без каквито
и да е проблеми, затова мисля, че съветът да се сменя диетата постепенно
не струва много. Аз си изкарвах приятно, но клетия Каймер страда много,
измори се от проекта, закопня за египетските казани с месо, и поръча
печено прасе. Покани мен и две приятелки да вечеряме с него; но понеже
донесоха прасето на масата твърде рано, той не можа да се сдържи и го
изяде цялото преди да дойдем.

По това време бях ухажвал г-ца Рийд известно време. Много я уважавах и
обичах и имах известни причини да вярвам, че тя изпитва същите чувства
спрямо мен; но, тъй като щях да поемам на дълго пътешествие, и тъй
като бяхме доста млади – едва навършили осемнадесет - майка й намери
за най-разумно в този момента да ни попречи да стигнем твърде далеч,
тъй като, ако щяхме да се женим, най-добре щеше да е това да стане след
като се върна, когато би трябвало според моите очаквания да се установя в
работата си. Освен това, тя може би смяташе моите очаквания не толкова
оправдани, колкото на мен ми се струваха.

Основните ми познанства по това време бяха Чарлз Озбърн, Джоузеф Уот-
сън и Джеймс Ралф, всичките любители на четенето. Първите двама бяха
чиновници при изтъкнат нотариус или адвокат по недвижими имоти в гра-
да, Чарлз Брогден; другият беше чиновник при един търговец. Уотсън бе-
ше набожен, разумен млад мъж, много честен; другите бяха по-отпуснати в
религиозните си убеждения, особено Ралф, когото – като Колинс – бях при-



теснил, за което и двамата ме накараха да страдам. Озбърн беше разумен,
прям, честен и нежен с приятелите си; но по литературни въпроси твърде
склонен да критикува. Ралф беше изобретателен, изтънчен в обноските
си и изключително красноречив; мисля, че никога не съм срещал човек,
който говори по-добре. И двамата бяха големи почитатели на поезията и
започваха да си опитват перото в разни малки произведения. Четиримата
много пъти си правихме приятни неделни разходки в гората близо до ре-
ка Скулкил30, където четяхме един на друг и обсъждахме, каквото бяхме
прочели.

Ралф имаше склонност към изучаването на поезия, не се съмняваше, че
може да стане изтъкнат поет и да си изкарва хляба с нея, и твърдеше,
че в началото на писателската си кариера най-добрите поети трябва да
правят толкова грешки, колкото той правеше. Озбърн го разубеждаваше
и го уверяваше, че няма гений за поезия, и го съветваше да не мисли за
нищо повече от занаята, за който е бил обучен; и че в търговията, въпреки
че няма капитал, би могъл с усърдие и точност да се издигне в кариерата,
и с времето да събере едно-друго, с което да започне собствена търговия.
Аз намирах за добре човек да се забавлява с поезия отвреме на време,
колкото да си подобри езика, но не повече.

По време на една от нашите разходки се предложи всеки от нас да напи-
ше сам стихотворение за следващата ни среща, за да станем по-добри чрез
взаимните си забележки, критики и поправки. Тъй като искахме да се със-
редоточим върху езика и изразителността изключихме всички творчески
съобръжения, като се съгласихме, че задачата ще е преработка на Псалом
18 (17 по православному), който описва слизането на Божество. Когато
времето за срещата ни наближи Ралф ме потърси и ми каза, че е готов. Аз
му казах, че съм бил зает и понеже не съм имал голямо желание не съм
успял да напиша нищо. Той ми показа произведението си за оценка, и аз
силно го одобрих, защото ми се стори, че има големи достойнства. „Сега“,
казва той, „Озбърн никога няма да признае никакво достойнство в нещо
мое и ще отправи 1000 критики просто от завист. На теб не ти завижда
толкова; затова искам да вземеш стиховете ми и да ги представиш като
свои; аз ще се престоря, че не съм имал време и няма да представя нищо.
Тогава ще видим какво ще каже за тях.“ Съгласихме се, а аз моментално
ги преписах, за да са написани с моя почерк.

Събрахме се; произведението на Уотсън бе прочетено; имаше някои хуба-
ви неща в него, но много недостатъци. Това на Озбърн беше прочетено;
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беше много по-добре; Ралф го оцени справедливо; отеляза някои греш-
ки, но похвали хубавите неща. Той самият не беше написал нищо. Аз бях
неохотен; изглежда имах желание да ме извинят; не бях имал достатъчно
време за поправки, и т.н.; но никакво извинение не можеше да бъде прието;
трябва да чета! Беше прочетено и повторено; Уотсън и Озбърн се отказаха
от съревнованието, и заедно започнаха да го хвалят. Само Ралф отправи
някои критики и предложи някои промени; но аз защитих текста си. Оз-
бърн беше срещу Ралф и каза, че е не по-добър критик отколкото поет,
така че той се отказа от спора. Докато се прибирали заедно, Озбърн още
по-силно одобрил това, което мислеше, че е мое произведение; по-рано се
въздържал, за да не помисля, че ме ласкае, според неговите думи. „Кой
би помислил“, казал той, „че Франклин е способен на такова представяне;
такава картина, такава сила, такъв плам! Даже е подобрил оригинала. В
ежедневните си разговори изглежда, че няма богат речник; колебае се и
прави грешки; и въпреки това, мили Боже! как пише!“ При следващото ни
събиране Ралф разкри шегата, която му бяхме изиграли, и Озбърн беше
леко осмян.

Тази работа утвърди решението на Ралф да стане поет. Направих всичко,
което можах, за да го разубедя, но той продължи да драска стихове, докато
Поуп не го излекува. Но се научи да пише проза доста добре. Повече за
него по-нататък. Но понеже може би няма да има случай да спомена пак
другите двама, само ще отбележа тук, че Уотсън умря в ръцете ми няколко
години по-късно, и беше много оплакван, тъй като беше най-добрият от
групата ни. Озбърн замина за Западните Индии, където стана известен
адвокат и печелеше добри пари, но умря млад. Двамата с него направихме
сериозна уговорка: който от двамата умре пръв, ако може, да направи
приятелско посещение на другия, и да му каже как намира нещата в това
друго състояние. Той така и не изпъни обещанието си.

Губернаторът, който изглежда харесваше компанията ми, често ме канеше
у дома си, и това, че ще ми помогне да започна бизнес винаги се споменава-
ше като уговорено нещо. Щях да взема препоръчителни писма до негови
приятели, в допълнение към акредитивно писмо31, което ще ми осигури
парите за закупуване на печатарска преса, букви, хартия, и т.н. За тези
писма трябваше да дойда в различни моменти, когато ще са готови, но
в бъдеще време, което предстоеше да бъде определено. Нещата продъл-
жиха така до момента, в който корабът, чието отпътуване беше няколко
пъти отлагано, щеше да отплава. Когато отидох да се сбогувам и да по-
луча писмата, секретарят му, Д-р Бард, излезе и каза, че губернаторът е
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изключително зает с писане, но че ще бъде в Нюкасъл (Делауер) преди
кораба, и че писмата ще ми бъдат предадени там.

Въпреки че беше женен и имаше едно дете, Ралф беше решил да ме прид-
ружи в това пътуване. Смяташе се, че възнамерява да установи контакти
и да купи стоки, които да продава с комисионна; но по-късно открих, че
поради някакво недеволство от роднините на жена му, той възнамеряваше
да я остави на техни грижи и никога да не се върне. След като се сбогу-
вах с приятелите си и обмених известни обещания с г-ца Рийд, отпътувах
от Филаделфия с кораба, който акостира в Нюкасъл. Губернаторът беше
там; но когато отидох в квартирата му, секретарят му ме посрещна с най-
любезното съобщение на света от губернатора, че не може да се срещне с
мен в момента, тъй като е зает с изключително важна работа, но ще ми
изпрати писмата на борда, сърдечно ми пожела на но добър път и бър-
зо завръщане и т.н. Върнах се на борда малко объркан, но все още без
съмнения.

Г-н Андрю Хамилтън, известен адвокат от Филаделфия, пътуваше в съ-
щия кораб със сина си, и те, заедно с г-н Денъм32, търговец-квакер, и
господата Ониън33 и Ръсел34, шефове на завод за желязо в Мериленд, бя-
ха заели голямата каюта; по тази причина Ралф и аз бяхме принудени да
вземем каюта в кормилното, и понеже никой на борда не ни познаваше,
ни смятаха за обикновени хора. Но г-н Хамилтън и синът му (това бе-
ше Джеймс, който оттогава стана губернатор) се върнаха от Нюкасъл във
Филаделфия, тъй като бащата беше привикан да пледира за един задър-
жан кораб срещу голям хонорар; и тъкмо преди да отплаваме, полковник
Френч се качи на борда и ми засвидетелства голямо уважение, след което
повече ме забелязаха и с Ралф бяхме поканени от другите джентълмени
да се преместим в каютата, в която сега имаше място. Съответно ние се
преместихме.

Когато разбрах, че полковник Френч е донесъл писмата на губернатора,
помолих капитана да ми даде писмата, които са за мен. Той каза, че всич-
ките са в торба, и че по това време не може да ги извади; но преди да стиг-
нем Англия ще имам възможност да ги извадя, затова бях удовлетворен
за момента, и продължихме с пътуването. Имахме общителна компания
в каютата и живеехме необичайно добре, тъй като имахме в допълнение
всичките запаси на г-н Хамилтън, който беше заредил обилно. При то-
ва преминаване г-н Денъм прихвана дружба с мен, която продължи цял
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живот. Иначе пътуването не беше приятно, тъй като времето беше доста
лошо.

