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ГЛАВАЪ 
Моето дЪтинство и първоначално възпитание.

Въ началото на този биографиченъ опитъ азъ
съмъ длъженъ да посоча; ония причини, които сж ме
подбудили да оставнв слвдъ себе си възпоминанията
за моя животъ, макаръ послЪдниятъ и да е лишенъ
отъ всевкакви интересни събития. Азъ нито за минута
не се спирамъ върху мисъльта, че онова, за което ще
разказвамъ, може да възбуди интереса на четцитъ,
било поради прсВлестьта на самия разказъ, било по-
ради туй, че работата се отнася лично за мене; но
мисльв, че въ сегашно врЪме, когато възпитанието и
способитъ, устремени за неговото подобрЪние, слу-

4 жжтъ за прЪдметъ на най-постоянното, ако не най-
дълбокото изучванье, каквото нЪкога се е проявявало
въ Англия, полезно е да се нарисува картината на
моето възпитание, което рЪдко се отбиваше отъ обик-
новената пжтека и затова бвше бвлтюкито въ много
отношения. Каквито и да сж послвдицитъ отъ това
възпитанИе, но то доказа, че е възможно да се прв-
подаватъ, и напълно успЪшно, на дЪцата много по-
обширни познания, отколкото обикновено мисльктъ, въ
продължение на първитъ г0дини отъ живота, които
почти всЪкога пропадатъ напраздно при обикновенитв
теории на възпитанието. Сжщо така ми се струва, че
въ такъва првиодна епоха, като нашата, когато мив-
нията се лсдфърлятъ на голЪми кризиси, би било
еднакво интересно и полезно да се отбЪлЪжжтъ Фази-
ситъ, които прЪживяваше моятъ умъ, когато се стре-
мЪше постоянно напрвдъ и ”толкова бърже изучваше
всичко, колкото и забравяше изучваното ПОдЪ двй-

“- ствието на своите собствени идеи или ПОДЪ влияние-.
то на чуждите. Но едно отъ най-могжщитъ подбужда-
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Джонъ Стхоартъ Миль. 
ния измежду всичкитъ други останжли е желанието
ми открито да засвидвтелствувамъ, до колко азъ съмъ
задълженъ за своето нравствено и интелектуално раз-
витие на тия лица, нЪкои отъ които са вече извЪстни
на свЪта, а други заслужватъ по-голЪмо познанство
съ твхъ. Между послвднитъ има единъ човЪкъ, комуто
съмъ задълженъ по-вече, отколкото всЪкиму другиму,
и когото свЪтътъ още не е ималъ случай да оцЪни.
Четецътъ, който не се интересува съ такива дребо-
лии, тръбва самъ себе си да обвинява, ако продъл-
вжава да чете тая книга. Азъ го мольв само да не заб-
равя, че тия страници не сж написани за него.

„(.-  



Автобиографията ми. 3 
** *

Азъ съмъ най-стариятъ синъ на Джемса Миля,
авторътъ на ((Историята на английскитй владйтж
въ Индия», и съмъ роденъ въ Лондонъ на 10. май
1806. година. Баща ми, синъ на единъ не много бо-
гатъ търговецъ, който притежавалъ, струва ми се,
единъ малъкъ чИФликъ- въ Норсватеръ-Бриджъ въ граф-
ството Ангусъ въ Шотландия, съ своитъ способности
привлЪче върху себе си вниманието на сжръ Джонъ
Стюартъ отъ Фетеркернъ. ПослЪдниятъ го помЪсти
въ Единбургския университетъ на смЪтка на Фонда,
който бЪШе основанъ отъ леди Джени Стюартъ (не-
говата жена) заедно съ нЪколко други дами за. обра-
зованието на млади момци, които бЪХж прЪдназначени
за църковни служители. Баща ми свърши тамошния
курсъ и получи знанието на проповЪдникъ, но при
всичко туй не встжпи на духовното поприще, тъй като
добръ съзнаваше, че той неможе да ВЪрва въ доктри-
нитъ на Шотландската църква, както и въ ученията
на другитъ църкви. Въ продължение на нЪколко го-
дини той изпълняваше длъжностьта на наставникъ въ
нЪкои шотландски сЪмейства, между другитъ у мар-киза Твидаля, а послъ се прЪсели на постоянно мЪ-
стожителство въ Лондонъ и тамъ се занимаваше съ
литературата, като изкарваше срЪдствата за живЪенье
изключително съ перото, до дЪто не получи мЪсто въ
Остъ-Индийската компания.

Тоя периодъ отъ живота на баща ми прЪдставя
двъ обстоятелства, които неволно поразяватъ всЪкиго:
едното е, за нещастие, твърдъ обикновено, а друго-
то, напротивъ, е отъ най-рЪдкитъ. На първо мЪсто
тръба да се отбЪлЪжи, че при своето положение безъ
всЪкакви срЪдства за живЪенье, освЪнъ ненадежната
добивка отъ статиитъ, що пишеше за периодическитъиздания, той се ожени и имаше много дЪца. Това
бЪШе съвършено противно на мнЪнията, които той
енергично изповйдваше особено въ послЪдния периодъотъ живота си. На второ мЪсто слЪдва да се отбЪ-
лЪжи необикновената енергия, която му бЪШе потръбна,
за да поддържа живота си при неблагоприятнитъусло-вия, въ които той бЪШе поставенъ още отъ самото

1*
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. Джонъ Стюартъ Миль. 
начало и които още повече усложни съ женитбата си.
За докаЗателство на това би било достатъчно да се
спомене тоя Фактъ, че той удовлетворяваше съ по-
мощьта на литературнитъ си занятия своитъ собствени
нужди и нуждитъ на сЪмейството си въ продължение
на много години, безъ да прави дългове или да търпи
нЪкакви парични затруднения. И при това той изпо-
вЪдваше публично такива политически„и религиозни
убЪждения, които особено прЪзъ това врЪме бЪХж
много по-ненавистни на влиятелнитъ хора и изобщо
на” всичкитъ благоденствуващи, отколкото въ коя и да
била по-прЪдишна или по-послЪшна епоха. Нищо не-
можеше да го принуди да пише противъ своитъ убЪж-
дения; напротивъ, той не пропущаше случай да про-
карва свонтъ идеи въ съчиненията си, до колкото това
позволявахж обстоятелствата. Тръба да се каже също
така, че никога не вършеше нЪщо небрЪжно, а за
каквато и работа да се заловЪше, била тя литератур-
на или друга нЪкаква, добросъвйстно-я изпълняваше.
Подъ тежестьта на тия голЪми грижи „той надраска
плана на своята ((История на Индия», която почнж и
довърши въ продължение на десеть години, когато
другитъ автори, които не бЪХж заети съ друго, упо-
трвбяхж повече врЪМе при съставяньето на нЪкое ис-
торическо съчинение, въ такъвъ обемъ и тъй солидно,
само за подготовителнитв работи. ПрибавЪте още и
това, че по-голЪмата часть отъ деня той посвещаваше
за образованието на дЪцата си, а особено за мене той
полагаше голЪмъ трудъ, грижи и настойчивость, за да
ми даде, съгласно своитъ убЪждения, най-висшетоум-
ствено образование.

“

.

Баща ми, който слЪдваше неотклонно своето пра-
вило, да не губи врЪмето напусто, естествено го при-
лагаше на дЪло и въ възпитанието на своя ученикъ.
Азъ, непомньк, кога“ почнжхъ да уча гръцкия езикъ;
мога. само да прЪдположж, че тогава бЪХъ на три го-
дини. Къмъ най-раннитъ ми възпоминания - се отнася
и....изучваньето наустъ едни стъЛбци, наречени отъ
баща ми вокабули, т. е. гръцки думи, прЪведени на-

срвща на английски езикъ, които той пишеше изклю-
чително За мене на отдЪлнп листа. Отъ граматиката-
изупихъ само оконЧанията на- сжществителнитъ имена
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и глаголитъ. СлЪдъ като заучихъ добръ вокабулитъ,
баща ми направо прЪминж къмъ прЪводитв, и азъ
съвсЪмъ смжтно помньк, че първата книга, която про-
четохъ, бтвше ((бащата на Езопа», а второто съчине-
ние бт>ше ((Анабазасатъ». На латински азъ почнжнъ
да се уча. чакъ на осемь-тъ години. Првзъ това врЪме
бЪХъ вече прочелъ подъ ръководството на баща ми
нЪколко гръцки прозаици; между тЪхъ, запомнилъ
съмъ още почти цвлйя Херодотъ, Каропвдаята, беси-
датй на Сократа, нЪколко животописи на ФИЛОСОФИ

у Диогена Лаерция, часть отъ произведенията на Лу-
киана и (Аа Ветотсат» и (Аа МЗсосгет» отъ Иво-*
крата. Въ 1813. година азъ прочетохъ още шестътъ
първи диалози на Платона (споредъприетия редъ) отъ
Ефтифрона до Феоктета включително. Би било по-
добръ да пропусна послЪдния, защото съвършено нищо
неможахъ да разбера. отъ него, но бащами изискваше-
въ своитъ прЪподавания не само това, което бвшепо
силитъ ми, но и онова, което често надминавашемои-
тъ сили. За да“ се вили, колко тръбаше той да търпи,
когато ме възпитаваше, достатъчно е да спомена. слЪд-
ния Фактъ. Азъ приготовлявахъ уроцитъ си по гръцки
въ една стая съ него и на една маса, но тъй като („не

сжществуваше по това врЪме гръцко-английски рЪч-
никъ, а нЪмахъ възможность да се ползувамъ отъ
гръЦко-латинския, понеже незнаехъ латински, то би-
вахъ принуденъ да **дприбЪгвамъ за помощь къмъ баща
ми и да го разпитвамъ за значението на непознатитъ
на мене думи. Той спокойно прЪнасяше тия непрв-
кжсвани питания, макаръ и да бЪШе единъ отъ най-
нетърпеливитъ хора; особено азъ го безспокоехъ имен-
но въ сжщото вртзме, когато той пишеше нЪкои то-
"мове отъ свбЯта „История на Индия“ и изобщо
всичко, което излизаше отъ перото му прЪзъ тая епоха.

СлЪдъ гръцкия езикъ, единствениятъ прЪдметъ,
на който ме обучаваше баща ми" правзъ тоя периодъ,
бтвше аритметиката. Тя ми бЪШе вечерната работа и
азъ помннк, колко ми дотЪгвахж и какви мжки мидо-
насяхж тия уроци. Но тази послЪднитъ се явяващ
само като частица отъ възпитанието, което получвахъ
всъкидневно; много познания печелтшъ както отъ своя
прочит,“ така"и отъ разговора съ баща ми въ врнме
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на; раЗХОДка. Отъ 1810. до края на 1813. година ние
жИвЪхме въ Невингтонъ-Гринъ, който приличаше то-
гава въ всЪко отношение на е,кщинско село. За здра-
въето на баща ми бЪШе необходимо постоянно дви-
жение; обикновено прЪди закуската той правЪше
разходки въ живописната околность на Хорнзей. Азъ
бЪхъ постояненъ неговъ спжтникъ и първитъ ми въз-
поминания за зеленитъ ливади и полски цвЪтя неиз-
м-Бнно се сливахж съ разказитъ, които ми прЪдаваше
баща ми за всичко, прочетено въ надвечерието. Много
добръ помньк, че това бвше за мене по-скоро добро-
волно, отколкото задължително занятие. Слъдъ като
прочетЪхъ нЪкоя книга, азъ си правЪхъ бЪлЪжки на
оТдЪлни кжсове хартия и по тЪхъ разказвахъ на баща
ми въ врЪме на утрЪната разходка съдържанието на-
съчинението, което почти всЪкога биваше историческо,
“тъй като всичкитъ книги, що имахъ тогава на свое
разположение, бъзхж отъ тоя родъ. Тъй прочетохъ
Робертсона, Юма, Гибона, но най-голЪмо удоволствие
ми доставяше и при туй въ пр0дъ31жение на много
вргВме съчинението на Ватсона ((Филипь Пи Филипъ
111»: - Геройското съпротивление на малтийскитъ ри-
цари противъ турцитъ ми възбудихж живъ и дълго-
траенъ интересъ. .

СлЪдъ Ватсона любимото ми съчинение за про-
читъ бЪШе „Историята на Рама“ отъ Гука. Пълна
история на Гърция азъ още не бъХъ срЪщнжлъ, освЪнъ
съкратената за училищна употръба прЪведена „Стара,
История:“ отъ Ролена, която се захващаше отъ Фи-
липъ Македонски, но съ голЪма наслада четЪхъ прв-
вода на Плутарха, натъкменъ отъ Ланхорна. Отъ исто-
рията. на Англия слъдъ епохата, на която се е спрЪлъ
Юмъ, помньк, че четЪхъ „Историятана моето време“
„отъ Бърнета, дЪто най-много ме доведохж до възторгъ
сраженията и войнитв; сжщо така прочетохъ истори-
ческия отдЪлъ на „Годишницитй“ отъ самото начало
до 1788. г0дина, тъй като у Бентама, отъ когото ги
събираше баща ми, нЪмаше слЪднитъ г0дини. Най-
живъ интересъ възбуди въ мене сждбата на Фри-
дриха Пруски, посрЪдъ опасноститъ, които билъ прв-
търнЪлъ, ”както и сждбата“на корсиканския патриотъ
Паоли; когато дойдохъ до американската война, ”азъ
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като дЪте взехъ участие въ неправата страна, и само
зарадъ. това, че тя бвше английска. Баща ми ме на-
сочи по истинския п.кть. Въ врсЪме на всЪкидневнитъ
разговори за прочетеното, баща ми се ползуваше отъ
всЪкп сгоденъ случай, за да ми разяснява въпроситъ,
които се отнасяхж до цивилизацията, управлението,
нравственостьта и умственото развитие и при това
искаше отъ мене да му повтарямъ съ свои думи не-
говитв мисли. Той сжщо тъй ми даваше много книги,
които не толкова интересуваш лично мене, за да но»
искамъ самичъкъ да ги чета., и искаше да му давамъ
смЪтка за всичко, що бЪХъ прочелъ. Между тия книги
бЪХж „Истошчвскитв размишления за управлението
на Англия“ отъ Милара, прЪвъзходно съчинение за
врЪмето си, което баща ми високо цЪнтБше, „История-та на църквата“ отъ Мозхайма, животътъ на „Джена
Нокса“ отъ Макъ-Кри, а така сжщо и „Историята на
кваквритв“отъ Сюеля и Рюти. Той обичаше да ми дава
въ ржцйзтъ такива книги, които биха. ми прЪдставили
примЪри на хора енергични и напълно готови за борба
противъ побЪждаванитъ най-сетнъ мжчнотии на жи-
вота. Измежду тЪхъ дохождатъ ми на умъ „Възпоми-
нацията за Африка“ отъ Бивера и „Разказътщва
първия опита. на колонизация ва Новия 10жвиз Ва-
лисз“ отъ Колинса. Ала двъ съчинения, които постоян-
но четЪхъ съ голЕмо удоволствие бвхж ((Пжтувания-
та» на Ансона, които прЪдставяхж живъ интересъ за
младежьта, и аСборникътъ отъ кржгосвЪтни пжтува-
ния» (навЪрно отъ Хоксворта) въ четири тома, като
почнешъ отъ Дрека и свършишъ съ Кука и Букенвиля.
Азъ почти никога не получвахъ дЪтински книжки и
играчки, освЪнъ ония, като ми бЪХж подарени отъ род-
нинитъ или другаритв, и измежду всичкитъ книжки
отъ тоя родъ на мене най-много ми лвгаше на сърдце
„Роби/ивана Крузо“, която четЪхъ съ удоволствие въ
продължение на цЪлото си дЪтинство. Не ще съмнв-
ние, че въ съображенията на баща ми не влизаше и
това, да изключва книгитъ съ леко съдържание,но
той ми позволяваше да гй чета. въ твърдъ ограничено
количество. Той нЪмаше почти нито една отъ твхъ и
трЪбаше да си ги доставя отъ другждъ. До колкото
пбмньк, азъ бЪхъ проЧЪлъ-„Хилядаивднанощь“, „Араб-
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ските приказки,“ отъ Казота, „Донз-Киасота“, „Разка-зитв“ на Мисъ Еджевортъ и книгата „Знатниятз
глупецз“ отъ Брука, която се ползуваше тогава отъ
голЪма популарность.

На осмата си година азъ почнжхъ да изучвамъ
латинския езикъ заедно съ сестра си, на която прЪ-
подавахъ тоя прЪдметъдо толкова, до колкото можехъ
и азъ да вървьк напрЪдъ. Сестра ми отговаряше по
своитъ уроци превдъ баща ми. Слвдъ като се изминж
малко врЪме останалитъ ми братя и сестри единъ по
единъ станаха. мои ученици и по-голЪмата часть отъ
всЪкидневната ми работа се състоеше въ ттБхното. обу-
чение. Азъ не харесвахъ никакъ тази работа, тъй като
бЪХъ натоваренъ съ отговорность не само за учени-

“цитъ си, но и за самия себе си. По при всичко туй,
отъ тази практика извличахъ голЪма полза, защото
по-основателно изучвахъ и по-твърдо усвоявахъ онова,
на което учехъ другитв. Сжшо тъй е възможно, че
бтвше полезна на тая моя възрасть и похватностьта,
която придобихъ, когато обяснявахъ на другитв мжч-
нитъ нъша. Въ други отношения опитътъ прЪзъ дъ-
тинството ми не благоприятствува за системата на
взаимното обучение на двцата. Азъ съмъ увЪренъ, че
тая система принася само посрЪдствени резултати,
защото можахъ да се убЪдьк, че отношениятана учи--
теля къмъ ученицитъ не прЪдставятъ една образцова
нравствена дисциплина, както за едната, така и за
другата страна. По този начинъ азъ изучихъ латин-
ската граматика и првведохъ по-голЪмата часть отъ
Корнелия Непота и ((Комвнтсъриит*8> на Цезаря, което
прибавяше къмъ всичкитъ ми други длъжности още

.

дълга работа за самия мене.
" Въ сжшата година азъ за първъ пжть започ-
нжхъ да изучвамъч гръцкитъ поети съ Илиада/та. Кот
гато показахъ достатъчни успЪхи въ това отношение,
баща ми остави на мое разположение прЪВОДа на
Попа, първата английска поема,-която азъ прочетохъ
съ голЪма наслада и въ продължение на мнбго години
тя бЪШе една, отъ любимитъ ми книги. ПрЪпрочит-
вахъ я, струва ми се, отъ двадесеть до тридесеть
плати и не бихъ счелъ за потръбно да спомена даже
за толкова присжщето на дЪтинската възрасть при-*
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страстие, ако не бЪХъ забЪлЪзалъ, че живото удовол-
ствие, което ми се доставяше отъ този блЪстещъ
стихотворенъ разказъ, съвсЪмъ не е тъй разпростра-
нено между дЪцата, както можехъ да прЪдполагамъ
а ртботс и по личенъ опитъ. Наскоро слЪдъ това азъ
почнжхъ Евклида, а по-късно алгебрата, и всичко подъ
ржководството на баща ми.

Въ периода отъ осмата до дванадесетата си го-
дина прочетохъ отъ латинскитъ книги ((Буколакитй»
на Виргилия, първитъ шесть книги отъ Енеида, ЦЪ-
лиятъ Хораци, освЪнъ Епода, баснитъ на Федра, пър-витъ книги отъ Титъ Ливия, като прибавка на които
и отъ любовь къмъ римската история прЪгледахъ въ
свободното си врЪме останжлитсв части отъ първатаДекада, италиятъ Салюстия, по-голЪмата часть отъ
Метаморфозитз на Овидия, нЪколко комедии отъ
Теренция, двъ или три книги отъ Лукреция, нЪколко
рЪчи отъ Цицерона, нЪкои отъ неговитъ съчинения
за ораторското изкуство и неговитъ Писма къмъ
Атика, по поводъ на които баща ми често ми даваше
нЪкои исторически обяснения, като прЪвождаше за-
радъ мене отъ Французки бЪЛЪЖкитъ на Минголя. По
гръцки прочетохъ отъ началото до края Илиада и
Одисея, една или двъ отъ трагедиитъ на СОФокла и
ЕврИЦИДа, още „толкова комедии отъ АристОФана (ма-
каръ и да ми принесохж тъ малко полза), цЪлия
ТукИДидъ, ((Хвлвниката» на Бсеносьонта, по-голЪмата
“часть отъ Демостена, Есхина, Лизия, послъ отъ Теок-
рита и Анакреона, часть отъ Антологията, малка
часть отъ Дионисия Халикарнаски, нЪколко книги на
Полибия и най-сетнъ Реториката на Аристотеля. Това
бЪШе първото научно разсжждение за психологиятаи
нравственостьта, което бЪХъ прочелъ, и тъй като тя
съдържа голЪмо число и най-добритъ наблюдения на
старитъ върху човЪшката природа, то баща ми съ
готовность ми поржча да я изучвамъ съ особено за-
.пганье, като ме принуждаваше да си правни отъ неяи нЪкои извлЪчения. Въ пр0дължение на сжщитъ тия
години азъ основателно изучихъ елементарната гео-
метрия и алгебра; но неможе да се каже сжщото от-
носително диференциалнотоизчисление и другитъ от-
Ерасли на висшата математика, тъй като баща ми, като
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неможеше да се занимава съ тая наука по-прдзди, нв-
маше врЪме и да ми разрЪшава самъ мъчнотиитъ,
които ме спирахм, а ми прЪдоставяше да ги падви-
вамъ само съ помощьта на разни книги; ала отъ
друга страна навличахъ на себе си неговото неудо-
волствие зарадъ моята неспособность да рЪшавамъ
мачнитъ задавки, при всичко че той не забЪлЪзваше,
че азъ не притежавахъ за тая цсЪль достатъчни
познания.

Относително собствения мой прочитъ, азъ не-
мога да кажа, че запомнювахъ добръ всичко, което
прочитахъ. Историята, особено старата, бЪШе всЪкога.
мояТъ най-любимъ прЪдметъ. НапримЪръ, азъ безъ да.
я изпуснж отъ рацетъ си, т. е. безъ ни най-малка
почивка, прочетохъ ((Гърция» отъ Митфорда. Баща
ми ме прЪдпазваше отъ аристократическитъ првд-
разсъдъци на тоя авторъ и обръщаше моето внима-
ние върху това, че Митфордъ избираше Фактитъ, за
да оправдае тиранитъ и да очерни народнитъ учреж-
дения, и разглеждаше привожданитъ въпроси, като-
ги обясняваше съ примъри отъ гръцкитъ оратори и
историци. Той така добръ бЪШе сполучилъ да изпълни
това, че когато четтБхъ Митч>орда моитъ симпатии
бтвхнк съвършено противоположни на симпатиитъ на
автора и азъ можахъ до извЪстна степень да не се
съгласявамъ съ него. Но тоя антагонизъмъ се пакъ.
не намаляваше удоволствието, съ коетоазъ постоянно
захващахъ да чета тая книга. Още съ по-голЪма охота
се занимавахъ съ римската история, като четЪхъ или
любимото си съчинение на Гука, или Фергюсона, .и
всЪкога съ наслада прЪминавахъ старата всеобща ис-
тория,безъ да обръщахъ внимание върху сухостьта.
на нейното излаганье. Благодарение на тази книга,

.азъ натъпкахъ в„ъ главата си извънредно много исто-
рически подробноСти, които се отнасяла къмъ най-
неизвЪстнитъ стари народи, когато същеврйзменно
незнаехъ почти нищо отъ срЪднята история, съ из-
ключение на нЪколко епизщи отъ войната на Нидер-
ландитъ, па и изобщо никакъ не се позагрижвахъ да.

уголЪмьк своитъ знания въ тая область.
. Още въ двтинството си азъ посветихъ много
врЪме на нЪкои доброволни ”съчинения, които нари-
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чахъ исторически конспекти: една ПОДиръ друга поч-
наха да излизатъ педъ перото ми римската история,
заета отъ Гука, очеркътъ на старата всеобща исто-
рията, историята на Холандия, която бЪХъ извлЪкълъ
отъ съчинението на своя любимъ авторъ Ватсонъ и отъ
единъ сборникъ, писачътъ на който не бЪШе озна-
ченъ. Отъ единадесетата до дванадесетата година се
занимавахъ съ едно съчинение, въ което азъ виж-
дахъ наистина напълно сериозно занятие; то бЪШе
ни много, ни малко, осввнъ една история на римското
управление, компилирана по Гука, Титъ Ливия и Дио-
нисия Халикарнаски. Азъ написахъ достатъчно мате-
риалъ за единъ томъ ш осЪачо и докаракъ работата
си до Лициниевитъ закони. Но въ дЪйствителность бЪХъ
изложилъ само борбата на патрициитъ съ плебеитъ,
която поглъщаше всичкия ми интересъ, що хранЪхъ
по-прЪди къмъ войнитъ и завоеванията на римлянитъ.
За всичкитъ конституционни въпроси азъ разсажда-
вахъ споредъ както се явявахж на сцената и безъ да
имамъ нЪкакви понятия за издирванията на Нибура,
а като се ползувахъ единствено съ ония нищожни
познания, за които бЪХъ задълженъ на баща ми, живо
защищавахъ а1рарнитв закони, облЪгнжтъ най-много
върху свидЪтелствуваньето на Титъ Ливия, и до кол-
кото можахъ, държехъ се откъмъ страната на демокра-
тическата партия въ Римъ. СлЪдъ като се изминаха
нЪколко г0дини, понеже бЪхъ недоволенъ отъ първитъ
си дЪтински трудове, унищожихъ всичкитъ тия съ-
чинения, безъ да си помисльк даже, че нЪкога съ
любопитство ще си спомнювамъ за своитъ първи опити
въ изкуството да пишж и разсжждавамъ. Баща. ми
твърдъ много ме насърдчаваше въ тая полезна работа,
макаръ и съвършено основателно никога да не искаше
да погледне това, което пишекъ, тъй че като съчиня-
вахъ нвщо, азъ не се чувствувахъ отговоренъ прЪдъникого и моята ревнбсть и залЪганье не се охлажда-
ваше отъ мисъльта, че работни подъ наблюдението на.
нЪкой критикъ. . -

"

Тия исторически работи не бЪХж задължителни
за мене, но за това сжществуваше едно упражнениеотъ. другъ родъ, а именно-"азъ съчинявахъ стихове и
ето* тая часть отъ урока >бЪше за мене най-неприятна.

*.
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Азъ не съчинявахъ нито гръцки, нито Латински сти-
хове и не изучвахъ просодията на тия езици, тъй
като баща ми мислЪше, че не струва да си губи.
врЪмето за това и се задоволяваше само съ туй,
да ме принуждава да чета стиховетъ гласно, а той
поправяше грЪшкитъ ми въ ударенията. Азъ никога
не бтвхъ съчинявалъ нЪщо по гръцки даже въ проза
и съвсЪмъ малко по латински, и това ставаше не за-
туй, че баща ми не признаваше ползата отъ тоя
родъ упражнения, които ме караха. по-отблизо да се
запознавамъ съ" езицитъ, но само затова, че нЪмахъ
за тази цЪль никакво свободно врЪме. Той ме принуж-
даваше да пиша. стихове по английски. СлЪдъ като
прочетохъ холера, въ прЪВОДа на. Попа, почувствувахъ
непрй0долимо пустославно желание да опитамъ силитъ
си на подобно съчинение и написахъ почти цЪла ЦЪ-
сень, “като продължение на Илиадата. НавЪрно често-
любивото увличанье отъ поезията ЩЪШе да се огра-
ничи съ това; но упражнението, което базхъ почналъ
по своя собствена охота, тръбаше да продължа по
заповтщь. Баща ми, по своя навикъ, отъ който той
никога не отстапваше, да ми обяснява до колкото му
бвше възможно причината на всичко,. което той ис-
каше отъ мене, приведе ми, като сега помньк, два
характеристични мотиви, които са. го раководили въ
тоя случай. Първо, саществуватъ, по неговото мнЪ-
ние, такива появи, които може да се изобразнктъмного
по-нагледно съ стихове, отколкото съ проза, и това
имаше дЪйствителнаважность въ неговитъ очи; второ,
хората изобщо придаватъ на стиховетъ по-голЪмо
значение, отколкото тъ заслужватъ, а затова тръба
човЪкъ до нЪкждъ да придобие извЪстенъ навикъ.
Обикновено той оставяше на моята воля избора на

сюжетитъ, и азъ. най-често ги събирахъ, до колкото
пОмньк, отъ митологията или отъ алегорическитъ от- „

влЪчености. ОовЪнъ това, баща ми ме принуждаваше
да прЪвождамъ на английски нсЪкои стихове, отъ мал-
китъ поеми на Хорация. Така “сащо еднажъ той ми
даде да прочета. ((Зиматсь» отъ „ТомсОна, . а сдЪдъ
това ми заповЪда, безъ помощьта на книгата, да се,

.опитамъ да напиша. нЪщо “отъ тоя р0дъ. Стиховетъ,
които бвха. излЪзли отъ моето перо бЪха, така”“дад се
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рече, наборъ отъ думи, и азъ никога неможехъ леко
да ги писвамъ; но това упражнение може-би бЪШе
полезно за мене отпослъ, че можехъ бърже да нашар-
вамъ потръбната ми дума”“).

Азъ почти нищо не четЪхъ отъ произведенията
на английскитъ поети. Баща ми еднажъ ми бЪШе
*далъ да прочета историческитъ драми на Шекспира;
отъ тЪХъ прЪминжхъ на другитъ негови съчинения.
Той никога не благоговЪеше прЪдъ Шекспира и стро- *

го осжждаше поклонението на англичанитъ прЪдъ тоя
поетъ; и изобщо той не поставяще високо англий-
скитъ поети, съ изключение на Милтона, прЪдъ когото
той изказваще най-дълбоко удивление, Голдсмида,
Бърнса и Грея (((Бардаш отъ послЪдния той прЪдпо-
читаше прЪдъ неговитъ ((Елегии»); къмъ тЪхъ би
тръба-лс да се прибавьктъ Куперъ и Бити. Той ува-
жаваше Спенсера и азъ помнгж, когато ми четЪше
(противъ обикновеното си нежелание да чете самичъкъ
каквото и да е) първата книга отъ ((Парицата Фен»,
но тя не ми достави никакво удоволствие. Баща ми
не намираше поети въ нашия вЪкъ, които да заслуж-вахж внимание, и затова .азъ почти до зрЪлата си
възрасть не бтзхъ запознатъ съ тЪхъ, освЪнъ съ пое-
митъ на Валтеръ-Окота, които прочетохъ по бащинъ
съвтБтъ и които. ми доставихж голЪмо удоволствие.
Между книгитъ на баща ми намиращ се така сжщо
и поемитъ на Драйдена; той ми даде да прочета. нЪ-
кои, но никоя отъ тЪхъ не отговаряше на моя вкусъ,
съ изключение на ((Празднуваньето на Александра»,
стихотворение, което азъ бЪХъ навикнжлъ да Шан.,
сащо както и пЪснитъ на Валтеръ-Скота, на мотива
на своето съчинение и слагахъ отъ тЪхъ пЪснитъ си,
които помннк още и до днесь. Така сжщо съ удовол-
ствие четЪхъ дребнитъ стихотворения на Купера, но 

*) Малко по-късно, когато упражненията въ версификация
пръстанахл. да бждатъ за мене задължителни, азъ съчинихъ, както
и по-вечето други млади писатели, няколко трагедии подъ влиянието
не толкова на Шекспира, колкото“на Ивана Бела, трагедията на
КОЯТО ((Константин?» Палеологъ» МИ се струваше за най-съвършено.
произведение на свЪта. Па и сега азъ смдБтамъ тая трагедия за
една отъ най-добритъ книги, написани въпродължение на двата
послълни вЪка. .
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никога не можехъ ла изтърпьа до край голЪмитв му
поеми, и отъ всичкитъ му произведения нищо не ме
интересуваше така много, както прозаическиятъ от-
каслекъ за тритв питомни зайци. На тринадесетата
година попаднаха ми въ рацЪтъ поемитъ на Камбеля;
отъ тЪхъ Лозана./ъс, Хожнлиндвтз, "Изгнаникътз отъ
]фсша и нЪколко други възбудиха въ мене такива
чувства, каквито никога не ми е доставяла поезията.
Относително тоя авторъ азъ мога да кажа, че ни-
какъ не ми се харесвала неговитъ голсВми поеми, съ
изключение на поразителното начало на (Гертруда,
Йомингз», което дълго врЪме смЪтахъ за най-съвър-
шено патетическо произведение.