Котаго стигнахме до Ламанша, капитанът спази обещанието си и ми позво-
ли да разгледам чантата с писмата на губернатора. Не намерих нито едно
с моето има – като да е оставено на моя грижа. Избрах шест или седем, за
които прецених по почерка, че може да са обещаните писма, още повече,
че едно от тях беше за Баскет, кралския печатар, а едно друго до някакъв
книгоиздател. Пристигнахме в Лондон на 24-ти декември 1724 г. Отидох
при книгоиздателя, който пръв ми беше напът, и предадох писмото като
от губернатор Кийт. „Не познавам такъв човек,“ казва той; но щом го от-
вори, „О! Това е от Ридълсдън. Скоро установих, че е пълен мошеник и
не искам да имам нищо общо с него, нито да получавам писма от него.“
И така, като остави писмото в ръката ми, се завъртя на пета и ме остави,
за да обслужи клиент. Изненадан бях, че това не са писмата на губерна-
тора; и след като си спомних и сравних обстоятелствата, започнах да се
съмнявам в искреността му. Потърсих приятеля си Денъм и му разказах
цялата работа. Той ми отоври очите за характера на Кийт; каза, че няма-
ло ни най-малка вероятност да е написал писма за мен; че никой, който
го познава, не разчита на него дори за най-малкото нещо; и се изсмя на
идеята, че губернаторът ще ми даде акредитивно писмо, тъй като, както
той се изрази, не притежава кредит, който да даде. Когато споделих, че
съм разтревожен и не знам какво да правя, той ме посъветва да опитам
да си намеря работа с моя занаят. „Сред печатарите тук,“ казва той, „ще
станеш по-добър и когато се върнеш в Америка, ще имаш преимущество
при започването на бизнес.“

Така се случи, че и двамата знаехме – като книгоиздателя – че Ридълсдън,
адвокатът, е истински негодник. Почти беше съсипал бащата на г-ца Рийд
като го беше убедил да гарантира за него. От писмото изглеждаше, че е в
движение тайна схема в ущърб на Хамилтън (за който се предполагаше,
че ще пътува с нас); и че Кийт участва в нея заедно с Ридълсдън. Денъм,
който беше приятел на Хамилтън, беше на мнение, че трябва да го запознае
с нея; затова, когато пристигна в Англия – което стана малко след това
– донякъде от разочарование и недоброжелание към Кийт и Ридълсдън,
донякъде от доброжелание към него, му услужих и му дадох писмото.
Благодари ми сърдечно, тъй като информацията беше важна за него. И от
това време ми стана приятел, което многократно ми беше от голяма полза
по-късно.

Но какво да кажем за губернатор, който си прави такива жалки шеги и



се подиграва така дебелашки с бедно, неуко момче! Той беше придобил
този навик. Искаше да угоди на всички; и тъй като нямаше възможност
да даде много, даваше очаквания. Иначе беше изобретателен и разумен
човек, доста добре пишеше, и беше добър губернатор за хората, но не и за
тези, които го бяха избрали – собствениците на колонията – чийто съвети
понякога пренебрегваше. Някои от най-добрите ни закони бяха изработени
от него и приети от неговата администрация.

Ралф и аз бяхме неразделни другари. Наехме си квартира заедно в Литъл
Бритън35 за по три шилинга и половина на седмица – колкото можехме
да си позволим тогава. Той намери някакви роднини, но те бяха бедни и
не можеха да му помогнат. Тогава ми разкри намерението си да остане в
Лондон и никога да не се върне във Филаделфия. Не беше взел никакви
пари със себе си, тъй като всичко, което беше успял да събере беше отишло
за да покрие пътуването. Аз имах петнадесет пистоли и той заемаше от мен
отвреме навреме, за да преживява, докато си намери работа. Първо опита
да се хване в театъра, понеже вярваше, че го бива за актьор; но Уилкъс,
при когото се цани, направо го посъветва да не мисли за тази работа,
защото няма никакъв шанс да успее в нея. След това предложи на Робъртс,
издател от улица Патерностер,36 да списва за него седмичен вестник като
Спектейтър, при определени условия, които Робъртс не хареса. След това
се опита да намери работа като писар, да преписва за книгоиздателите и
адвокатите около Темпъл37, но не успя да намери свободна позиция.

Аз веднага започнах работа в Палмърс, печатница известна по това време
в Бартоломю Клоуз, 38 и продължих там една година. Бях доста усърден,
но изхарчвах голяма част от приходите си в ходене по театри и други
места за забавление с Ралф. Заедно бяхме изяли всичките ми дублони и
сега карахме ден за ден. Той изглежда забравяше жена си и детето си, а
аз постепенно моите уговорки с г-ца Рийд, на която не написах повече от
едно писмо, с което ѝ съобщих, че най-верояно няма да се върна скоро.
Това е още една от големите грешки в живота ми, и бих я поправил, ако
можеш да преживея това време отново. Всъщност поради разходите ни
постоянно не ми стигаха пари да си платя за преминаването обратно.

В Палмърс бяхме заети с композирането на второто издание на „Религията
на природата“ на Уоластън. Тъй като някои от разсъжденията му ми се
сториха не добре обосновани, написах малко метафизично съчинение, в ко-

35квартал на Лондон
36Paternoster Row, център на издателската дейност в Лондон до втората световна война.
37Temple, район в централен Лондон, където са съсредоточени съдилища, адвокатски професионал-
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ето отправях някои забележки към тях. Нерекох го „Трактат за Свободата
и Нуждата, Удоволствието и Болката.“ Посветих го на приятеля си Ралф;
отпечатах малък брой. Това накара г-н Палмър да ме смята за по-находчив
млад мъж, отколкото мислеше дотогава, макар че сериозно ми възрази по
отношение на принципите в памфлета ми, които му се струваха ужасява-
щи. Отпечатването на този памфлет беше друга грешка. Докато живеех
в Литъл Бритън се запознах с един Уилкокс, продавач на книги, чиято
книжарница беше до нас. Имаше огромна колекция от книги втора ръка.
По това време нямаше обществени библиотеки; но с него се съгласихме, че
при определени разумни условия, които сега не си спомням, мога да взи-
мам, чета и връщам коя да е от книгите му. Това беше голямо предимство
и аз се възползвах от него доколкото можех.

Памфлетът ми попадна в ръцете на един Лайънс, хирург, автор на книга
наречена „Непогрешимостта на човешкия разум“39, и това стана причина
да се запознаем. Той ми обръщаше много внимание, често ме канеше да
разговаряме на тези теми, водеше ме в The Horns, бирария със светла бира
на улица —– в Чийпсайд и ме запозна с Д-р Мандевил, автор на „Басня за
пчелите“ 40, който имаше клуб там, чието сърце беше, бидейки най-шеговит
и забавен събеседник. Лайънс също така ме представи на Д-р Пембъртън
в кафенето Батсън, който обеща да ми даде възможност някой път да видя
сър Айзък Нютон, което много исках; но това никога не стана.

Бях донесъл някои интересни неща, сред които основното беше една кесия
от азбеста, която пречиства чрез огън. Сър Ханс Слоан чу за нея, дойде да
се срещне с мен и ме покани в къщата си на площад Блумсбъри, където ми
показа цялата си колекция от странни предмети и ме убеди да му позволя
да добави и този към тях, за което ми плати хубаво.

В нашата къща живееше млада жена – шапкарка – която, мисля, имаше
дюкян в the Cloisters. Тя беше добре възпитана, разумна и енергична и
много приятен събеседник. Ралф ѝ четеш пиеси вечерно време, сближиха
се, тя се премести в друга квартира, а той я последва. Живяха заедно
известно време; но понеже той още нямаше работа, а нейните доходи не
стигаха да ги издържат с нейното дете, той реши да напусне Лондон и да
опита да намери работа в училище в провинцията, за което смяташе, че
е добре подготвен, тъй като имаше отличен почерк и беше много добър в
аритметиката и счетоводството. Но, понеже смяташе, че тази работа е под
нивото му, и беше сигурен, че в бъдеще ще има по-добър късмет, когато
няма да иска да се знае, че някога е работил такава скромна работа, си

39The infallibility of human judgement
40Fable of the Bees



смени името, и ми оказа честта да вземе моето; скоро след това получих
писмо от него, с което ме осведомяваше, че се е установил в малко село (в
Бъркшайър, струва ми се, че беше, където преподаваше четене и писане на
десет или дванадесет момчета, за шест пенса седмично на глава), и с което
ми поръчваше да се грижа за г-жа Т—-, и ме молеше да му пиша, като
адресирам писмата си до г-н Франклин, учител, на това и това място.

Той продължи да ми пише често, като ми изпращаше големи откъси от
една епична поема, която пишеше по онова време, и ме молеше за поп-
равки и забележки. Отвреме навреме му изпращах такива, но по-скоро се
опитвах да го обезсърча в работата му. По онова време тъкмо беше изляз-
ла една от Сатирите на Юнг. Преписах и му изпратих една голяма част
от нея, която ясно показваше колко е глупаво човек да преследва Музите
с надеждата чрез тях да успее. Всичко беше напразно; листове от поема-
та продължиха да пристигат с всяка поща. Междувременно, г-жа Т—-,
която според неговия разказ, беше загубила приятели и бизнес, често из-
падаше в нужда и ме търсеше да ѝ заема колкото можех да заделя, за
да ѝ помогна. Комапнията ѝ започна да ми харесва и – понеже по онова
време нямах религиозни задръжки – възползвайки се от важното си по-
ложение пред нея, опитах интимности (друга грешка), които тя отхвръли
със справедливо негодувание, и го уведоми за поведението ми. Това дове-
де до разрив между нас; и когато се върна в Лондон, той ме уведоми, че
смята, че съм го освободил от всички негови задължения към мен. Така
разбрах, че не трябва да очаквам да ми върне парите, които му бях заел.
Това обаче не бе от голямо значение, понеже той не беше в състояние; и
загубата на това приятелство ме облекчи от бреме. По това време започ-
нах да мисля да оставям малко пари настрана, и, в очакване на по-добра
работа, напуснах Палмърс и се преместих в Уатс, близо до Линкълнс Ин
Фийлдс, още по-голяма печатница. Тук останах до края на пребиваването
си в Лондон.

Тъй като ми се струваше, че ми липсват физическите упражнения, с които
бях свикнал в Америка, където работата на печатарската преса се комби-
нира с композирането, в тази печатница в началото започнах работа на
пресата. Пиех само вода; другите работници, близо петдесет на брой, сму-
чеха бира като смокове. От време на време носех по една голяма каса с
букви във всяка ръка нагоре по стълбите, докато други носеха само една
в двете ръце. Това и няколко други случая ги накараха да се чудят как
водния Американец – както ме наричаха – е по силен от тях, които пиеха
силна бира. Имахме момче от кръчмата, което винаги беше в печатницата,
за да снабдява работниците. Колегата ми на пресата пиеше по една халба



преди закуска, между закуската и обеда, на обед, следобед към шест, и
още една след работа всеки ден. Намирах това за отвратителен обичай,
но той смяташе, че трябва да пие силна бира, за да е силен на работа.
Опитах да го убедя, че телесната сила, която може да получи от бирата е
пропорционална на количеството хмелово брашно разтворено във водата,
от която е направена; и че в хляб за едно пени има повече брашно; и че,
съответно, ако го изяде с една пинта вода, ще му даде повече сила от една
кварта бира. Въпреки това, той продължи да пие, и плащаше четири или
пет шилинга от заплатата си всяка събота вечер за алкохола, който му
размътваше ума; разход, от който аз бях освободен. И така тези окаяници
винаги бяха пияни.

След няколко седмици Уатс поиска да се преместя в стаята за композиране
и така оставих работниците на пресата; композиторите ми поискаха нови
пет шилинга пари за пиене за ’добре дошъл’. Сметнах го за нахалство, тъй
като вече бях платил на долния етаж; главният беше на същото мнение и
ми забрани да платя. Удържах две или три седмици, през които съответно
бях смятан за отлъченик, и колкото пъти излязох от стаята, толкова пъти
си докарах малки пакости, като: разбъркване на буквите ми, транспони-
ране на страниците ми, чупене на инструментите ми, и т.н., и т.н., които
всичките бяха приписани на домашния таласъм, който, казват, преследва
тези, които са приети не по обичайния ред, така че – въпреки защитата на
главния – се убедих, че е глупаво да съм в лоши отношения с тези, с които
живея, и се видях принуден да платя.

Сега бях на равна нога с тях и скоро придобих значително влияние. Пред-
ложих някои разумни промени в правилата на техния параклис41 и ги про-
карах преодолявайки всичката съпротива. По мой пример много от тях се
убедиха, че на цената на една халба бира – т.е. пени и половина - могат да
се снабдяват като мен от една съседна къща с голяма купа топла овесена
каша, поръсена с пипер и трохи и с малко масло, и оставиха пиянската
закуска с бира, хляб и кашкавал. Това беше по-удобна и евтина закуска,
и освен това оставяше главата по-бодра. Тези, които продължиха да сму-
чат бира по цял ден, понеже не си плащаха в кръчмата често не можеха
да взимат повече на вересия и взимаха от мен на заем с лихва, тъй като
светлината им беше изгаснала, както те се изразяваха. В събота вечер из-

41Печатниците винаги биват наричани параклиси от работниците, като произхода на тази традиция
изглежда е фактът, че в началото печатането в Англия се практикува в древен параклис преустроен в
печатница, и името е запазено от традицията. ’Bien venu’-то сред работниците отговаря на условията
за прием сред механиците; така работник, който постъпва в печатница, обикновено плащал един или
повече галони бира за доброто на параклиса; този обичай отмираше преди тридесет години; много
правилно е напълно отхвърлен в Съединените щати. - Уилям Темпъл Франклин



чиствах таблицата с дълговете и събирах каквото бях дал, като понякога
ми се налагаше да плащам до тридесет шилинга седмично за тях. Тези
неща, както и това, че ме смятаха за порядъчно добър riggite, т.е. шеговит
игрослов сатирист, поддържаше позицията ми в общността. Постоянното
ми присъствие пък (никога не си взимах St. Monday42) ме издигна в очи-
те на главния; а поради необичайната ми бързина при композирането ми
възлагаха всички бързи поръчки, които като цяла бяха по-добре платени.
Така че сега се справях доста добре.

Понеже квартирата ми в Литъл Бритън беше доста далеч, намерих друга
на улица Дюк, срещу католическия параклис. Беше от задната страна на
втория етаж на един италиански склад. Вдовица държеше къщата; има-
ше дъщеря, слугиня и един работник, който идваше да се занимава със
склада, но спеше другаде. След като изпрати да разпита за характера ми
в къщата, в която живеех дотогава, тя се съгласи да ме вземе на същата
цена, 3 шилинга и 6 пенса седмично; по-евтино заради – както тя каза –
защитата, която очаква от присъствието на мъж в къщата. Тя беше вдо-
вица, стара жена; беше отгледана като протестантка, дъщеря на пастор,
но по-късно съпругът ѝ я обърнал в Католицизма, чиято памет тя много
тачеше; дълго бе живяла сред отбрани хора и знаеше хиляда анекдота за
тях чак до времето на Чарлз II. Колената ѝ бяха окуцяли от подаграта
и по тази причина рядко излизаше от стаята си, така че понякога ѝ лип-
сваше компания; и тъй като нейната ми беше много забавна, прекарвах
вечер с нея винаги, когато тя поискаше. Вечеряхме по половин аншоа на
много тясна филия хляб с масло, и си разделяхме половин халба светла
бира; това, което ни забавляваше, бяха нейните истории. Тъй като винаги
се прибирах рано и създавах малко неприятности на семейството, тя не
искаше да се раздели с мен; така че, когато споменах за една квартира по-
близо до работата ми за два шилинга на седмица, което имаше значение
сега, когато бях съсредоточен върху спестяването на пари, тя ми каза и
да не помислям, защото ще ми отстъпи два шилинга седмично за в бъде-
ще; така останах при нея за шилинг и шест пенса до края на престоя си в
Лондон.

В една таванска стайчка на къщата й, в най-голямо усамотение, живееше
седемдесетгодишна госпожица, за която хазяйката ми разказа следната ис-
тория. Била католичка, като млада била изпратена в чужбина и живяла
в девически манастир, с намерението да стане монахиня; страната обаче
не ѝ допаднала, и затова се върнала в Англия, където – понеже в Англия
няма девически манастири – взела обет да живее като монахиня, доколко-

42по времето на Франклин не било необичайно занаятчиите да отсъстват от работа в понеделник



то е възможно при дадените условия. Съответно раздала всичкия си имот
за благотворителни цели, като запазила само дванадесет паунда годишно,
с които да се издържа, а от тях също давала голяма част за благотво-
рителност, живеейки само на каша от овес и вода и палейки огън само
за да си свари кашата. Беше живяла в таванската стаичка много години,
благодарение на поредица от наематели католици, които ѝ бяха позволи-
ли да остане безплатно, тъй като смятали присъствието ѝ за благословия.
Свещеник идваше да я изповяда всеки ден. „Питала съм я,“ казва моята
хазяйка, „как при нейният начин на живот има такава нужда от изповед-
ник.“ „О,“ каза ми тя, „не е възможно да се опази човек от суетни мисли.“
Веднъж ми беше позволено да я посетя. Беше щастлива и учтива, и беше
приятно да се разговаря с нея. Стаята беше чиста, но в нея нямаше други
мебели освен матрак, маса с разпятие и книга, стол, на който ми даде да
седна, и една картина закачена на комина, изобразяваща св. Вероника с
кърпичката ѝ с чудотворното изображение на кървящото лице на Христос
на нея, което тя ми обясни много сериозно. Изглеждаше беледа, но никога
не боледуваше; и го давам като още един пример за това с колко малко
пари може да се поддържа човек жив и в добро здраве.

В печатницата на Уат се запознах с един Уигът43, находчив млад човек,
който благодарение на богатите си роднини беше по-добре образован от
повечето печатари; знаеша латински порядъчно добре, говореше френски
и обичаше да чете. При две разходки до реката научих него и един негов
приятел да плуват, и те скоро станаха добри плувци. Те ме запознаха с
няколко джентълмена от провинцията, които веднъж отидоха по вода до
Челси, за да видят Колежа и любопитните предмети в кафето Дон Сал-
терос. На връщане оттам, по желание на компанията, чието любопитство
Уигът беше подразнил, се съблякох и скочих в реката и плувах от близо
до Челси до Блекфрайърс44, като по пътя демонстрирах различни умения
под и над водата, които изненадаха и доставиха удоволствие на тези, за
които бяха непознати.

От дете това упражнение ми доставяше удоволствие. Бях изучил и тре-
нирал всичките движения и позиции на Тевно45 и бях добавил някои мои,
като се стремях към това, което е изящно и лесно както и към полезното.
Възползвах се от случая да демонстрирам всички тези неща на компани-
ята и бях поласкан от тяхното възхищение; а Уигът, който имаше голямо
желание да стане добър плувец, заради това, а и заради сходността на не-

43Wygate
44Около 5 километра по посока на течението на Темза, бел. пр.
45Thevenot



щата, които изучавахме, още повече се привърза към мен. По-късно ми
предложи да обиколим цяла Европа заедно издържайки се където отидем
със занаята си. По едно време бях склонен да го направя; но когато го
споменах на добрия ми приятел Денъм, с когото често се виждах, когато
имах свободно време, той ме разубеди и ме посъветва да мисля само за
връщането си в Пенсилвания, където и той скоро щеше да се върне.