Въ пр0дължение на тоя периодъ отъ моето дъ-
тинство любимитъ ми работи въ свободното ми врЪме
бЪХЖ експерименталнитъ науки, разумЪва се, въ тео-
ретическа, а не въ практическа смисъль на тая дума;
азъ не произвождахъ опити, за което отпослъ често
съжалявахъ, и даже не присатствувахъ на тйзхъ, а
само се задоволявахъ съ прочетеното. Азъ не помна
да ме е докарала нЪкоя друга книга въ такъво въз-
хищение, както ((Научнитй бесйди» отъ Джойса, и
азъ се възмущавахъ отъ критическитъ отзиви на
баща. ми за тия лоши разсаждения, съ които изобилва
първата часть отъ трудъ, относително първитъ осно-
ви на Физиката. Сащо тъй съ увлЪчение поглъщахъ
съчинението по химия, особено книгата на единъ.
старъ приятель и другарь на баща ми, докторътъ
Томсонъ. Около дванадесетата си година азъ встапихъ
въ нова стадия на образованието си, главната цвль
на която не бвше възбужданьето и прилаганьето на
мисъльта, а самата мисъль. ПрЪди всичко азъ захва-
нахъ съ логиката и изеднажъ се завзехъ да изуч-
вамъ ((Органонсъ», който прочетохъ до ((Аналитиката»
включително, макаръ и да не извлЪкохъ голЪма полза
отъ послЪдната, защото принадлежеше къмъ областьта
на ФилосОФията; за .нея пъкъ бЪХъ съвършено младъ.
Наредъ съ Органона баща ми едноврЪменно мидава-
ще да чета или цЪли, или на откаслеци нЪколко ла-
тински съчинения по схоластическата логика. ВсЪки
день въ врЪме на разликата азъ му давахъ подробна
смвтка за прочетеното и отговаряхъ на неговитъ без-
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[бройни и често пжти мжчни въпроси. СлЪдъ това азъ
по сжшия начинъ изучихъ Сотрибайо згое Боу-беа отъ
Хобса, едно отъ най-добритъ съчинения измеждуучи-
.лищнитъ учебници по логиката; баща ми твърдъ много
цЪнсБше тази книга, макаръ и тая негова оцЪнка,
споредъ моето мнЪние, да не бЪШе напълно заслужена
отъ това съчинение. Баща ми никога не пропущаше
случай, до колкото можеше, да ми обясни ползата
отъ всЪка книга за прочитъ, а особено обръщаше
моето внимание върху ползата отъ изучваньето на
силогистическата логика, което са оспорвали толкова
авторитетни писатели. Азъ твърдъ добръ помньк,
какъ и дъ (това ставаше въ околностьта на Багжота-
Гита, “ дЪто ние гостувахме у стария приятель на баща
ми, мистеръ Уолесъ, прОФесоръ на математиката въ
Оандгурстъ) почнж той отначало съ цЪлъ редъ въпроси
да ме принуждава да се позамислъж за. първи пжть по
тоя прЪдметъ и ми внуши нйзкои понятия относително
въпроса, въ какво се състои ползата отъ силогисти-
ческата логика. Азъ не казвамъ, разумЪва се, че още
по това врЪме неговитв думи ми изяснихж сжшностьта
на работата, но тъ не. бЪХж безполезни, тъй като ос-
танахж въ моя умъ като центъръ, около който се
сгрупирахж моитъ наблюдения. Значението на общитъ
забЪлЪжки, които баща ми правЪше, се изтъкваше на
на явъ при всЪки особенъ случай, който отпослъ под-
падаше подъ моето наблюдение. Благодарение на раз-
мисляваньето и опита, азъ окончателно сполучихъ да
съзнава необходимостьта отъ близкото "ми запознан-
ство съ процеситъ на училищната логика. ПЪмаше
другъ прЪдметъ въ моето възпитание, който би могълъ
по-вече да спомогне, за да се развие въ мене правил-
ното мисленье.

Първиятъ интелектуаленъ процесъ, въ който по-
казахъ успЪхъ, бЪШе разглежданьето на неправилното
доказателство и издирваньето причинитъв на погрЪш-
ката; всичкото изкуство, което добихъ въ това, дъл-
жж на неуморимата настойчивость, съ която баща ми
ме обучаваше на това умствено упражнение, въ което
главната роль играехж както училищната логика,
така и навикътъ ми да мисли, който бЪхъ придобилъ,
когато" изучвахв тоя првдметъ. Азъ съмъ увЪренъ,
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че въ съврЪменното възпитание нЪма нищо друго,
което да може по-вече да спомогне за образованието
на точни мислители, които да слЪдьктъ неотклонно
смисъльта на думитъ и прЪдложенията и да се првд-
пазватъ отъ неопрЪдЪленитъ, слабитъ и двусмисле-
нитъ термини. Евкои прЪувеличватъ влиянието на
математиката за достиганьето на скщия резултатъ,
но то не прЪдставя нищо въ сравнение съ влияние-
то на логиката, тъй като въ дЪйствителность въ
математическитъ изчисления не се срЪщатъ такива.
мкчнотии, които съставятъ истински прЪчки за пра-
вилното разсмжданье. Логиката тъй сжщо се явява-
като най-пригодно учение за ФилосОФското образова-
ние на ученицитъ прЪзъ първитъ години, тъй като тя
не зависи отъ бавнитв процеси, съ които се придо-
биватъ, чрЪзъ опитъ и размисляванье, идеи, важни
сами по себе си: благодарение на това изучванье, уче-
ницитъ могжтъ да разбервтъ неясната и противорЪ-
чивата мисъль прЪди тъкната собствена способность
да мислпктъ, да достигне своето пълно развитие, ко-
гато мнозина, способни въ други отношения, немогмтъ
да направьктъ сжщото, поради отсжтствието на по-
добно упражнение. Богато тъ искатъ да възразяватъ на

противницитв си, то се старавктъ да поддържатъ про-
тивоположнотомнЪние съ помощьтана доказателствата,
съ които те могмтъ да се разпореждатъ, безъ ни
най-малко да се опитватъ да опровергаватъ доводитъ
на противника, и най-голЪмиятъуспЪХъ, който могжтъ
да добивктъ е този, да оставвтъ въпроса откритъ,
до колкото рЪшението зависи отъ разсжящаньето.

Въ течение на всичкото това врЪме азъ про-
дължавахъ да чета съ баща ми латинскитъ и гръцки
автори, които бази швнни по своя езикъ или по
Идеитъ си. Сашо тъй изучихъ и нЪколко оратори, осо-
бено Демостена; главнитъ рЪчи на послЪдния прош-
тахъ по нЪколко п.кти отъ началото до края и ни-
шехъ въ видъ на упражнения подробни разбори на
тЪхъ. Баща ми съпровождаше този прочитъ съ твър-
дъ поучителни коментарии. Той не само обръщаше
вниманието ми на сВЪтлината, която проливатъ тия
рЪчи върху старитъ атински учреждения, върху осно-

- витъ на закон0дателството и управлението, но ми по-
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сочваше и необикновеното изкуство на ораторитЪ: на-
примЪръ, съ каква похватность Демостенъ изказвалънв-
щата, които го водЪли право къмъ цЪльта, именно въ
тоя моментъ, когато слушателитъбивали най-подготвени
да ги възприематъ. Баща ми обстойно ми посочваше
съ какви похвати се е ползувалъ великиятъ ораторъ,
та постепенно и съ натяквания да внуши на атиня-
нитъ тия мисли, които, ако би били изразени отъ него
направо, щЪли да прЪдизвикатъ тЪхното несъгласие.
По-голЪмата часть отъ тия разсж>кдения надминаваше
моята способность да разбирамъ. прЪзъ това врЪме,

оно въ всЪки случай сЪмената, които така посЪти отъ
. тЪхъ въ мене, дадоха-к на врЪмето си изобилни плщовс.
се въ тия години азъ прочетохъ цЪлия Тацитъ, Юве-
нала и Квинтилиана. ПроизведенИето на тоя послЪд-
ния авторъ малко се чете и цЪни, може-би поради
неясностъта на неговия слогъ и многото схоластиче-
ски подробности, съ които са. прЪпълнени нЪкои мсЪста
на тоя трактатъ. Но тоя трудъ прЪдставя цЪлъ обра-
зецъ отъ енциклопедия на мислите на старитв хора
за възпитанието и за умственото развитие; отъ тамъ
азъ почерпахъ много важни идеи, които никога не за-
бравяхъ и бЪХъ ддъженъ, безъ съмнЪние, да припишж.
на прочитаньето на тая книга въ врЪме на дЪтин-
ството ми. Тогава за първъ п.кть прочетохъ още диа-
лозитъ на Платона, особено Горанова, Протагоръ и
Республика. НЪмаше другъ авторъ, иа когото баща
ми да се смЪташе повече задълженъ за развитието на
своя .умъ, отколкото на Платона; него той най-често
прЪдлагаше на младежитъ, които сериозно залЪГакж. да
се учжтъ. Азъ мога “да засвидЪтелствувамъ това сащо-
то по свой собственъ опитъ. Методътъ на Сократа,
главенъ паметникъ на който служжтъ- диалозитъ на

“ Платена, се явява като най-добро умствено упражнение,
за да се поправятъ погрЪшкитъ и освЪтляватъ неяс-
ноститъ, що сж. присжщи на кспгеЦвсшз към решаване»,
т. е. на разума, който съставя всичкитъ си групи асо-
циации на идеитъ подъ въздЪйствието на народната
Фразеология. Процесътъ, който съставя тоя методъ, е
такъвъ: точниятъ и ясниятъ въпросъ (еленхиятъ) под-
бузкда човЪка, идеитъ на когото си. само смгктни обоб-
щения (генерализации), или да изрази въ точни тер-

2
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мини това, което той разумЪва подъ тия идеи, или
пъкъ да се съзнае, че никакъ не разбира това, което
говори; слЪдъ това той принуждава постоянно да се

провЪряватъ общитв положения (тезиси) съ частнитъ
случаи, подфърля на правилна оцЪнка значението на
отвлЪченитъ термини въ широката смъсъль на тази
дума съ помощьта на единъ процесъ, който се състои
въ опрЪдЪляваньето на по-широко р0дово (генетично)
име, което да съдържа въ себе си и дадения терминъ,
и много други; най-на кран, слЪдъ всичката тая ра-
бота, чрЪзъ раздЪление той ни привожда къмъ иска-
ното понятие, опрвдвля неговитъ граници и Форму-
лира опрЪдЪлението съ редъ разлики, грижливо уста-
новени между тоя и близкитъ къмъ него прЪдмети,
като има прЪдъ видъ да отстрани възможностьта да
се смЪськтъ. Всичкитъ тия дЪйствия сж извънредно
цЪнни, за да поставьжтъ човвка въ пжтя на точното
мисленье. Даже прваъ онова врЪме на дЪтинството ми
тв “така ме завладЪхж, че станахж, така да се рече,
елементи на собствения ми умъ. Отъ тогава азъ за-
хванжхъ да мислнк, че името ученици на Платона по-
скоро принадлежи на мислителитъ, които сж се въз-
питавали на неговия процесъ на изслЪдваньето и се

старасли да го държжтъ, отколкото на хората, кОито
приемахж само нЪкои догматически заключения, заети
отъ неговитъ най-мжчни за разбиранье съчинения, ко-
гато гениятъ на Платона и характерътъ на творения-
та му ни принуждаватъ да се съмнЪваме върху въ-
проса, дали самъ той не е гледалъ на“ тия произведе-
ния само като на нЪкоя поетическа Фантазия или на
ФилосОФска хипотеза.

Когато захванжхъ да изучвамъ Платона и Де-
мостена и още едвамъ бЪХъ въ състояние да четж тия
автори, безъ ,да усЪщамъ мжчнотии отъ страна на
езика, баща ми вече не искаше да му прЪвождамъ
всЪка Фраза. Той ме караше да четж гласно и ми
првдлагаше нЪкои въпроси, на които азъ бвхъ длъ-
женъ да отговарямъ; но тъй като той обръщаше осо-
бено внимание върху самия процесъ на четеньето,
въ което той се бВШе почти усъвършенствувалъ, то
това четенье съ гласъ бЪШе тежъкъ трудъ за мене.
Отъ всичкитв работи, които ме принуждаваше да
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"върши, нито една не отиваше така лошо, като
тази, и азъ постоянно го изкарвахъ отъ търпение.
Баща ми много често обмислюваше основитъ на това
изкуство -- четеньето, особено тая негова часть, която
най-много прйнебрЪгватъ, азъ искамъ да кажа. за из-
мЪнението на гласа, или както го наричатъ авторитъ
въ своитъ разсаждения, за модулацията, въ отличие
отъ произнасяньвто и изразяваньето; баща ми бвше
съставилъ свои правила за измЪнението на гласа, ка-

.то се основавашена логическия анализъ на Фразатаи енергично ми ги тъпкаше въ главата, като ми пра-
вЪше строги мъмрения всЪки пать, когато направъхъ
нЪкоя погрЪшка. При това азъ забЪлЪзвахъ, макаръ .

и да не се осмЪлявахъ да му кажа., че като ме уко-
ряваше за лошо произнесената Фраза, той се ограни-
чаваше само да ми посочи, какъ тръба да я чета, но
самъ и гласно никога не ми я прочиташе. Сащиятъ
пропускъ сеизтъкваше и въ всичкитъ му похвати на .

образованието, които твърдъ ясно се забЪлЪзвахк въ
други отношения. Баща ми бЪШе съвсЪмъ увЪренъ въ
това, че отвлвченитъ понятия сж. достатъчно ясни и
досташни сами по себе си „безъ помощьта на нЪкоя кон-
кретна Форма. Много по-късно, като се упражнявахъ
въ четенье самичъкъ или съ моитъ другари и връст-
ници, азъ за първи п.кть разбрахъ психологическитъ.
основания, на които той съграждаше своитъ правила.Тоя въпросъ прослЪдихъ въ всвко отношение и бихъ
могълъ да съставът. единъ твърдъ полезенъ трудъ, съ- “

гласно съ принципитъ на баща ми, който самъ нищо
не бтвше съчинилъ по тоя прЪдметъ. Азъ съжалявамъ,
за дЪто не се възпол-зувахъ отъ врймето, когато се
занимавахъ съ това и систематически практикувахъ
горЪпоменжтитъ правила, та да изложа мислитЪ“ на...
баща ми заедно съ усъвършенствуванията, въведениотъ мене.

Една отъ книгитъ, които извънредноспомогнахя.
за моето образование въ най-добрата смисъль на та-
зи дума, бЪШе ((История/па ”на. Индия» отъ баща ми.Това съчинение. излЪзе на св.:Бтъ въ началото на 1818.
година. Првди това, когато то се печаташе, азъ че-
тЪХъ на баща си печатнитв коректури или по-добръчетвхъ му ржкописа, а той поправяше коректуритъ.

2.
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Това бЪлЪЖито произведение откри за .мене твърдъ
много нови мисли. Азъ намЪрихъ тамъ критически от-
зиви и изслЪдвания за обществото и цивилизацията
особено въ Индия, за учрежденията и дЪйствията на
английското правителство. Моитъ размислявания по-
лучиха. потикъ и насока, които ми принесохж отпослъ
грамадна полза. Ако и да съзнавамъ сега недостатъ-
цитъ натова съчинение, като го сравнявамъ съ нв-
кои по-съвършени трудове, но се пакъ поддържамъ
мнЪнието, че то е едно отъ най-поучителнитъ исто-
рически произведения, отъ които умътъ, що е заетъ
съ своето развитие, може да извлЪче голЪма полза.

ПрЪдговорътъ къмъ- ((Историята на Индия»,
който е най-характеристично и заедно съ това до ви-
сока степень „богато по мислитъ. съчинение отъ ония,
що е написалъ баща ми, прЪдставя вЪрно изображе-
ние на онЪзи чувства и надеЖДи, които сж го вдъхно-
вявали прЪзъ тая епоха. Въ цйзлия трудъ сж разсЪя-
ни разни мнЪния и сжждения на демокраТИческия ра-
дикализъмъ, които се смЪтахж по това врйзме за край-
ни; съ една рЪдка за тогавашната епоха суровость,
той трактуваше за строя и законитъ на. Англия, за
партиитъ и класоветъ, които имахж голЪмо влияние
въ страната. Ако и да можеше да се надЪва, че про-.
йЗВедението ще му създаде извЪстна репутация, но
Въ всЪки случай неможеше нито да очаква да ПОДО-

бри съ него положението си, нито да прЪдполага, че
то ще му спечели друго нЪщо, освЪнъ врагове въ ли-
пето на силнитв хора. Тъй сжщо той най-малко трЪ-
баШе да се надЪва на благосклонностъта отъ страна
на Остъ-Индийската компания, къмъ търговскитъ при-
Вилегии на която той се отнасяше така враждебно и
”която толкова често порицаваше съ суровостьта на
политическшдЪецъ. Наистина, въ нЪкои мъста на кни-
гата си той привождаше въ полза на компанията и
свидЪтелство за нейнитъ заслуги, особено, когато го-
корташе, че нито едно правителство не е дало толко-
ва доказателства за своитъ добри отношения къмъ
Подчиненитъ, и че ако дЪйствията на другитъ прави-
телства, би били обнародвани, то тъ би излЪзли мно-
”го по-неспособни да издържжтъ критика.

Но въпрЪкидова, прЪЗъ пролЪтьтана 1819. годи-
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на, една Юдина слвдъ излизаньето на свЪтъ на Исто-
рията. на Индия, баща ми, слЪдъ като узна, че дирек-
торътъ на компанията желаелъ да увеличи състава
на контората, която завеждаше индийската кореспон-
денция, ходатайствува прЪдъ него относително това
мЪсто и го получи. Той биде назначенъ помощникъ
на инспектора на индийската кореспонденция, длъж-
ностьта на когото се състоеше да приготвя проектитъ
на дспешитъ, отправяни въ Индия. На това място, а
послв като стана и инспекторъ, той. съумъ да при-
добие съ своитъ таланти, съ изввстностьта и рЪши-
телностьта на характера такъво влияние върху свои-
тъ началници, които желаехж дЪйствително да осигу-
рнктъ добро управление въ Индия, че тв му позволя-
вахж да прокарва своето дЪйствително мнЪние за ра-
ботитъ въ тази страна въ проеКтитъ на депешитви
да ги прЪставя почти безъ измвнения на обсжжданье
въ събранието на директоритъ и въ контролния
съвЪтъ. Баща ми още въ своята История изложи ис-
тинскитъ принципи за управлението на тая область,
а неговитв депеши спомогнахж въ голЪма мярка за
подобрЪнието на управлението въ Индия и посочиш
на чиноВницитв въ компанията, какъ са длъжни да
разбиратъ своята служба. Ако бъ публикувалъ тоя
сборникъ отъ депеши, то азъ съмъ убЪденъ, че ба-
ща ми, като ФилосОФъ, би могълъ да биде поставенъ
на редъ съ който ида е държавенъ дЪецъ.

Новитъ работи ни най-малко не ослабихж тая
грижливость, съ която той се отнасяуше къмъ моето
възпитание. Въ сжщата 1819. година тойме принуди
да изучи пълния курсъ на политическата икономия. Не-
говиятъ близъкъ приятель РИкардо токо-що бЪШе на-
печаталъ своето съчинение, което състави цвла епоха
въ историята на тази наука; безъ настояванията-„„и
дЪйнитъ одобрвния отъ страна на баща ми, той ни-
кога не “би го издалъ и даже не би го паписалъ, тъй
като той бЪше единъ отъ- най-скромнитъ хора и ма-
каръ и да бвше дълбоко убЪденъ въ справедливость-
та на своитъ- доктрини, но смЪташе себе си толкова
Малко способенъ да ги изложи въ разбирана Форма,
че се страхуваше да ги издаде. . Слвдъ една или двъ
години сжщитъ тия приятелски настоявания го под-
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будихж да встъпи въ английския парламентъ. Тамъ
той принесе, благодарение на своите идеи и идеитв
на баща ми, много голЪми заслуги, както въ область.-
та на политическата икономия, така и по другитв
въпроси, и при туй само въ послЪднитв години отъ
своя недълговрЪмененъ животъ, който бЪШе прЪкас-ватъ отъ смъртьта въ момента на най-високото раз-витие на неговия умъ. “

Макаръ великиятъ трудъ на Рикардо и да бЪШе
вече напечатанъ, но не сжществуваше едно сгодно рх..-ководство, коеТо да прЪдставяше едно резюме на идеи-
тъ му за по-нагледно изучванье. За (да ми даде по-
нятие за политическата икономия, баща ми тръбаше
да почне съ мене уроцитъ по тоя прЪдметъ въ врЪмена разходкитъ. ВсЪки день той ми разказваше частв.
отъ тая наука,.а на слЪдния день азъ му прЪдста-вяхъ едно съчинение по това, което той ми говорв-
ше; при това той ме принуждаваше да ПрЪработвамъ
по нЪколко п.кти моята работа до тогава, до дЪто тя
станЪше ясна, опрЪдЪлена и обхванЪше прЪдмета отъ
всЪка страна.. По този начинъ -азъ изучихъ цвлаТаполитическа икономия и съставихъ писмено единъ
очеркъ, който се образува отъ всичкитъ отговори:по-късно баща ми се възползува отъ него въ видъ на
бвлтюкки за съчинението си подъ название ((Основитв.
на Политическата Инономия». П0дготвенъ по този
начинъ, азъ

*

прочетохъ Рикардо, като прЪдставяхъ
невкидневно на баща ми смЪтка за прочетеното и като
разсъждавахъ, до колкото можахъ, за нЪкои околни
въпроси, които излизаш на сцената паралелно съ про--читаньето на това съчинение. Относително паритъ(най-забърканиятъ въпросъ въ политическата иконо-
мия) баща ми ме принуди да прочета. по сжщия редъбЪЛЪЖититъ брошури на Рикардо, които послЪдниятъ
базше написалъ въ епохата на полемиката за драго-цвннитъ метали. СлЪдъ като свършихме тЪхъ, той пръ-минж съ мене да изучва Адама Смита. Когато раз-глеждахъ послвдния, “главната ми задавка състоеше въ
това, да прилагамъ къмъ повръхностнитв идеи на Сми-та *дЪлбокитъ възгледи на Рикардо и самичъкъ да на-
мирамъ, кое базше погрЪшно въ“ аргументитъ на Смита,
или въ неговитв заключения. Този “методъ на обра-
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зованието е првкрасно скомбиниранъ, за да образова
единъ мислитель, но при това е необходимо да бъде
управляванъ той отъ такъвъ съвършенъ и строгъ
мислитель, какъвто бЪШе баща ми. Даже за него този
п.кть бЪШе тежъкъ, а колко повече пъкъ за мене, макаръ
и да се интересувахъ доста много съ този прЪдметъ.
Баща ми често пжти губЪШе търпение и даже по нв-
кога доста неблагоразумно, когато азъ изпълнявахъ
работата си не толкова успЪшно, ако и да не може-
ше да сс очаква отъ нея успЪхъ; но най-послъ ме-
тодътъ излЪЗе прЪкрасенъ и ни доведе до най-благо-
приятни резултати. Не ми се вЪрва, че друго нт>кое
научно обучение би могло да проникне по-дълбоко и
по-вече да се доближи до цЪльта (да развие умстве-
нитъ способности), отколкото тая система, съ която
сеползуваше баща ми, когато ми прЪп0даваше логи-
ка и политическа икономия. Той се стараеше, по нъ-
кога извънъ мЪрката, да прЪдизвиква въ менедЪй-
ностьта на ума, като ме принуждаваше да си правьж
заключения самичъкъ и не ми даваше никакви обяс-
нения по-прЪДи, до дЪто не съзнаехъ всичката сила на
срЪщнжтитъ мжчнотии. Азъ не само отблизо се за-
познахъ съ тия двъ науки въ този обемъ, както то-
гава ги разбирахж, но се научихъ и да мисльк за
правдметиттъ, които съставяхж тЪхното съдържание.
Почти отъ самото начало захванжхъ самичъкъ да мис-
льн и по нЪкога възгледитв ми се различават. твър-
дъ много отъ ония.На баща ми; дълго врЪме тая раз-
лика се появяваше само въ второстепеннитъ въпроси
и неговитъ мнЪния ми служехж за пробенъ камъкъ.
По-късно азъ сполучвахъ да го убвднк въ нЪкои слу-
чаи и да измЪннк неговото мнЪние въ частнитъ въ-
проси. Това говорьв. не за да похвална себе си, а за
неговата честь; това е доказателство за неговата пъл-
на добросъвЪстность и за прЪвъзходството на педа-
гогическия му методъ.

До тука се свършва това, което собствено мога.
да нарека. сученье». Азъ бозхъ на четиринадесеть го-
дини; напуснжхъ Англия само за една ГОДина, а слЪдъ
като се възвърнжхъ, макаръ моитъ занятия и да оста-
вахж още ПОДЪ общото насочванье на баща ми, но
той не ми:-задаваше вече уроци. Азъ тръба да се
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поспрьк тука за малко врвме, за да разгледамъ нвкои
въпроси отъ общъ характеръ, които се отнасятъ къмъ
ония години отъ моя животъ, отъ когато датиратъ
токо-що приведенитъ възпоминания.

Обстоятелството, което отъ всичко най-много се
Фърля въ очи въ до сега описваното възпитание, се
състои въ оная грамадна грижа, която прояви баща
ми, за да ми достави въ пр0дължение на моитъ дЪ-
тински години този запасъ отъ ученость, това зна-
ние на висшитв отрасли на наукитъ, които се при-
добиватъ само слйздъ изучваньето имъ въ зрЪлитъ го-
дини. Резултатътъ отъ неговото опитванье доказва,
съ каква леснотия може да се достигне това, и из-
вънредно ясно освЪтлява нещастното губенье на тол-
кова драгоцйзнни г0дини, които голЪмото множество
възпитаници употръбятъ, за да добиьктъ осквдния
запасъ отъ знания по латински и гръцки свикъ. Тази
загуба на врЪмето принуди голЪмо число партизани
на педагогическата реформа да поддържатъ тая по-
грвшна мисъль, че би тръбало съвършено да се из-
махнжтъ старитъ езици отъ обЩото образование. Ако
бихъ билъ. отъ природата надаренъ съ тая особена
способность лесно и бърже да усвоявамъ това, на
което, ме учехк, или ако бихъ” притежавалъ крайно
добра и точна паметь, или ако, най-послъ, имахъ ха-
рактеръ въ висока степень дтзенъ и енергиченъ, тога-
ва, разумтзва се, опитътъ нЪмаше да ми се вижда убЪ-
дителенъ. По въ всичкитъ тия качества азъ стонк даже
по-долу отъ всвкоя посрвдетвеность, която въ всЪки
случай азъ не надминавамъ; онова, което извършихъ,
безъ съмнйзние, би могло да извърши всЪко момче или
момиче съ срвдни способности, което би се радвало
само на добро здравье. Ако можахъ да постигна нъ,-
що, то азъ съмъ длъженъ за него, между другйтъ
благоприятни обстоятелства, и на това, че възпита-
нието, което ми даде баща ми, ми достави, направо
Мога да кажа, прЪдимство пръдъ моитъ връстници:
да напрвднв по-вече отъ тЪхъ на четвъртъ вЪкъ.

Въ моето възпитаниеимаше едно обстоятелстВо
отъ съществена важность, за което азъ вече споме-
нвхъ; то се явяваше по-вече отъ всичко друго за при-
чина на принесената ми полза: По-голЪмата часть
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дъна и млади момчета, които се учжтъ на много нтзща,
не само не изнасятъ отъ образованието заякнжли
способности, но излизатъ съвършено ослабнжли въ
умствено отношение. .Тъ сж набжкани само съ .Факти,
съ чужди мнЪния и формули, които тъ присматъ на
довЪрие и съ това си отниматъ възможностьта да
вършжтъ нъшо сами. И по този начинъ виждаме, че,
синоветъ на нЪкои бЪЛЪЖити бащи, които не са жа-
лили нищо за твхното възпитание, и като стигнжтъ
до зрвла възрасть да зубржтъ, като папагали, това,
което са научили прйззъ дЪтинството си, и да не са
способни да се ползуватъ отъ своето знание извънъ
тая граница, която е била начертана за твлъ. Моето
възпитание не бЪШе отъ тоя родъ. Баща ми никога

.не позволяваше да се прЪвърнжтъ уроцитъ нъ за-

зуброванье. Той се стараеше не само да разбирамъ
всичко, на което се учехъ, но и до колкото бЪШе
възможно съзнанието да прЪдхожда знанието. Той
никога не ми говоръше за онова, което азъ можехъ
съзнателно да достигнж съ усилията на своята соб-
ствена мисъль, до дЪто не поопитахъ всичкитв срЪд-
ства за това. До колкото помньк, твърдт. често не-
можахъ да устонк въ това отношение и моитв възпо-
минания сж пълни съ примЪри на несполуки и съвсвмъ

рЪдко усилията ми се съпровождаща съ успЪхъ. На-
истина, на мене не се задавахж такива мжчителни въ-
проси, които и неможахъ да надвиьк въ тия мои го-
дини. Припомнювамъ си, какъ еднажъ (азъ бЪХъ то-
гава на тринадесеть години) дойде ми да употръбнк
въ разговора думата идея; баща ми ме попита за
значението на тая дума и остана крайно недоволенъ,
когато неможахъ да му опрЪДЪЛьк това. Припомню-
вамъ" си така сжщо и неговото негодуванье, когато
еднажъ той ме чу, че повтарямъ изтърканото и блуд-
кавото изреЧение, че еди-кое си полоЖенйе е спра-
ведливо въ теорията, но че тръбна да се поправи то
на практика; той залудо се мжчеше да получи отъ
мене опрЪдЪлението на думата теория, но,.най-послъ
той ми обясни Значениетой и ми показа погрЪшностьта
на обикновения изразъ, който употръбихъ. Той ме
остави“ на това убЪждение, че моето безсилие да оПрЪ-
дЪлнк думата теория (когато азъ ей прЪди малко” го-
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ворЪхъ за нея, че тя се намира въ разногласие съ
практиката) изтъкна на явъ моето дълбоко невЪжество.
На мене се струваше, че като негодуваше затова,
баща ми првкрачи Марката, и може би това бвше тъй.
Но се пакъ допущамъ, че то бвше прЪдизвикано отъ
неудоволствието му, което му причинявахж моитъ
несполуки. Онзи ученикъ, отъ когото никога не изиск-
ватъ онова, което той неможе да извърши, то той
не ще извърши и това, на което е способенъ.

“

Една отъ опасноститъ, които обикн0вено биватъ
послЪдици на бързитв успвхи и често ги губнктъ въ
самото имъ разцъвнуванье, е пустохвалството, Баща
ми съ голЪма грижливость се стараеше да ме првд-
пази отъ него. Той крайно бдително залЪгаше да
отстранява отъ мене всвка възможность да изслуш-
вамъ похвали и да се правятъ нЪкои сравнения, ла-
скателни за мене. Отъ моитъ отношения къмъ него
азъ можехъ да” извадьх само твърдъ скромно заклю-
чение за своитъ достойнства, тъй като границата на
сравнението, която баща ми постоянно прЪдлагаше
на моето честолюбие, бЪШе не това, което вършехв
хората, нотова, което е длъженъ и би могълъ да
върши единиятъ човвкъ. По този начинъ той напълно
сполучи да достигне своята цЪль и да ме прЪдпази
отъ онова пагубно влияние, отъ което той тъй много
се страхуваше. Азъ съвършено не ПОДозирахъ, че
успЪхитъ ми бтвхаз съвсЪмъ изключителна поява въ
моята възрасть. Ако случайно вниманието ми бвше
привлвчено върху туй, че друго нЪкое дЪте знае но-
малко отъ мене (а това се случваше мнбго по-рЪдко,
отколкото можеше да се прЪдположи), азъ бвхъ убЪ-л
денъ, че"то ставаше не отъ туй, че знаехъ много, но
отъ туй, че това двте по едни или други причини
знаеше малко, или че неговитъ знания бвхж. съвър-шено отъ другъ родъ и никакъ не приличахяк на моитъ.Азъ не усЪЩахъ смирение, но и не чувствувахъ въ
себе си високомврие; заедно съ това никога не-смъе
тахъ себе си нито твърдв образованъ, нито твърдвспособенъ и не поставяхъ себе си нито съвсЪмъ ви-
соко, нито съвсвмъ низко, и направо не се грижихъза това. Ако мислЪхъ нищо за себе си, то бвше само
това, че въ образованието си се движи по-скоро на-
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задъ, отколкото напрЪдъ, тъй като азъ всЪкога сравня-
вахъ своето знание съ това, което искаше баща ми
отъ мене. Азъ смЪло твърдьк това, макаръ и да не е
такъво впечатдЪнието, което съмъ произвелъ на нв-
кои лица, които ме познаваха. още въ дЪтинството
ми. Тъ ме намираха-к, както узнахъ отпослъ, за крайно
самонадЪянъ, навЪрно затуй, защото твърдъ много оби-
чахъ да се прЪпирамъ, и ни най-малко не се сттзсня-
вахъ да противопоставямъ своето мнЪние на онова,
което слушахъ. Този лошавъ навикъ спечелнхъ благо-
дарение на това, че ме „насърдчаваш по съвършено
изключителенъ начинъ да се разговарямъ съ възрастни-
тъ хора за такива првдмети, които бЪХа далече не-
свойствени на моята възрасть и никога не ми внуша-
вахак обикновения почитъ къмъ по-старитъ отъ мене.
Баща ми не ми поправяше тия невЪжливи постапки
навЪрно затуй, защото не ги забЪлЪзваше, тъй като
азъ бткъ проникнвтъ къмъ него съ такъвъ почтите-
ленъ страхъ, че когато той присктствуваше, азъ бЪХъ
всЪкога покоренъ и миренъ. ВъпрЪки това мнЪние, азъ
никога не си въобразявахъ, че притежавамъ макаръи
най-малкото прЪвъзходство, а това бЪШе за мене го-
лЪмо щастие. Еднажъ въ ХайдъПаркъ (твърдъ добръ
помньк мЪстностьта, дЪто ставаше това), азъ бЪХъ то-
гава на четиринадесеть години, когато се готвЪхъ да
напусна-к бащиния си покривъ за доста дълго време,
баща ми сериозно ми казваше, че като се запознанк
съ много нови лица, ще забЪлЪжв, че знаьк такива
БЪЩа, които обикновено не знаьнтъ младежитъ отъ
моята възрасть и че, безъ съмнЪние, на меНе ще гово-
рьктъ за това и ще ме обсипватъ съ похвали. Азъ
не помньк много добръ всичко това, което той при-

. бави къмъ тия думи, но помньк само, че довърши на-
ставлението си, като ми казваше, че ако знаьн по-вече
отъ другитъ, то това не трЪба никакъ да се приписва
на моята собствена заслуга, а изключително на щастли-
вото обстоятелство да имамъ баща, способенъ да даде-
прЪвъзходно образование, да пожелае да вземе на
себе си тоя трудъ и да му посвети достатъчно врЪМе,.
и така, ако знаьк по-вече отъ ония, които не ся. имали
щастието да се ползуватъ отъ такъво прЪдимство, то
ни най-малко не тръба въ това да се вижда причина,

..
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за да бада хваленъ, но по-скоро да мисльк за срама,
който бихъ навлЪкълъ на себе си, ако би станало
противното. Когато баща ми ми обясни, че знаьа но-
вече, отколкото другитъ младежи, които биха полу-
чили добро образование, азъ приехъ това извЪстие,
като новина и напълно го повЪрвахъ, както и всичко
друго, което той ми е говорилъ, но думитъ му сън-
сЪмъ не ми се показаха за нЪщо особено. Азъ не
бвхъ наклоненъ да се горивна съ това,че хората не
знаеха онуй, което знаехъ азъ, и не се ласкаехъ съ
мисъльта, че моитъ познания, каквито и да бъзха тъ,
произхождатъ отъ моитъ собствени заслуги, а като
обръщахъ вниманието си върху тоя пргБдметъ, азъ
намирахъ, че всичко, което баща ми говорЪше за
изгодитв, съ които се ползувахъ, бвше съвършено

"

справедливо и основателно, и отпослв никога не из-
мЪнявахъ относително това своитъ мнЪния.