Трябва да спомена една черта от характера на този добър човек. По-рано
той се беше занимавал с бизнес в Бристъл, но задлъжнял към доста хора,
нещата се усложнили и заминал за Америка. Там, чрез усърдие в търго-
вията за няколко години събрал голямо богатство. След като се върнал в
Англия с мен с кораба, поканил старите си кредитори на забава, на която
им благодарил за благосклонността, с която се отнесли към него, и – ко-
гато те не очаквали нищо повече от гощавката – след като първото ястие
било вдигнато от маста всеки намерил под чинията си банково нареждане
за цялата останала дъжима сума с лихва.

Сега той ми каза, че ще се върне във Филаделфия с много стока, за да
отвори магазин там. Предложи да ме вземе като писар, да се грижа за
счетоводството му – за което щеше да ме обучи – да преписвам писмата
му, и да наглеждам магазина. Добави, че щом се запозная с търговията,
ще ме повиши и ще ме изпрати с товар брашно, хляб и т.н. до Карибите
и ще ми осигурява поръчки от други, които ще ми носят печалба; а ако
се справя добре, ще ми позволи да се установя предоволно. Идеята ми
хареса; защото вече се бях уморил от Лондон и си спомнях с удоволствие
за приятните месеци, които бях прекарал в Пенсилвания, и ми се искаше
отново да я видя; затова веднага се съгласих на петдесет паунда годишно,
пенсилвански пари; действително това беше по-малко от тогавашния ми
доход, но ми предлагаше по-добри перспективи.

Затова сега спрях с печатарската работа – завинаги, както си мислех – и
ежедневно зает в новата си работа, обикалях с г-н Денъм сред търговците
да купувам разни неща и да съблюдавам как ги опаковат, тичах по задачи,
посещавах работници, които имаха да пращат нещо, и т.н.; и когато всичко
беше на борда имах няколко свободни дни. В един от тези дни за голяма
моя изненада бях повикан от един велик човек, когото познавах само по
име, един Сър Уилям Уиндъм46 и отидох да го посетя. По един или друг
начин беше научил, че съм плувал от Челси до Блекфрайърс, и че за
няколко часа съм научил Уигът и един друг младеж да плуват. Той имаше
двама сина, които скоро щяха да тръгнат на пътешествие; искаше първо
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да бъдат обучени да плуват, и предложи да ми плати предоволно за да
ги науча да плуват. Те все още не бяха дошли в града, а не беше сигурно
колко ще остана, затова ми беше невъзможно да се заема; но този случай ме
накара да мисля, че ако остана в Англия да отворя школа по плуване, бих
могъл да правя доста пари; и особено ме впечатли, че ако предложението
ми беше отправено по-рано, едва ли щях да се върна в Америка токлова
скоро. След много години ти и аз имахме по-важна работа с тези синове
на Сър Уилям Уиндъм, който по-късно стана ърл на Егръмонт47, за което
ще разкажа където му е мястото.

Така прекарах около осемнадесет месеца в Лондон; през по-голямата част
от времето работих усилено в занаята си и харчех малко за себе си, като
изключим гледането на пиеси и купуването на книги. Заради приятелят
ми Ралф бях останал беден; дължеше ми около двадесет и седем паунда,
които най-вероятно нямаше да получа; голяма сума за малките ми доходи!
Въпреки това го обичах, защото имаше много хубави страни. По никакъв
начин не бях подобрил финансовото си състояние; но се бях запознал с
някои много интелигентни познати, и разговорите с тях ми бяха от голяма
полза; и бях прочел доста неща.

Отплавахме от Грейвсенд48 на 23 юли 1726. За случките от пътуването тe
препращам към дневника ми, където ще ги намериш разказани в подроб-
ности. Може би най-важната част от този дневник е планът49, който може
да бъде намерен в него, и който изготвих докато плавахме, относно начи-
нът по който ще направлявам живота си в бъдеще. Още по-забележителен
го прави фактът, че бе съставен, когато бях толкова млад, и въпреки това
бе следван вярно до доста дълбока старост.

Акостирахме във Филаделфия на 11-ти октомври и установих разни про-
мени там. Кийт вече не беше губернатор и беше сменен от майор Гордън.
Срещнах го докато се разхождаше по улицата като обикновен гражданин.
Изглежда малко се засрами щом ме видя, но отмина без да каже нищо. И
аз щях да се засрамя толкова при среща с г-ца Рийд, ако при получава-
нето на писмото ми нейните приятели не бяха основателно спряли да се
надяват, че ще се върна, и не я бяха убедили да се ожени за друг, един
Роджърс, грънчар, докато отсъствах. С него обаче тя никога не успя да
бъде щастлива и скоро се раздели с него, отказвайки да съжителства с
него и да носи името му, като по това време започна да се говори, че имал
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друга жена. Той беше безполезен тип, макар да беше отличен работник,
което беше и съблазнило приятелите й. Натрупа дългове, избяга през 1727
или 1728, отиде на Карибите и умря там. Каймер беше купил по-добра
къща, магазин добре снабден с канцеларски принадлежности, много нови
шрифтове, нови помощници, макар и не добри, и изглежда имаше доста
работа.

Г-н Денъм взе един магазин на улица Уотър и там разопаковахме нашите
стоки; аз се грижех за работата усърдно, учех счетоводство, и за крат-
ко време станах експерт в продажбите. Живеехме и се хранехме заедно;
той ме съветваше като баща и се отнасяше към мен със сърдечна грижа.
Аз го уважавах и обичах и може би щяхме да продължим заедно много
щастливи; но в началото на февруари 1726-7, когато тъкмо бях навършил
двадесет и една, и двамата се разболяхме. Аз имах плеврит, който почти ме
отнесе. Доста страдах, в съзнанието си се отказах, и бях доста разочарован
когато видях, че се възстановявам, съжалявайки донякъде, че някой ден
ще трябва отново да свърша всичката тази работа. Забравил съм вече от
какво боледува той; държа го дълго време и накрая го отнесе. Остави ми
малко наследство в устно завещание, като знак за неговата добрина към
мен, и отново ме остави на широкия свят; защото изпълнителите му поеха
грижата за магазина и ме освободиха.

Зет ми Холмс, който сега беше във Филаделфия, ме посъветва да се върна
към занаята си; а и Каймер ме изкуши с предложение за ежегодно растя-
ща заплата да дойда и да поема управлението на печатницата му, за да
може по-добре да се грижи за магазина за канцеларски материали. Бях
чул от жена му и нейните приятели в Лондон лоши неща за него и не ми
се искаше да се замесвам с него повече. Опитах отново да намеря работа
като търговски счетоводител; но тъй като не излезе нищо бързо, отново
се споразумях с Каймер. В печатницата му заварих следните помощници:
Хю Мередит 50, пенсилванец с уелски корени, тридесетгодишен, обучен за
селска работа; честен, разумен, имаше доста правилни наблюдения, има-
ше читателска жилка, но пиеше. Стивън Потс51, млад селянин достигнал
пълнолетие, също обучен за селска работа, с необичайна физика, с голям
ум и чувство за хумор, но малко мързелив. С тях той бе се спазарил за
изключително ниски седмични надници, с повишение от по един шилинг
на всеки три мисеца, което те щяха да заслужат като подобряват работа-
та си; и той ги бе привлякъл с очакването за високите заплати, които ще
дойдат по-късно. Мередит щеше да работи на печатарската преса, а Потс
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щеше да се занимава с подвързване, за което по споразумение, той щеше
да ги обучи, въпреки че не умееше нито едното, нито другото. Джон —,
див ирландец, без занаят, когото Каймер беше наел за четири години от
капитана на един кораб; той също щеше да бъде печатар. Джордж Уеб52,
учил в Оксфорд, когото Каймер също беше наел за четири години, с наме-
рението да го направи съставител, за когото повече след малко; и Дейвид
Хари53, селско момче, което беше взел за чирак.

Скоро разбрах, че ме наема на заплата толкова по-висока от тази, която
преди плащаше, с намерението да ме използва да оформя тези груби, ев-
тини кадри; и щом ги обучех, той щеше да може да се справи без мен, тъй
като те всичките бяха обвързани с него с договор. Въпреки това, с много
охота се захванах с работата, сложих печатницата – която беше в голям
безпорядък – в ред, и лека полека научих помощниците му да си гледат
работата и да я вършат по-добре.

Беше странно да се види човек учил в Оксфорд в положението на нает
работник. Не беше на повече от осемнадесет години, и ми разказа за себе
си следното; бил роден в Глостър, учил в гимназия там54, когато поставяли
театрални постановки се бил отличил сред учениците с очевидно превъз-
ходство в изпълнението на неговите роли, бил член на Клуба на остроум-
ните55 там, и писал поезия и проза, които били отпечатани в Глостърските
вестници; оттам бил изпратен в Оксфорд; там продължил около година, но
не бил доволен, тъй като най-много му се искало да види Лондон и да стане
актьор. Накрая, след като получил тримесечната си издръжка от петнаде-
сет гвинеи, вместо да си погаси дълговете, напуснал града, скрил тогата си
в един прещипов храст56, и поел пеша към Лондон, където понеже нямал
приятели да го посъветват, попаднал в лоша компания, скоро изхарчил
всичките си гвинеи, не намерил начин да се запознае с актьорите, изпад-
нал в немотия, заложил дрехите си, и нямал какво да яде. Както ходел
един ден по улицата много гладен и без да знае какво да прави със себе си,
някой му тикнал дипляна в ръцете, която предлагала незабавна гощавка
и насърчение за тези, които биха се наели да служат в Америка.

Отишъл направо, подписал договора, с който се цанил чирак, бил качен на
кораб и пресякъл океана без да напише нито ред на приятелите си, за да
им разкаже какво се е случило с него. Беше жив, остроумен, добродушен, и
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приятна компания, но мързелив, без склонност към размишление, и крайно
неразумен.

Джон – ирландецът – скоро избяга; с останалите започнах да живея доста
приятно поради тяхното растящо уважение към мен, след като откриха че
Каймер беше неспособен да ги обучи, а от мен научаваха нещо всеки ден.
В събота никога не работехме, тъй като това беше Съботата на Каймер,
и затова имах два дни за четене. Познанствата ми с интелигентни хора в
града се умножаваха. Самият Каймер се отнасяше с мен много учтиво и с
привидна грижа, и сега само дългът ми към Върнън – който все още не
можех да платя, тъй като до този момент бях само слаб спестовник – ме
тревожеше. Той обаче учтиво не го изискваше.

В нашата печатница често липсваха букви, а в Америка нямаше букво-
леяр57; при Джеймс в Лондон бях виждал как се леят букви, без обаче
да обръщам много внимание на технологията; въпреки това, сега измис-
лих форма, използвах буквите, които имахме за щампи, излях матрици
от олово, и така по доста приемлив начин успях да запълня всички лип-
си. Случи се също така да гравирам няколко неща; правих мастило; бях
отговорник за склада и за всичко, и въобще бях момче за всичко.

Но колкото и полезен да бях, открих, че с всеки изминал ден, с напредва-
нето на останалите в работата, услугите ми ставаха по-маловажни; когато
Каймер ми плати възнаграждението за второто тримесечие, ме усведоми,
че му идва в повече, и че смята, че трябва да направя отстъпка. С времето
ставаше все по-неучтив, държеше се като по-господарски, често се задява-
ше, придиряше за дреболии, и изглеждаше готов да избухне. Въпреки това
продължих с голямо търпение, мислейки, че отчасти неговото тежко фи-
нансово състояние е причината. В крайна сметка една дреболия ни скара;
голяма врява се беше вдигнала пред съда и аз подадох глава през прозоре-
ца, за да видя какво става. Каймер беше на улицата, погледна нагоре, видя
ме, и ми викна сърдито с висок глас да си гледам работата, като добави
някои упреци, които ме жегнаха още повече, защото ги каза пред други
хора – всички съседи, които бяха по прозорците заради врявата видяха как
се отнася с мен. Той веднага влезе в печатницата, продължи караницата,
силни думи бяха казани и от двете страни, и той ми даде тримесечното
предизвестие, за което се бяхме договорили, като сподели, че съжалява,
че се е съгласил на такова дълго предизвестие. Аз му казах, че няма нужда
да съжалява, защото ще напусна веднага; и така аз си взех шапката и си
излязох, и помолих Мередит, който видях долу, да се погрижи за някои
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неща, които бях оставил и да ми ги донесе в квартирата.

Мередит дойде вечерта и тогава обсъдихме случката. Той се беше привър-
зал много към мен и не желаеше да остане в печатницата без мен. Убеди
ме да не се връщам в родния си край, за което започнах да мисля; напомни
ми, че всичко, което Каймер притежава, е купено със заеми; че кредитори-
те му започват да се притесняват; че ръководи бизнеса си много неумело,
често продава без печалба за пари на ръка, и често се доверява, без да си
води отчет; и че поради тези причини трябва да падне, което ще отвори
възможност, от която аз бих могъл да се възползвам. Аз възразих с лип-
сата на пари. Тогава той ми каза, че баща му има добро мнение за мен,
и че заради разговори, които са водили, той е сигурен, че ще даде пари,
за да започнем бизнес, ако се съглася да си партнирам с него. „Договорът
ми“, казва той, „с Каймер изтича през пролетта; дотогава можем да сме си
доставили букви и преса от Лондон. Съзнавам, че не съм добър работник;
ако искаш, твоите умения в работата ще вложим срещу капитала, който
аз ще осигуря, и ще делим печалбите поравно.“

Предложението беше привлекателно и се съгласих; баща му беше в града
и го одобри; още повече, като видя, че имам голямо влияние върху сина
му, и бях успял да го убедя дълго време да се въздържа от пиянство, и се
надяваше, че ще успея да го отуча съвсем от този злощастен навик, ако
се обвържем така тясно. Дадох инвентар на бащата, който го предаде на
търговец; нещата бяха поръчани, тайната щеше да бъде пазена докато не
пристигнат, а междувременно щях да се хвана на работа – ако е възможно
– в другата печатница. Но там не открих свободна позиция и така стоях
без работа няколко дни, докато Каймер – изправен пред възможността да
отпечата някакви хартиени пари в Ню Джърси, за които щяха да са нужни
гравюри и различни букви, които само аз можех да изработя, и опасявай-
ки се, че Брадфърд може да ме наеме и да му измъкне поръчката – не ми
изпрати учтиво съобщение, че стари приятели не трябва да се разделят за
няколко думи изречени във внезапен пристъп, и иска да се върна. Мередит
ме убеди да приема, понеже това щеше да предостави повече възможнос-
ти той да се учи в работата под ежедневното ми ръководство; затова се
върнах и нещата вървяха по-гладко отколкото известно време преди това.
Поръчката от Ню Джърси беше спечелена, измислих медна преса за нея,
първата в страната; гравирах няколко орнамента и чекове за банкнотите.
Отидохме заедно до Бърлингтън, където свърших цялата работа задово-
лително; и той получи достатъчно голямо количество пари от работата, за
да се задържи на повърхността много по-дълго.



В Бърлингтън се запознах с много от главните хора в провинцията. Некол-
цина от тях бяха избрани от Събранието да сформират комитет, който да
присъства при печатането и да се погрижи, да не бъдат отпечатани повече
пари отколкото законът предписва. По тази причина те бяха постоянно с
нас, и като цяло този, който ни наглеждаше водеше по един или двама
приятели за компания. Приказката ми изглежда се ценеше повече от та-
зи на Каймер, предполагам понеже умът ми се беше подобрил от четене
много повече от неговия. Канеха ме по къщите си, представяха ме на при-
ятелите си, и се отнасяха с мен много любезно; докато той – макар и шеф –
беше малко пренебрегнат. Всъщност, той беше странна риба; не познаваше
обикновения живот, обичаше грубо да се противопоставя на общоприети
схващания58, нечистоплътен до крайна занемареност, въодушевен относно
някой аспекти на религията и като цяло малко негодник.

Прекарахме там близо три месеца; и в края им можех да причисля към
новопридобитите си приятели съдия Алън, Самюъл Бъстил, секретар на
провинцията, Айзък Пиърсън, Джоузеф Купър, и неколцина от Смитови,
членове на Събранието, както и Айзък Декау, главния земемер. 59 Послед-
ният беше проницателен, мъдър стар човек, който ми разказа, че запознал
да печели, когато бил млад, като карал с количка глина за тухларите, на-
учил се да пише след като бил вече навършил пълнолетие, носил веригата
за земемерите, които го научили на занаята си, и сега чрез трудолюбие-
то си беше спечелил добър имот; и казва той, „Предвиждам, че ти скоро
ще изкараш този човек от бизнеса му, и ще забогатееш от него във Фи-
ладелфия.“ По това време той не знаеше нищичко за моето намерение да
започна бизнес там или където и да е. Тези приятели по-късно ми бяха от
голяма полза, както и отвреме-навреме аз на тях. Всички те продължиха
да ме тачат, докато бяха живи.

Преди да почна да разказвам за това как започнах бизнеса си може би е
добре да ти разкажа за състоянието на ума ми по онова време по отношение
на принципите и нравствените ми ценности, за да видиш доколо са оказа-
ли те влияние върху последващите събития от живота ми. Родителите ми
отрано ми бяха дали религиозни напътствия и като дете благочестиво ме
бяха отгледали като протестант. Но бях едва на петнадесет, когато, след
като последователно се усъмних в няколко твърдения, които видях оспоре-
ни в различни книги, които бях прочел, започнах да се съмнявам в самото
Откровение. Попаднаха ми няколко книги против деизма; за тях се говоре-
ше, че са същината на проповеди проповядвани като част от Лекциите на
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Бойл. 60 Така се случи, че те ми повлияха противно на очакваното; защото
аргументите на деистите, които бяха цитирани, за да бъдат оборени, ми се
сториха доста по-силни от оборващите; и с две думи скоро след това бях
станал убеден деист. Моите аргументи поквариха и някои други, особено
Колинс и Ралф; но тъй като и двамата по-късно ми сториха големи злини
без каквито и да е угризения, и като си спомних за начина, по който Кийт
(който също беше свободомислещ) се отнесе към мен, и за собственото ми
поведение към Върнън и г-ца Рийд, което понякога ми създаваше големи
неприятности, започнах да се подозирам, че тази доктрина, дори да е вяр-
на, може би не е много полезна. Лондонският ми памфлет, за който бях
взел като мото следните стихове на Драйдън

Каквото е, е правилно. Макар че полуслепия човек вижда само малка част
от веригата, най-близкото звено: очите му не стигат до справедливия лъч,
който уравновесява всичко горе.

и който от качествата на Бога, неговата безкрайна мъдрост, доброта и си-
ла, заключваше, че нищо никога не се обърква в света, и че пороците и
добродетелите са празни разграничения и не съществуват, вече не ми се
виждаше толкова остроумно произведение, за каквото го смятах навреме-
то; и почнах да се съмнявам, дали в разсъжденията ми не се е промъкнала
някоя грешка, която е инфектирала всички последващи заключения, както
често се случва в метафизичните размишления.