Очевидно бЪ1пе, че тоя резултатъ, кактои всич-
китъ други, които влизаха въ плана на възпитанието,
начертанъ отъ баща ми, не би могълъ да баде до-
стигнатъ, ако баща ми не бЪше се загрижилъ да вт.-
Мамъ азъ твърде много сношения съ другнтъ дЪца.
Той искаше да ме избави не само отъ развращаващето
влияние, което иматъ дЪцата едно върху друго, но и
да ме прЪдпази оть заразяванье съ изтъркани мисли-и
чувства. Той добрт. разбираше, че зарадъ това првдим-
ство азъ неможахъ да сполуча, освЪнъ едно низко
развитие на ония таланти, които преди всичко се
култивиратъ въ ученицитъ на всЪка страна. Праздни-
нитъ на моето възпитание се отнасяха до онЪзи прЪд-
мети, на които дЪцата се обучаватъ, когато имъ е
прЪдоставено свободно да се грижатъ сами за себе
си и са принудени да си търсъатъ работа, или когато ",

те се събиратъ наедчо въ голЪмо число. Благодарео
ние на умЪрения режимъ и продължителнитв разходки,

„

азъ станахъ здравъ и силенъ момъкъ, макаръ и да
не бвхъ още якъ. Заедно съ това, азъ не бЪхъ нито
особено похватенъ, нито особено силенъ; при това
още и съвършено не бЪхъ запознатъ съ тЪлеснитв
упражнения. Но причината на това не бЪШе, че не
ми даваха свобода или врйзме. Наистина, „"азъ не се
ползувахъ съ продължителни отпуски-, тъй като се

 

1
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знае, че тъ нарушаватъ навика къмъ труда и разви-
ватъ въ дъната вкуса къмъ безработицата, но прЪзъ
деня азъ имахъ на разположението си достатъчносво-
бодно врЪМе за развлЪчение. Понеже нЪмахъ другари
и освЪнъ това потръбата отъ Физическо упражнение
се удовлетворяваше отъ разходката, то прЪкарвахъ
свободното си вртзме или въ тихи занятия, или въ
четенье; азъ не възбуждахъ въ себе си никаква друга
дЪйность на ума, освЪнъ тая, която му се съобща-
ваше отъ научнитъ занятия. Отпослъ дълго врЪме
оставахъ непохватенъ въ всичко, което изискваше
ловкость на ржцЪтъ, и никога неможахъ да се измЪньк
да не бждж такъвъ; сжшо като ржцЪтъ и умътъ ми
вършеше своята работа твърдъ страхливо, когато се

прилагаше или тръбаше да се прилага къмъ нЪкоя
отъ ония дреболии, които заематъ такъво важно мЪсто
въ живота на мнозинството хора и около които обик-
новено се съсрЪдоточаватъ всичкитъ способности,
които може да притежаватъ хората. Азъ постоянно
бъзхъ изложенъ на укори за своето невнимание и не-

брЪжность по отношение на житейскитъ дреболии.
Баща ми въ това отношение првдставяше съвършена >

противоположность; неговитъ чувства и понятия бЪХж
постоянно на щрекъ; въ всичкити си движения, въ
всЪко свое дЪйствие той показваше рЪшителность и
енергия, и тия качества въ свръзка съ неговитв та-
ланти произвождахж живо впечатлЪние на хората, съ
които той имаше случай да бъде въ стълкновение.
Но много често се случва, че дЪцата на енергичнитъ
родители да страдатъ отъ отсжтствие на енергия, тъй
като тъ за всичко се облЪгатъ на бащитъ си. Възпи-
танието, което ми даде баща ми, ме водЪше по-скоро
къмъ развитието на по-вече знания въ мене, отколкото
на способности да дЪйствувамъ. И првзъ дЪтинството
ми и првзъ младостьта ми азъ непрЪкжснжто бЪхъ

подлаганъ за това на строги мъмрения отъ страна на
баща ми. Той ни най-малко не проявявате никаква
небрЪжность или безгрижность къмъ недостатъцитъ
отъ тоя родъ, които забЪлвзваше въ мене. Заедно съ.

това, ако ида ме прЪдпазваше,отъ деморализиращето
влияние на училищния животъ, но съвършено нищо
не вършеше, за да. мога. да придобинк онова знание
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на дЪйствителностьта, което училището всЪкога дава
за практиката въ живота. Баща ми бЪШе придобилъ
всичкитъ свои качества, неще съмиЪние, безъ трудъ
и безъ особено възпитание, а затова навЪрно мислЪ-
ше, че и азъ също така лесно ще ги снечельк. Азъ
допущамъ, че той не 61; разсжждавалъ върху тоя
прЪдметъ до толкова, до колкото разсаждавашевърху
другитъ отдЪли на моето възпитание, и на мене се
струва, че въ това отношение той очакваше двйствия
безъ никакви причини. 

ГЛАВА".
Нравственитъ влияния. Характерътъ и мив-

нията на баща ми.
Въ моето възпитание, както и въ възпитанието

на всЪки човЪкъ, нравственитъ влияния, които иг-
ранктъ най-важната роля въ живота на човЪка, всЪкога
са. извънредно сложни и много трудъ се изисква, за
да може съвършено ясно да се опрЪдЪльктъ. Азъ вт,-
ма да вземж върху себе си безполезната задавка по-
дробно да разяснявамъ всичкити обстоятелства., които
са спомогнали за образуваньето на моя характеръ
отъ гледна точка на нравственостьта, а ще се огра-ничх да посоча само нЪкои главни черти,. които по
необходимость тръба да завзиматъ извЪстно мЪсто
въ истинския разказъ на моето възпитание.

Още отъ самото начало азъ не получихъ никакво
сериозно възпитание, въ тази смисъль, каквато обикно-
вено придаватъ на тия двъ думи. Баща ми от;възпитанъ въ вЪрата на шотландската пресвитерианскацърква, но слЪдъ като я изучилъ и захваннлъ да
разсаждава върху нея, дошелъ до това заключение,
че тръба да се отфърлятъ нейнитъ тЪсни доктрини.

Баща ми би постхпилъ съвършено противопо-ложно съ своитв идеи за дълга, ако бтвше ми позво-
лилъ да се подложав на влиянието на тази тЪсни
догмати, които бъзха противни на неговитъ убЪжде-ния и чувства. Отъ начало още той ми внуши ми-
съльта, че началото на свЪта “и човЪчеството е една
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проблема, неизвйстна на никого. Въ сжщото врЪме
той се погрижи да-ми даде понятие за всичко онова,
което хората мисльктъ относително тия недостжпни
за рЪшаванъе проблеми. Азъ бвхъ още твърдъ ма-
лъкъ, когато вече споменавахъ за това, а именно, ко-
гато той ме принуди да чета. ((Църковната История»;
той ми възбуди голЪмъ интересъ кЪмъ Реформацията
и ме научи да смЪтамъ този грамаденъ споръ, като
нвкакъвъ краенъ изходъ на борбата между католи-
ческата тирания и свободата на мисъльта.

По този начинъ азъ се явявамъ едиНъ отъ ония
твърдъ “рЪдки хора въ Англия, за които може да се
каже, че не само не сж ОТФърляли ВЪрата като ре-
лигия, а направо нЪмали такъва. Въ това отношение
пораснжхъ въ едно отрицателно състояние. Азъ гле-
дахъ върху религията на своето врЪме сжщо тъй,
както и върху религията на старитъ, то есть като
на нЪЩо, което нищо не ми обясняваше. На мене се
виждаше чудно това, да срЪщамъ у англичанитъ нв-
кои вЪрвания, които не сподЪляхъ, тъй като ги срЪ-
-щахъ въ народитъ, описани отъ Херодота. Историята
ме учеше, че посрЪдъ хората сжществуватъ много и
съвършено противоположни убйждения, и въ своитъ
отношения къмъ съотечественицитъ ми азъ виждахъ
само поразителенъ примЪръ на токо-що поменжтата
разлика. При всичко това, този фактъ имаше върху
първото ми възпитание и лоши послЪдици, за които
съмъ длъженъ да спомена. Когато баща ми ми прв-
п0даваше мнЪнията, които противорЪчехж на убЪЖДе-
ннята на хората, той смЪташе за необходимо да ми
обясни, че би било неблагоразумно да се изповЪдватъ
тъ открито прЪдъ всичкитв. Азъ бЪхъ още дъгге, и съ-
вЪтътъ да пазьк мислитъ си само за .себе си би мо-
гълъ да повлЪче слЪдъ себе си много лоши сетнини
за нравственостьта. Но тъй като азъ рвдко успй-
вахъ да се сношавамъ съ другитъ частни лица, осо-
бено съ ония, „съ които бихъ могълъ да се разгова-
рямъ за религията, то и не бъзхъ поставенъ въ не-
обходимостьта или да нзказвамъ своето вжтрЪшно
убвждение или пъкъ да прибЪгвамъ къмъ лицемйзрие.

.Но помньк, че само въ два случаи, въ врйме на дв-
тинството ми, азъ бЪХъ принуденъ да напраВьк. из-
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боръ измежду тия два начина, и двата пжти изказ-
вахъ моето безвЪрие, като го подкрЪпяхъ съ доказател-
ства. Моитъ противници бЪхж двъмомчета много по-
възраотни отъ мене; едното отъ твхъ бЪШе крайно
поразено при първия разговоръ, и ние вечене се по-
върнжхме на тоя Цртадметъ; другото бъше очудено и
до нйзкждъ оскърбено и съ всичкитъ си сили за нв-
колко врЪме се стараеше да ме разубЪди, но безъ
никакъвъ успЪхъ. ,

Грамадното развитие на свобОДата на мнЪнията,
което по-вече отъ всичко друго отличава сегашното
врЪме отъ епохата на моето дЪтинство, твърдъ много
измЪни нравственитъ условия на това положение, въ
което ме остави моето безвЪрие. Азъ допущамъ, че
сега измежду тия хора., които сж-надарени съ сжщия
умъ, както баща ми, проникнати сжщо както него отъ
любовьта къмъ общественото благо и ПОДдържащи съ
сжщо такъво твърдо убЪждение непопулярнитъ мнЪ-
ния относително религията или относително нЪкоя ве-
лика ФилосОФска проблема, сжществуватъ извънредно
малко число такива, които биха скривали и бихж съ-
ввтвали да скриваме своитъ убвждения, съ изклю-
чение на случаитъ, които ставатъ отъ день на день
по-рЪдки и по-рЪдки, когато откровеностъта може да
повлЪче слгБдъ себе си изгубваньето срЪдствата за
сжществуванье или изключваньето отъ областьта,
която съотвЪтствува на тЪхнитъ способности. Въ об-

, ЛЗСТЪТЗ на МИСЪЛЪТЯ. И ВЪРЗТЗ, струва МИ се, НЗСТЖ-
пило е вече врЪмето, когато дългътъ на човЪка, кой-
то притежава необходимитъ познания и който слЪдъ
зрЪло разсжжданье е дошелъ до убЪждението, че съ-
отвЪтнитъ теории сж не само лъжливи, но и опасни,
да обяви открито, че той вече не ги сподЪля - тоя
дългъ лежи попъ върху ония, които завзиматъ извЪст-

оно положение или се ползуватъ съ репутация, която
дава до нЪкждъ шансъ на твхното мнЪние да привлвче
върху себе си вниманието на другитъ. Такъва открИта
заява би турила за всЪкога край съ единъ ударъ на
изтъркания прЪдразсждъкъ. СВЪтътъ би останжлъ по-

.

ЗЗЕНЪ като знае че ИЗМВЖД МНОЗИНОТВОТО ХО а
7 7 7

които съставятъ най-блЪстещето му украшение, даже-
измежду ония, които стонктъ най-високо въ обществе-
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ното мнЪние, благодарение на своята мждрость и до-
бродЪтель, има и такива, които съвършено скептично
се отнасятъ къмъ общеприетитъ втарвания. Има много
хора, които се въздържатъ да обявьктъ високо свои-
тъ убЪждения не толкова поради лични съображения,
колкото поради туй, че искрено се страхуватъ и, спо-
редъ моето мнЪние съвършено напусто въ нашата
епоха, да не би принесжтъ по-вече зло, отколкото до-
бро, като изповЪдватъ на всеуслишанье убЪждението,
което може да. ослаби приетитъ вЪрвания, и слЪдова-
телно да разклати длъжноститъ, на които тъ гледатъ
като на юзда, която държи цЪлото човЪчество.

Нравственитв убЪждения на баща ми, като нв-
махж съвършено никакви свръзки съ религията, въ
висока степень приличахж на възгледитъ на старитъ
ФилосОФи; той се изказваше силно и ясно, както вър-.
шеше и всичкитъ си други дЪйствия. Дори въ оная
млада възрасть, когато четЪхъ съ него Метоттгш-та
на Сократа отъ Ксеноаъонта, азъ получихъ отъ тоя
прочитъ и отъ коментариитв по него, добавяни отъ
баща ми, дълбоко уважение къмъ характера на 00-
крата, който остава въ моя умъ за примЪръ на иде-
ално съвършенство. Много добръ помньк, когато баща
ми въ това врЪме особено обърнж моето внимание
върху наставата, която произтичаше отъ „Избора на
Хвркулесаь“. Малко по-късно възвишенитъ принципи
на нравственостьта, които се изтъкнаха ясно въ съчи-
ненията на Платона, дЪйствувахж твърдъ силно на
моя умъ. Нравственитъ поуки на баща ми всЪкога
изобщо се отнасяхж, както и поукитъ на Бастиа/д им,
до справедливостьта, въздържаностьта, която самъ той
внимателно и крайно широко прилагаше, до истин-
ностьта, настойчивостьта, твърдостьта въ првнасянье-
то на скърбьта и особено въ труда, до вниманието
къмъ общественото благо, уважението на хората съо-
бразно съ тЪхнитъ заслуги и съ принасяната отъ тЪхъ
сжществена полза, най-послъ, до живота на пълна бор-
ба въ противоположность на живота, прЪкаранъ въ
постоянна изнЪженость и безработица.- ТЪзи и други
тЪмъ ПОДОбНИ правила той излагаше въ кжси сентен-н
ции, които сЪДържахж въ себе си сериоЗн-о уввщава-
нье или порицаванье и силно прЪзрЪние, които той
Формулираше при всЪки сгоденъ случай. 3
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Макаръ и уроцитъ по нравственостьта, които ни

се прЪподаватъ непосрЪдно, да иматъ голЪмо значе-
ние, но ония, които ние получаваме косвено, си. още
по-важни. Моятъ характеръ получи не само отпеча-
тъка на ония идеи, които баща ми изказваше .или-
прокарваше въ моето нравствено възпитание, ”но той
се образува още по-вече подъ влиянието на неговата
собствена личность.

Въ своитъ възгледи върху живота баща ми съе-
диняваше наставитъ на стоицитъ, епикурейцитъ и ци-
ницитйз; тези думи не тръба да се разбиратъ“ въ съ-
врЪменна смисъль, а тъй, както са ги разбирали ста-
ритъ хора. Въ неговитъ лични качества по-вече се из-
тъкваше морала на стоицитъ. Своятъ нравственъ кри-
териумъ той бЪШе заелъ отъ епикурейцитъ, тъй като
бЪШе утилитаристъ и смЪташе като единствена мЪр-
ка на доброто и злото стремежа да се принесе удо-
волствие или страдание. Но той сашо така притежа-
ваше изввстна часть отъ морала на филососьитъ, из-
вЪстни подъ името циници. Той почти не вЪрваше въ
удоволствието, понв прЪзъ послЪднитЪ години отъ
живота си, за които и мога-:. само да кажа достовЪр-
но. Но не че той се отнасяше безстрастно къмъ удо-
волствията, а ги смЪташе много по-долу отъ оная
цЪна, която тв струватъ понъ при сегашното положе-
ние на обществото. По-голЪмата часть отъ заблужде-
нията въ живота, споредъ неговото мнЪние, бива ре-
зултатъ на извънмЪрната цЪнность на удоволствието.
Поради това, въздържанието въ най-широката сми-
съль, каквато са му придавали гръцкитъ ФИЛОСОФИ,
когато са. се спирали на тая точка, дЪто умЪреность-
та се прЪвръща въ снизходителность, нему се вижда-
ше, както и тЪмъ, като да е централенъ пунктъ на
прЪдписанията, изисквани отъ възпитанието. Уроцитъ
за умЪреность, които той ми прЪподаваше, завзиматъ
голЪмо мЪсто въ моитъ дЪтински възпоминания. Той
мислЪше, че животътъ на човЪка прЪдставя една пе-
чална поява, когато се довършва прЪснотата на мла-
достьта и свързаната съ нея любознателность. Той
говорвше рЪдко по тоя прЪдметъ, особено въ при-
сжтствието на млади момци; но когато потръбаше
да го каже, той го казваше съ твърдо и дълбоко убЪж-
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дение. Ако животътъ, често п.кти повтаряше баща ми,
би билъ такъвъ, какъвто би могълъ да бъде въ дЪй-
ствителность при доброто възпитание и насочванье, ,

тогава би си струвало труда да се живЪе; нойкогато
говорЪшеза тая възможность, той никога не дохож-
даше до ентусиазъмъ. Той всвкога поставяшс умстве-
нитъ наслади по-високо отъ другитв, като не смЪта-
ше послвднитв даже за удоволствия и не туря-
ше въ смвтката понататъшнитъ првдимства, които
тъ бика доставили. Съ голЪмо уважение се отнасяше
къмъ "* удоволствията, които произтичащ. отъ другар-
скитв привързаности и обикновено казваше, че не му
се е случвало да познава нЪкои щастливи старци, кои-
то би били способни да прЪживЪьвтъ изново своя жи-
вотъ въ удоволствията на младежьта. Той изказвате
дълбоко прЪврЪпие къмъ възбужданьето на страститъ

“

отъ всЪкакъвъ р0дъ и къмъ всичко онова, което го-
ворЪхж или пишеха. по тоя поводъ, като наричаше
всичко това просто безумие. Думата стоте бвшецне-
говия обикновенъ изразъ за неолобрЪние или прЪзрЪ-
ние. Той мислЪше, че важното значение, което се при-
даваше на чувството, се явява като отклоняванье отъ
нравственостьтавъ съврвменната епоха и понижаванье
въ това отношение сравнително съ старитъ кора. Да-
денитъ чувства., опоредъ неговото мнЪние, нЪмахл.

справедливи мотиви, за да ни накаратъ да ги хва-
лимъ или коримъ. Доброто и злото, справедливото или
несправедливото той сМЪташе за резултати на два-
ствията или пропускитъ по тази причина, че нЪма
чувство, което да не би могло да повлЪче човЪка ед-
накво къмъ доброто и злото, и че даже самата съвЪсть,
т. е. желанието да се прави добро, принуждава често
хората да извършватъ лоши постжпки. Като сЛЪДва-
ше поцдържаната отъ него теория, че похвалата и
укорътъ тръба да иматъ за цЪль да насърдчаватъдо-
брото и да прЪслЪдватъ злото, баща ми не допуща-
ше, че набЛЮДаваньето мотивитв на дВйствията би
могло да повлияе на неговото съчувствие или неодо-
брвние. Той е,кщо така укоряваше всЪко дЪйствие,
което смвташе за лошо, макаръ то и да е било евну-
шено отъ чувството на дълга, кактои въ тоя случай,
ако човвкътъ съзнателно е постжпвалъ лошо. Той ни-

ЗЖ
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кога не приемаше за смекчаваще обстоятелство въ
полза на инквизиторитъ оная искреность съ кбято
тъ изповЪдвахж вЪрата въ това, че тЪхниятъ дългъ
имъ заповЪдва да изгарятъ еретицитъ. Но ако и да
не позволяваше на честностьта на НаМЪрението да
смекчава своята присжда, която издавапю за самитъ
постжпки, той се съгласяваше съ мнЪниетод“ че тя,
честностьта, всЪкога е влияла върху оцЪнката на ха-

.

рактеритъ. Никой не цЪнЪше толкова високо въ чо-
вЪка добросъвсвстния умъ и праведнитъ намЪрения.Той никога не уважаваше онзи човЪкъ, въ когото не
виждаше присжтствието на тия качества. Ожщо така
той хранЪше отвръщение и къмъ другнтв" порочни
хора, когато мислЪше, че тия пороци ги водштъ не-
прЪмвнно къмъ невкои лоши постжпки. Той ненавиж-
даше Фанатическитв партизани на лошитъ работи но-
вече, отколкото ония, които взиматъ участие въ дъ-
лото отъ личенъ интересъ, тъй като навЪрно смЪташе
фанатицитъ за особено опасни хора. По “този начинъ
отвръщението, изказвано отъ него по отношение къмъ
мнозинството умствени заблуждения и мнЪния, които"
той синташе за такива, носЪше на себе си до из-
вЪстна степень характеръ на нравствено чувство. Съ
това искамъ да кажж, че къмъ неговитймнЪния се
примЪсвахж и чувствата, черта, която бвше твърдъ
разпространена по това врЪме, а сега извънредно
рЪдко се срвща. Ала извънмЪрно мжчно е да се раз;
бере, какъ може човЪкътъ, който дълбоко чувствува
и много мисли, да се въздържи да не падне въ това
излишество. Само хората, които не скжпьхтъ за нищо
своитъ убЪждения, ще смЪсватъ тая наклонность съ
нетърНЪНието. А оня човЪкъ, който има убвждения и
имъ придава грамадно значение, като смЪта против-
нитъ мнвния за гибелни, длъженъ е, ако той се ин-
тересува отъ благосъстоянието на човвчеството, и
изобщо и отвлЪчено да се отдалечи отъ ония, които
наричатъ лошо това, що нарича той добро, и добро
това, което по неговото мнЪние е лошо. Това, разу-
мЪв-а се, не прЪчи на такъвъ човЪкъ, какъвто бвше
баща ми, да признава добритъ качества на своитъ
противници и да сжди за всЪки човЪкъ не отъ анти-
патия къмъ неговитъ възгледи, а по скупностьта на.

("”
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неговитъ качества. Азъ съмъ съгласенъ, че искрениятъ
човЪкъ не по-малко може да не баде непогрЪшимъ,
отколкото всичкитъ останали, може да не обича ко-
рата за тЪХнитъ убЪждения, които ни най-малко не за-
служватъотвръщение; но до дЪто той не имъ прави зло
и не помага на другитъ да уврЪждатъ, той не страда
отъ нетърпимость. Единствената търпимость, възмож-
на за високо развититъ въ нравствено отношение
умове може да се състои само въ съзнаваньето на
това, че е „необходимо да се првдостави на“ човЪче-
ството еднаква за всичкитъ свобода на мнЪнията.

Поради това, не е удивително, че човЪкътъ съ
токо-що посоченитв мнвния и характеръ може да про-
изведе силенъ нравственъ натискъ на ума, за обра-
зованието на който той спомогна по-вече, отколкото
който и да бплъ други, и ясно е, че неговото нрав-
ствено обучение не тръбаше да страда отъ снизкоди-
телность или ослабванье. Въ отношенията на баща ми
къмъ двцата най-много се забЪлЪзваше отсктствието
на нЪжность. Азъ не вЪрвамъ, че тоя недостатъкъ
бЪШе прир0денъ и мислнк, че баща ми притежавате
по-голЪма чувствителность, отколкото показваше, но

зародишитъ на тия чувства, които са се таелн вь-
душата му, нЪмали са съвършено никаква възмож-
ность да се развинктъ. Той приличаше въ това отно-
шение на по-вечето англичани, които се срамуватъ да
изказватъ чувствата си иги задушватъ, за да попрЪ-
чктъ на ттвхното проявяванье. ОсвЪнъ това, ако обър-
немъ вниманието си върху туй, че той бвше свързанъ
съ дЪцата си. само съ отношениятана учитель къмъ уче-

“

ници и че отъ природата си той бЪШе раздразните-
ленъ, то какъ да не пожаЛЪемъ, че тоя баща, който
толкова много вършеше за дъната си и прИДаваше
голЪма цвна, безъ оъмнвние, на тЪхната любовь,„да
баде длъженъ да чувствува се пакъ, че страхътъ, кой-
то имъ е внушавалъ, заглушва източника на привър-
заностьта. Но съвсЪмъ, не бЪШе така съ по-малкитъ
му дЪца. тъ го обичаш. нвжно и ако и да не мога.
азъ да кажа-„сащото за себе си, но тръба да признанк,
че му бвхъ правданъ съ всичката си душа. Относи-
телно възпитанието си нЪма да сторнк рискъ, като
кажа; направо, че съмъ изгубилъ или спечелилъ отъ
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неговата строгость. РазумЪва се, тази строгость не
ми прЪчеше да бждж щастливъ въ дЪтинството си и
азъ не мисльк, че би могло само съ помощьта на. убЪЖ-
денията и ласкателнитв думи да се накаратъ дъната
да се занимаватъ съ енергия, и че е още по-макчно
съ истинско внимание. Има много вЪща, които дъна-
та са длъжни да вършжтъ и иЗучватъ, къмъ което
ще може да ги принуди само суровата дисциплина и
перспективата на наказанията. Безъ съмн-Ъние, въ съ-
врЪменното възпитание възникватъ твърдъ похвални
отаравия да се направи, до колкото е възможно, уче-
нието за дъната по-леко и интересно; но ако се иска
да се дойде до това, да се изискватъ отъ дъната само
знанията на ония прЪдмети, които са; леки и инте-
ресни, то ще тръба да се жертвува една отъ главни-
тъ цЪли на възпитанието. Азъ съ удоволствие виж-
дамъ, че отпада вече. грубата и жестоката система
на прЪдишното обучение, която толкова повече въз-
буждаше навикъ къмъ труда, колкото новата, споредъ
моитъ възгледи, спомага за образованието на такива
хора, които не ще бжджтъ въ състояние да напра-
вьктъ всВщо за себе си. Азъ не мисльк, че би могло
да се откажемъ отъ ползата, принасяна отъ страха,"
*като елементъ на Възпитанието, но, разумЪва се, той
не тръба да играе главната роля, и когато страхътъ
се явява толкова прЪдимственъ факторъ, че прЪпят-
ствува на дтзцата да изказватъ любовьта си и довЪ-
рието“си къмъ ония, които сж “длъжни! да бжджтъ
тЪхни ржководители, и въ слЪднитв години, можеби,
унищожава въ дЪтето доброволната и откритата му
наклонность да разподЪля своИтъ впечатлЪния,- тога-
ва страхътъ, повтарямъ, става едно зло, което доста
много намалява голЪмитъ нравствени и интелектуални
изгоди, които могжтъ да се получжтъ въ другитъ
части на възпитанието.

Въ продължение на тоя периодъ отъ моя животъ
твърдъ малцина постъщавахж обикновено кжщата на
баща ми, на и мнозинството отъ ттБхъ бЪХж съВсЪмъ
малко изввстни на евтата, но баща ми високо ги цв-

.н*вше за тЪхнитълични достойнства и за извйзстната
общность на възгледитъ, попъ по отношение на поли-
тиката, което тогава не се случваше толкова често,
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както отпослъ. Азъ се вслушвахъ въ тЪхнитъ разговори
съ голЪмъинтересъ и извличахъ отъ тЪхъ голвми ползи
за своето развитие. Понеже постоянно бЪХъ въ каби-
нета на баща „ми, азъ се сдрузкихъ много близо съ
най-скжпия му приятель, Давидъ Рикардо. Неговото
добродушие и приятни относки привързвахн. младежъ-
та къмъ него. По-късно, когато изучвахъ политиче-
ската икономия, той ме викаше при себе си и въ
въ врЪме на, разходкитъ ние се разговаряхме съ него
по тоя прЪдмет-ъ.

:

Азъ“ често п.кти ХОДЪХЪ така сащо слЪдъ 1817.
или 1818. Юдина у мистера Юма, който бъзше родомъ
отъ една и сжща мЪстность въ Шотландия съ баща.
ми, и струва ми се, че и двамата ся. се възпитавали
заедно въ едно училище. . . . Когато Юмъ се върна
отъ Индия, ПОДНОВИ познанството съ баща ми и под-
падна., както и мнозина други, подъ могжщото влия-
ние на неговия умъ и енергиченъ характеръ. Отчасти
благодарение на това влияние той постлани въ парла-
мента и съ своята дЪйность си достави почетно“ мйзсто
на страницитъ на отечествената си история. Но най-
много ми се случваше да се срЪщамъ съ мистеръ Бен-
тамъ поради близкитъ другарски отношения, които го
съединяваща съ баща ми. Азъ не знаьн, слЪдъ колко
врЪме отъ дохожданьето на баща ми въ Англия се
почна това другаруванье, но баща ми бЪШе първиятъ
отъ бЪлЪЖИТитъ хора на Англия, който 61; разбралъ
и възприелъ общитъ идеи на Бентама относително,
етиката, управлението и законодателството. Естестве-
но бъ това съгласие да породи съединяващата ги сим-
патия и да образува отъ тЪхъ тЪсни приятели въ
тая епоха, когато Бентамъ приемашеу дома си „по-
малко гости, отколкото въ слЪдващитъ години. Въ
това врЪме мистеръ Бентамъ прЪкарваше извЪстна
часть отъ годината въ Баро-Гринъ-Хаузъ, въ краси-
витъ мЪстности между Сурейскитъ планини, на нв-
колко мили отъ Ходстонъ; всЪко лЪто ние съ баща ми
доста дълго врЪме гостувахме у него. Въ 1813. годи-
на Бентамъ, „баща ми и азъ отпжтувахме въ ОкСФордъ,
Батъ, Бристолъ, Ексетеръ, Плимутъ и Портсмутъ. Въ
врЪме на тази екскурзия азъ срЪщнжхъ много нЪща,
които ме. заинтересувани и въ мене се възбуди за
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първъ шкть любовьта къмъ природата въ най-елемен-
тарната п Форма-въ любовьта къмъ прЪКраснитв из-
гледи. На слвдната зима ние се установихме въ едно
здание, което баща ми бвше наелъ отъ мистеръ Бен-
тамъ и се намираше много близо до неговата соб-
ствена кжща, въ Квинъ-Окверъ въ Вестминстеръ. Отъ
1814. до 1817. година Бентамъ прЪкарваше полови-
ната година въ Фордъ-Абей въ Сомерсетшайръ (или
по-добрв Въ частитв на Девоншайра, който се съдър-
жа въ Сомерсетшайръ), и азъ имахъ щастие да жи-
вЪнк у него по това връзме; тамошното ми живуваньс
играеше важна роля въ моето възпитание. Нищо по-
вече не спомага за ПОВДиганьето на нравственитъ чув-
ства у хората, колкото широкиятъ и свободниятъ ха-
рактсръ на тЪХнитв жилища. СрЪдновЪковната архи-
тектура, грамадната баронска зала, просторнптъ и ви-
соки стаи на тая отдавнашна и великолЪпна кула
прЪдставяхж рЪзъкъ контрастъ въ сравнение съ жал-
ката и оскждната вънкашность на зданията на срЪд-
ния класъ „въ Англия. Тамъ за първъ пать въ мене
се зар0ди чувството на по-широко и сво60дно е,кще-
ствуванье наравно съ поетическитъ чувства, на които
благоприятствуваше изгледътъ на осамотената и кра-
сива мВстность на Абея, която изобилваше съ евн-
чести горички и шумещи водопади.