Постепенно се убедих, че истината, откровеността и честността в отноше-
нията между хората са изключително важни за щастието в живота; и взех
решения – които си записах, и които все още са в дневника ми – които
да спазвам докато съм жив. Откровението, като такова, нямаше тежест
пред мен; но бях на мнение, че макар и някои неща да не са лоши, защото
са забранени от него или добри, защото са заповядани, все пак те веро-
ятно са забранени от него, защото са лоши за нас или са ни заповядани,
защото са добри за нас в естеството си, в края на крайщата. И това убеж-
дение, благодарение на Провидението, или на някой ангел пазител, или на
случайно благоприятно стечение обстоятелства и случки, или на всичките
взети заедно, ме запази през опасния период на младостта и рисковани-
те ситуации, в които понякога попадах сред непознати, далеч от очите и
съветите на баща ми, чист от каквато и да е умишлена силно неморална
или несправедлива постъпка, която човек би могъл да очаква поради мо-
ята нерелигиозност. Казвам умишена, защото в случаите, които споменах
досега, има елемент на принуда, произлизащ от моята младост, неопитност
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и от чуждото мошеничество. Затова имах приемлив характер за начало в
живота; ценях го както подобава и реших да го запазя.

Не мина много време след завръщането ни във Филаделфия, когато но-
вите шрифтове от Лондон пристигнаха. Уредихме нещата с Каймер и го
напуснахме с негово съгласие преди да чуе за това. Намерихме къща под
наем до пазара и я наехме. За да свалим наема, който тогава беше едва
двадесет и четири паунда годишно – а научих, че по-късно са я давали и
за седемдесет – взехме Томас Годфри – стъклар – и семейството му, които
щяха да плащат значителна част от наема на нас, а ние щяхме да се хра-
ним с тях. Едва бяхме разопаковали буквите и стъкмили пресата, когато
Джордж Хаус61– мой познат – доведе един човек от провинцията, когото
беше срещнал на улицата да пита за печатар. Всичките ни пари в брой
бяха изхарчени в различни консумативи, които трябваше да си набавим и
петте шилинга на този селянин, първите плодове на нашия труд, и толко-
ва навременни, ми доставиха повече удоволствие от всички крони, които
съм спечелил оттогава; и благодарността, която изпитах към Хаус, може
би често ме е карала да съм по склонен да помагам на млади начинаещи
отколкото бих бил иначе.

Във всяка страна има черногледци, които винаги предвещават края й.
Един такъв живееше във Филаделфия по онова време; изтъкнат човек,
възрастен, с мъдро изражение и много сериозен начин на говорене; казва-
ше се Самюел Микъл. Този джентълмен, когото не познавах, спря един ден
пред моята врата, и ме попита дали не съм младият човек, който наскоро
е отворил печатница. След като получи положителен отговор, той каза,
че съжалява за мен, защото това било скъпо начинание, и съм щял да
си загубя парите; защото Филаделфия отивала надолу, хората вече били
полу-разорени, или почти разорени; всички знаци, че нещата вървят добре,
като увеличаващите се наеми и строителството на нови сгради, били фал-
шиви, според неговите сигурни сведения; защото те били – всъщност – сред
нещата, които щели скоро да ни съсипят. И ми разказа в такива подроб-
ности за съществуващи несгоди и за такива, които скоро ще съществуват,
че ме остави полу-меланхоличен. Ако го бях срещнал преди да започна
с бизнеса си, сигрно никога не бих се захванал. Този човек продължи да
живее в това разпадащо се място и да декламира в този дух, отказвайки в
продължение на много години да купи къща там, защото всичко отивало
към края си; в края на крайщата имах удоволствието да го видя да купи
къща за пет пъти повече пари, отколкото би дал, ако бе я купил, когато
започна да кряка с черните си предсказания.
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Трябваше да спомена, че през есента на предишната година бях организи-
рал повечето от находчивите ми познати в клуб за взаимно подобряване,
който нарекохме Хунто; срещахме се в петък вечер. Правилата, които със-
тавих, изискваха от всеки член, когато му дойде редът, да представи едно
или повече разсъжения на тема нрави, политика, естествена философия,
които да бъдат обсъдени от компанията; и веднъж на всеки три месеца
да представи и прочете есе написано от него самия, на каквато тема му
хареса. Обсъжданията ни щяха да са под напътствието на президент и да
се провеждат в искрения дух на търсене на истината, без да се увличаме
в спорове, или да се стремим към победа; и за да предотвратим разго-
рещяването, всички изрази на увереност в изразяваните мнения или на
директно противоречие, след известно време бяха обявени за незаконни, и
бяха позволявани само срещу малки парични глоби.

Първите членове бяха Джоузеф Брейнтнъл62, който преписваше актове
за нотариусите, добродушен, дружелюбен човек на средна възраст, голям
почитател на поезията, който четеше всичко, до което можеше да се добере,
и пишеше някои поносими неща; много находчив, когато става дума за
разни дреболии, и разумен събеседник.

Томас Годфри63 – самоук математик, много добър в своята област64, и по-
късно изобретател на октанта (или: инструмента, който сега е известен
като Хадлиев квадрант). Но той знаеше малко извън своята област65 и не
беше приятна компания; защото – като повечето велики математици, кои-
то съм срещал – очакваше всеобхватна точност във всичко, което се казва,
или прекарваше безкрайно количество време да отрича или разгранича-
ва дреболии, което правеше всякакъв разговор невъзожен. Той скоро ни
напусна.

Никълъс Скъл66 – земемер, по късно главен земемер, който обичаше кни-
гите и понякога пишеше стихове.

Уилям Парсънс67, който беше учил за обущар, но обичаше да чете, беше
научил доста математика, която беше започнал да учи заради астрологи-
ята, на което по-късно се смееше. Той също стана главен земемер.

Уилям Могридж68 – дърводелец, прекрасен механик, и надежденен, разу-
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мен мъж.

Хю Мередит, Стивън Потс и Джордж Уеб, които вече описах.

Робърт Грейс – млад джентълмен с известно състояние, щедър, жив и
остроумен; обичаше игрословиците и приятелите си.

И Уилям Колмън69 – по това време чиновник при един търговец, на приб-
лизително моя възраст, който притежаваше най-бистрата, и скъпа за мен
глава, най-доброто сърце и най-взискателните нрави от почти всички, ко-
ито съм срещал. По късно стана известен търговец и един от съдиите в
провинцията ни. Приятелството ни продължи без прекъсване до смъртта
му повече от четиридесет години; а клубът продължи почти толкова дъл-
го и беше най-доброто училище за философия, нрави и политика, което
съществуваше по онова време в провинцията; защото въпросите, които си
поставяхме, и които биваха прочитани в седмицата преди тяхното обсъж-
дане, ни караха да четем вниманелно по различните теми, за да можем да
говорим по-съществени неща; и тук също подобрявахме начина, по който
разговаряме, тъй като всичко в правилата ни беше замислено да ни попре-
чи да се отвратим един от друг. Оттам и дългото съществуване на клуба,
за който често ще имам повод да говоря оттук нататък.

Но го споменавам тук, за да покажа отчасти собствения си интерес – всеки
един от тези правеше усилие да ни намира работа. Брейнтнъл примерно
ни уреди да отпечатаме за квакерите четиридесет страници от историята
им, като останалите щяха да бъдат отпечатани от Каймер; и по тази за-
дача работихме изключително усилено, понеже цената беше ниска. Беше
формат фолио, размер pro patria, 12 точки размер на шрифта,70 с дълги
бележки71. От нея съставях по един лист на ден, а Мередит го прекарваше
през пресата; често оставах до единадесет вечерта или дори до по-късно,
за да довърша партидата за утрешната работа, защото малките задачки
изращани ни от нашите приятели от време на време ни забавяха. Но бях
толкова решен да продължа да правя по един лист от фолиото на ден, че
една нощ, когато тъкмо бях наредил касетите си72, и мислех, че съм прик-
лючил с работата за деня една от тях случайно се счупи и две страници
станаха на нищо, веднага я разпределих и съставих73 наново преди да си
легна; и това трудолюбие, което беше видно за съседите ни, започна да
ни създава име и да ни печели доверие; в частност, беше ми казано, че
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при споменаването на новата печатница в търговския клуб „Всяка вечер“,
общото мнение било, че ще пропадне, понеже вече имало двама печатари
в града, Каймер и Брадфърд; но Д-р Беърд74 (когото с теб видяхме много
години след това в родното му място, Сейнт Андрюс в Шотландия) бил на
противоположното мнение: „Защото трудолюбието на този Франклин,“ ка-
зал той, „надминава всичко от тоя род, което някога съм виждал; виждам
го да работи когато се прибирам към къщи от клуба, и е на работа преди
съседите му да са се измъкнали от легото.“ Това впечатлило останалите
и скоро след това получихме предложение от един от тях да ни снабди
с канцеларски материали; но за момента решихме да не се захващаме с
отваряне на магазин.

Въпреки че изглежда, че сам се хваля, говоря за това трудолюбие по-
свободно и с повече подробности, за да може тези от моето потомство,
които прочетат разказа ми, да познаят ползата от тази добродетел, когато
видят какви ползи ми е принасяла нееднократно.

По това време Джордж Уеб, който си беше намерил приятелка, която му
даде заем, с който да се откупи от Каймер, дойде при нас да се цани за
наемник. В този момент не можехме да го наемем; но от глупост аз му
доверих като тайна, че скоро възнамерявам да започна вестник, и че то-
гава може да имам работа за него. Казах му, че надеждите ми за успех
се основават на факта, че единственият вестник по онова време – издаван
от Брадфърд – беше незначителна работа, управляван ужасно, изобщо не
беше забавен, и въпреки това му носеше печалба; затова смятах, че един
добър вестник надали ще срещне трудности в намирането на читатели.
Казах на Уеб да не го споменава; но той каза на Каймер, който веднага,
за да ме изпревари, публикува предложения да печата вестник, за което
щеше да наеме Уеб. Това ме ядоса; и за да им противодействам, понеже
все още не можех да започна с нашия вестник, написах няколко развлека-
телни парчета за вестника на Брадфърд, под заглавие "На всяка манджа
- мерудия"75, което Брейнтнъл продължи няколко месеца. По този начин
вниманието на обществеността беше приковано към този вестник и пред-
ложенията на Каймер, които пародирахме и осмяхме, бяха пренебрегнати.
Въпреки това, той започна вестника си и след като го бута девет месеца с
най-много едва деветдесетина абоната, ми го предложи на безценица; а аз
от известно време бях готов да започна и го поех веднага; и след няколко
години почна да ми носи изключителна печалба.

Усещам, че съм склонен да говоря в единствено число, въпреки че парт-
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ньорството ни продъжлаваше; може би причинате е, че всъщност цялото
управление на бизнеса падаше върху мен. Мередит не ставаше за словос-
лагател, беше слаб печатар и рядко трезвен. Приятелите ми оплакваха
връзката ми с него, но трябваше да направя каквото мога от ситуация-
та.

Първите ни броеве изглеждаха доста различно от всичко излизало дотога-
ва в провинцията; по-добър шрифт и по-добре отпечатани; но някои вдъх-
новени забележки, които написах относно спорът, който се водеше по онова
време между губернатор Бърнет76 и Масачузетското събрание, впечатлиха
първенците, предизвикаха много разговори относно вестника и неговия уп-
равител, и след няколко седмици доведоха до това, че всичките ни станаха
абонати.

Примерът им беше последван от мнозина и бройката ни продължаваше
постоянно да расте. Това беше една от първите ползи от това, че се бях
понаучил да драскам; друга беше това, че първите мъже, когато видяха
вестник в ръцете на някого, който може да борави и с писалката, намериха
за подобаващо да ми правят услуги и да ме насърчават. Брадфърд все още
печаташе бюлетините77, законите и други обществени работи. Беше отпе-
чатал обръщението на Камарата78 към губернатора по недодялан начин и
с много грешки. Ние го отпечатахме елегантно и правилно и изпратихме
по едно копие на всеки член. Те усетиха разлката: това даде коз в ръцете
на приятелите ни в Камарата и следващата година ни избраха за техни
печатари.

Сред приятелите ми там не бива да забравя г-н Хамилтън, който беше
споменат по-рано, и който по онова време се беше върнал от Англия, и
имаше място в Камарата. Той силно се застъпи за мен в този случай,
както и в много други след това, и продължи да ме подкрепя до смъртта
си79

По приблизително това време г-н Върнън ми напомни за дълга ми към
него, но не ме притискаше. Написах му хитро писмо, в което признавах
дълга и го молех да ме изчака още малко, която молба той удовлетвори, и
щом можах му изплатих главницата с лихва и много благодарности; така
грешката бе донякъде поправена.

Но тогава се сблъсках с друга трудност, която изобщо не можех да очак-
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вам. Бащата на г-н Мередит, който трябваше да плати за нашата печатница
според уверенията му към мен, беше успял да извади само сто паунда ва-
лута, които бяха платени; а на търговецът трябваше да се платят още сто,
той изгуби търпени и ни даде всичките под съд. Ние платихме гаранция,
но видяхме, че ако не успеем да съберем парите навреме, делото ще при-
лючи с присъда и нейното изпълнение, и добрите перспективи, които ни се
откриваха, ще пропаднат заедно с нас, тъй като печатницата и буквите ще
трябва да бъдат продадени – вероятно на половин цена - за да си платим
дълга.

В тази беда двама верни приятели, чиято добрина никога не съм забравял,
нито ще забравя докато мога да помня каквото и да е, дойдоха при мен
отделно един от друг и без да знаят един за друг, и – без аз да ги моля –
ми предложиха да ми предоставят достатъчно пари, за да мога да поема
целия бизнес, ако е възможно; но не им хареса идеята да продължа съд-
ружничеството с Мередит, когото – както те казаха – често може да бъде
видян пиян на улицата или да играе неприлични игри в кръчмите, в доста
голям ущърб на името ни. Тези двама приятели бяха Уилям Колмън80 и
Робърт Грейс81. Тогава им казах, че не мога да предложа разваляне на
съдружието, докато има надежда Мередитови да изпълнят тяхната част
от споразумението ни, защото смятах, че съм им много задължен за всич-
ко, което бяха направили, и биха направили, ако можеха; но ако в крайна
сметка се провалят в изпълнението и се наложи да сложим край на съдру-
жието, ще се чувствам свободен да приема помощта на приятелите си.

Нещата останаха така известно време, докато не казах на съдружника си,
„Може би баща ти е недоволен от дела, който ти се пада в тази наша работа
и не иска да плати за нас двамата, това, което искда да е само за теб. Ако
е така, кажи ми, и ще се откажа то моят дял в твоя полза и ще си вървя
по пътя.“ „Не,“ каза той, „баща ми наистина е разочарова и наистина не
може (да плати); а аз не желая да го притеснявам повече. Виждам, че тази
работа не е за мен. Отраснах като фермер и беше глупаво да идвам в града
и на тридесет годишна възраст да се хващам за чирак да уча нов занаят.
Много от нашите хора от Уелс отиват да се установят в Северна Каролина,
където земята е евтина. Аз съм склонен да отида с тях, и да се върна към
стария си поминък. Можеш да намериш приятели да ти помогнат. Ако
поемеш дълговете на компанията и върнеш на баща ми стоте паунда, които
той даде, платиш малките ми лични задължения, и ми дадеш тридесет
паунда и ново седло, ще се откажа от съдружието и ще го оставя цялото
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в твои ръце.“ Съгласих се с предложението му: оформихме го писмено,
подписахме го и подпечатахме веднага. Дадох му каквото искаше и той
скоро замина за Каролина, откъдето на следващата година ми изпрати
две дълги писма, които съдържаха най-доброто описание на онази страна,
климата, почвите, земеделието и т.н. което някой беше правил, защото той
много разбираше от тези неща. Отпечатах ги във вестника и доставиха
голямо удоволствие на читателите.

Щом замина, аз отидох при приятелите ми; и понеже не исках да бъда
неучтив и да дам предимство на един от двамата, и от двамата взех по
половината от това, което те ми бяха предложили а на мен не ми достигаше;
изплатих дълговете на компанията и продължих с работата от мое име,
като обявих, че съдружието е разтурено. Мисля, че това беше през или
около 1729г.

По горе-долу това време се надигна вик за хартиени пари сред хората, тъй
като в провинцията имаше само петнадесет хиляди паунда, и това скоро
щеше да бъде намалено. Богатите жители бяха против увеличение, тъй
като бяха против всякакви хартиени пари, от страх, че ще се обезценят,
както се беше случило в Нова Англия, което би било в ущърб на кредито-
рите. В нашето Хунто бяхме обсъдили този въпрос, като аз се бях застъпил
за увеличение, понеже бях убеден, че малката сума отпечатана през 1723
беше оказала много добро влияние като увеличи търговията, заетостта, и
броя на жителите на провинцията, защото сега виждах, че всички стари
къщи имаха обитатели, а и се строяха много нови; а си спомнях как, ко-
гато за пръв път се разходих из улиците на Филаделфия ядейки ролото
си, видях табели „Дава се под наем“ на повечето къщи на Уолнът стрийт
между Втора улица и Фронт стрийт; и също на много други на Честнът
стрийт и други улици, което тогава ме накара да мисля, че обитателите на
града го напускат един след друг.

Споровете ни на тази тема дотолкова ме погълнаха, че написах и отпечатах
анонимен памфлет наречен „Естеството на хартиените пари и нуждата от
тях“. Беше добре приет от обикновените хора като цяло; но богатите не
го харесаха, защото увеличи и усили настояванията за повече пари, и тъй
като така се случи, че те нямаха сред тях писатели, които да могат да му
отговорят, съпротивата им отслабна и точката беше приета с мнозинство в
Камарата.82 Приятелите ми там, които сметнаха, че съм им бил от полза,
намериха за удачно да ме възнаградят като ми възложат отпечатването
на парите; много доходна работа и голяма помощ за мен. Това беше още
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една полза, която умението да пиша ми донесе.

Ползата от тази валута с времето и опита стана толкова очевидна, че нико-
га след това не бе оспорвана сериозно; така че скоро нарастна до петдесет
и пет хиляди паунда, а в 1739 до осемдесет хиляди паунда, от което време
– през войната и досега – нарастна до над триста и петдесет хиляди паун-
да, като през цялото време търговията, строителството и населението се
увеличаваха, и сега вече мисля, че има граници, отвъд които количеството
може да донесе вреда.

Скоро след това чрез приятеля си Хамилтън спечелих поръчка за отпе-
чатването на хартиените пари на Нюкасъл, което тогава също смятах за
доходна работа, понеже малките неща изглеждат големи в очите на тези,
които са в малки обстоятелства83; и тези поръчки бяха наистина от голяма
полза за мен, защото бяха много насърчителни. Той ми осигури и отпечат-
ването на законите и бюлетините на правителството, и тази работа остана
в мойте ръце докато бях в бизнеса.