Друго едно щастливо обстоятелство, което при-
несе голЪма полза на моето възпитание и за което
съмъ задълженъ на Бентамовия братъ, генералъ сжръ
Самуелъ Бентамъ, бвше прЪстояваньето ми около една
година въ Франция. Азъ се видвхъ съ е,кра Самуела.
Бентама и съ неговото сЪмейство въ къщата имъ
близо до Хоспортъ, въ врЪме на пжтуваньето, за кое-
то говорихъ по-горв (той бвше тогава надзиратель на
арсенала въ Портсмутъ), въ пр0дължение на нЪколко
деня, които првкарахж въ Фордъ Абсй малко врЪме
слЪдъ сключваньето на мира, пртВди което още тв се
прЪселиха на континента. Въ 1820. годинатв ми прЪдло-жихж да првкарамъ заедно съ твхъ въ Южна Франция
около шесть мвсеци, а въ резултатъ излъже, че поради
свойствената твмъ любезность ме задържаха при себе
си около една година. Саръ Самуелъ Бентамъ не бъ-
шс такъвъ мислитель„като знаменития си братъ, но
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той притежаваше обширни познания, грамадна рЪши-
телность, а тъй сащо и истински талантъцпо меха-
никата. Неговата жена, дъщеря на извЪстнйя химикъ
Фордайсъ, се отличаваше съ силата на волята и съ
рЪшителностьта на характера, общитъ свЪдЪния и съ
прЪкраснитъ си практически способности, също както
и мисъ Еджевортъ. Тя ракОВОДъще иглата каша и
напълно заслужваше това право, тъй, като притежа-
ваше всичкитв необХ0дими за това качества. СЪмей-
ствого имъ състоеше отъ единъ синъ (прочутъ бота-
никъ) и три дъщери, отъ които най-малката бЪШе двъ
т0дини по-възрастна отъ мене. Азъ имъ съмъ "много
.длъженъ за своето развитие, а тъй сащо и дълбоко
имъ благодарна за онова съчувствие, което тъ из-
казвали. къмъ мене, като да бтвкъ членъ отъ тЪхното
сЪмейство. Когато дойдохъ у тЪхъ прЪзъ м. май 1820.
година, тъ живЪехл. въ Помпинянската кула (която
още принадлежеше на потомъка на врага на Волтера),
която бЪШе разположена на височинитъ, които ца-
рувахл. надъ долината на Гарсиа между Монтобанъ
и Тулуза. Азъ ги прИДружавахъ въ екскурзиитъ по Пи-
ринеитъ, дЪто првкарахме нЪколко врЪме въ Банйеръ-
Бигоръ и п.ктувахме по По, Байона и Банйеръ-де-
Люшонъ, а освЪнъ това и се нзкачвахме на Р1с-(1п-

МНП въ Бигоръ.
Тука за първъ п.кть се запознахъ съ грандиоз-

нитъ изгледи на планиниститъ страни; азъ изнесохъ
дълбоко впечатлЪние и вкусоветъ ми получиха осо-
бенъ отиечатъкъ за прЪзъ италия ми животъ. ПрЪзъ
мЪсецъ октомври ние прошктувахме по великолЪпния
планински п.кть, който води прваъ Кастъръ и Сенъ-
Понсъ отъ Тулуза въ Монпелйе; поради съсЪдството п
съ послЪдния градъ сакръ Самуелъ Бентамъ неотдавна
првди туй билъ купилъ кулата Рестенклиеръ, недалеко
отъ политъ на планината съ толкова чудна Форма, че я
нарекли Рйс Байпй Ъопр. Въ врЪме на прЪстояваньето
ми въ, Франция азъ отблизо се запознахъ съ Фран-
цузкия езикъ и литература. Получвахъ сащо тъй
уроци по различнитъ Физически упражнения, но не по-
казахъ въ това ни най-малъкъ успЪхъ. Въ Монпелйе
прваъ зимата посЪщавахъ прЪВЪЗХОДнитъ курсове на
Факултета по естественитъ науки, слушахъ курса на
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химията при Англада, зоологията” при Провансаля и
логиката, подъ названието филосочъия на знанието,
при Жергоня, образцовиятъпрЪдставитель на школата
отъ ХУТП. вгБкъ. Сжщо така често пжти получвахъ
уроци при Лантернка, прОФесоръ на колегията въ
Монпелйе. Но найдрагоцЪпната полза, която извлЪ-
кохъ отъ тоя периодъ на моето възпитание, бЪШе тая
именно, че въ продължение на цсВла г0дина дишехъ
свободната и меката атмосфера на континенталния
животъ. Това прЪдимство бЪШе за мене дЪйствителна
полза, макаръ и да не бЪХъ тогава още до толкова
способенъ не само да го оцЪннк, но даже и да го съ-
знаьк, тъй като бЪХъ извънредно малко запознатъ съ
английския битъ. Евколко лица, съ които често се
срЪщахъ, заемахж обществени длъжности и притежа-
вахж открито и безкористно сърдце. Азъ нищо не
знаехъ за нравствения равнежъ, който господаруваше
въ Англия въ така нареченото общество; почти пъ-
ленъ неввжа бЪХъ относително всичко,което тамъ
обикновено се изповгБдваше не само на думи, но съ
най-дълбоко убЪждение и мнЪние, че човЪкътъ е длъ-
женъ да си постави правилото, да ее стреми, като да
слЪдва естествената си наклонность, къмъ низки и
и дребни нрЪдмети. Азъ и не полозирахъ за сжще-
етвуваньето на тоя недостатъкъ отъ възвишени чув-
ства, който се изтъква въ подигравателното “осжж-
данье, съ каквото се срЪща всЪки пжтьгтЪхното по-
явяванье, а тъй сжщо и това, че всичкитъ секти, съ
изключение само на най-суровитв, въздържатъ се от-
крито да изповЪдватъ нЪкой възвишенъ принципъ на
дЪйстнията си, освЪнъ нЪколко опрЪдЪлени прЪдвари-
телно случаи, когато тая заява съставя необХ0димата
часть отъ обикновенитъ Формалности. По-това врЪме
неможахъ да оцЪньк“ разликата между тия условия на
живота и обичаитъ на ФранцузитЪ; макаръ тъй сащо
и да са очевидни недостатъцитъ на послЪднитъ, но
въ всЪки случай тъ сж отъ съвършено другъродъ.
ТЪхнитв чувства, които може по сравнение да се на-
рекжтъ възвишени, оставатъ своя отпечатъкъ върху
всичкитъ човЪшки отношения, както въ книгитъ, така
и въ живота.. Често пжти, наистина, тъ се изпаряватъ
въ високитъ изрази, но се пакъ се запазватъ, благо-
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дарение на постоянната употръба отъ цЪлия народъ,
и се възбуждатъ отъ симпатия, тъй че тъ игранктъ

"

активна роля въ живота на грамадно число хора, и
всичкитъ тъ ги знанктъ и разбиратъ. Азъ неможахъ
тогава да оцЪньк онова общо развитие на ума, което
се явява като резултатъ на постоянното въздЪйствие
на чувствата, и което дохожда по тоя пжть даже
посрЪдъ най-малко образованитъ класове на нЪкои
народи отъ континента до този равнежъ, до който не
се връща въ Англия даже посрЪдъ образованитъ кла-
сове, а ако и да се срЪща, но само у нъкои хора съ
крайно чувствителна съвЪсть, които се стараьктъ
обикновено да напрвгатъ своя умъ, за да разрЪшжтъ
въпроситъ за“ доброто и злото. Азъ не знаехъ, че у
мнозинството англичани чувствата и умственитъ спо-
собноети затова именно оставатъ неразвити или се
развиватъ едностранчиво, защото тъ не се интересу-
ватъ отъ нищо, което не се отнася до тЪхння личенъ
интересъ, съ изключение на нЪкои твърдъ специални
случаи, и не" само не казватъ на другитъ, но честои

„

сами на себе си не си даватъ смЪтка за онова, което
дЪйствително ги интересува; поради това тъ, като
умствени сжщества, прЪкарватъ нЪкакъвъ-си отрица-
теленъ животъ. Всичко това разбрахъ само слъдъ
дълго врЪме, но вече и тогава чувствувахъ, ала безъ да
си давамъ ясна смЪткаТ, голЪмия контрастъ между обик-
новената общителность и добродушннтъ отношения
на Французитъ и начина на живота на англичанитъ,
отъ които всЪки постжпва тъй, като че ли свЪтътъ
(съ нЪкои“ малки изключения, само ако сжществуватъ
тв) се състои. отъ врагове или недоволни. ДЪЙстви-
телно въ Франция лошитъ и добритъ страни на ка-
рактера, както индивидуалнитв, такаи националнитъ,
се изтЪкватъ и изказватъ съвършено много по-рЪзко
въ частнитъ житейски отношения, отколкото въ Ан-
глия. Въ Франция общо и обикновено нЪщо е да се
свидЪтелствуватъ другарски чувства на всичкитъ, и
сжщо това тъ очакватъ отъ всЪкиго, съ изключение
на ония случаи, когато сжществуватъ дЪйствителни
причини за враждуванье. Въ Англиятова може да се
каже само за висшитъ класове и за първитъ редове
на срЪдното съсловие.
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Когато минавахъ прЪзъ Парижъ за тамъ и Обратно,

спрЪхъ се за малко врвме у Сея, прочутиятъ иконо-
мистъ, нриятель и кореспондентъ на баща ми, съ ко-
гото той се сближи въ врЪме на дохожюньето си въ
Англия, една или двв години слвдъ сключваньето на
мира. Той принадлежешс къмъ послЪдното поколвние
на хората, които бвхж родени отъ Французката ре-
волуция; той бвше прЪкрасенъ тицъ на истински
республиканецъ; не желаеше да прЪклони главата си
на Бонапарта, въпртзки всевъзможнитъ примамки на
послйдния, бвше честенъ, благорОДенъ, просвЪтенъ
човЪкъ и врвнарваше спокоенъ, трудолюбивъживотъ,
за благополучието на който спомогнахж горещитт.
изяви на печетъ и уважение отъ страна на частнитъ
лица и на обществото. Сей се познаваше съ мнозин-
ството водители на либералната партия и (когато жи-
ввехъ у него азъ имахъ случай да виднк нвколко бн-
лЪжити личности, между които съ удоволствие си
спомнювамъ за Оенъ-Симона, който по това врЪме
още не бтвше основатель на новата Философска школа
и религия, а бвше спечелилъ репутацията само като
уменъ оригинала. Отъ това общество, въ срЪдата на
което живЪехъ, азъ изнесохъ твърдо . и горещо съ-
чувствие къмъ либералитъ на континента и отпослъ
постоянно и внимателно слЪдЪхъ твхнитъ двйствия
сжщо тъй, както слЪдЪхъ и английската политика.
Това рвдко се срвщаше между англичанитъ въ тая
епоха и има благодЪтелно влияние върху моето раз-
витие въ това отношение, че ме избави отъ едно за-
блуждение, което царуваше постоянно въ-Англия и
отъ което не можа да се отърве и баща.. ми, който
стоеше обикновено по-горъ отъ всичкитв прЪдразсж-
дъци. То се състои именно въ туй, че англичанитв
обсжждатъ свЪтовнитъ въпроси, като се държжтъ из-
ключително откъмъ своята национална гледна точка..
СлЪдъ като првкарахъ нЪколко недйли въ Кайенъ при
единъ отъ старитъ бащини приятели, прЪзъ мвсецъ
юли 1821. година азъ съ върнжкъ въ Англия, двто
моето възпитание се продължаваше по извЪстния редъ. 



ГЛАВАпь -

Краятъ на моето възпитание подъ раковод-
ството на баща ми и началото на самообразо-

“

вани-ето ми.

СлЪдъ пмтуваньето ми въ ФранЦия, около една
или двъ юдини продължавахъ прЪдишнитъ ми заня-
тия, като прибавихъ Къмъ твхъ нЪколко нови. Когато
пристигнжхъ вече въ Англия, баща ми токо-що бЪШе

довършилъ своитъ (( Основания на политическата
икономиюхи ме принуди по неговите ракописи, както
правЪше Бентамъ въ всичкитъ си съчинения, да съ-
ставът. върху празднитв полета на хартията така на-
реченитъ зошшайгез шагфпапх, т. е. конспектъ на всЪки
параграфъ, "който да позволява на автора по-лесно да
е,кди за реда на мислитъ и за вървежа на излаганьето.
СлЪдъ малко врЪме баща ми ми даде книгата на Кон-
диляка ( наш две зтзайопз» и неговия (Сошо с?

Ешаез», който съдържаше въ себе си логика и мета-
Физика. Първото отъ тия двъд съчинения, безъ дасе
гледа на външната прилика между системата на Кон-
диляка и негбВитъ идеи, той ме застави да прочета,
та да може да ме прЪдпази за напрвдъ и да ми
връздстави единъ примЪръ. Непомньк добръ, прЪзъ
тая или прваъ слЪднята зима прочетохъ ((Историята
на, французката револуция». Азъ узнахъ отъ нея, и при
туй не безъз удивление, че демократическитъ принци-
пи, -които, струва ми се, иматъ въ Европа поддържката
само на незначителното малцинство и нЪматъ никаква
бжднина, прЪди тридесетъ г0дини сж ималипртюбла-
даваше направление въ Франция и са. станали тамъ
религия на 4нацията. По това може да се вади, че

азъ имахъ само твърдъ сматна прЪдстава за тоя ве-
ликъ прЪвратъ. Азъ знаехъ само, че Французитъ са
съборили неограничената монархия на Людовика ХП”.

,
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и Людовика ХГ, прЪдали са на смърть краля и кра-
лицата., гилйотинирали са. маса хора и най-на края сак
се подчинили на деспотическата власть на Бонапарта.
Отъ тоя моментъ, и твърдъ естествено, французката
револуция станяк любимъ прЪдметъ на моитъ мисли,
тя прИДаваше украсата на всичкитъ ми юношески
блЪнове. Азъ не виждахъ причинитъ, защо тия неот-
давнашни произшествияда немогжтъ да се възобно-
внктъ, и крайната слава, за която азъ мечтаехъ, бЪШе
да се появьв, щастливо или не, въ качество на жи-
рондистъ въ Английския Вонвентъ.

ПрЪзъ зимата на 1821. -1822. гОдина Джонъ
Остенъ, съ когото баща ми бтвше се запозналъ прЪзъ
врЪмето на моето пхтуванье въ Франция, поиска да
мине съ мене Римското право. Баща ми, въпрЪки
ужаса, който му внушаваше варварскиятъ хаосъ на
английското законодателство, рЪши да избере за мене
схдебната кариера, защото въ нея той намираше най-
малко неудовлетворителни страни, отколкото въ дру- .

гитъ прОФесии. Остенъ отблизо усвои всичко онова,
което бЪШе най-добро въ доктринитъ на Бентама,
като прибави къмъ него и много идеи, почерпнжти
отъ другитъ източници или отъ собствения неговъ
запасъ отъ знания; занятията ми съ него бвхх не
само прЪвъзходно въвожданье въ изучваньето на пра-
вото, но и важенъ отдЪлъ отъ моето общо възпита-
ние. Азъ прочетохъ заедно съ Остена Хайнециевата
книга ((За институцштпй», неговитв (Римски старата»
и часть отъ книгата на Пандектитв; къмъ всичко
това ние прибавихме още и голЪма часть отъ Бляк-
стона. ПрЪди да пристапимъ къмъ това изучВанье,
баща ми ми прЪпоржча като най-необходимо помагало
книгата (Фе Ттъйд аЗв Ебугзшшоп» на Д1омона отъ
Женева, съчинение, което излага главнитъ докрини
на Бентама. Прочитаньето на тая книга състави епо-
ха въ моя животъ и прЪдизвика цЪлъ кризисъ въ раз-
витието на моя умъ.

До тогава моето възпитание бЪШе въ извЪстна
смисъль курсъ на бентамизма; мене винаги учехл. да
прилагамъ критериума на Бентама: ((понятието на най-
голЪмото благо»; също тъй и азъ знаехъ добрв от-
влЪченото обскжданье на тия идеи, написано отъ ба-
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ща ми въ форма на диалози по примЪра на Платоно-
витъ диалози; при всичко туй отъ първитъ страници
на Бентама тия доктрини ме поразихк съ силата на
своята новость. Най-голЪмо впечатлЪние ми произведе
оная глава, въ която Бентамъ разглежда различнитъ
начини на анализа на нравственитъ и “юридическитъ
въпроси, които произтичатъ отъ такива изрази, като
((законитъ на прир0дата», ((истинскиятъ разумъ»,
((правственото чувство», ((естествената справедли-
вость» и т. н.; той доказва, че тия начини не са
нищо друго, освтзнъ скритъ догматизъмъ, който прЪд-
писва своитъ минния на другия въ видъ на изрече-
ния и формули, които не даватъникакво разумно на-
чало на тия понятия, а направо ги замЪняватъ. Мене
никога по-прЪди не поразяваше тая мисъль, до. дЪто
принципътъ на Бентама не тури край на всичката
тази мораль. Азъ разбрахъ, че прЪдищнитъ филосоаъи
моралисти бъка свалени отъ пиедестала и че се за-
хващаше нова ера въ човЪшката мисъль. Това впечат-
лсБние още по-вече се усили отъ туй, че Бентамъ при-
лагаше въ научна Форма принципа на щастието къмъ
нравствената страна на дЪйствията, като анализира-
ше тЪХнитъ различни видове и разнорЪчивитъ послЪ-
дици, които произтичатъ отъ тЪхъ.

„Но много по-вече отъ всичко останало ме пора-
зи класИФикацията на прЪстгкпленията, която е изло-
жена въ редакцията на Дюмона много по-ясно, ствг-
ннто и увлЪкателно, отколкото въ оригиналното съчи-
нение на Бентама, отъ дЪто е тя заета. Логиката и
диалектиката на Платона, които играеха: толкова важ-
на роля въ моето умствено развитие, пробудихак въ
мене силно влЪчение, да съставни една точна класИФи-
кация. Тая ми наклонность бсЪше усилена и развита
съ изучваньето на ботаниката, съ която се занима-
вахъ много пламенно възъ основа на принципитъ на
естествения методъ и пртБзъ врЪмето на живбБеньето
ми въ Франция, макаръ и да ми служеше това само
за развлвчение. Когато видЪхъ, че Бентамъ въвожда
научната класификация въ законодателството, прила-
га я къмъ най-важния и най-сложния въпросъ за на-
казванитъ дЪйствия, като се ръководи отъ етическия
принципъ за щастливитъ или злощастнитъ послЪдици
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и дохожда до най-дребнитъ въпроси, азъ почувству- ,

вахъ себе си повдигнжтъ на една височина, отъ дЪто
можахъ да Фърльк погледъ върху безпрЪдЪлната область
на мисъльта и да видьк, какъ се разпространяватъ,
като клонове на едно и също дърво, по-нататъкъ и
по-нататъкъ Многото ФилосОФски послЪдици отъ гра-
мадна важность. Споредъ както се повдигахъ въ това
изучванье, азъ забЪлЪзвахъ, какъ къмъ ясното изла-
ганье на идеитъ се присъединява най-обилната пер-
спектива на практическитъ подобрЪния въ човЪшкитъ
работи. Общитъ идеи на Бентама за уредбата на за-
конодателната система не бЪХж за мене съвършено-
нови; азъ четЪхъ съвнимание бЪЛЪзкития очеркъ на
тия мисли въ статията на баща ми за юриспруден-
цията; при всичко туй, прЪгледахъ тая книга съ
малка полза за мене и почти безъ никакъвъ интересъ,
навЪрно по причина на нейната произволна и обща
Форма, а може-би сащо и за това, че баща ми се за-
нимаваше по-вече съ външностьта, отколкото съ вж-
трЪшното съдържание на Сотис ]итз, по-скоро съ
логиката, отколкото съ етиката на законодателството.
Бентамъ обръща особено внимание на ония законода-
телства, само Формалната часть на които съставя юрис-
пруденцията; у него слъздъ всвка страница се раз-
гръщаше прЪдъ мене по-свЪтълъ и по-обширенъ хо-
ризонтъ, дЪто азъ виждахъ цЪльта, къмъ която тръба
да се стремьктъ мнЪнията и учрежденията на хората,
а тъй сжщо и начина да се доведжтъ до тая цЪль и
разстоянието, което ги отдЪля отъ нея въ дадено врв-
ме. Щомъ свършихъ послЪдния томъ отъ ((Ттйс ае
Ъеугзгаггоп» азъ станжхъ съвършено другъ. При/ю
ципъта на полвзностьтсъ, разбранъ тъй, както го раз-
бираше Бентамъ, и приложенъ по тия сжщи обясне-
ния, които той излага въ тритъ томове на своето
съчинение, зае съотвЪтното мЪсто въ моя умъ, станж
крайжгъленъ камъкъ, който съедини въ едно цЪло
всичкитъ отдЪлни елементи, отъ които се състоехж
до тогава моитъ откжслечни знания и вЪрвания, и
придаде единство на прЪдставитъ ми. Отъ тогава азъ
имахъ мнЪния, втарвания, доктрина, ФИЛОСОФИЯ, рели-
гия въ най-добрата смисъль на тая дума, разяснение-
то и разпространението на която можеше да стане
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главната задавка на моя животъ. Првдъ мене се за-
почваше грандиозното заражданье на ония промЪни,
които могжтъ да станжтъ въ човЪшкитъ свойства съ
помощьта на тая доктрина. ((Де Тийз ([в Ъдуйзгайоп»
прЪдставя пълна картина съ интересъ, който изцЪло
”те обхваща, картина на всичко това, на което се
обръща животътъ на човЪка, ако се приложжтъ къмъ
него законитъ, прЪдлагани въ това съчинение. ПрЪд-
видЪнитъ дЪЙствия за практическитъ подобрсБния бЪ-
хак разяснени въ него съ добръ прЪсмЪтнжта умЪре-
ность; много идеи бЪХж въ него съвършено ОТФърле-
ни, като смжтни мечти отъ ентусиазъмъ, които ще се
покажжтъ нвкога пакъ до толкова естествени за хора-
та, че ония отъ тЪхъ, които ги смЪтатъ за химера,
на реда си могжтъ да станжтъ жертва на нЪкой не-
справедливъ прЪкоръ. Но въ тогавашното мое ум-
ствено положение това видимо прЪвъзходство на Бен-
тамовитъ учения надъ продуктитъ на илузиитъ още
се усили отъ дйзйствието, което ми произведе моган-
ществото на неговия умъ; освЪнъ това, перспективата
на ПОДобрЪНията, която се откриваше прЪдъ очитъ
ми, бЪШе достатъчно обширна и блЪстеща, за да може-
ше да придаде опрЪдЪлена Форма на моитъ стремежи.

Подиръ ((:/"тие (Зе Баугзгайоп» азъ прочетохъ
постепенно другитъ, излЪзли до това врЪме най-важни
трудове на Бентама, както напечатанитъ отъ самия
него, така и въ изданията на Дюмона. Това бЪШе
моето второстепенно занятие; подъ ржковоцството
на "баща ми азъ пристжпихъ къмъ изучваньето на
най-висшата область отъ аналитическата психология.
По това врЪме прочетохъ ((Опитатъ» на Лока и съ-
ставихъ единъ отчетъ, който съдържаше пъленъ кон-
спектъ на всЪка глава съ свои бЪЛЪжки. Баща ми ги
прЪглеждаше, или по-добрв азъ му ги прочитахъ и
заедно ние ги обсжжтхме основателно. По сжщия този
редъ прочетохъ (Ттш де ГЕзртй» отъ Хелвециявече
по своя собствена инициатива. ПровЪрката на тия
конспекти подъ наблюдаваньето на баща ми ми по-
служи твърдъ много; тая работа ме принуждаваше
доста да се размислювамъ върху психологическитъ
доктрини и точно да ги опрЪдЪлямъ, както тия, които
азъ самичъкъ смЪтахъ за истински, така и ония, на
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които гледахъ, като на мнвния на другитъ. ОлЪдъ
Хелвеция баща ми ме принуди да прочета една кни-
га, която, споредъ неговото мнЪние, прЪдставяше
образцово съчинение по ФилосОФиятана ума., (Наблю-
дения вързсу човека» отъ Хартлея. Макаръ тая книга
и да не произведе, както ((Ттйе аЗе летящите», новъ.
пртЪвратъ въ моя умственъ животъ, но тя имаше върху
мене почти сащото такъво влияние относително своето
собствено съдържание. Обяснението, съвършено не-
пълно на нЪкои мЪста, което Хартлей се мачи да
даде на най-сложнитъ умствени появи, при помощта
на закона на асоциацията., изеднажъ ми се показа
като вЪренъ анализъ и ми даде да разбера съ рЪ-
зъкъ контрастъ неудовлетворителностьтана чисто сло-
веснитъ обобщения (генерализации) на Кондиляка и
даже поучителнитъ залЪгания и чувства на Лока, да
дойде пипешкомъ до цЪльта на психологическитвобяс-
нения. Въ това врЪме баща ми захвана да пише-
своя ((Анализъ на ума», въ който много по-дълбоко е
приложенъ методътъ на Хартлея. Той можеше да се
съсрЪдоточава при съставяньето на тоя трудъ само
въ съвършено свободното си врЪме, което му доста-
вяла всЪкигодишнитъ отпуски по единъ или единъ и
половина мЪсецъ. Той почна тоя трудъ прЪзъ лЪтото
на 1822. година въ врЪме на отпуска си, въ Дор-
кингъ, дЪто обикновено прЪкарваше всЪка г0дина по
около шесть мтБсеци (съ изключение на двъ години),.
като захвана отъ това врвме, та до края на жи-
вота си и при туй до толкова, до колкото това му
позволявала служебнитъ музадължения. Надъ ((Ана-
лиза» той работи нЪколко отпуски наредъ до 1829.
г0дина, когато тоя трудъ бъ излЪзълъ на свЪтъ. На
мене той даваше да чета ракописа на откаслеци
споредъ туй, както работата вървсБше напрЪдъ. Отъ
другитъ главни английски ФилосОФи казъ четЪхъ, по
собствено желание, особено Берклея, опититъ на Юма,
Рида, Духалда Стюарта и съчинението на Брауна,
озаглавено (Причината, за послвдицатаь»; съ лекциитъ
на послвдния ученъ се запознахъ само слЪдъ двъ или
три години, а прЪзъ тая епоха тв не бЪХа извЪстни
и на самия ми баща.

Измежду. другитъ книги, които прочетохъ въ
(
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продължение на тая година и които твърдъ много
спомогнахк за моето развитие, азъ съмъ длъженъ да
посоча едно съчинение, написано по нйзколко рако-
писи на Бентама и издадено подъ псевдонима Филипъ
Бошанъ; то отзше озаглавено: ((Влиянието на нату-
реалната, религия върту щастието на човйчеството».
То бъзше обскзкданье не на истината, а на полезностьта
на религиознитъ вЪрвания въ най-обща смисъль. Рж-
кописътъ бЪше поввренъ на баща ми; той ми го даде
да го чета, и азъ оставикъ по празднитъ полета раз-
бора на тия вЪрнания, е,кщо както правЪхъ, когато
четЪхъ ((Основанията на ПолитическатаИкономия». Съ
изключение на (( Ттйе ае видният» тя бЪШе една отъ
ония книги, които съ любознателния дукъ на своя ана.-
лизъ произведохк най-силно двйствие върху мене. Ко-
гато я прочитвахъ отново, не прЪди много врЪме, слЪдъ
като (ак се изминали отъ тогава толкова много го-
дини, азъ съгледахъ въ нея нЪкои недостатъци, а
сащо тъй и недостатъци въ начина на Бентамовитъ
мисли; тамъ срЪщнжкъ, споредъ моето лично убйзжде-
ние, много слаби доказателства, недостатъци, които
впрочемъ съ изл“ишъци се възнаграждавакж отъ прв-
възкоднитъ аргументи и отъ грамадното количество
материалъ, отъ който може да се възползува човсВкъ,
ако поиска да състави по тоя въпросъ новъ по-Фило-
сОФски трудъ.

Азъ мисльк, че пръброихъ всичкитъ книги, които
си произвели само голЪмо дЪйствие на първото ми
умствено развитие. Отъ това врЪме захванахъ да
усъвършенствувамъ своя умъ по-вече съ помощьта”
на писменитъ занятия, отколкото съ прочитъ. ПрЪзъ
лътото на 1822. година азъ написакъ първия си опитъ.
Твърдъ малко се е запазило въ паметьта ми за него;
помннк само, че тъ така нападки върху онова, което
смЪтахъ за аристократическипрЪдразсждъкъ, аименно,
че богатиятъ стои по-високо отъ бСВдния, или попъ
се признава за такъвъ. Азъ разглеждахъ въпроса,
безъ да си позволявамъ никакви надути изрази, които
се прЪдизвикваш отъ самата тема на съчинението
ми, и можеха лесно да повлЪкктъ слЪдъ себе си всЪки
младъ писатель. Тръба да признава, че въ това отно-
шение азъ бЪХъ и дълго врЪме оставахъ малко спо-
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собенъ. Ползувакъ се само съ сухитъ доказателства,
а другитъ и не искахъ да знаьк.

При всичко това, твърдъ лесно изпитвахъ върху
си влиянието на нЪкое поетическо или ораторско про-
изведение, само ако то се обръщаше къмъ чувствата
и се облЪгаше на разумни основания. Баща ми нищо
не знаеше за тоя опитъ, до дЪто не го довършихъ;
той остава; доволенъ и даже се е зарадвалъ, както
се научихъ отъ другиттз; но може-би отъ желание да
спомогне, колкото се можеше, за развитието на дру-
гитъ страни на моя умъ, напримЪръ, чисто логичес-
ката, той ми прЪдложи да съчиньк първото си упраж-
нение по ораторското изкуство. Като послтщвахъ този
съвЪтъ и се възползувахъ отъ близкото ми запознан-
ство съ политическата история и съ идеитъ на Гър-
ция, а тъй сащо и съ атинскитъ оратори, азъ напи-
сахъ двъ рЪчи, едната обвинителна, а другата защи-
тителна за Перикла по поводъ на процеса, който е
билъ възбуденъ противъ него, поради отказа му да
излЪзе срЪщу лакедемонянитъ, когато послЪднитъ са:
навлЪзли въ Атика. Подиръ тоя трудъ азъ продъл-жавахъ да. пиша статии за такива прЪдмети, които
често надминавакк моитъ способности, но затова пъкъ
извлЪкохъ голЪма полза, както отъ това упражнение,
така и отъ разговоритъ, които ставаха: по дадения
въпросъ между мене и баща ми. 4

Въ това врЪме захванжкъ тъй сащо да взимамъ
участие въ бесЪдитъ по общитв въпроси съ всичкитъ
учени хора, съ които се случваше да имамъ нЪкое
стълкновение, а подобнитъ случаи ставаха естествено
по-вече многобройни. Двамата приятели на баща ми,
Гротъ и Остенъ, сж. хората, отъ които най-много
съмъ заемалъ полезни свЪдЪния и къмъ които чув-
ствувахъ най-голЪма привързанОсть. Тъ бЪХак се за-
познали съ баща ми не прЪди много врЪме, но това
тЪхно запознаванье твърдъ бърже се обърна-. на тЪсно
другарство. Гротъ биде првдставенъ на баща ми отъ
Рикардо, до колкото помньк, въ 1819. година (той
бтвше тогава на двадесеть и петь години), и съ голЪмо
усърдие търстзше другаруваньето и бесЪдитъ на бащами. Той притежавате прЪвъзходно образование, а
между това въ сравнение съ баща ми бЪШе новакъ
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въ великитъ въпроси, които се обскждахк отъ човЪ-
чеството; но той не закъснъ да усвои всичкитъ добри
идеи на баща ми относително политиката и стана
извЪстенъ въ 1820. г0дина, когато издаде брошурата
си въ защита на радикалната реформа и въ отговоръ
на знаменитата статия отъ сяра Джемса Мякинтоша,
помЪстена въ “Единбургския ПрЪгледъ». Бащата на
Грота бЪШе банкеринъ и, струва ми се, по дълбокото си
убЪждение отъ партията на торитъ, а майка му бЪШе
упорита евангелическа сектантка; ала за развитието
на своитъ либерални мнЪния, той ни най-малко не
бтвше задълженъ на влиянието на сЪмейството. Въ от-
личие отъ мнозинството хора, които иматъ всЪкога въ
переспективата си богатото наслЪдство, той, макаръ
и да се занимаваше съ банкови работи, но посвеща-
ваше голЪма часть отъ своето врЪме за изучваньето
на ФИЛОСОФИЯТЗ; а близкото запознанство съ баща ми
въ твърдъ голЪма степень спомогна. за умственото
му развитие. Азъ често го посЪщавахъ, и нашитв
бесЪди за политиката, нравственостьтаи филосОФията
ми доставяла освЪнъ драгоцЪннитъ възпитателни свЪ-
дЪния, още и насладата и ползата отъ пълното раз-
мвняванье на мислитъ ми съ тоя човЪкъ, който се
отличаваше съ интелектуални и морални достойнства,
които отпослъ се изтъкнаха въ неговия животъ и
съчинения.