По това време отворих малък магазин за канцеларски принадлежности.
Имах всякакви бланки, най-верните, които някога са излизали на пазара в
нашия край, благодарение на приятеля ми Брейнтнъл84. Имах също хар-
тия, пергаментова хартия, книжа за странстващи търговци85, и т.н. Един
Уайтмаш, съставител който познавах от Лондон, отличен работник, дой-
де при мен по това време и работеше за мен постоянно и усърдно; и взех
чирак, сина на Акила Роуз

По това време започнах постепенно да изплащам дълга за печатницата. За
да си създам добро име като търговец внимавах не само в действителност
да съм работлив и пестелив, а и да избягвам да създавам впечатление,
че не съм. Обличах се просто; не посещавах места за суетни забавления;
никога не излизах за риба или на лов; найстина понякога разпусках от
работата с книга, но това беше рядко, приятно и не правеше скандал; и,
за да покажа, че не се гнуся от занаята си, понякога сам докарвах у дома
с количката хартията, която купувах в магазина. Така хората ме смятаха
за трудолюбив, преуспяващ млад мъж, който плаща за това, което купу-
ва, според уговорката, търговците, които внасяха канцеларски материали
търсеха работа с мен; други предлагаха да ме снабдяват с книги, и не-
щата вървяха доволно. Междуверемнно бизнесът на Каймер и доверието
в него намаляваха ежедневно, докато накрая не бе принуден да продаде

83small things appearing great to those in small circumstances
84Breintnal
85chapmen’s books



печатницата, за да задоволи кредиторите си. Отиде в Барбадос, и живя
там няколко години в голяма бедност.

Чиракът му, Дейвид Хари86, когото бях обучил докато работих при него,
си купи материали и отвори своя печатница във Филаделфия. В началото
се опасявах, че той ще се окаже мощен съперник, тъй като приятелите
му бяха доста способни, и имаха голямо влияние. Затова му предложих
партньорство, което – за мое щастие – той отказа с презрение. Той беше
много горд, обличаше се като джентълмен, живееше скъпо, прекарваше
много време в забавление и удоволствия навън, влезе в дългове и занемари
бизнеса си; при което поръчките му секнаха; и като не намери какво да
прави, последва Каймер в Барбадос, взимайки печатницата със себе си.
Там чиракът наел поранешния си господар като работник; често се карали;
Хари постоянно закъснявал с поръчките; накрая бил принуден да продаде
буквите и да се върне към селската си работа в Пенсилвания. Човекът,
който ги купил наел Каймер, за да работи с тях, но след няколко години
той умрял.

Тогава във Филаделфия не ми остана друг конкурент освен стария Брад-
фърд; който беше богат и отпуснат, отпечатваше по нещо отвреме навреме,
колкото да се намира на работа, но не беше особено загрижен за бизнеса.
Но, понеже държеше пощата, се смяташе, че има повече възможности да
научава новини; прието бе, че неговият вестник е по-добро място за рек-
лама от моя, и затова имаше много повече, което беше добър доход за него
и в моя вреда; защото въпреки че наистина получавах и изпращах книжа
по пощата, хората не знаеха за това, защото каквото изпращах ставаше
тайно, чрез подкупване на ездачите, понеже Брадфърд беше достатъчно
неучтив да ми го забрани, което малко ме ядоса; и поради това го смятах
за толкова долен, че когато по-късно стигнах до неговото положение, се
постарах да не го имитирам.

Дотогава продължавах да съжителствам с Годфри, който живееше със се-
мейството си в една част от къщата ми, и използваше едниния край на
работилницата за стъкларския си бизнес, макар че работеше малко, вина-
ги погълнат от математиката си. Г-жа Годфри ме сватоса с дъщерята на
една приятелка, използваше възможности да ни събира често, докато не
се стигна до сериозно ухажване от моя страна, като само по себе си моми-
чето си заслужаваше. Родителите ѝ ме насърчаваха с постоянни покани за
вечеря и като ни оставяха сами, докато накрая не стана време за обясне-
ние. Г-жа Годфри подготви нашата малка спогодба. Казах ѝ, че очаквам
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толкова пари с дъщерята, колкото ми трябват, за да изплатя остатъка от
дълга за печатницата, което по това време вярвам, че беше не повече от
сто лири. Тя ми донесе вест, че нямали такива пари на разположение; аз
казах, че биха могли да си заложат къщата в заложната къща87. Отгово-
рът на това дойде след няколко дни и беше, че не одобряват годежа; че
от Брадфърд са разбрали, че печатарският бизнес не е много доходен; че
скоро буквите ще се изтрият и ще има нужда от нови; че С. Каймер и Д.
Хари са се провалили един след друг, и че вероятно скоро ще ги последвам;
и по тази причина не съм добре дошъл в къщата им и ми е забранено да
се виждам с дъщерята.

Дали те наистина си бяха променили мнението, или това беше просто хит-
рина, основана на предположението, че сме твърде влюбени, за да се отка-
жем, и че по тази причина ще избягаме, което ще им позволи да дадат или
задържат колкото пожелаят, не знам; но подозирах, че е второто, огорчих
се, и повече не отидох. Г-жа Годфри по-късно ми донесе по-благосклонни
вести относно тяхното благоразположение и искаше пак да ме въвлече;
но аз заявих твърдото си решение да не се занимавам повече с това се-
мейство. Това огорчи семейство Годфри; не постигнахме съгласие и те се
преместиха, оставяйки ми цялата къща, и аз реших да не взимам повече
наематели.

След като тази случка насочи мислите ми към женитба се огледах наоко-
ло и се опитах да се представя и да започна познанства на други места;
но скоро установих, че понеже като цяло печатарският бизнес се смяташе
за недоходоносен, не трябваше да очаквам пари с жената, освен с такава
жена, която с друго не би ми се харесала. А междувременно трудната за
обуздаване младежка страст често ме вкарваше в интриги с долни жени,
които попадаха на пътя ми, и които интриги бяха придружени с известни
разходи и големи неудобства, като оставим настрана, че представляваха
постоянен риск за здравето ми с една болест, от която се страхувах повече
от всичко, макар че по чуден късмет я избегнах. Бях продължил да под-
държам приятелски контакти с г-жа Рийд и семейството й, които имаха
добро мнение за мен от времето, когато им бях наемател. Често ме канеха
у тях и ме търсеха за съвет, като понякога успявах да съм им от пол-
за. Изпитвах съжалиение към незавидното положение на г-ца Рийд, която
беше като цяло потисната, рядко жизнерадостна и избягваше компания.
Смятах, че нещастието ѝ е резултат до голяма степен на лекомислието и
непостоянството, които проявих, докато бях в Лондон, въпреки че майка
ѝ беше така добра да мисли, че вината е нейна, тъй като не ни беше поз-
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волила да се оженим преди да замина, и беше подкрепила другата страна
в мое отсъствие. Взаимната ни обич се възобнови, но сега пред женитбата
ни имаше големи пречки. Действително повечето хора смятаха бракът ѝ
за невалиден, тъй като се говореше, че той имал друга жена в Англия;
но поради разстоянието, това не беше лесно да се докаже; и въпреки че
имаше вести за смъртта му, не бяха сигурни. Освен това, дори наистина
да беше мъртъв, беше оставил много дългове, които може би щяха да бъ-
дат потърсени от наслендика му. Въпреки всички трудности, решихме да
рискуваме и я взех за жена на първи септември 1730 г. Нито едно от опасе-
нията ни не се осъществи/сбъдна, тя се показа като добър помощник, и ме
подкрепи много като наглеждаше магазина; заедно преуспяхме, и винаги
сме се опитвали взаимно да се правим щастливи. Така поправих грешката
си доколкото можах.

По горе-долу това време, на една от срещите на клуба ни – не в кръчма, а в
една малка стая на г-н Грейс, отделена за тази цел – предположих, че след
като често в разискванията, които водехме по въпросите, правехме отпрат-
ки към книгите си, може би ще е полезно всичките да са ни под ръка по
време на срещите ни, така че да можем да се консултираме с тях, когато
стане нужда; и като съберем по този начин книгите си в обща библиотека,
бихме могли – докато ни харесва да ги държим така – да се възползваме от
книгите на всички останали членове, което би било почти толкова полезно,
колкото ако всеки притежаваше всичките. Предложението беше харесано
и прието, така че запълнихме единия край на стаята с такива книги, как-
вито можахме да отделим. Броят не беше голям колкото очакванията; и
въпреки, че бяха от голяма полза, поради известни неприятности, които се
случиха поради липса на достатъчно внимателно отношение към тях, след
около година колекцията беше разтрогната и всеки си прибра книгите у
дома.

Тогава захванах първия си проект с обществен характер, библиотека с або-
намент88. Списах предложенията, дадох ги на Брокдън89 – нашия велик
нотариус – да ги оформи, и с помощта на приятелите ми от Хунтото набрах
петдесет абоната по четиридесет шилинга за начало, и по десет шилинга
на година за петдесет години напред, което беше срокът на съществува-
не на нашата компания. По-късно компанията ни нарастна до сто човека
и се сдобихме с устав: това беше първообраза на всички северноамери-
кански абонаментни библиотеки, които сега са толкова многобройни. А
тя самата е придобила внушителни размери, и продължава да расте. Тези
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библиотеки са подобрили общата култура на американците и са направили
обикновените търговци и фермери толкова интелигентни, колкото повече-
то джентълмени в други страни, и може би донякъде са допринесли към
съпротивата, която колониите като цяло оказват в защита на привилегиите
си.

Бележка. Дотук написано с намерението изразено в началото, и поради
това съдържа няколко малки семейни анекдота, които са без значение за
другите. Следващите страници са написани много години по-късно, в от-
говор на съветите от писмата (по-долу) и съответно са предназначени за
широка публика. Прекъсването беше причинено от събития свързани с Ре-
волюцията.





Част втора

Скоро ще бъде добавена. (Април 2015)
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