Остенъ, най-голЪмиятъ синъ на единъ ВОДеничарь
въ Суфолкъ, бвше четири или петь години по-старъ
отъ Грота. Баща му 615 спечелнлъ голЪмо богатство,
понеже доставялъ на войскитъ хлъбъ въ врЪме на
войната и по всЪка вЪроятность е билъ бЪЛЪЖнтъ
човЪкъ, ако се е,кди по синоветв му, които всички
така извънредно способни и крайно възпитани хора.
Този, за когото става дума тука, и който се прослави
съ своитъ съчинения по юриспруденцията, прЪкара
нЪколко врЪме въ военна служба, и служеше въ Си-
цилия подъ началството на лорда Уйляма Бентинка.
Слвдъ сключваньето на мира той си подаде оставката
и се завзе съ изучваньето на юриспруденцията, за
да получи званието адвокатъ, което той сполучи не
прЪди много врЪме до запознаваньето си съ баща ми.
Той не бвше, като Грота, ученикъ на баща ми, но
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съ помощъта на книгитв и размишленията напрйзднж
до толкова, че бЪШе на съвършено една-кви съ него
мнЪния отнбсително много въпроси, като измЪнявашс
отчасти тия мнйзния и налагаше на тЪхъ отпечатъка
на своята собствена индивидуалность. Той имаше мо-
гякщъ умъ, който съ силенъ блЪсъкъ се проявяваше
въ разговора съ богатство и енергия на изразитъ,
съ които въ пламенното си краснорЪчие той защища-
ваше тази или онази идея, която се докосваше до
нЪкои общи въпроси; сащо така той имаше не само
твърда, но обмислена и спокойна воля. Въ него се
забЪлЪзваше извЪстна горчевина, която произлизаше
отчасти отъ неговия темпераментъ, а отчасти отъ об-
щия характеръ на неговитъ чувства и размишления.
Недоволството отъ живота и свЪта, което се усЪща
въ голЪма или малка степень, при сегашното състоя-
ние на обществото, отъ всЪки проницателенъ и на-
пълно съзнателенъ умъ, придаваше на Остена из-
вЪстна отсЪнка на меланхолия, съвсЪмъ свойствена
на ония хора, нравствената чувствителность на които
надвива надъ стремежитъ къмъ каква да е дЪйность.
Па и дЪЙствително тръба да се каже, че силата на
(волята му, която толкова много се чувствуваше въ
неговото обръщанье, почти цЪлата и съвършено въ
това и се изхарчваше. Като се отличаваше съ голЪма
ревность къмъ подобрЪнието на човЪшкото благосъ-
стояние, съ дълбоко съзнаванье на своя дългъ, а така
също и съ такива познания, за мЪрка на които може
да послужвтъ оставенитъ отъ него съчинения, той
неможа да успЪе да довърши нито единъ свой го-
лЪмъ трудъ. Той си създаваше извънредно високъ
идеалъ за всичко, което тръбаше да извърши и вот)-
кога нрЪувеличаваше недостатъцитт.на своята работа.
Удовлетворяваше се съ толкова малъкъ запасъ свЪ-
дЪния, които бЪХн съвършено достатъчни за дадения
прЪдметъ и за цЪлъта, прЪслЪдвана отъ него, че не
само разваляше по-голЪмата часть отъ своя трудъ,
отъ гледна точка на практическата полза, съ прЪра-
ботванъето на мислитъ и изразитъ, но и харчеше
толкова много време и усилия. за изучваньето и по-
връхностннтъ имъ обмислювания, че щомъ настжптзше
врЪмето, когато той тръбаше да довърши вече за-
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давката си, разболЪваше се, безъда от. направилъ
даже половината отъ онова, което се очакваше да
направи. Поради тази умствена слабость, примЪри
отъ която много пжти съмъ срЪщалъ измежду обра-
зованитв и даровититъ хора, и благодарение на това,
че тука сж се присъединявали и нъкои болестни при-
падъци, които макаръ и да не бЪХж толкова опасни
за живота му, но много му прЪчехж да работи, той
създаде твърдъ малко въ сравнение съ това, на което
.бЪШе способенъ. Ала при всичко туй, онова, което
направи, има висока цЪна даже въ очитъ на най-
компетентнитъ сждии. Подобно на Колриджа, той може
да приведе въ своя полза това обстоятелство, че не-
говитъ бесЪди се явявахж за много хора като. източ-
никъ, отъ дЪто тъ можехж да почерпнжтъ не само
образование, но и общо повдиганье на“тЪхния харак-
теръ. За мене неговото влияние бЪШе извънредно
благодЪтелно: то бЪШе нравствено въ най-високото
значение на тая дума. Той изказваше къмъ мене ис-
Крено и радушно внимание, което далече надминаваше
онова, което би могълъ да очаква единъ момъкъ отъ
единъ човЪкъ на тия години, въ такъво положение и
съ такъвъ, нагледъ суровъ, характеръ. Въ разгово-
ритъ и обръщаниЯта си той проявяваше такъво благо-
родство, каквото азъ не бЪХъ забЪлЪЗалъ нито въ
едного отъ ония хора, които ме посЪшавахж прЪзъ
тая епоха, макаръ и да притежавахж послЪднитъ сжщо
такива достойнства. Познанството ми съ него бЪШе
за мене особено изгодно въ това отношение, че той
по ума си съвършено се отличаваше отъ другите?.
хора, съ които азъ се срЪщахъ, и че той рЪшително
възставаше противъ прЪдразсждъцитъи ограниченитъ
мисли, които почти всЪкога може да срЪщне човЪкъ
у всЪки младъ момъкъ, който е възпитанъ въ духа на
тЪсната Философия или подъ влиянието на извЪстна
социална срЪда.

По-младиятъ му братъ, Чарлзъ Остенъ, когото
азъ често срЪшахъ по това врЪме и около една или
двъ години по-послъ, произвождаше ми сжщо така
голЪмо впечатлЪние, но отъ съвсЪмъ другъ родъ. По-
неже бЪШе нЪколко години по-старъ отъ мене, той
токо-що бЪШе свършилъ университета, дЪто се пол-
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зуваще съ извЪстность за своя умъ и заслужи репу-
тация на бЪЛЪЖитъ ораторъ и остроуменъ събесъд-
никъ. ВпечатлЪнието, което произвождаше на друга-
ритъ си въ Кембриджъ, заслужва да биде прЪдадено
като исторически фактъ. Нему отчасти принадлежи сла-
вата за това, че събуди наклонностьта къмъ либера-
лизма изобщо и частно къмъ онзи либерализъмъ, който
се проповЪдваше съ идеитъ на Бентама, а така ежщо
и къмъ политическата икономия, наклонностьта къмъ.
която се изтъкна въ най-енергичнитъ момци отъ гор-
нитъ класове, слЪдъ 1830. година. Птоп авоагту восгебу,
което стоеше въ тая епоха на върха на своята слава,
прЪдставяше една арена, на която хората, които имаха.
мнЪния и се смЪтахя. тогава за крайни въ Филосо-
Фията и политиката, се състезавахж съ своитъ про-
тивници прЪдъ събранието на отбраната младежь на
Кембриджъ. Макаръ измежду тЪхъ да имаше нЪколко
лица, които станаха-*. отпослъ цо-вече или по-малко
извЪстни, а отъ тЪхъ най-бЪлЪжитиятъ бнше Маколей,
и заслужихж своя първъ ораторски вЪнецъ, ала чо-
всВкътъ, умътъ на когото безспорно се въздигаше надъ
тия борци, бЪше Чарлзъ Остенъ. СлЪдъ като напусна.
университета, той продължаваше, благодарение на
своето краснорЪчие илично прЪвъзходство, да. играе
роля на [вайег посрЪдъ младитъ момци, прЪдишнитЪ
негови другари въ Кембрищкъ; къмъ тЪхъ той при-
числи и мене. ЧрЪзъ него азъ се запознахъ съ Мако-
лея, Хайда, Чарлза Уйлерса, Трута (сега лорлъ Бел-
перъ), Ромиля и съ много други момци, които завзехя.
отпослъ видни мЪста въ литературата или въ поли-
тиката. Въ тЪхнитъ събрания азъ чухъ обсъжданията
на много въпроси, които до извЪстна степень бЪХх.
нови за мене. Влиянието, което имаше върху мене
Чарлзъ Остенъ, сжществено се отлчаваше отъ влия-
нието на хората, които споменмхъ по-прЪди; тамъ
се явяваше отношението на единъ човЪкъ къмъ едно
момче, а тука на по-възрастенъ другарь къмъ по-
младъ отъ него. -Благодарение нему, азъ за първъпмть почувствувахъ себе си вече не като ученикъ
првдъ учитель, а като човЪкъ посрЪдъ равни съ него
хора. Той бвше първиятъ талантливъ човЪкъ, съ ко-
гото азъ се събирахъ на равна нога, макаръ и да.
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стоехъ много по-долу въ умствено отношение. Той
всЪкога произвождаше силно впечатление на ония, съ
които се случваше да има нвкакво стълкновение, даже
и тогава, когато тЪхнитъ убЪждения бЪХш съвършено
противоположни на неговитъ. ВпечатлЪнието, което
произвождаше той на хората, бтвше впечатлЪние на
неговата безгранична сила на характера; въ съеди-
нение съ дарбитъ, които се поддържаха. тъй сащо
отъ енергията на волята му, то го правЪше нагледъ
способенъ да госполарува надъ хората. Ония, които
го познаваха, били тъ негови приятели или не, съ
увЪреность прЪдсказвахж, че той ще играе първо-
степенна роля въ обществения животъ. РЪДко се врв-
щатъ такива хора, които да произвождатъ такъво
грамадно и непосрЪдствено дЪйствие съ силата на
словото, безъ да се посветьктъизцЪлона това изкуство,
а той правЪше това безъ всЪко усилие. Той обичаше
да поразява и да докарва събесЪдника си до изумя-
ванье. Той знаеше, че рЪшителностьта е главниятъ
Факторъ на ефекта и излагаше своитъ убЪждения съ
всичката твърдость, на която бЪ1пе способенъ, и ни-
кога не бЪШе по-вечеудоволенъ, отколкото тогава, ко-
гатосполучеше да зашемеди нЪкого съ своето смЪло
мнЪнпе. Катосе различаваше съвършено отъ брата
си, който възставаше противъ тЪснитъ тълкувания и
прилагания на принципитъ, признавани и отъ двамата,
Чарлзъ Остенъ прЪдставяше доктринитъ на. Вентама
въ най-широки размЪри, до колкото му бъШе въз-
можно. като прЪувелпчаваше въ тия идеи всичко
онова, което нощните къмъ послЪдицитъ, що възмуща-
вахж. прЪдвзетитЪ чувства на хората. Отъ всичкитъ
прЪпирни, въ които встжпваше пламенно и рЪзко и
заедно съ това и съ увлЪкателногть и енергия, той
всЪкога излизаше побЪдитель или раздвляше почес-
титъ съ противника. Азъ съмъ убЪденъ, че мнЪнието,
което господствуваше относително доктринитъ и мис-
литв, извЪстни подъ името учение на бентамиститв
или утилитариститъ, волЪше своето начало отъ пара-
докситъ, измислени отъ Чарлза Остена. Тръба да се
каже сашо тъй, че неговиятъ примЪръ олтадвахж
даш! раззгдиз асо/тв мнозина млади прозелити; утрир-
ваньето на всичко, което би могло да се смЪта за
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оскърбително въ доктринитъ и правилата на бента-
мизма, въ пр0дължение на нЪколко врЪме, бтппс дс-
виза на малкото събрание отъ младежи. На всички
ония, които стоехж по-горъ отъ посрЪдственостьта,
въ това число и на мене, станж противно това дЪтин-
ство, на други пъкъ дотЪгнж вече да вървьктъ се

претивъ и тв отеднажъ отфърлихж всичко добро или
лошо въ еретическитъ мнЪния, които тъ за нЪколко
врЪме изповЪдвахж.

ПрЪзъ зимата на.1822.-182З. ГОДина азъ съста-
вихъ плана на единъмалъкъ кржжокъ, който тръбаше
да се състои отъ млади момци, които бЪХж съгласни
помежду си въ основнитъ принципи, приемахж полез-
ностьта на критериума на етиката и политиката и
признавахж извЪстни основни положения, извадени
отъ сжщата ФИЛОСОФИЯ, която признавакъ азъ за пра-
вилна. Ние бЪХме длъжни да се събираме еднажъ на
двйзтъ недЪли, да четемъ нЪкои съчинения и да об-
сжждаме въпроситъ, които срЪщахме, съобразно съ
принципитъ, на които се придържакме всички. Не си
струваше труда даже да се говори за тоя кржжокъ,
съставенъ по моя планъ, ако не се срвщаше тука едно
обстоятелство, а именно: азъ нарекохъ нашия крж-
жокъ „Дружество на, Утилитариститб“. За първъ
пжть тука биде употръбенъ този изразъ и, безъ да
се вниква въ този низъкъ проиЗХОДъ, то си прокара
пжть и получи въ езика право на гражданство. Но
самичъкъ не изнамЪрихъ тази дума, а я срЪщнжхъ въ
една отъ повтзститъ на Холта „Въорийстштз Лвто-
писъ“, "дЪто шотландскиятъ пасторъ въ своята авто-
биография убЪждаваше енориашитв си да не напущатъ
догматитъ на Св. Писание, за да станжтъ утилита-
ристи. Съ дЪтинската си любовь къмъ всЪкакъвъ родъ
гръмки прЪкори и наричат-тия азъ страстно се зало-
вихъ за тая дума и въ пр0дължение на нЪколко го-
дини я задържахъ за себе си, като я давахъ на дру-гитт, въ видъ на девизъ на нЪкоя секта. Случваше се,
да се ползуватъ отъ нея и нЪкои съвсЪмъ чужди хо-
ра, що поддържаха такива минния, които азъ искахъ
да отдйзльк отъ реда на другитъ. Споредъ това, до
колко тия мнЪния се повече и по-вече се разпростра-
нявахж, захванахж да употръбятъ този изразъ и
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нЪкои съвсЪмъ непознати и чужди кора, както и про-
тивницитъ, „и той станж обикновено достояние на.

езика приблизително въ сжщото онова врЪме, когато
първитъ съставители го ОТФърлихж заедно съ всичко
това, което можеше да ги отличава, като сектатори.
Кржжокътъ, който получи това име, се състоеше от-
начало само отъ трима членове; единиятъ отъ тЪхъ,

секретарътъ на Бентама, изходатайствува позволение-
то да. се събираме въ кжщата на послЪдния. Числото
на членоветв никога не надминаваше десеть, и дру-
жеството се разтури въ 1826. юдина, тъй че то сжше-
ствува само три и половина години. Главната полза,
която извлЪкохъ отъ него, се състоеше въ еловесното
ми упражнение, а послъ въ това, че встжпвахъ въ
сношения съ различнитв млади момци, тогава по-малко
развити отъ мене, но съ сжщитъ убвждения. Азъ игра-
ехъ едно врЪме ролята на [вадет и имахъ твърдъ голтг
мо влияние върху тЪхното интелектуално развитие.
Всичкитъ образовани младежи, които срЪщакъ, имита-
нията на които бЪХж несъвмЪстни съ мнЪнията на на-
шето дружество, азъ се стараехъ да ги завербувамъ
въ своя кржжокъ и между твхъ се срЪщатъ такива
лица, съ които навЪрно никога не ЩЪХЪ да се запо-
знаьж, ако да не бвхж взели участие въ тая клика.
Измежду членоветъ на тоя кржжокъ, които станаха
мои близки приятели (ни единъ не бЪШе, така да ка-
.жж, мой ученикъ, а всичкитв бЪХж самостойни въ

сферата на мисленьето), ще посочж сина на прочутия
икономистъ, Уйлямъ Айтонъ Тукъ, младъ момъкъ, кой-
то притежаваше много голЪми умствени и душевни
качества, но прЪдиврвменно биде грабнжтъ отъ смърть-
"та; по-нататъкъ, други най-мили ми бтвхж: приятельтъ
му Уйлямъ Ялисъ, оригиналенъ мислитель въ область-
та на политическата икономия, изввстенъ и сега по
своето апостолско усърдие въ двлото на поцобрЪние-
то общественото образование, Джорджъ Гржгемъ, кой-
то енергично и своеобразно обсжждаше почти всич-
китъ отвлЪчени въпроси; и най-сетят), единъ човЪкъ,
който отъ деня на първото си идванье въ Англия, за
да се лсдготви къмъ адвокатска дЪЙность, въ 1824.
или 1825. година произведе по-голЪмъ шумъ въ свЪта,
отколкото всичкитъ горЪпоменжти лица, а той бЪШе

"Джонъ Артуръ Робукъ.
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Въ м. май 1813. година моята прОФесия и кари-

ера окончателно се опрЪдЪли за слЪднитъ тридесеть
и шесть гоцини съ назначението ми на едно мЪсто
въ Остъ-Индийската компания но ходатайството на
баща ми; азъ бидохъ причисленъ въ бюрото, което
управлявате индийската кореспонденция подъ непо-
срЪдственото му началство. Назначенъ бЪХъ, споредъ

“

обичая, който сжществуваше за това, за най-младши:
името ми фигурираше най-на края въ списъка на чи-
новницитъ, които имаха право, понъ за първо врЪме,
да получаватъ повишение по старшинството си; ала
се подразумЪваше, че отъ самото начало ще бждн
назначенъ да съставямъ проектитъ на депешитъ, и че
съ тази работа азъ ще се подготвямъ, за да бждж
способенъ да замЪстьк единъ день нЪкого отъ ония
хора, които завзимахж висшитъ длъжности въ тази
контора. ДЪйствително, въ продължение на нЪколко
врЪме имахъ нужда отъ поправки отъ страна на не-
посрЪдственитъ ми началници, но твърдъ скоро азъ
съвършено вникнжхъ въ сжщностьта на работата; съ
помощьта на инструкциитъ на баща ми, а така сжщо
и поради собственитъ ми успЪхи, слЪдъ нЪколко го-
дини можахъ да вземи. въ ржцЪтъ си управлениетона индийската кореспонденциявъ единъ отъ главнитъ
отдйзли, а именно по сношенията съ туземнитъ дър-
жави; и наистина азъ изпълнихъ това съ успЪхъ. Та-
кива бЪХж моитъ служебни занятия до този моментъ,
когато бидохъ назначенъ инспекторъ, а това бЪШе двъ
години прЪди отмЪняваньсто на Остъ-Индийската ком-
пания, като политическо учреждение, което обстоя-
телство рЪши и моята отставка. Азъ не знанк другонйзкое занятие, което, като това, би прЪдставяло тол-
кова сгоди за човЪка, който не притежава нЪкакво
независимо положение, но който желае да посвети
часть отъ деня за собственото си умствено развитие.Ония хора, които чувствуватъ себе си способни да
извършжтъ нЪщо въ висшитъ области на литература-та и „ФИЛОСОФИЯТЗ, не могжтъ да намЪрнктъ въ писа-
телството постоянни срЪдства за сжществуванье/ не
само по причина на съмнителностьта на тоя източ-
никъ, особено ако дадениятъ писатель притежава до-
статъчна съвЪсть и рЪшителностъ, за да служи само
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на. своята убвждения, но и затова, че съчинения-
та, които даватъ възможность да се сжществува, не
принадлежжтъ къмъ числото на дълготрайнитв и ни-
кога не биватъ обработени отъ автора така, както
той би могълъ да направи това. Твърдъ много врв-
ме се изисква, за да може да се напише една кни-
га, която е прЪдназначена за образованието на ба-
дещитъ мислители, а когато тя вече б.!кде написана,
то съвършено бавно придобива извЪстность, за да
може авторътъ да се надЪва на нейния успЪкъ за
материалната си поддържка. Оня човЪкъ, който си
изработва съ своето перо сотадствата за живтЪенье,
принуденъ. е да влиза въ сношения съ каквато и да
е книжарска Фирма, или понв да пише за тълпата;
той може да посвещава за своитъ занятия само онова
врвме, което е свободно отъ задължителната работа,
а това врЪме въ дадения случай е много по-малко,
отколкото при конторската служба. ОсвтБнъ това, ра-
ботата въ контората несъмнЪно по-малко обезсилва и
уморява ума. Що се отнася до мене, то азъ въ про-
дълзкение на цвлия си животъ намирахъ въ тая ра-
бота истинска почивка отъ другитъ занятия, на кои-
то се прЪдавакъ въ с.,кщото това врЪме. Моята служ-
ба ми доставяше такъва умствена работа, която ни-
кога не се прЪвръщаше въ дотсЪгливъ трудъ, но за-
едно съ това тя не напрйзгаше до крайна степень кума
ми, който бЪШе привикнклъ да размишлява за отвлтг
чени прЪдмети и да съставя литературни произведе-
ния. Ала при всичко това, несгодитъ на тая кариера,
както и на всЪка друга, не можеше да не се почув-
сТвуватъ. Азъ не бЪХъ ни най-малко загрижевъ за
това, че губнк шансоветв да става. богатъ и да бъда.
прЪдметъ на почести, които винаги придружаватъ из-
вЪстни прОФесии, особено адвокатската, за която, как-
то бвхъ казалъ и по-прЪди, баща ми ме првдназна-
чакаше, но чувствувакъ лишение отъ туй, че парла-
ментътъ и обществената дЪйность бЪШ затворени за
мене и при това твърдъ силна бЪШе неприятностьта
за мене, да банда. обреченъ безъ друго да живЪьк въ
Лондонъ и по никой начинъ да не излизамъ отъ него.
Компанията нЪмаше обичай да дава на служещитъ си
отпускъ по-вече отъ единъ мЪсецъ въ годината, а азъ
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страшно обичахъ селския животъ, и прЪстояваньето
ми по-прЪди въ Франция породи въ мене пламенно.
желание да п.ктувамъ. Макаръ и да не можехъ сво-
бодно да удовлетворьк своята наклонность, ала при
всичко туй, не я принасяхъ съвсЪмъ въ жертва. По-
голЪмата часть отъ недйзлнитъ дни прЪкарвахъ извънъ.
града, като правЪхъ дълги разходки по полетата, да-
же и тогава, когато живЪехъ въ Лондонъ. Въ тече-
ние на нЪколко ГОДИНИ наредъ азъ прЪкарвахъ своя
мЪсеченъ отпускъ на село при баща ми; по-послъ
употръбяхъ часть отъ това свободно врЪме за екс-
курзии, най-често пЪшкомъ и придружаванъ отъ единъ
или нЪколко мои любими другари; още по-късно по-
свещавахъ цЪлия си отпускъ на пжтуванье самичъкъ
или „съ другари. Азъ свободно можехъ въ врЪме на
всЪкигодишнитъ ми отпуски да посЪщавамъ Франция,
Белгия и брЪговетъ на Рейна. Два по-продължителни
отпуски, единиятъ отъ три, а другиятъ . отъ шесть
мЪсеци, които взехъ по съвЪтитЪ на докторитъ, при-
бавихж къмъ списъка на моитъ пжтувания Швейца-
рия, Тироль и Италия. За щастие азъ прЪдприемахъ
тия пжтувания въ доста ранната епоха отъ моя жи-
вотъ, тъй че по-голЪмата часть отъ послЪдващия ми
животъ останж подъ прЪкрасното впечатлЪние на за-
пазенитт, възпоминания. "

Азъ напълно и съ готовность се съгласявамъ съ
справедливостьта на мнЪнието на нЪкои лица, че слу
чаятъ, който ми позволи при изпълнението на своитъ
служебни задължения да изучж необХОДимитъ условия
за управлението на общественитъ работи, имаше гра-
мадно влияние върху моитъ теоретически проекти на
реформитъ, мислитъ и учрежденията на нашето врЪме.Не може да се каже, че общественитъ работи, които
излагахъ на хартия и които се туряхж въ изпълнение
на другото полукълбо, бихж могли да ми даджтъ го-
лЪмо количество практически свЪдЪния, ала тъ ме
приучихж да забЪлЪзвамъ мжчнотиитъ отъ всЪкакъвъ
родъ и да се борвк съ тЪхъ, а за побЪдата надъ тЪхъ
да взимамъ такива мЪрки, които да бжджтъ опрЪдЪ-леви и точно разяснени отъ гледна точка на тЪхното
изпълнение. Азъ имахъ възможность да се запознанк
съ такива случаи, когато държавнитъ мЪроприятия не
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произвождахж тия дЪйствия, които се очакваха отъ
твхъ, и можахъ да узнаьк, кои бъзхж. причинитъ на
това; върху всичко туй тръба да се прибави, какво
тая дЪйность бЪШе крайно полезна за мене въ това
отношение, че тя ме правЪше едно просто колело на
машината, всичкитъ части на която тръбаше да дЪй-
ствуватъ въ хармония. Като ФилосОФъ, азъ бихъ мо-
гълъ да се съвЪтвамъ самъ съ себе си и не бихъ врв-
щалъ въ своитъ разсиждения ония мкчнотии, които
биха се изтъкнжли на явъ отпослъ, когато се прило-
жеха тъ на практика. Но като началникъ на управле- ;

нието на обществената кореспонденция, азъ не можехъ
нито да изпратьк запов1">дь, нито да изразьк съмнЪние,
до дЪто не убЪднк въ тЪхната правилность другитъ
хора, които нЪмахяк съ мене нищо общо. По този начинъ
ми се пртВдставяше благоприятния случай на практика
да изучвамъ начина, по който да мога да внушават.
на хората това, за което тъ бЪхя. съвършено неполгот-
вени; въ същото врЪме се запознахъ съ мжчнотиитъ,
които би тръбало дасе надвиватъ, за да се докара
въ движение цЪлото, което се състоеше отъ една. гру-
па хора, разбрахъ необходимостьта отъ компромиси
и се научихъ на изкуството да се жертвуватъ по-мало-
важнитъ пунктове, зарадъ най-сжщественитъ страни
на въпроситъ. До колкото ми бЪше възможно, азъ
придобихъ умЪнието да се задоволявамъ съ малко, ко-
гато не можехъ да сполучж всичкото, безъ данегоцу-
вамъ и безъ да дохождамъ въ отчаяние, поради туй,
че не съмъ ималъ възможность да дамъ пъленъ прос-
торъ на своитъ сили; азъ се научихъ да се задово-
лявамъ и да събирамъ ново мижество, когато сполуч-
вахъ макаръ съвършено малка-часть отъ онова, къмъ
което се стремЪхъ, и да прЪтърпявамъ съвършено
хладнокръвно пълното ми поразяванье. ПрЪзъ италия
ми животъ тия способности се показаха. твърдъ важ-
ни за моето лично щастие; тъ тъй сащо прЪдставятъ
необходимото условие, безъ което нито теоретикътъ,
нито практикътъ не може да осъществи всичкото оно-
ва благо, което той би могълъ да извърши при даде-
нитъ обстоятелства. 



ГЛАВА ПГ.

Пропагандата въ врЪме на младостьта
ми. - Вестминстерскиятъ Првгледъ.

Макаръ служебнитв ми задължения и да отнема-
Хв по-голЪмата часть отъ врЪмето ми, ала при всичко
туй, моето внимание къмъ любимитъ занятия не ослаб-
ваше, и никога до тогава тъ не бвхяк се повдигнжли
съ такъва енергия. Това бЪШе врЪмето, когато захва-
нжхъ да пиша въ ввстницитъ. ДвЪтв първи статии,
които бЪХХ. излЪзли отъ перото ми, бЪХак двъ писма,
напечатани въ края на 1822. година въ вечерния
вЪстникъ Ттовивт, който по-послъ се слъ подиръ про-
дажбата му въ сдаде (те! Ттоеивт, а тогава бвше
собственость на извЪстния икономистъ, полковника
Торенса. Тоя вЪстникъ се намираше лсдъ наблюде-
нието на редактора му Валтеръ Каулсонъ, който от-
начало бЪЦге секретарь на Бентама, а послъ избра
журналистическотопоприще, станж редакторъ на вЪст-
ника, по-късно прЪгърнк кариерата на адвокатъ и но-
тариусъ и най-сетнъ умръ членъ на съвЪта въ Мини-
стерството на ВжтрЪшнитъ работи. Ттоеиет стана
единъ отъ най-важнитв органи на либералната поли-
тика. Полковникъ Таренсъ самъ помЪстваше много
статии въ своя вЪстникъ по въпроситв на политиче-
ската икономия и нападаше на нвкои мнЪния на Ри-
кардо и на баща ми. По съвЪтитъ на послЪдния азъ
се опитахъ да отговори. на тия обвинения, и Каул-
сонъ, отъ уважение къмъ баща ми и отъ разположе-
ние къмъ мене, съ готовность помЪсти моитъ въз-
рази. Торенсъ захвана отново да напада, но азъ
пакъ отпарирахъ нова статия. Наскоро подиръ туй
направикъ единъ опитъ да напишж. нЪщо, което но-

.вече да удовлетвори моето честолюбие. ПрЪслЪдва-
нията, насочени. противъ Ричарда Карлейля, неговата
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жена и сестра, зарадъ неговитъ съчинения, враждебни
на англиканскатацърква, привличахж првзъ това врв-
ме вниманието на мнозина, а особено на ония хора,
измежду които се въртЪхъ и азъ. Много нЪща бЪХж
недостатъчни, за да бжде свободата на словото въ
политиката, а още по-вече въ религиятавъ това врв-
ме въ такъво положение, въ каквото тя се намира
нагледъ сега., и партизанитъ на ония минния, които
противорЪчсхж на общеприетитв, непрЪкжснжто трЪ-
башеда отстоявать своето право свободно да ги из-
разяватъ. Азъ написахъ петь писма наредъ подъ псев-
донима Уйклшьъ, въ които основателно разглеждахъ
въпроса относително свободата на словото въ еферата
на религията и ги изпратнхъ на Мотпту С/жотдсге.

Тритъ писма бЪХж напечатани въ януари и Фев-
руари 1823. година; двЪтв останали, които никакъ
не съотввтствувахж на направлението на вйзстника,
съвършено не се появиш въ печата. Но статията,
която написахъ наскоро ПОДиръ това и по сжщия въп-
росъ, по поводъ на прЪпирнитв въ палатата на 06-
щинитъ, бвше помвстена като уводна статия на вЪст-
ника. Въ продължение на 1822. година бидохж напе-
чатани много мои статии въ Статив и ТтоеЛет;
една часть отъ твхъ бвхж рецензии на разни книги,
3. по-вечето бвхж писма, за тема на които ми послужва-
Ше всвка нередовность въ парламента; по нвкога азъ
поеочвахъ нЪкои изпуснжти нЪща въ законодателството,
или нЪкоя злоупотръба, извършена отъ страна на ад-
министративнитв и сждебнитъ власти. На тия въпро-
си статив придаваше важно значение. СлЪдъ смърть-
та на Пери, редакцията и управляваньето на ввстни-
ка првминж въ ржцтзтв на Джона Блока, който го ре-
дактираше и по-прЪди. Той бвше човЪкъ, който при-
тежаваше грамадна начетеность и голЪмъ запасъ отъ
знания, безукорно честенъ и съ съвършено прости
относки. Твърдъ много той другаруваше съ баща ми,
идеитъ на когото сподЪляше наравно съ убЪжденията
на Бентама; той ги възпроизвождаше въ своитъ статии
въ свръзка съ другитв му бвлвжити мисли необикно-
вено лесно и изкусно. Отъ това врЪме Ототсге прв-
станж да баде органъ на вигитъ, какъвто бЪШе до
тогава, и въ продължение на слЪднитЪ десеть години

5
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станж изключително изразителъ на възгледитъ на ра-
дикалитв-утилитаристи. Тия идеи особено се проявя-
вахж въ статиитъ на самия Блокъ, а по нвкога и на
Фонбланка, който за първъ пжть изказа своитъ го-
лЪми способности, като писатель, съ статиитъ си въ-
отлага. Недостатъцитъ на сжществуващето законо-
дателство и сждебната администраЦИЯ бЪХж прЪдме-
титв, за разглежданьето на които тоя вЪстникъ на-
прави най-голЪми услуги на общественото развитие:
до това врЪме не се намираше нито единъ човЪкъ,
освЪнъ Бентама и баща ми, който да възстане про-
тивъ това пятно, което затъмнЪваше английскитъ
учреждения. Между англичанитъ сжществуваше все-
обща увЪреность за това, че английскитъ закони.,
сждопроизводството и магистратурата, която не полу-
чаваше възнаграждение, прЪДставяхж образецъ на съ-
вършенство. Азъ ни най-малко не прЪувеличавамъ,
като казвамъ, че подиръ Бентама,който доставяше глав-
нитъ материали за полемиката, само Блокъ” по-вече
отъ всички други употръбяше усилия, за да унищожи
тоя жалъкъ прЪдразсждъкъ. Относително другитъ въ-
проси статив се яви като органъ на ония мнЪния,
които оставяха-к далече за себе си всички други, що
намирахж свои защитници въ вЪстницитв. Блокъ често
посЪщаваше баща ми, и Гротъ обикновено говорЪше,
че той постоянно споредъ статията, която се появя-
ваше въ понЪдЪлника сутриньта, познаваше, дали
Блокъ се е разговарялъ съ баща ми въ недЪлята. Той
служеше като най-могжщо орждие въ ржцЪтъ на баща
ми, съ което послЪдниятъ се ползуваше, за да раз-
пространява убЪжденията си между хората, безъ да..
прибвгва къмъ никакво друго срЪдство, освЪнъ раз-
говоритъ и личното си прЪВЪЗХОДство. Този начинъ
на про-пагандиранье, въ свръзка съ дЪйствието на
статиитъ, достави на баща ми такъва могжща сила-.
въ страната, каквато рвдко е придобивало нЪкое
частно лице, благодарение само на своя умъ и ха-
рактеръ; и това влияние най-много дЪйствуваше тамъ,
дЪто най-малко можеше да се подозира. Азъ казахъ
по-рано, че Рикардо, Юмъ и Гротъ извършихж тия
дЪяния, които прославихж имената имъ,.само поради
убЪжденията и съвЪтитв на баща ми. Той .бвше

“
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бриятъ гени за Брума, като го подбуди да направи
на обществото маса услуги, както по въпроса за
образованието, така и въ дЪлото на законодателната
реформа, на и въ много други случаи. Неговото влия-
ние се разпространяваше и върху съвършено мало-
важни нЪща, които бЪХж извънредно многобройни, за
да. може да се посочжтъ всички. Основаваньето на
Вестлшнстерския Првгледъ трЪбаше да даде много
по-широко разпространение на неговитъ идеи.

ВъпрЪки всичкитъ очаквания баща ми не взи-
маше никакво участие въ основаваньето на Вестмин-
отвратен Прзгледз. Потръбата отъ радикаленъ органъ
за опозиция противъ Единбургския Првгледз и Фиат-
йетгу, които тогава достигнаха до аногеята на своята
слава и могжщество, бЪШе обикновената тема за разго-
воръ между Бентама и баща ми нЪколко години прЪди
това; това бЪШе тъжната въздушна кула, и въ плана
имъ влизаше, че редакторътъ да бжде баща ми; но тоя
проектъ не се осжществи. При всичко туй, въ 1823.
година Бентамъ рЪши да основе единъ журналъ на свои
собствени срвдства и прЪдложи редакциЯта на баща ми,
но послйздниятъ се отказа, тъй като тази длъжность
бЪШе несъвмЪстима съ неговото служебно положениевъ
Остъ-Индийската компания. Тогава Бентамъ се обърнж
къмъ Бауринга (сега сжръ Джонъ Баурингъ), който
въ течение на двъ или три години постоянно го по-
сЪщаваше. Изборътъ на Бентама се спръ върху Бау-
ринга на това основание, че послЪдниятъ притежа-
ваше много лични достойнства -- пълно уважение
къмъ него, солидарность съ много, ако не съ всички,
негови мисли, а така сжщо още и затова, че Бау-
рингъ се отличаваше съ обширни свръзки и бЪШе въ
нрЪписка съ либералитъ на всичкитъ страни, което
направи отъ него единъ могжщъ пропагандистъ на
славата и идеитъ на Бентама-въ цвлия свЪтъ. Баща
ми бЪШе малко запознатъ съ Бауринга, но той доста-
тъчно го познаваше, за да си състави за него мив-
ние, като за човЪкъ, който бЪШе съвършено непри-
годенъ да редактира политически и ФилосОФски жур-
налъ. Той изобщо прЪдсказваше неуспсЪхъ на това
прЪдприятие и дълбоко съжалявате, че Бентамъ го
започнж, тъй като бЪШе убЪденъ, че не само ще спо-
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летьктъ приятеля му голвми материални загуби, нои
по всЪка ввроятность отъ това ще послфъдва непрЪ-
мЪнно извЪстно унижение на радикалнитъ принципи
въ очитъ на обществото. Ала при всичко това, той
неможеше да напусне Бентама и се съгласи да напише
една статия за първия брой. Въ првлварително об-
мислената програма на журнала влизаше едно условие,
на което баща ми придаваше особено значение, а
именно, да се посвещава специаленъ отдЪлъ за кри-
тикуванье на другитв периодическииздания; статията
на баща ми тръбаше да съдържа въ себе си една
обща критика на Единбургския Прегледа, отъ самото
му основаванье. ПрЪди да пристжпи къмъ тоя трудъ,
той ме принуди да првгледамъ всичкитъ излЪзли
книги отъ тоя журналъ или по-добрв всичкитв напе-
чатани въ тЪхъ работи, които имахж каква да е цЪн-
ность (задавка, много по-малко мжчна въ 1823. година,
отколкото сега) и да изваднк нвкои бЪЛЪЖКИ отъ тия
статии, които, споредъ моето мнЪние, той тръбаше
да ги прЪгледа, за да разясни тЪхнитв добри илоши
страни. Тая статия бвше главната причина натова впе-
чатлвние, което произведе Вестминстерскиятз 111713-
гледъ, когато излйззе на свЪтъ: и двйствително, както
по замисъла си, така и по изпълнението, тя прЪдставя
едно отъ най-увлЪкателнитв съчинения на баща ми.
Той захваща съ анализа на тенденциитв на периоди!-
ческата литература изобщо, като посочва, че тя не-
може, както книгитъ, да изчака успЪха, но трвба не-
посрвдствено да се ползува отъ него или пъкъ никога
не ще да го има, че благодарение на това, тя е почти
принудена да признава и пропагандира ония мнвния,
които сжществуватъ вече въ обществото, на цЪлитъ
на което тя служи, вмЪсто да поправя или подобрява
тия понятия. Подиръ това слвдва характеристиката
на Единбургския Прегледа, като политически органъ,
и се прави пъленъ анализъ на английската конститу-
ция отъ гледна точка на радикалитв. Той посочи
нейния изключително аристократически характерЪ,
като изложи на показъ това обстоятелство, че нЪколкО
стотини свмейства назначаватъ мнозинството членове
отъ палатата на общинитъ, че най-независиматачасть
отъ палатата се състои само отъ едри землевладЪлЦИ
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или отъ лица отъ другитъ класове, на които тая тЪсна
олигархия е отдтюшла извЪстна доза власть; най-послъ
той посочи два крайжгълни камъни на конституцията:англиканската църква и сждебното съсловие. Той
обърна. вниманието върху естественото стремление на
аристократическия класъ да се дЪли на двъ партии,
отъ които едната има въ своитъ ржцъ властьта, а
другата се старае да я измЪсти и да залови първен-
ствуващето мЪсто съ помощьта на общественото мнЪ-
ние, безъ да жертвува никога нито едно отъ аристо-
кратическитъ си прЪдимства. Той описа тоя пжть,
който държеше аристократическата партия, която се
намираше въ опозиция, като играеше съ народнитъ
принципи, за да може съ това да намЪри поддържка
въ народа. Той ясно доказваше, че поведението на
партията на вигитъ и на Единбургския Прйгледъ не
бъ1не нищо друго, освЪнъ осжществяванье на прак-тика на тия тенденции. Той блЪскаво доказа, какво
сжщностьта на тоя журналъ се състоеше въ това, че
всичкитъ въпроси, които се докосвахж до интереситъ
или до властьта на управляващитъ класове, се раз-
глеждахж въ него поредно отъ двъ противоположни
страни. ”За доказателство на това бидохж приведени
многобройни извадки. Никога не бЪШе се случило та-
къво грозно нападанье върху политиката на партията
на вигитъ, никога не бЪШе се нанесълъ по-суровъ
ударъ на Англия въ името на радикализма, па и азъ
мисльк, че и нЪмаше въ това врЪме никой другъ,
освЪнъ баща ми, който би билъ способенъ да напише
такъва статия *).

Между това, токо-що родениятъ журналъ се слъ
още въ самото начало съ друго издание съ чисто
литературно съдържание, което се управляваше отъ
Хенри Саутернъ, който бЪШе тогава още простъ ли-
тераторъ, ноотпослъ избра дипломатическа кариера.

двамата редактори се съгласиха. да раздЪльктъ 
4*) Продължението на тая статия, напечатапо въ втория

бРОй на журнала, написахъ авъ подъ наблъсдението на баща ми.
Тая работа не прЪдставяше сама по себе си никакво значение
И бЪше полезна за мене само като практическо упражнение.
Отъ тая гледна точка тя ми принесе много по-всче полза, от-
колкото всЪко друго мое съчинение.
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управлението на журнала по отдЪли. Баурингъ “взе
на себе си редактираньето на политическия отдЪлъ,
а Саутернъ остави за себе си литературната часть.
Журналътъ на Саутерна тръбаше да се печата въ
фирмата на Лонгмана, която ако ида бъзше участница
въ издаваньето на Единбургския Првгледс, но при
всичко туи съ готовность се съгласи да вземе върху
себе си издаваньето на Новия журналъ. Всичкитв при-
готовления бЪхж свършени и обявленията вече раз-
пратени, когато Лонгманъ отказа своето съдЪйствие,
поради статиитъ на баща ми противъ Единбургския
Прйгледъ. Тогава се обърнахж съ просба до баща ми,
да употръби той своето влияние върху издателя на
собственитъ негови трудове, Болдвина, та да накара
послЪдния да се завземе за дЪлото, нЪщо, което баща
ми сполучи. По този начинъ прЪзъ мартъ 1824. г0дина
излЪЗс първиятъ брой отъ ВестминстврскияПрвгледс,
при най-неблагоприятни условия, споредъ мнЪнието на
баща ми и на мнозина други, които отпослъ спомог-
нахж за по-нататъшното развитие на журнала. Този
брой бвше за мнозина отъ насъ единъ приятенъ сюр-
призъ. Статиитъ изобщо се отличавахж съ много по-
голЪми достойнства, отколкото ние очаквахме. Лите-
ратурниятъ и художествениятъ отдЪли -бЪхж възло-
жени на адвоката Бинхама, който отпослъ станж сж-
дия и който често посЪщаваше Бентама въ продъл-
жение на нЪколко години, и между другото се нами-
раше въ приятелски отношения съ двамата Остеновци
и съ голЪмо въодушевяванье се отнасяше къмъ Фило-
сОФскитъ теории на Бентама. Отчасти съвършено слу-
чайно въ първия брой се появиха не по-малко отъ
шесть статии на Бентама, които ни доставихж голЪма
наслада. Азъ помньх много добръ всичкитъ ония разно-
образни усЪщания, които възбуди въ мене съдържа-
нието на първата книжка; отъ една страна, азъ се
зарадвахъ, като намЪрихъ по-вече, отколкото очак-
вахъ, че тя притежаваше несъмнЪни достойнства, като
правЪше честь на ония, мнЪнията на които тя под-
държаше; а отъ друга страна пъкъ азъ крайно се
ядосахъ, когато срЪщнжхъ въ нея доста много недо-
статъци. Ала при всичко туй, когато ние узнахме,
че общественото мнЪние бЪШе благоприятно за жур-
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нала и че първиятъ му брой необикновено скоро се
е изхарчилъ, и когато ние констатирвахме тоя Фактъ,
че появяваньето на радикалния органъ съ притезания,
подобни на органитъ на другитъ партии, привлЪче
общото внимание, то нЪмаше защо повече да се ко-
.лебаемъ, и ние се рЪшихме съ всичкитъ си усилия,
да го подкрЪпимъ и да го направимъ, колкото се мо-
жеше, по-добъръ. Отъ връзме. на врЪме баща ми про-
дължаваше да помЪства своитъ статии. СлЪдъ Един-
бурната Лрнгледъ дойде реда и на Фиатгетгу. Между
другитъ статии на баща ми най-бЪлЪжитата бЪШе
критическиятъ отзивъ за съчинението на Саути ((Книга.
на църквата», въ петия брой, и политическиятъ прв-
гледъ - въ дванадесетия. Остенъ даде една статия,
която имаше голЪмо значение и бЪШе насочена про- -

тивъ правата на първородство, въ отговоръ на ста-
тията на Макъ-Кулоха, която не прЪди много врЪме
се появи въ Единбургския Прнгледз. Гротъ сжшо тъй
помЪсти една статия: за постоянно сътрудничество
той нЪмаше врЪме, тъй като всичкото си свободно
врЪме посвещаваше върху Историята на Гърция ;
статията му трактуваше за прЪдмета, който го за-
нимаваше, и съдържаше въ. себе си рЪзъкъ крити-
чески пртБгледъ върху съчиненията на Митфорда. Бин-
хамъ и Чарлзъ Остенъ продължаваш; нЪколко врЪме
да пишжтъ въ Вестминстерския Прнгледз. Фонбланкъ
станж постояненъ сътруднИкъ отъ третия брой. Из-
между моитъ другари Ялисъ правилно помЪстваше
своитъ статии до деветата книжка, а когато той се
отдЪли отъ насъ, то въ състава на нашия журналъ
влЪзохж други млади момци: Айтонъ Тукъ, Гржгемъ
и Робукъ. Самиятъ азъ бЪХъ най-ревностниятъ сътруд-
никъ; отъ втората до дванадесетата книжка бидохж
”пом*Встени тринадесеть мои статии: между тЪхъ имаше
ирецензии на излЪзлитъ книги, и отзиви за съчинения
по историята и политическата икономия, а така също
и статии относително съврЪменнитъ политическивъп-
роси, като напр., за хлъбнитъ закони, за законитъ
за лова и за дифамацията. По нЪкога нЪкои други
приятели на баща ми изпращахжпрЪвъзходни статии,
на и нЪкои отъ писателитъ, поканвани отъ Бауринга,
се показаха на висотата на своето призвание. Ала
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изобщо взето се пакъ направлението на журнала ни-
кога не удовлетворяваше напълно партизанитъ на
радикалнитъ принципи, съ които ми се случваше
да се срЪщамъ. Почти всвка книжка съдържаше въ
себе си, споредъ нашето мнЪние, много работи, които
противорЪчехж на нашитъ мнЪния или се отличавахж
съ недостатъкъ на талантъ.

Неодобрителнитъ:сжЖДения на баща ми, на Грота,
на двамата Остеновци и на другитъ лица се повта-
рякж и, разуМЪВа се, се прЪувеличавахж отъ насъ,
младежьта, и тъй като нашата юношеска пламенность
неможеше да се въздържа отъ оплакванията, то затова
ние причинихме много горчиви минути и на двамата
редактори. Азъ не се съмнЪвамъ, че ние бъхме сжщо
така често неправи, както и прави, и съмъ напълно
увЪренъ, че “ако журналътъ би ималъ направление,
съгласно съ нашитъ възгледи, т. е. съ възгледитъ на
младежьта, то той не би се подобрилъ, а по всЪка
вЪроягность би станжлъ още по-лошъ. Но не е без-
полезно да се забтзлвжи едно обстоятелство, като та-
къво, което може да послужи за материалъ по исто-
рията на бентамизма, че периодическиятъ органъ,
който се явянаше като главенъ изразителъ на него-
витъ идеи, бЪШе отъ самото начало извънредно отда-
леченъ отъ положението, въ което би могълъ да удовле-
твори хората, мнЪнията на които той тръбаше да
изразява.

Между това, новиятъ журналъ направи голЪмъ
шумъ въ обществото и достави на радикализма въ
духа на Бентама върху почвата на литературата и
полит. ката такъво положение, което ни най-малко не
съотвЪтствуваше на числото на неговитъ партизани,
а тъй сжщо и на личнитъ заслуги и достойнства на
мнозинството отъ тЪхъ. Въ това врЪме либерализмътъ
правЪше голЪмиуспЪхи. Когато страхътъ и ненавистьта,
възбудени отъ войната съ Франция, утихнакж, на-
стжпи врЪме да се обърне вниманието върху вжтрЪш-
ната политика. Движението .въ полза на реформитъ
може да се уподоби на морски приливъ. Старитъ
управляващи Фамилни отново захванахж да се гот-
вьктъ къмъ отвснителенъ режимъ по отношение къмъ
континента. Видимата поддържка на Англия къмъ
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Свещения Съюзъ, който имаше за ЦЪль да залуши
стремлението къмъ свободата, извънмЪрната тежесть
на държавния дългъ отъ продължителната и скапо
излЪзлата война направиха правителството и парла-
мента крайно непопуларни въ очитъ -на народа. Ра-
дикализмътъ, на чело на който застанаха Бйордетъ
и Кобетъ, взема такъвъ характеръ, че възбуждаще се-
риозни страхувания въ правителството. Едвамъ тая
тревога бтвше за извЪстно врвме успокоена съ ония
знаменити Закони, които носеха името шесть актове,
и отново пламна още по-дълбокото чувство на нена- >

висть по поводъ на процеса противъ кралицата Каро-
лина. "Външнитъ признаци на това неприятелство из-
чезнаха заедно съ причината, която ги прЪдизвика,
но на всЪкадъ почна да. се изтъква.силно опози-
ционно настроение, което бЪШе неизвЪстно до тогава
въ Англия. Юмъ съ неуморимо постоянство уреди
строгъ контролъ на общественитъ разноски; той при-
нуди палатата на общинитъ да вотира всЪка статия,
която даваше поводъ за спорове относително смЪт-
китЪ; тъй като общественото мнЪние бЪШе на него-
вата страна, то той често сполучваше отъ правител-
ството многобройни отстапки. Политическата иконо-
мия за първъ пать даде дасе почувствува нейното
влияние върху общественитъ работи благодарение на
петицията на лондонскитъ търговци за свободата на
търговията, съставена отъ Тука и внесена въ парла-
мента отъ Александра Беринга. А пъкъ своятъ успЪхъ
тя дължи на благородната дЪйностьна Рикардо, до дЪто
той за касо врЪме можа да прЪстои въ парламента.
Съчиненията на Рикардо, които слЪдваха подиръ по-
лемиката относително драгоцЪннитъ метали и издирва-
нията и коментариитъ на баща ми и на Макъ-Кулоха
(трудоветъ на послЪдния, които се появиха въ Един-
бургскияНрйгледа, бЪха много цЪнни прЪзъ тази епоха)
обърнаха общото внимание на политическата иконо-
мия и съдЪйствуваха за обръщаньето на тоя пать и
на самото министерство. Хескисонъ, поддържанъ отъ
Канинга, нанесе първия ударъ върху покровител-“
ствената система, която биде окончателно унищожена
отъ единъ тЪхенъ другарь въ 1840. година, но послЪд-
нитъ дири на тази система едва сега наскоро бидоха
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изгладени, въ 1860. година, благодарение на усилията.
на Гладстона. Пиль, тогавашниятъ министъръ на ви-
трЪшнитъ работи, прЪдпазливо стъпи на оня п.кть,
до който никой още не дръзваше да се докосне, и
който се посочваше отъ Бентама: той пристжпи къмъ
законодателна реформа. ПрЪзъ тая епоха, когато ли-
берализмътъ захвана. да влиза въ мода, когато. по-
добрЪнието на учрежденията стана-к прЪлметъ на прв-
пирни въ висшитъ кръгове, а въ низшитъ изискваща
пълно прЪобразуванье състава на парламента, нЪмаше
нищо чудно, че обшото внимание биде възбудено отъ
появяваньето на една нова нагледъ школа писатели,
които заявиха. претенции да бкджтъ законодатели и
водители на новото направление. Членоветъ на тая
група излагаш. въ своитъ съчинения теоремитъ си съ
дълбоко убЪзкдение за това врЪме, когато никоя. отъ
противнитъ партии нагледъ не храНЪШе такъва силна
вЪра въ неизШзнностьта на своитъ теории. Тъ из-
казваха-к направо своитъ мнЪния относиТелно двЪтъ
сжществуващи партии, възставахж. систематично про-
тивъ едната. и другата, безъ да правьктъ нЪкакви от-
стжпки въ полза на общеириетитъ понятия, тъй че тЪхъ
ги подозирахи въ стремежи да се придържатъ въ ду-
шата си на още по-еретически възгледи, отколкото
(Евка. тия, които тъ изповЪдвахж. Статиитъ, попъ
ония на баща ми, носЪхк отпечатъкъ на. ентусиазъмъ
и талантъ, а поциръ него можеше да се прЪдставьктъ
маса писатели, които бтзхи доста многобройни, за да
помагатъ за по-нататъшното развитие на журнала.
Най-послъ журналътъ се разпродаваше, а значи и го
четник.. Всичко това спомогна. на така наречената
школа на Бентама да завземе по въпроситъ отъ Фило-
сОФски и политически характеръ извънредно вицно
мЪсто въ общественото мнЪние, каквото тя нЪмаше
отначало и каквото отпослъ неможа да завземе нито
една отъ толкова сериознитъ школи въ Англия. По-
неже бЪХъ постоянно въ центра на тая школа, азъ
знаехъ всичко, което се отнасяше до нея, а като единъ
отъ най-дЪйнитъ членове на тая малка група, то мога:
безъ хвалба да кажа. Честит рат таупа те, затова
на мене се пада повече, отколкото всЪкиму другиму,
да прЪдставнк единъ очеркъ на нейната дЪйность.
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Тая школа се състави отъ младитъ момци, кои-

то бъхх се сгрупирали около баща ми ПОДЪ омайва-
ньето на неговия разговоръ и на славата на трудове-
тъ му и бЪХЖ усвоили, кои по-вечко, кои по-малко,
неговитъ възгледи върху политиката и, така да кажа,
бъзхв прЪситени отъ тЪхъ. Разказвахк, че Бентамъ
билъ обиколенъ отъ цйзла тълпа ученици, които жадно
схващали всЪка дума отъ устата му; лъжливостьта на
тая басня баща ми доказа въ своитъ Етаутет оп Ма?)-
сМ/пгозсй, а нелЪпостьта й бЪШе очевидна за всички, които
знаеха навицитъ на Бентама и неговия начинъ на раз-
говарянье. Влиянието на Бентама получи такъво ши-
роко разпространение само благодарение на неговитъ
съчинения: съ помощьта на тЪхъ той дЪйствуваше
върху сърдцата на хората и до сега още произвожда
на човЪчеството дЪйствие много по-дълбоко и по-силно,
отколкото това, което е ималъ когато и да е баща ми.
И затова той се явява много по-крупна историческа
личность, отколкото моятъ баща; послЪдниятъ имаше
по-голъмо влияние само на хората, които лично го поз-
наваха. Него високо цЪнЪхх за пълния му съ убЪж-
дения и поучителность разговоръ, и той широко се
ползуваше съ тая способность, за да пропагандира
своитъ убЪжденИя.. Азъ не съмъ срЪщнвлъ никога чо-
вЪкъ, който толкова блЪскаво да изказва своитъ мисли
въ разговора. Необикновеното му умЪние да се ползува
отъ грамаднитъ срЪдства на ума, краткостьта и опрЪ-
дъленостьта на неговитъ изрази и строгото нравствено
съзнание го правЪхх единъ отъ най-живитъ и увлв-
кателнитъ събесЪдници. Той всЪкога притежавате за-
пасъ отъ шеги, винаги се смЪеше отъ чисто сърдце,
"и въ кржга на любимитъ си приятели се явяваше като
най-веселъ и забавенъ другарь. Неговата сила се из-
казваше не само въ пропагандата на идеитъ му, но и
въ влиянието на способностьта му, която съвършено
рЪдко се срЪщаше и която азъ се научихъ много късно
да Шанън; тази способность се състоеше въ страстна-
та му любовь къмъ общественото благо и въ ревность-
”та му, съ която той се отнасяше къмъ човЪшкото бла-
госъстояние; тази ревность го прЪдизвикваше усилно
.да работи и придаваше животна сила на аналогични-
тъ добродЪтели, зародишитъ на които той срЪщаше
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изгладени, въ 1860. година, благодарение на усилията.
на Гладстона. Пиль, тогавашниятъ министъръ на ви-
тртзшнитъ работи, прЪдпазливо етапи на оня пкть,
до който никой още не дръзваше да се докосне, и
който се посочваше отъ Бентама: той пристхпи къмъ
законодателна реформа. ПрЪзъ тая епоха, когато ли-
берализмътъ ЗЗХВЗНЖ да влиза въ мода, когато, по-
добрЪнието на учрежденията стани. прЪдметъ на прв-
пирни въ висшитъ кркгове, а въ низшитъ изисквахх
пълно првобразуванье състава на парламента, нЪмаше
нищо чудно, че общото внимание биде възбудено отъ
появяваньето на една нова нагледъ школа писатели,
които заявиха/. претенции да бидхтъ законодатели и
водители на новото направление. Членоветъ на тая
група излагахх въ своитв съчинения теоремитъ си съ
дълбоко убЪждение за това врЪме, когато никоя. отъ
противнитъ партии нагледъ не хранЪше такъва силна
вЪра въ неизмЪнностьта на своитъ теории. Тъ из-
казваха-к направо своитъ мнЪния относително двЪтъ
схществуващи партии, възставаха систематично про-
тивъ едната. и другата, безъ да правьктъ нЪкакви от-
стгкпки въ полза на общеприетитв понятия, тъй че тЪхъ
ги пшозирахм въ стремежи да се нридържатъ въ ду-
шата си на още по-еретически възгледи, отколкото
базхак тия, които тъ изповЪдвахж. Статиитъ, попъ
ония на баща ми, носЪхак отпечатъкъ на“ ентусиазъмъ
и талантъ, а подиръ него можеше да се прЪдставьитъ
маса писатели, които бЪХи. доста многобройни, за да
помагатъ за по-нататъшното развитие на журнала.
Най-послъ журналътъ се разпродаваше, а значи и го
четЪхак. Всичко това спомогна на така наречената
школа на Бентама да завземе по въпросите отъ фило-
сОФски и политически характеръ извънредно видно
мЪсто въ общественото мнЪние, каквото тя нЪмаше
отначало и каквото отпослъ неможа да завземе нито
една отъ толкова сериознитъ школи въ Англия. По-
неже базхъ постоянно въ центра на тая школа., азъ
знаехъ всичко, което се отнасяше до нея, а като единъ
отъ най-дЪйнитв членове на тая малка група, то могла
безъ хвалба да кажа Чистит рап-з таупа Гил), затова
на мене се пада повече, отколкото всвкиму другиму,
да прЪдставьк единъ очеркъ на нейната дЪйнооть.
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Тая школа се състави отъ младитъ момци, кои-

то така се сгрупирали около баща ми подъ омайва-
ньето на неговия разговоръ и на славата на трудове-
тъ му и бЪХЖ усвоили, кои по-вечко, кои по-малко,
неговитъ възгледи върху политиката и, така да кажа,
бЪХн прЪситени отъ тЪхъ. Разказвахж, че Бентамъ
билъ обиколенъ отъ цвла тълпа ученици, които жадно
схващали всЪка дума отъ устата му; лъжливостьта на
тая басня баща ми доказа въ своитъ Гтутет оп Мас-
.сМпгозсй, а нелЪпостьта й бЪШе очевидна за всички, които
знаеха навицитъ на Бентама и неговия начинъ на раз-
говарянье. Влиянието на Бентама получи такъво ши-
роко разпространение само благодарение на неговитъ
съчинения: съ помощьта на тЪхъ той дЪйствуваше
върху сърдцата на хората и до сега още произвожда
на човйчеството дЪйствие много по-дълбоко и посилно,
отколкото това, което е ималъ когато и да е баща ми.
И затова той се явява много по-крупна историческа
личность, отколкото моятъ баща; послЪдниятъ имаше
по-голтшо влияние само на хората, които лично го поз-
наваха. Него високо цвнвхк за пълния му съ убЪж-
дения и поучителность разговоръ, и той широко се
ползуваше съ тая способность, за да пропагандира
своитъ убЪждення. Азъ не съмъ срЪщнжлъ никога чо-
втвкъ, който толкова блЪскаво да изказва своитъ мисли
въ разговора.Необикновеното му умйзние да се ползува
отъ грамаднитъ срЪдства на ума, краткостьта и опрЪ-
дЪленостьта на неговитъ изрази и строгото нравствено
съзнание го правЪхж единъ отъ най-живитъ и увлЪ-
кателнитъ събесЪдници. Той всЪкога притежаваше за-
паеъ отъ шеги, винаги се смЪеше отъ чисто сърдце,
и въ крякга на любимитъ си приятели се явяваше като
най-веселъ и забавенъ другарь. Неговата сила се из-
казваше не само въ пропагандата на идеитъ му, но и
въ влиянието на способностьта му, която съвършено
рЪдко се срЪщаше и която азъ се научихъ много късно
да тънък; тази способность се състоеше въ страстна-
та му любовь къмъ общественото благо и въ ревность-
"та му, съ която той се отнасяше къмъ човЪшкото бла-
госъстояние; тази ревность го прЪдизвикваше усилно
.да работи и придаваше животна сила на аналогични-
ТЪ дОбрОДЪТели, зар0дишитъ на които той ерЪщаше
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въ хората, що го окржжавахж и ги подбуждаше къмъ
дЪйность. Той внушаваше въ тЪхъ желание да заслу-
жжтъ неговата похвала, а съ своитъ разговори и съ
живота си той даваше нравствена поддържка на всич-
китъ, които се стремЪхж къмъ една и сжща цЪль съ
него. Той ободряваше слабитъ и падналитъ въ отча-
яние хора, които се намираха около него, съ твърда
вЪра въ силата на разума, въ всеобщия прогресъ и
въ доброто, което може да направи човЪкъ съ благо-
разумни усилия (макаръ той и съвсЪмъ да не бЪШе
увЪренъ въ успЪха на всЪка работа).

МнЪнията на баща ми прИДавахж отличителенъ
характеръ на пропагандата на бентамИститъ и утили-
тариститъ въ това врвме. Той разпръскваше своитъ
идеи по всичкитв направления, като че ли тъ се из-
ливахж отъ нвкой неизчерпванъ източникъ; тв се раз-
пространявахж главно по три пжтища. Първо, самиятъ
азъ, единствениятъ умъ, образованъ изцЪло подъ не-
говото ржковщство, се явихъ като орждие, съ помощь-
та на което баща ми подчини на собственото си вли-
яние много млади момци, които на реда си станахл.
дЪйни пропагандисти на неговитъ идеи. Второ, нЪкол-
цина другари на Чарлза Остена, още отъ Кембридж-
ския университетъ, или лично чрЪзъ него или пъкъ.
подбуждани отъ неговото влияние, бЪхж си усвоили
мнЪния, аналогични съ убЪжденията на баща ми. Най-
бъжвжититъ отъ тЪхъ искаха-: да се разговарятъ съ
баща ми и често ходЪхж у него. МеЖДу ттзхъ може да.
се посочи на Струта, който по-послъ стана лордъ Бел-
перъ и на сегашния лордъ Ромили, съ бащата на ко-
гото сжръ Самуелъ Ромили, баща ми се намЪрваше въ
най-тЪсни другарски отношения. Най--послЪ*, третото
орждие бЪШе по-младото поколЪние отъ Кембриджски-
тъ студенти, връстници не на Остена, а на Айтона
Тука, което бЪШе се сгрупирало около тоя талантливъ
човЪкъ, благодарение на тождественостьта на своитъ
мнЪния, и отъ него бвхж првдставени на баща ми.
Най-бЪлЪжитиятъ отъ твхъ бЪШе Чарлзъ Бжлеръ. Ос-
вЪнъ това, и другитв лица по отдЪлно НОДпадахж
подъ влиянието на баща ми и спомогнахж за разпро-
страняваньето на неговитв идеи. Такива, напримЪръ,
бвхж Блокъ и Фонбланкъ, за които азъ споменжхъ нв-
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колко думи по-горъ. При всичко туй, по-голсВмата часть
отъ тия хора бтвхж. за насъ само съюзници, но не и
всички ни даваха своето съдвйствие. Така, Фонбланкъ
постоянно се отдЪляше отъ насъ въ много важни въп-
роси. Както и да е, ала въ образуванитв отъ насъ
групи още бЪХме далече отъ нЪкакво съвършено едно-
душие, и никой отъ насъ не възприемаше слЪпо всич-
китъ идеи на баща ми. Ето единъ примЪръ за това:
ние всички смвтахме неговиятъ (( Оцеркз на управител-ната система» за образецъ на политическа ФилосОФия,
ала ние ни най-малко не бъХме съгласни съ оная часть
отъ този трудъ, дЪТо той твърди, че при доброто упра-
вление женигъ могжтъ да бякдитъ лишени отъ гласо-
подаванье, тъй като тЪхнитъ интереси се сливатъ съ
интереситъ на мжжетъ. Азъ и моитъ избрани дру-
гари твърдв рЪзко възставахме противъ това учение.
Тръба да се отдаде справедливость на баща ми за
това, че той отричаше принципа на изключваньето на
женитъ да взиматъ участие въ обществения животъ,
наравно съ” мжжетъ, ако не са. достигнали четириде-
сеть-годишна възрасть, за което той бъ изложилъ въ
слЪдния параграфъ съвършено сх0денъ съ това тезисъ.
Той казваше (и напълно справедливо), че въ дадения
параграфъ не се занимавалъ съ обсажданьето на въп-
роса, дали би било по-добръ да се ограничи гласо-
подаванъето, а само е тьрсЪлъ изходъ отъ това поло-
жение, че това ограничение е допуснато, какъвъ е
крайниятъ прЪдЪлъ на това ограничение, който не влЪче
ПОДиръ себе си нарушаваньето условията на устойчи-
востьта на доброто управление. Ала азъ мислЪхъ, че
мнсвнието, което баща ми признаваше, така сащо и
онова, което отричаше, въ всичкитъ отношения прЪд-
ставяхл. просто едни заблуждения сащо тъй, както
така заблуждения и ония, противъ които той възста-
ваше въ своя очеркъ; азъ твърдия пъкъ, че интереси-
тв на женитъ до толкова се сливатъ съ интереситъ на
мжжетъ, до колкото се сливатъ интереситъ на ПОДдани-
цитъ съ ония на властителитъ, и че всвко основание,
което изисква избирателно право. за когото и да било,
изисква сащо така да не се лишаватъ отъ това право
и женитъ. Такъво бЪШе мнЪнието на нашитъ млади
прозелити, и на мене е твърдъ приятно да кажа, че
Бентамъ бЪШе съвършено солидаренъ съ насъ.
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Макаръ и никой отъ насъ, по всвка вгроятность,

да не бЪШе съгласенъ съ бащами въ всичкитв пунк-
тове, но неговитв мнЪния, както казахъ вече по-горъ,
бЪХгк гдавния елементъ, който придаваше извЪстна
отсЪнка и характеръ на малката група млади момци,
що бтвхк първипропагандисти на всичко онова, което
отпослъ полУчи името философскирадикализзмъ. Прв-
гледътъ върху мислитъ на тази група не може да баде
нареченъ бентамизъмъ въ тая смисъль, че Бентамъ й
613ше водачъ и рЖКОВОДИТСЛЪ, но по-скоро той може да
се нарече такъва система, въ която идеитъ на Бентама
се сливахм съ съврЪменната политическа икономия и
съ метафизиката на Хартлея. Принципътъ на народо-
населението на Малтуса бЪше до толкова наше знаме,
колкото и кое ,да е мнЪние, принадлежеще собствено
на Бентама. Тая велика доктрина, която за първъ
пяктъ бъШе изложена, като аргументъ противъ безгра-
ничното подобрЪние на социалнияредъ, ние прилагахме
съ пламенно усърдие къмъ съвършено противополож-
нитъ доказателства, тъй като тя ни посочваше един-
ствения начинъ за осмществяванъето на този прогресъ,
като осигуряваше на цЪлия работнически класъ по-
висока работническа заплата, защото съ него се огра-
ничаваше по доброволно съгласие порастваньето на
числото на неговитъ членове. Другитъ главни черти
на нашето учение, въ които азъ бЪХъ напълно соли-
даренъ съ баща ми, се състоехж въ слЪдващето: въ
политиката ние хранЪхме почти безгранична вЪра въ
цЪлесходностьта на прЪдставителното управление и на
пълната свобода на словото. УбЪзкдението на баща ми
въ влиянието на разума върху човЪшкитъ умове въ
всичкитв случаи, когато той има достмпъ къмъ тЪхъ,
бЪШе толкова голЪмо, че споредъ неговитв думи, всич-
ко би могло да се постигне, ако цЪлиятъ народъ би
умЪелъ да чете, ако мнЪнията бихгк могли свободно да
се изказватъ и чрЪзъ проповЪдь и чрЪзъ печата, и ако
народътъ би ималъ възможность, благодарение на все-
общото право на гласоподаванье, да избира такъво за-
конодателно събрание, което да може да прокарва на
практика всичкитъ господствуващи мнЪния. Той твър-
дтлпе, че когато законодателното събрание прЪстане
да бъде прЪдставитель на интереситъ на единъ класъ,
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то ще се стреми по единъ честенъ и благоразуменъ
начинъ къмъ общото благо, тъй като народътъ, подъ рж-
ководството на образовани хора, самичъкъ ще избира
достойни прЪдставители и ще имъ првдоставя разумна
свобода въ тЪхнитъ дЪйствия. По тази причина той
енергично порицаваше аристократическитъ принципии олигархическото управление въ каквато Форма и да
се прояВявашето; въ него той съглеждаше единствената
прЪчка, която бърка на хората да управляватъ свои-
тъ собствени работи съ всичката мждрость, на която
тъ са способни; той изискваше прЪди всичко, като
главенъ пунктъ на своята политическа теория, учас-тието на демокрацията въ гласоп0даваньето, като ос-
новаваше това не върху Идеята на свободата, върху
правата на човвка или върху които и да сж другимного или малко знаменателни изречения, съ помощь-
та на които демокрацията до тОгава защищаваше тоя
принципъ, а върху кустойчивостьта, безъ която не-
може да сжществува никое добро управление». Въ
това отношение той се придържаше къмъ всичко, кое-
то му се струваше за най-сжществено. Формитъ на
управлението, били тъ републикански или монархи-
чески, бЪхж за него почти безразлични. Ала не така
мислЪше БентаМъ, споредъ мнЪнието на когото Фео-
далнитъ наредби на управлението сж извънредно врв-
дителни. Подиръ аристокрацията, като прЪдметъ на
най-дълбока опозиция отъ страна на баща ми бЪше
англиканската църква, заедно съ корпорацията на на-
сторитъ, които унижавахж религията съ своитъ зло-
употръби и възставахж противъ каквото и да било
развитие на човсВшкия умъ. Ала при всичко туй, той
не хранЪше лично никаква вражда и къмъ никого отъ
духовнитъ лица, които и не заолужвахж това, а дори
се намираше въ приятелски отношение съ нЪкои отъ.
твхъ. Въ оферата на етиката неговитв чувства бЪхж
енергични и сурови по отношение къмъ всичкитъ пунк-
тове, които той смЪташе важни за благото на човъ-
чеството, но отъ друга страна изказваше въ теориЯ-та крайна индиферентность (макаръ тя и да не се из-
тъкваше въ неговото поведение) къмъ всичкитъ докт-
рини на обичайната нравственость, които, споредъ
неговото мнЪние, бЪхж основани само на единия Фор-
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мализъмъ и клерикализъмъ. Той желаеше, напримЪръ,
значително увеличение на свободата въ отношенията
между половетъ, ако и точно да не посочваше, въ как-
во ще се състоьктъ или тръба да се състоьктъ усло-
вията на тая свобода. Това мнЪние не носЪше отпе-
чатъкъ на чувственость нито въ теорията, нито на.

практика. Напротивъ, той прЪдполагаше, какво това
увеличение на свободата ше поведе хората до тамъ,
че умътъ, като се освободи отъ Физическитъ отноше-
ния и тЪхнитъ аксесуари, не ще ги поставя като една
отъ главнитв цЪли на живота, което, по неговото мнЪ-
ние, би било най-голЪмо зло и извратяванье на човЪш-
ката природа. Въ психологията неговата основна док-
трина се състоеше въ образуваньето на човЪшкия ха-
рактеръ отъ обстоятелствата, споредъ общия принципъ
на закона на асоциацията, и слЪдователно, като по-
слЪдица той допущаше възможностьта за безгранич-
ното усъвършенствуванье на моралното и интелек-
туалното положение на човЪчеството. Отъ всичкитв не-
гови теории, тази психологическа доктрина бЪШе най-
важната и тя чувствуваше най-голвма нужда отъ раз-
пространение. За нещастие, освЪнъ тоя, нЪма другъ
принципъ, който би се намиралъ въ по-рЪзко проти-
ворЪчие съ господствуващитъ направления въ ФИЛОСО-
Фията, както въ врЪмето на баща ми, така и сега.

Малкиятъ кржжокъ отъ млади хора, посрЪдъ които
бтвхъ и азъ, усвояваше въ себе си тия различни мнЪ-
ния съ младежки ентусиазъмъ; ние имъ придавахме
такъвъ сектаторски духъ, съ който баща ми никога,
понъ съзнателно, не се отличаваше. Поради едно не-
лЪпо пртзувеличение, нвкои твърдЪхж, че нашето дру-
жество (или по-скоро нЪкакъвъ призракъ, поставенъ на
неговото мЪсто) образува ашкола». НЪколцина отъ
насъ дЪйствително по едно врЪме се надввахж да съ-
ставьктъ школа. Ние взехме себе си за образецъ на
Французкитъ Философи прЪзъ ХУТП-ия вЪкъ, като се
надЪвахме да постигнемъ сжщитъ резултати. Както
казахъ и по-прЪди, никой членъ отъ нашия съюзъ не
отиваше по-далече отъ мене въ стремлението да се
удовлетвори това младежко честолюбие; азъ „бихъ мо-
гълъ да докажа. това, като приведж много примЪри,
ако би струвало да се губи място и врЪме за това.
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Всичко туй, ако говорна строго, прЪдставя само
външната страна на нашия животъ, или попъ инте-
лектуалната часть на тая страна, но може дори да се
каже изклточително послЪднята. Ако ли пъкъ се опи-
тамъ да проникна по-дълбоко и да посоча до нЪкадъ
на всичко онова, което може да даде понятие относи-
телно туй, какви бЪХме ние, като хора, то молна чет-
цитъ да не забравгатъ, че азъ имамъ прЪдъ очи само
себе си, единствената личность, за която мога да го-
ворьа напълно съзнателно; освЪнъ това не в:!зрвамъ,
че съставеното отъ мене описание на нЪкого отъ мои-
тъ другари би съоТвЪтствувало на оригинала, безъ да
има нужда понъ отъ многобройни и твърдъ важни по-
правки. -

Често говорьатъ, че бентамистътъ .не е нищо
друго, освЪнъ една проста машина, която разсаждава;
това опрЪдЪление въ твърдъ малка степенъ съотвЪт-
ствува на мнозинството отъ „ония, на които се дава
това име; но относително мене въ продължение на
двъ или три години то не бЪШе напълно несправед-
ливо. Това име, навЪрно, би могло да се прилага и
къмъ. всЪки младъ момъкъ, който встапва на жизне-
ния пать, за когото обикновено прЪдметитъ на човЪш-
китъ желания трЪба да иматъ по-голЪма или по-малка
привлЪкатслность, като нови. НЪма нищо необикновено
въ тоя Фактъ. Можеше ли да се иска отъ единъ младъ
човЪкъ на моята възрасть, да баде той по-разностра-
ненъ, отколкото бЪХъ азъ. Съ честолюбие и желание
да извърша нЪщо, което да излЪзе извънъ обикнове-
ния редъ, азъ се отличавахъ по-вече отъ встъки другъ;
усърдието ми къмъ това, което смЪтахъ за благо на
човЪчеството, бнше моето най-дълбоко чувство; то се
смЪсваше съ другитъ чувства и имъ придаваше из-
вЪстна отсЪнка. Но прЪзъ тия години моето усърдие
се разпространявате само върху умозрителнитъ мнг-
ния. То не се основаваше на искреното съчувствие
или на симпатиитъ къмъ човЪчеството, макаръ тЪзи
достойнства и да завзимаха подабаваще мЪсто въ мои-
твнравствени понятия, но тъ ни най-малко не се съ-

провождаха отъ живъ ентусиазъмъ, присащъ на бла-

городния идеалъ; при всичко туй, азъ бЪХъ много на-
клоненъ въ въображението да изпитвамъ това чувство,

6
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ала въ сжщото врЪме бвхъ лишенъ отъ онуй, което
съставя неговата естествена храна, т. е. отъ поети-
ческа култура, тъй като азъ бЪХъ възпитанъ въ по-
лемиката, т. е. въ чистата логика и анализа. Приба-
вЪте още и това, че възпитанието на баща ми се стре-
мЪше да унизи значението на чувството. Причината.
на това не бвше, че самиятъ той бвше нЪкой студенъ
или безчувственъ човвкъ; по-скоро наопаки, той мис-
лЪше, че не струва да се занимаваме съ чувството,
което е напълно достатъчно у всЪки човгвкъ, ако обръ-
щаме само сериозно внимание на нашитъ постжпки.
Той възставаше противъ туй, че въ етиката и фило-
сОФията толкова често се ползуватъ отъ чувството,
като послЪденъ доводъ, че къмъ него прибйзгватъ, за
да опраВДаьктъ постжпкитъ тогава, когато самото то
тръбва да търси оправдание; той съ неудоволствие
забЪлЪзваше, че постхпкитв, които произвождатъ от-
рицателно дЪйствие върху благото на хората, се ту-
рьктъ на практика подъ защитата на чувството; той
отказваше да приписва на” чувството каквото и да е
значение въ оцЪнката на хората и твхнитъ дЪйствия.

, ОсвЪнъ тази антипатия на баща ми къмъ чув-
ството, която имаше влияние върху мене и върху дру-
гитъ, ние постоянно виждахме, че всичкитъ по-важни
мнЪния, най-екипи за насъ, всЪкога се оспорвахх отъ
нашитъ противници отъ гледна точка на чувството.
Принципътъ на полезностьта се смЪташе за хладна
смЪтка, политическатаикономия се излагаше, като едно
безчоввчие, осхществено на дъвло, а доктрИната на
Малтуса за намаляваньето на наролонаселението раз-
глеждахж, като теория, която противорЪчиНа естес-
твенитв човЪшки чувства. Въ отговоритв ние употрЪ-
бяхме изразитЪ: ксантименталность», ((общи мЪста»,
(спраздни обобщения(генерализапии)» , като прЪзрителни
термини. Безъ съмнЪние, въ мнозинството случаи ние
бЪхме прави, но въ резултата развитието на чувството
(съ изключение на чувството на общественъ или ли-
ченъ дългъ) не се ползуваше помежду ни съ уважение
и не заемаше много мЪсто въ нашитъ мисли, а осо-
бено въ моитв. Най-често отъ всичко ние мислвхме,
какъ да измЪнимъ мнЪнията на хората и да ги при-
нудимъ да вЪрватъ само въ това, което е очевидно,
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а така сжщо "и да съзнаьктъ своитъ истински интереси.
Понеже съзнавакме напълно високото достойнство на
безкористието и-любовьта къмъ справедливостьта, ние
очаквахме възражданието на човЪчеството не отъ вт)-

каква непосрЪдствена дЪйность на чувствата, а отъ
влиянието на умственото развитие, което дава надлеж-
ното направление на егоистическитъчувства на човЪка.
Макаръ, разумЪва се, това влияние и да е извънредно
важно, като срЪдство за подобрйние, въ ржцЪтЪ на
ония хора, които са въодушевени отъ най-благородни
побуждения, ала при всичко туй, никой отъ бентамис-
титъ или утилитариститъ отъ тогавашното врЪме не
го смЪташе до тогава за главенъ Факторъ на прогре-
сивното подобрйние на човЪчеството.

Като естествена послЪдица отъ това отношение
въ теорията и практиката къмъ развитието на чув-
ството, между другото, се явии направлението, което
не ни позволяваше да оцЪняваме споредъ достойнство-
то имъ поезията и изобщо въображението, като еле-
менти на човЪшката природа. По общото мнЪние бен-
тамистътъ бЪШе врагъ на поезията; това обвинение е

отчасти справедливо относително самия Бентамъ; той
обикновено казваше, че ((поезията внася разногласие
въ областьта на мисъльта». Но сжщото значение, което
той придаваше на тази си шега, можеше да се отнесе
и къмъ всйка увлЪкателна рЪчь, къмъ всЪко увЪщание
или настава поокраснорЪЧива отъ една аритметическа
задавка. Статията на Бинхама, въ първия брой на

Веспшинстврския Првгледъ, доставипрЪвъзходенъпрЪд-
метъ на тия, които ни обвинявахж въ враждебно от-
ношение къмъ поезията. За обяснение на единъ отъ
своитъ критически възгледи за Мура, той казваше:
((Муръ е поетъ, слЪдователно той не умЪе да мисли».
А въ дЪйствителность нЪкои отъ насъ бъка. голЪми
любители на поезията, а Бинхамъ самичъкъ пишеше
стихове. , "

Що се отнася за мене, а така сжщо и за моя
баща, то по-правилно би било да се каже, че азъ ни
най-малко не хрантжъ прЪзрЪние къмъ поезията, ала

Вънтеорията се отнасяхъ къмъ нея съвършено инди-
Ферентно. Чувствата, които не ми бвхж 110 сърдце"въ
поезията, не ги обичахъ и въ прозата, а тъ 6131112»
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ала въ сжщото връзме бвхъ лишенъ отъ онуй, което
съставя неговата естествена храна, -т. е. отъ поети-
ческа култура, тъй като азъ бЪХъ възпитанъ въ по-
лемиката, т. е. въ чистата логика и анализа. Приба-
вЪте още и това, че възпитанието на баща ми се стре-
мЪше да унизи значението на чувството. Причината
на това не бвше, че самиятъ той бвше нЪкой студенъ
или безчувственъ човЪкъ; по-скоро наопаки, той мис-
лЪше, че не струва да се занимаваме съ чувството,
което е напълно достатъчно у всЪки човЪкъ, ако обръ-
щаме само сериозно внимание на нашитъ постжпки.
Той възставаше прОтивъ туй, че въ етиката и ФИЛО-
сОФията толкова често се ползуватъ отъ чувството,
като послвденъ доводъ, че къмъ него прибЪгватъ, за
да опраВДаьктъ постжпкитъ тогава, когато самото то
тръбва да търси оправдание; той съ неудоволствие
забЪлЪзваше, че постжпкитв, които произвождатъ от-
рицателно дЪйствие върху благото на хората, се ту-
рьктъ на практика подъ защитата на чувството; той
отказваше да приписва на” чувството каквото и да е
значение въ оцвнката на хората и тЪхнитъ дЪйствия.

„ ОсвЪнъ тази антипатия на баща ми къмъ чув-
ството, която имаше влияние върху мене и върху дру-
гитъ, ние постоянно виждахме, че всичкитъ по-важни
мнЪния, най-скжпи за насъ, всЪкога се оспорвахж отъ
нашитъ противници отъ гледна точка на чувството.
Принципътъ на полезностьта се смЪташе за хладна
смЪтка, политическата икономия се излагаше, като едно
безчоввчие, осжществено на дЪло, а доктрИната на
Малтуса за намаляваньето на народонаселението раз-
глеждахж, като теория, която противорЪчина естес-
твенитв човЪшки чувства. Въ отговоритъ ние употрЪ-
бяхме изразитЪ: ((сантименталность», ((общи мЪста»,
((праздни обобщения (генерализапии)>> , като првзрителни
термини. Безъ съмнЪние, въ мнозинството случаи ние
бЪХме прави, но въ резултата развитието на чувството
(съ изключение на чувството на общественъ или ли-
ченъ дългъ) не се ползуваше помежду ни съ уважениеи не заемаше много мЪсто въ нашитв мисли, а осо-
бено въ моитъ. Най-често отъ всичко ние мислвхме,
какъ да измЪнимъ мнЪнията на хората и да ги при-
нудимъ да "ВЪрватъ само въ това, което е очевидно,
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а така сжщо и да съзнанктъ своитъ истински интереси.
Понеже съзнавахме напълно високото достойнство на

безкористието и-любовьта къмъ справедливостьта, ние
очаквахме възражданието на човЪчеството не отъ нв-
каква непосрЪдствена дЪйность на чувствата, а отъ
влиянието на умственото развитие, което дава надлеж-
ното направление на егоистическитъчувства на човЪка.
Макаръ, разумЪва се, това влияние и да е извънредно
важно, като ортадство за подобрЪние, въ ржцЪтъ на
ония хора, които са въодушевени отъ най-благородни
побуждения, ала при всичко туй, никой отъ бентамис-
титъ или утилитариститъ отъ тогавашното врЪме не
го смЪташе до тогава за главенъ Факторъ на прогре-
сивното подобрЪние на човЪчеството.

Като естествена послЪдица отъ това отношение
въ теорията и практиката къмъ развитието на чув-
ството, между другото, се явии направлението, което
не ни позволяваше да оцЪняваме споредъ достойнство-
то имъ поезията и изобщо въображението, като еле-

менти на човЪшката природа. По общото мнЪние бен-
тамистътъ бъШе врагъ на поезията; това обвинение е

отчасти справедливо относително самия Бентамъ; той
обикновено казваше, че апоезията внася разногласие
въ областьта на мисъльта». Но сжщото значение, което
той придаваше на тази си шега, можеше да се отнесе
и къмъ всЪка увлЪкателна рЪчь, къмъ всЪко увЪщание
или настава по-краснорЪчива отъ една аритметическа
задавка. Статията на Бинхама, въ първия брой на

ВеспшинстврскияПрегледа, доставипрЪвъзходенъпрЪд-
метъ на тия, които ни обвинявахж въ враждебно от-
ношение къмъ поезията. За обяснение на единъ отъ
своитъ критически възгледи за Мура, той казваше:
((Муръ е поетъ, слЪдователно той не умЪе да мисли».
А въ дЪйствителность нЪкои отъ насъ бвхж голЪми
любители на поезията, а Бинхамъ самичъкъ пишеше
стихове. , “

Що се отнася за мене, а така сжщо и за моя
баща, то почправилно би било да се каже, че азъ ни
най-малко не хранЪхъ прЪзрЪние къмъ поезията, ала

ВЪ теорията се отнасяхъ къмъ нея съвършено инди-
Ферентно. Чувствата, които не ми бвхж по сърдце"въ
поезията, не ги обичахъ и въ прозата, а тъ 6131133

631:
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твърдъ много. Азъ съвършено не признавахъ онова
мЪсто, което поезията ”завзимаше въ възпитанието на
човЪка, и нейната роля въ развитието на чувствата.
Но лично азъ чувствувахъ извтзстно пристрастие къмъ
нЪкои видове поезия. Првзъ тая епоха, когато моятъ
бентамизъмъ носЪше върху себе си най-голЪмъ сектант-
ски характеръ, случи ми се да прочета книгата на
Попа Опит; за част/ш, и макаръ всичкитв Идеи, про-
карани въ това съчинение, и да вървЪхдк съвършено
противоположно на моитв собствени мисли, но азъ от-
лично помньк, какво мог/кщо впечатлЪние то произведе
на моя умъ. На мене се струва, че въ това врвме друго
нЪкое поетическо произведение, по-възвишено но ми-
съльта, отколкото това краснорвчиво разсаждение въ
стихове, не би ми произвело подобно двйствие. Въ
всвки случай твърдъ рЪдко ми се случваше да изпит-
вамъ. такъво усЪщанье. Ала се пакъ, това отношение
къмъ поезията бЪШе чисто пасивно; отдавна още азъ
бъзхъ разширочилъ въ значителна степень основанията
на моитъ интелектуални убЪждения; въ естественото
развитие на моитв умствени способности бвхъ под-
падналъ подъ влиянието на най-драгоцвнния видъ по-
езия, благодарение на възторженото удивление отъ
дЪйностьта и характера на героическитъ личности въ
историята и ФилосОФията. Същото такъво животворно
дЪйствие, каквото си изпитвали много благодЪтели на
човЪчеството при прочита на животописитъ отъ Плу-тарха, на мене произвождаше характеристиката на 00-
крата, направена отъ Платона, а отъ съврЪменнитъ
биографии ((Животътъ на ТюрГО», написана отъ Кон-
дорсе; послЪдното съчинение е способно да възбудинай-живъ ентусиазъмъ, тъй като въ него е разказанъ
единъ най-разуменъ и благороденъ човЪшки животъ
и при това е описанъ отъ едного измежду най-ра-
зумнитъ и благородни хора. Геройската добродЪтельна тия знаменити прЪдставители на мнЪнията, на стра-ната на които бвше всичката моя симпатия, произ-
вождаше върху мене дълбоко впечатлЪиИе; азъ по-
стоянно се повръщахъ къмъ твхъ, както другитъ пра-вЪхк къмъ любимия си поетъ, когато почувствуввахъ
потръбата да се првнесж въ възвишената область на
чувството и мисъльта. Длъженъ съмъ тука да забв-



Автобиографията ми. 85 
лъжа пжтемъ, че тая книга ме излЪкува отъ всички-
тъ нелЪпости на. сектантството. ДвЪтъ или тритъ стра-
ници, които се почвахж съ думитЪ: ((Той смЪтаще
всЪка секта за безусловно врЪдна» и обяснявахж, защо
Тюрго всЪкога се е държалъ но-далече отъ дружеството
на енциклопедиститъ, дълбоко се запечатахж въ моя
умъ. Азъ отсъърлихъ навика да давамъ на себе си и
на другитъ прЪкора утилитаристи, сжщо така, както
и прЪстанжхъда употръбямъ мЪстоимението ние или
което и да е друго, съ което може да се означи съ-

дружието ни. Съ една дума. азъ првстанжхъ да играни
ролята на ссктаторъ. „Ала още за дълго врЪМе носЪхъ
въ себе си вжтрйшния духъ на сектантството и твърдъ
бавно се отдвляхъ отъ него.

Въ края ва 1824.“ или въ началото на 1825». го-
дина Бентамъ получи обратно своитъ ржкописи за
((Сждвбнатс доказателства» отъ Дюмона (съчинение-
то на“ когото Ттайб аез ртеаоез ]исйсйабтсз, което се ос-
новаваше на тйхъ, тате довършено ииздадено) и рЪши
да ги напечати въ оригиналъ. Нему дойде на ума да.
ми поржча, да ги наредж за печатанье; сащо така не
отдавна прЪди туй бвхж издадени и неговитъ ((Со-

фазма» отъ Бинхама. Азъ се заловихъ за това съ удо-
волствие и посветихъ за тази цъль всичкото си сво-
бодно врЪме въ продължение на една година, безъ да
смЪтамъ и ,врвмето, което ми тртъбаше да четж корек-
туритъ на петь голЪми томове. Бентамъ три пжти се
залови за тоя трудъ съ много чести прЪкжсвания на

врЪмето и всЪки пжть въ различна Форма, безъ ни
най-малко да се облЪга на прЪдишнитъ си трудове,
при което на два пжти той докара работата си до

края. Отъ тритъ ржкописи азъ тръбаше да съставьъ
едно цЪло, като приема за основа по-късно свърше-
ната часть и заема отъ другитъ двъ онова, което „ни-
какъ не без влЪзло въ състава на третата. Тръбаше
да се поправьитъ нЪкои изрази на Бентама, които мжч-
но се разбирахж и изобилвахж съ вмЪтнжти изречения
и за това до толкова бЪХж забъркани, че никакъ не
бЪШе възможно да се надЪвамъ да употръби чита-.
тельтъ толкова гол-Бмв трудъ, за да вникне въ твхна-
та смисъль. Освйнъ туй Бентамъ много искаше непрй-
минно азъ да попълннк празднинитъ, оставени отъ него:.
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за тази цвль прочетохъ всичкитъ съчинения, които се
признаван. за най авторитетни относително доказа-
телствата въ английското право, и коментирахъ вт.-
колко пунктове отъ прЪдписанията на закона, които
бъзкж се изплъзнжли отъ вниманието на Бентама. Азъ
отговарякъ на критическитъ разбори на нЪкои отъ не-
говитъ доктрини, помЪстени въ журналитв, които се
занимавахж тогава съ книгата. на Дюмона; прибавихъ
извЪъттно число допълнителни бЪЛЪЖки относително
най-отвлЪченитъ страни на прЪдмета, напримЪръ, от-
носително теориитъ на вЪроятноститъ и невЪроятно„
ститъ. Тази часть отъ моитъ издателски забЪлЪжки,
посветена на възразитъ, написахъ съ много по-рЪши-
теленъ тонъ, отколкото ми приличаше, като на. единъ
младъ и неопитенъ авторъ; ноазъ никога не мислЪхъ,
да се излагамъ на първъ планъ; а като анонименъ ре-
дакторъ на Бентамовото съчинение приехъ тона на ак-
тора, като мислЪкъ, че той съвършено съотвЪтствуна
на обикновения неговъ маниеръ. Моето име като ре-
дакторъ биде поставено върху книгата само слЪдъ от-
печатванието и и при туй поради непрЪмЪнното же-
лание на Бентама, въпрЪки всички молби отъ моя
страна.

ВрЪмето, което изгубихъ за тази работа, има
благодЪтелно влияние върху моето развитие. Теория-
та на юридическитъ доказателства е едно отъ най-
добритъ съчинения на Бентама по богатството на ма-
териала. Теорията на доказателстваТа сама по себе
си бЪШе единъ отъ най-важнитъ въпроси, съ разработ-
ката на които той се занимаваше; тя е свързана чрЪзъ
многобройни връзки съ мнозинството отъ другитъ въп-
роси, така че въ нея са. изложени много отъ. най-

. добритъ негови идеи. ОсвЪнъ това, между другитъ пс-
спепиални прЪдмети въ съчинението на Бентама могнтъ
да се намЪрьктънай-обстойно изложени и недостатъцитъ
и празднинитъ въ „английското законодателство прЪзъ
това врЪме; сащо така тамъ може да се намЪри и об-
стойния очеркъ на пълното съдопроизводство въ Вест-
минстерската сндебна палата. СвЪдЪнията, които по-
черпннхъ отъ това съчинение, много по-дълбоко се за-
печатихн въ моя умъ, нЪщо, което7не можеше да се
случи, ако бъхъ се ограничилъ само съ прочитаньето
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му, а тази не бтвше маловажна добивка. Но това за-
нятие ми принесе още и друга полза, която на първъ
погледъ най-малко можеше да се очаква; то само въз-

буди въ мене способностьта да съчинявамъ. Всичко,
което написахъ олтздъ издаваньето на тая книга, бЪШе

несравнено по-високо отъ онова, което бЪХъ писалъ

прЪди това. Слогътъ на Бентама бвше въ послЪдното
съчинение тежъкъ и забърканъ, което произхождаше
отъ нЪкои добри качества, а именно отъ любовьта къмъ
точнитъ опрЪдЪления, която го принуждаваше да вмък-
ва въ всЪКа Фраза по нЪколко вмтьтнжти изречения;
той желаеше, че четецътъ отеднажъ да разбере ос-
новното “положение и всичкитъ послЪдици и ЦОДроб-
ности, които произтичатъ отъ него. Този неговъ оби-
чай бтвше причината, за дЪто четеньето на неговитъ
Фрази бъше крайно уморително за хората., които не

бЪХяк навикнякли на неговата маниера. Но слогътъ на

първитъ му трудове ((Окт/нелека за управителната
система» и (Плана на юридическите уутфеждсния» е

образецъ на живо, леко и обстойно излаганье,примЪ-
ри отъ което са съвършено ръдки; много подобни
мЪста се срЪщахж и въ ржкописитъ на ((Теорията на
доказателствата», поради което се стараехъ да имъ
запазнк всичката неприкосновеность. Това продължи-
телно другаруванье съ този удивителенъ трудъ има

грамадно влияние върху моя слогъ; азъ продължавакъ
да го усъвършенствувамъ съ прочитаньето на други
автори, както английски, така и Французки, у които
силата на слога по удивителенъ начинъ се съединя-
ваше съ простотата; такива бЪХж Голлсмитъ, Фил-
дингъ, Паскалъ, Волтеръ и Курйо. Благодарение на

всичко това, моятъ слогъ изгуби онази сухость, която
можеше да се забЪолЪзки въ първитъ ми съчинения;
върху коститъ и хрущелитъ на скелета почна. да се

прибавя и месо, и моятъ стилъ придоби най-сетят)

жизненость и почти лекость.
*

,

Това подобрЪние се изтъква» на една съвършено -

нова арена. Маршалъ отъ Лидса, родоначалникъ на
сегашнитъ Маршали, биде пратенъ въ парламента отъ
Уоркмиръ, който едва можа да си издЪйствува правд-
ставителството, благодарение на намаляваньето чис-
лото на жителитъ въ селото Грампаундъ. Този човЪкъ,
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убЪДенъ партизанинъ на парламентската реформа,
притежатель на грамадно богатство, което употрЪбяше
за полезни работи, бЪШе крайно поразенъ отъ кни-
гата (Сафина/ии.» на Бентама; у него се породи ми-
съльта, че би било полезно да се публикуватъ пар-
ламенскитв дебати, но не въ хронологически рсдъ, как-
то бъ приелъ Хапзардъ, а като се разположжтъ спо-
редъ прЪдмета си и се снабдьктъ съ коментарии, които
да посочватъ погртзшкитъ на ораторитъ. За изпълне-
нието на това той естествено се обърна къмъ редак-
тора на книгата ((Софцзми», и Бинхамъ съ помощъта
на Чарлза Остена, прЪдприе издаванъето на тоя трудъ,
който получи името ((История % прйгледа на Парла-мента», ала пртздъ видъ на недостатъчнатапродажба,
излиза само въ продължение на три години. При
всичко туй, той възбуди до извЪстна степень внима-
нието на политическитв и парламентскитъ дЪйци.Ра-
дикалната партия употръби всичкитъ си старания и
дЪйствитслно сполучи да придобие такъва репутация,
каквато никога не можеше да добие съ помощьта на
Вестминстерская Прйглсдъ. Бинхамъ И Чарлзъ Остенъ
много бьхж писали тамъ, както и Струтъ, Ромили и
нЪколцина други либерални юристи; баща ми даде
една прЪкрасна статия; по-стариятъ Остенъ "ном”Бсти
една и Каулсонъ написа сжщо тъй една статия, която
заслужнаше по-голЪмо внимание. Азъ имахъ. честьта
да напиша първата статия въ първата книга за глав-
ния въпросъ на сесията (1825) ((За асоциациитн» и
за ((Ограниченивто правата на“ католицитй». .

Въ втората книжка азъ помЪстихъ единъ очеркъ
на търговския кризисъ прЪзъ 1825. гоцина и на де-
батитъ относително паричното обръщанье. Въ третия
брой имаше двъ мои статии, едната отъ които бЪШе
за второстепененъ въпросъ, а другата за принципа
на взаимностьта въ търговията, по поводъ на знаме-
нитата дипломатическа кореспонденция между Кянинга
и Халатнна. Тия статии не прЪдставяхж вече въз-
произвожданье и прилаганье на заучеНитв отъ мене
теории, но изтъкнаха. и оригинални мисли, ако мо-
гжтъ така да се нарекжтъ остарЪлитв идеи въ подно-
вена Форма и отъ нова гледна точка. Безъ ни най-
малко да сгръшк противъ истината, могж да кажа.,
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че тия съчинения се отличаваха съ такъва зрЪлость
на мислитв, каквато не се срЪщаше нито въ единъ
отъ прадишнитъ ми трудове. По изпълнението си тъ
вече не бъзха младежки трудове, но тЪхнитъ прЪд-
мети или изгубиха всЪкакъвъ интересъ, или биха
отпослъ много по-добръ обработани, тъй че нека да
ги забравимъ заедно съ другитъ мои произведения,
помЪстсни ВЪ Вестмиистврския Прйгледз прваъ пър-
вото врЪме отъ саществуваньето му.

Като се занимавахъ съ съставянье на статии за
печатанье, азъ не прЪНебрЪгвахъ и другитъ срЪдства
за самообразованието ми. ПрЪзъ тая епоха изучихъ
нЪмския езикъ по Хамилтоновския методъ; за тази
цвль“ азъ и нЪколцина мои другари образувахме сие-
циаленъ класъ. Въ продължение на нЪколко години
нашитъ общи занятия взеха особена Форма, която въ
голЪма степень спомогна за развитието на моя умъ.
Намъ хрумна мисъльта да се съединимъ, за да мо-
жемъ да изучимъ чрЪзъ прочитъ и разговоръ нЪкои
отрасли на знанието, които искахме да усвоимъ. Гротъ
прадложи за това една стая въ кашата си въ ули-
цата ТЪгеаопееШе, а приятельть му Прескотъ, единъ
отъ тритв членове-основатели на дружеството на ути-
литариститъ, се присъедини къмъ насъ. Ние се съби-

рахме два пати въ недЪлята всЪка сутринь отъ 81/2 до
10 часа, слЪдъ което всЪки отъ насъ тръбаше да си
отиде по частната си работа. Първиятъ прЪдметъ на
нашитъ изучвания бЪше политическата икономия;
ние искахме да изберемъ едно систематично рако-
водство за поуспЪшно запознаванье съ нея, и на-
шиятъ изборъ падна прЪди всичко върху книгата на
баща ми ((Осиовший ии Политическата Икономия».
Единъ отъ иасъ прочиташе съ гласъ една глава или
часть отъ нея, а слЪдъ това почвахме да я обсаждаме;
всички, които имаха какво да възразьатъ или забв-
лЪжатъ, изказваха своитъ мнЪНия. Ние бъзхме си по-
ставили за правило да изчерпваме всЪки въпросъ,
който се повдигаше, билъ той голвмъ или малъкъ, и
при туй до край; продължавахме разискванията до
тогава, до когато всички, които взимаха въ тЪхъ
участие, биваха удовлетворявани отъ заключенията;
продължавахме да разглеждаме -вст>ки въпросъ, както
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и всйзки отдЪленъ възгледъ, който ни се прЪдставяше
при прочитаньето на нЪкоя глава или при обсажда.-
ньето, до тогава, доклъ всичкитъ мжчнотии, които се

срЪщахак на платя ни, бивахж отстранявани; Ние често
обсаждахме извЪстни въпроси въ продължение на нъ-
колко недвли, като ги обмислювахме сериозно въ
междинитъ между .нашитъ събрания и разрЪшавахмс
новитъ мякчнотии, които биха могли да възникннтъ
въ слЪдващето засЪдание. СлЪдъ като свършихме
((Основитс» на баща ми, заловихме се съ ((Осново-

нията ни икономията» отъ Рикардо. И съ (Ризо/яж-
дението зи иоииоститъ» отъ Бяли. Тия кратки и точни
разсъждения не само спомогнала. за развитието на
ония, които взимахж участие въ тЪхъ, но и ги при
нудихж да си изработватъ нови възгледи относително
нЪкои страни на отвлЪчената политическа икономия.
Теорията на международнитъ цЪнности, която напе-
чатахъ по-послъ, бЪШе резултатъ отъ тия разговори.,
а така също и измЪненията, които внесохъ въ тео-
рията на Рикардо относително печалбата, и които
изложихъ подробно въ ((Оиерки ии Пе-чилбито иПро-
ивнтитйя». Най-важнитъ и най многото нови идеи се
явили у Ялиса, Гржгема и у мене; останалитъ също
така внасяли въ прЪпирнитъ своята драгоцЪпна часть,
особено Прескотъ и Робукъ, единиятъ съ своитъ зна-
ния, а другиятъ съ завършеностьта на своята диаи
лектика. Теорията на международнитъ цвнности и
печалби бъзше изслЪдвана и разработена почти равно-
мЪрно отъ мене и Грагема, и ако нашиятъ първона-
чаленъ планъ бъзше се осаществилъ, то щЪхж да бла-

датъ издадени моитъ Очерки на никои спорни отрови
отъ политическа/ти икономия съ прибавкана нЪколко
статии отъ Грагема и съ фамилиитъ на” авторитъ.

Но когато довършихъ съчинението си, намЪрихъ
че азъ съвършено много се облЪгахъ на солидарностьта
си съ Грагема и че неговото мнЪние до толкова се

различаваше отъ онова, което изразихъ въ най-орн-
гиналния отъ двата очерки, а именно въ очерка за

международнитъ цЪнности, че азъ тръбаше да ПРИ"
знаьв, какво тази теория принадлежи изключително
на мене, и затова слЪДъ нЪколко години я издадОХЪ
подъ свое име. Азъ мога да потвърдьъ, че измЪне-



Автобиографията ми. ” 91 
нията, които баща ми направи въ неговитъ Основи
на Политическата 1/1кономия въ третото издание,
бвхж основани върху критическитъ възгледи, изра-
ботени отъ нашити съвмЪстни разсиящения; той из-
мъни своитъ мнЪния относително поменатитъ отъ
мене въпроси, макаръ и да не бвше съвършено съ-
гласенъ съ насъ.

Олтздъ като усвоихме доста добръ политическата
икономия, ние прЪминжхме по същия редъ къмъ сило-
гистпческата логика. Тогава въ нашитъ събрания за-
хвани. да взима участие и Гротъ. Първата книга, за
която се заловихмс, бтвше съчинението на Алдриха, .-
но то скоро ни дотвгнж съ своя повръхностенъ ха-

рактеръ и затова приствпихме къмъ изучваньето на
единъотъ най-съвършенитътрудове по схоластическата
логика (който се намираше въ библиотеката на баща
ми, голЪмъ любитель на подобни книги), именно Мсти-
сйисгго ас! Ъоугсат отъ сзуита „Дю-Трие. Щомъ свър-
шихме това съчинение, прЪминжхне къмъ логиката на
Уетлея, която токо-що бЪШе прЪпечатана отъ (Епсусго-

раесйа Мсбгороишпшш най-послъ къмъ Сатришбдо зйое

Боу/аса ”на Хобса. Тия книги, които изучвахме по

приетия отъ насъ редъ, отвориха ни едно обширно
поле на метафизически умозрЪния, а като резултатъ
на тия разсиждения се „яви по-голвмата часть отъ
ония измЪнения, които сЪмъ направилъ въ първата
часть на ((системата на Логиката» за поправянье
принципитв и отличията на схоластическитъ логики
и за усъвършенствуванье на теорията за значението
на прЪдложението. Гржгемъ и азъ првдлагахме мно-

зинството нови Идеи. Гротъ и другитъ се явявахяк
като критици и съставях/к единъ прввъзхщенъ три-
буналъ. Отъ това врЪме въ мене се поради мисъльта,

да напиша съчинение по логиката, макаръ и въ много

по-скроменъ видъ, отколкото въ дЪйствителность го
изпълнихъ.

СлЪдъ като свършихме съ логиката, пристнпихме
къмъ аналитическата психология. За раководство из-

брахме труда на Хартлея и повдигнжхме цЪната на

изданието на Пристлея до баснословни размЪри, тъй
като по цЪлия Лондонъ бъХме се пръснили да търсимъ
по единъ” екземпляръ за всЪкиго отъ насъ. ОлЪдъ

х
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изучваньсто на Хартлея ние прЪкжснжхме нашитъ съ-
брания, но когато слЪдъ нЪколко врйзме излЪзе на
свЪтъ ((Анализътъ на ума», пакъ захванжхме да се
събираме. Съ това се свършиха. всичкитъ наши за-
нятин. Азъ всЪкога съмъ отнасялъ къмъ врсБмето на
тия събрания онази епоха, когато станжхъ оригиналенъи независимъ мислитель; благодарение на тЪхъ азъ
придобихъ или понъ иодкрЪпихъ навика да мисльн,
на който азъ съмъ длъженъ за всичко, което съмъ
нЪкога направилъ или ще направьк въ областьта на
умозрЪнията - а навикътъ никога неможе да бждс
удовлетворенъ отъ разрЪШаваньето на биткое мжчно
положение само на половина,. но тръба да се повръ-щаме къмъ него до тогава, доклъ не стане то ясно,
като день, - никога да не оставяшъ безъ разрЪше-ние забърканитъ детайли на въпроса подъ пртВдлогъ,
че тъ не нрЪдставнтъ голЪмо значение; най-послъ,
никога не тръба да смЪташъ, че разбирашъ извЪстна
часть отъ прЪдмета, до дЪто не си съставишъ прЪД-става за цЪлото. “

Участието, което взимахме въ общественитъде-бати отъ 1825. до 1830. година, заемаше видно мЪсто
въ тоя иериодъ отъ живота ми, и тъй. като то има
грамадно влияние върху моето развитие, то съмъ
длъженъ да кажа. за него нЪколко думи.Въ това врЪме сжществуваше въ Лондонъ едно
дружество на оуениститъ, подъ името КооперативноДружество, което се събираше всЪка недЪля за пуб-лични диспути въ Чансери-Лйонъ. Въ началото на
1825. година Робукъ случайно почна. да се сношава
съ нЪкои отъ членоветъ на това дружество и при-
сжтствува на едно или двъ застъдания; той от. взелъ
участие въ ирЪпирнитъ и се е изказалъ противъ
оуенизма. Единъ отъ насъ прЪдложи да отидемъ тамъ
всички, въ нъленъ съставъ, за да дадсмъ едно гене-
рално сражение.

Чарлзъ Остенъ инЪколцина другари, които обик-
новено не взимаха. участие въ нашето събрание, изя-
вихж своето одобрЪние на тоя планъ. Ние влЪзохме
въ” сношение съ главнитъ членове на дружеството на
оуениститв, на което тази борба базше приятна; на-
истина тъ ирЪдпочитахж прйзиирнитъ съ противницитъ
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на обсжжданьето въпроситъ въ тЪсния кржжокъ, по-
между нартизанигъ на еднаквитт, възгледи. За прЪд-
метъ на дебата биде избранъ въпроса за народонасе-
лението. Чарлзъ Остенъ съ една блЪскава рЪчь под-
държаше нашитъ мнЪния, и борбата се продължаваше
непрЪкжснжто въ течение на петь или шесть недЪли
въ една прЪпълнена зала, дъто присжтствувахж,освЪнъ
членовете на дружеството и тЪхнитъ приятели, но
още и многобройни други слушатели и нЪколко ора-
тори отъ Явъпз о/ Соитг.

Когато тия прЪпирни дойдохж на свършека си,
ние захванжхме да обежждаме другитъ достойнства
на системата на Оуенъ; новитв дебати се продължа-
вахж около три мЪсеци. Това бЪШе борба на животъ
и на смъртъ между оуениститъ и политико-икономи-
ститъ, на които първитъ глсдахж като на свои заклети
врагове; но диспутътъ ставаше въ дружелюбенъ тонъ.
Ние, прЪдставителитъ на политическата икономия,
имахме прЪдъ очи сжщптъ цЪли, както иоуениститъ,
и се стараехме да имъ докажемъ това. Главниятъ
ораторъ на оуениститъ бЪШе единъ твърдъ уважа-
ванъ човЪкъ, съ когото азъ добръ се познавахъ, а
именно Уйлямъ Томсонъ отъ Корка, авторъ на книгата
((За разделението на богатството» и на ((Ваззвсънието»
въ полза на женитъ, насочено противъ мнЪнията на
баща ми относително сжщия тоя превдметъ въ него-
Вия сяОчерке на управителните“ система». Ялисъ, Ро-
букъ и азъ Взехме дЪйно участие въ спороветъ, а
измежду ораторитъ отъ .Тппз о/ Соитб, които ни дой-
дохж” на помощь, припомнювамъ си за Чарлза Уйлерса.
Нашитъ противници получиха сжщо така сериозна
поддържка отъ тЪхната страна. Твърдъ извЪстниятъ
Хель Джонсъ, тогава човЪкъ на прЪкарала възрасть,
произнесе прЪдъ насъ една хубава рЪчь, но най-дъл-
боко впечатлЪние ми произведе, макаръи да не бтвхъ
съгласенъ. нито съ единъ отъ *неговитт. възрази, исто-
рикътъ Тирлваль, който станж по-послъ епископъ на
Св. Давида; тогава той бЪШе адвокатъ и бЪШе из-
вЪстенъ като блЪстещъ краснорЪчивъ ораторъ, който
извоюва своята репутация въ Кембриджъ до епохата
на Остена и Маколея. Неговата рЪчь слйздваше непо-
срЪдствено подиръ моята.
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Той не бЪШе произнесълъ още десетина фрази,

и азъ вече го признахъ за единъ отъ най-добритъ
оратори, какъвто бЪхъ срЪщалъ кога и да било, а
отъ тогава не чухъ никого, който би могълъ да се
постави по-високо отъ него въ това отношение.

ГолЪмиятъ интересъ отъ нашата страна къмъ
тия дебати прЪдразположи нЪколцина отъ насъ да
приемемъ идеята, изработена отъ Макъ-Кулоха. Той
мислЪше, че би било полезно да има и въ Лондонъ
подобно дружество, като ((Умозрителното Дружество»
въ Единбургъ, дЪто между другото Брумъ иХарнеръ
захванахж изучваньето на ораторското изкуство. Опи-
тътъ, който направихме въ Кооперативното Друже-
ство, не ни позволяваше да се съмнЪваме, че въ Лон-
донъ ще се намЪрьктъ нЪкои желаещи да встжпшть
въ подобенъ съюзъ. Макъ-Кулохъ съобщи тази идея
на нЪколцина влиятелни млади момци, на които той
прЪдаваше частни уроципо политическата икономия.
НЪкои отъ тЪхъ горещо се завзехж съ тоя проектъ,
а особено Джорджъ Уйлерсъ (по-послъ лордъ Кларен-
донъ)”. Той съ своитъ братя Хайда и Чарлза, съ Ро-
миля, Чарлза Остена, азъ и нЪколцина други, съеди-

. нихме се и изработихме програмата на дружеството.
Ние рЪшихме да се събираме въ клуба на Етее

тавата/з и съставихме единъ блЪскавъ списъкъ на чле-
нове, дЪто наредъ съ имената на нЪкои членове въ
парламента Фигурирахж почти всичкитъ най-знаме-
нити оратори отъ Кембриджъ и Оксфордъ. Любопит-
ниятъ Фактъ, който може да служи за характеристика
на направленията въ това врЪме, се състоеше въ
мжчнотията при събираньето на членоветъ на нашето
дружество, а именно, че ние неможехме да намЪримъ
достатъчно количество торийски оратори. Почти всич-
китъ, които завербувахме въ нашия съюзъ, бъка. ли-
берали отъ всЪкакви отсЪнки и степени. ОсвЪнъ горн-
поменжтитъ вече присъединихж се къмъ “насъ: Мако-
лей, Тирлваль, Прйодъ, лордъ Ховикъ, Самуелъ Уйл-
берфорсъ, който стана по послъ Оксфордски епископъ,
Чарлзъ Пулетъ Томсонъ (по-послъ лордъ Сайденхамъ),
Едуардъ и Хенри Литонъ Булверъ, Фонбланкъ и много
други, които немога. сега да си ги припомнш, но
които станаха извЪстни много или малко отпослъ на
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политическото или литературното поприще. Всичко
прЪдизвЪстяваше голсЪмъ успсВхъ; но когато наближи
връзмето за отварянье на събранието и бъзше необхо-
димо да се избере прЪдсЪдатель, и да се намври нв-
кой, който да произнесе встапителната рЪчь, тогава
никой отъ нашитъ знаменити членове не се съгласи
да вземе върху себе си нито едно отъ тия задълже-
ния. Въ числото на ония лица, къмъ които се обръ-
щахме за тази цЪль, само единъ склони и прие на-
шитъ молби, а именно онзи човЪКъ, когото азъ твърдъ
малко познавахъ, ала той се ползуваше съ грамаденъ
успЪхъ въ Оксазордъ; казваха, че тамъ той билъ изво-
ювалъ слава на великъ ораторъ. СлЪдъ нЪколко врвме
той влвзе въ парламента првдставитель на ториевь
цитъ. Ние го избрахме, за да завземе прЪдсЪдателското
мЪсто и като такъвъ, да произнесе встапителната
ръччь. Великиятъ день настани; скамейкитъ бЪха прв-
пълнени; всичкитъ знаменити оратори бъзха дошли,
за да критикуватъ нашитъ усилия, а никакъ не да
ни дадатъ нъкаква помощь. РЪчьта на оксфордскня
ораторъ излЪзе съвършено несполучлива. Това начало
неблагоприятно се отрази и върху всичкия вървежъ
на събранието; ораторитъ, които говориха ПОДиръ
него, бЪха твърдъ малцина и почти всички посрЪд-
ствени.

ПрЪдприятието прсвтърпъ най-пълно Фиаско; зна-
менититъ оратори, на които разсчитахме по-прЪди,
изчезнаха отъ сцената и вече не се появиха. Що се
отнася за мене, то азъ понъ получихъ единъ урокъ
да мога да познавамъ хората.. Тая неочаквана неспо-
лука напълно измЪни ролята, която азъ играехъ въ
нашето дружество. Азъ никога не мечтаехъ нито да
заемамъ първенствуваще мЪсто, нито да говорьа много
и често; но затова пъкъ отлично виждахъ, че успЪ-
хътъ на правдприятието зависЪше отъ нвкои нови
хора, и горещо се завзехъ за тази работа. Азъ отво-
рихъ прЪпирнитв по втория въпросъ,и отъ тогава за-
хванахъ да говорьа почти въ всЪко засЪдание. Въ

пр0дължение на нЪколко врвме ние тръбаше да се

боримъ съ голЪми мачнотии. Тримата Уйлерсовци и
Ромили ни оставаха вЪрни още Евколко врвме; но
най-послъ търпЪнието на основателитвна дружеството
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се изчерпа, съ изключение на Робука и мене. Въ слЪд-
вашия сезонъ отъ 1826.-1827. година положението

.на работитв се подобри.
”

Ние завербувахме двама оратори - ториевци,
Хайвардъ и Ши; радикалната партия получи пед-
крЪпа въ лицето на Чарлза Булера, Кокбурна и нв-
колцина други отъ второто поколЪние на бентамиститъ
отъ Кембридзкъ, които се притекохж къмъ нашата
страна. Съ помощьта на тЪхъ, атака сащо и на дру-
гитъ случайни членове, благодарение на двамата то-
рпевци, Робука и мене въ качеството ни на истински
оратори, почти всЪка првпирня бЪШс едно генерално
сражение между ФилосОФскитъ радикали и юриститъ- ториевци; най-сетят. захванахп. да говорнктъ за
нашит!) спорове, и много извйстни лица дохождахн. да
слушатъ нашитъ дебати. Още по-бВлЪжитъ станах
успЪхътъ въ слЪдващитъ сезони отъ 1828.-1829. го-
дина, когато послЪдователитъ отъ Кембриджъ въ ли-
пето на Морисъ и Стерлингъ влЪзохж въ нашето дру-
жество, дЪто тъ образувахяк втората партия на либе-
ралитъ и даже на радикалитъ върху основи, съвър-
шено противоположни на бентамизма и даже крайно
враждебни на тази доктрина; тъ внесоха въ нашитъ
првпирни общитъ идеи и методи на реакцията, които
свиртзпствувахж въ Европа противъ Филос0фията на
ХУТП-ия вЪкъ; тя бЪШе третята партия и при това
партия съвършено сериозна, която взе участие въ
нашата борба и се явяваше като пълно отражение на
политическитъ мнъния въ най-образованата часть отъ
новото поколЪние. Нашитъ спорове въ голЪма степень
се отличавахж. отъ обикновенитъ прЪпирни; нашето
правило бЪЦге, че всЪки тръбаше да излага само най-
убЪдителнитъ доказателства и да опровергава ду-
митв на противницитъ въ най-точни и опрЪдЪлени
изрази. .

Това упражнение естествено бЪШе извънредно
полезно за насъ, а особено за мене. Наистина азъ ни-
кога неможахъ да изучн. изкуството на краснорвчието
и всЪкога говорЪхъ доста лошо, но понъ можехъ да
сполучж, да ме слушхтъ; осввнъ това, понеже посто-
янно излагахъ писмено своитъ рЪчи въ случай, ако ми
се сторЪше, че тъ иматъ особено значение, когато
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Идеитъ или чувствата, изразявани въ тЪхъ, изисквахж
внимателно излаганье, то съ това до нЪмай-кждъ мо-
жахъ да усъвършенствувамъ своята способность да
пиша; отъ тогава не само приучихъ ухото си къмъ
гладкостьта и размЪра на слога, но и придобихъ прак-
тически навикъ въ избора на изразитъ, които про-
извождатъ най-голЪмъ ефектъ върху слушателйтъ, и
се научихъ да разбирамъ, кой отъ тЪхъ особено дЪй-
ствува на едно смЪсено събрание.

Участвуваньето ми въ дружеството и подгото-
вителнитв работи, които то искаше, заедно съ приго-
товлението ми за утрЪнитъ прочити въ к.кщата на
Грота, поглъщаще всичкото ми свобОДно врЪме, и за-
това азъ почувствувахъ голЪмо улеснение, когато прЪзъ
пролЪтьта на 1828. година прЪстанжхъ вече да уча-
ствувамъ въ Вестинстврсшя Првгледъ. Положението
на този журналъ станж крайно стЪснително, макаръ и
първиятъ брой да прЪдизвЪстяваше голЪмъ успЪхъ,
но постояннитъ прИХОДи не бвхж достатъчни, за да
покриьвтъ необхошамитъ разноски по издаваньето на

журнала. Загубитъ бъзхж наистина покрити, но това
бтвше още малко. Единиятъ отъ редакторитъ, Саутернъ,
излЪзе отъ състава на редакцията, а нЪКои отъ съ-
трудницитъ, въ това число баща ми и азъ, които по-
лучавахме възнаграждение за първигъ статии, къмъ

края пишехме безплатно. При всичко туй, основниятъ
капиталъ, който тури началото на журнала, бЪше

съвършено изхарченъ и неможеше да се продължава
издаваньето на журнала безъ нЪкой новъ Фондъ. Баща
ми и азъ имахме по тоя поведъ нЪколко съвЪщания съ

Бауринга. Ние бЪхме готови на всичко, само и само
да поддържаме журнала, органътъ на нашит?» мнЪния,
но но никой начинъ не желаехме вече Баурингъ да
бъде редакторъ. Ала понеже нЪмахме възможность да
държимъ единъ редакторъ, комуто да се плаща посто-
янно заплата, затова ние имахме причина да му правд-
ложимъ, да си даде отставката, безъ да оскърбимъ пт)-

какъ неговото самолюбие. Ние съ нЪколцина приятели
бтвхме напълно готови да поддържаме вървежа на. жур-
нала въ качество на безплатни сътрудници, и ако немо-
жехме да намЪримъ нЪкого измежду насъ за редакторъ,
то щЪхме да раздЪляме другарски редакторския трудъ

7
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помежду си. * Но въ това врЪме, когато ние се надсввахме
да получимъ мнимото одобрЪние на Бауринга, той самъ
прЪслЪдваше друга цЪль въ съдружие съ полковника
Перонета Томсона; най-нанрЪдъ бидохме увЪдомени
отъ писмото на Бауринга, съ което ни извЪстяваше,
като редакторъ, че наредилъ добръ всичкитв си ра-
боти и ни првдлагаше да пишемъ въ журнала срЪщу
хонораръ. Ние ни най-малко не оспорявахме правото
на Бауринга да влиза въ такъво споразумЪние, което
е най-изгодно и по-благоприятно за неговитъ лични
интереси, отколкото това, което ние му првдлагахме,
но тайната, която той пазЪше по отношение къмъ насъ,
при туй въ сжщото врЪме, когато нагледъ неговитв
интереси съвършено съвпадахж съ нашитъ, ни се по-
каза за извънредно оскърбителна за насъ; при това
пъкъ ние не го смЪтахме за тъкмо подходещъ редак-
торъ и не бвхме вече разположени да губимъ врЪме-
то си, като го употръбяхме за ПОДдържанье на жур-
нала ПОДЪ неговата редакция. Поради всичко туй, баща
ми отказа да му бъде сътрудникъ; ала при всичко
това, подиръ двъ или три години той отстжни на на-
стойнитъ молби и написа още една политическа статия.

Що се отнася за мене, то азъ положително от-
казахъ да взимамъ какво да е участие въ журнала.
По този начинъ се свършиха всичкитъ мои отношения
къмъ Веспшшнстврския Прйгледъ въ първоначалния му
видъ. За нослЪдната статия, която помЪстихъ тамъ,
азъ положихъ много по-голЪмъ трудъ, отколкото за
която и да е отъ прЪдишнитв ми статии; това стана
за туй, защото въ. нея вложихъ всичката си душа;
тя бвше защита на първитъ виновници на Француз-
ката револуция противъ лъжливитъ нападки, които
приведе сжръ Валтеръ Скотъ въ првдговора къмъ
своята ((История на Наполеона». Количеството на
съчиненията, които прочетохъ, за да напиша тая ста-
тия, маса бтвлтлкки и извадки, които бвхъ направилъ,

- а така сжщо и книгитв, които тръбаше да”“купьв (по
това врвме навмаше нито една публична или частна
библиотека, отъ която бихъ могълъ да взимамъ книги
за домашенъ прочитъ), въ твърдъ голЪма степень уве-
личихж важностьта на тая малка цЪль, **която азъ си
прЪдначертахъ да прЪслЪдвамъ. Ала тогава. имахъ
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планъ да напиша историята на Французката револу-
ция; наистина азъ никога не изнълнихъ това свое на-
мЪрение, но събранитъ отъ мене материали излЪзоха
по-послъ твърдъ полезни на Карлейля за сащата тази
цЪль.  

ГЛАВА м.

Кризисъ въ умственото ми развитие. -
Крачка напрЪдъ.

Въ пр0дължение на слЪднитъ нЪколко ГОДИНИ азъ
писахъ твърдъ малко и нЪмахъ никаква литературна
работа; ала отъ това въздържанье извлЪкохъ голЪма
полза за себе си. Сащо тъй голЪма важность прЪдста-
вяше за мене това, да имамъ врЪме да усъвършен-
ствувамъ и асимилирвамъ напълно своитъ идеи, безъ
да бада принуденъ да ги давамъ за печатанье. Ако.
бихъ продължавалъ да пиша, то тази дълбока нромЪ-
на, която стана въ мнЪнията ми, както и въ моя ха-
рактеръ, би била сериозно нарушена. За да мога да
обяснта произхода на тази промЪна, или понъ на раз-
мишленията, които я подготвиха, азъ тръба да се

върна малко по-назадъ.
Като се захване отъ зимата на 1821. година, ко-

гато за първъ пать прочетохъ Бентама, а особено отъ
когато почна да се издава Весташнстврския Првглвдв,
азъ намЪрихъ, както се казва обикновено, цЪльта на
живота, а именно, поискахъ да положа всичкитъ си
старания, за да првобразувамъ цЪлия свЪтъ. Понятие-
то, което имахъ за собственото си щастие, изцЪло се
сливаше съ тая цЪлъ. Ония лица, съчувствието на кои- “

то спечелв-ахъ, така именно такива, не можеха твърдъ
много да ми сномогнатъ за изпълнението на това прЪдг
приятие. Азъ не се отказвахъ по своя жизненъ пать
отъ извЪстни удоволствия, ала единственото сериозно и
трайно лично удоволствие, върху което основавахъ
своето щастие, бъзше моята вЪравъ тази цЪль; и азъ
се ласкаехъ само отъ надеждата да прЪкарамъ щаст-
ливъ животъ, тъй като моятъ идеалъ на щастието

738



100 Джонъ Стюартъ Миль. 
баше толкова далече, че можекъ постоянно да се движа
къмъ него, но никога да не го постигна. Така прв-
минаха наколко години; съзнаваньето прогреса на цв-
лия свЪтъ, мисъльта, че азъ самичъкъ взимамъ уча-
стие въ борбата, и че отъ своя страна спомагамъ за
движението на напрЪдъ, струваше ми се за съвършено
достатъчна, за да направи моя животъ интересенъ п
разнообразенъ.Обаче, настаниврЪме, когато тази вЪра
изчезна, като мечта. Това стана прЪзъ есеньта на.
1826. година; азъ се намирахъ въ едно тапо раздраз-
нително състояние на духа, както се случва съ ков-
киго, който е безчувственъ къмъ какво да е удовол-
ствие, както и къмъ всЪкакво приятно усЪщанье, въ
едно отъ ония лоши настроения, когато всичко онова,
което ти се харесва други патъ, струва ти се за не-
лЪпо и безразлично; въ такъво състояние, азъ мислъа,
се намиратъ обикновено методиститъ, когато тЪкъ за
първъ пать посвщава ватрвшното съзнаванье на грЪка.
Такъво бЪше моето душевно състояние, когато еднажъ
ми се случи да си прЪдложа слЪдния въпросъ: ако
биха се осаществили всичкитв цЪли, които ти прв-
слвдвашъ прЪзъ живота си, ако всичкитЪ измЪнения
въ учрежденията и мнЪнията, къмъ които ти се стре-
мишъ, биха станали незабавно, то щЪше ли да усв-
тишъ ти отъ всичко това най-голЪма радость и щЪше
ли ти да бадешъ най-щастливиятъ човЪкъ? -- ((Не»,
ми отговори направо ватрЪшниятъ гласъ, който немо-
жахъ по никой начинъ да заглуша. Азъ чувствувахъ,
че моитв сили ослабнака, и всичко, което ме поддър-
жаше въ живота, се събаряше. Всичкото свое щастие
положихъ само въ постоянно првслвдванье на тая пЪль.

сичкото това омайванье, което ме окражаваше, из-
чезна; цЪльта бвше изгубена за мене, а въ такъвъ
случай можекъ ли да се интересувамъ отъ срвдства-
та? Незнаехъвищо такъво, на което бихъ могълъ да.
посветьа живота си. ;

Отначало се надЪвахъ, че облакътъ, който затъм-
ни моя хоризонтъ, ще се разпръсне отъсамо себе си,
но това нЪщо не стана. Съньтъ, това вврно срЪдство
противъ уморителнитв дреболии на вевкидневния жи-
вотъ, бтвше безсиленъ по отношение на моитъ тегли-

Когато се събудЪхъ, азъ пакъ се обръщахъ къмъ



Автобиографията ми.
,

101,

своето съзнание и получвахъ е,кщия печаленъ отго-
воръ. Това скърбно чувство не ме напущаше нито за
минута въ всичкитв ми работи. Нищо неможеше да
ме принуди да забравнк своята скърбь понъ за нЪколко
минути. Въ продължение на нЪколко мЪсеци облакътъ
се сгжстяваше се по-вече и повече. Точно опрЪдЪле-
ние на това, което прЪтеглихъ, може да се намЪри въ
стихотворението на Нолрилжа ((Отпаданье», което още
не знаехъ по това врЪме.

Ето го:
„А дпс? тЪЪопЪ а рапу, уойа, йоги ана с1геаг,

А агату. зййеа, ппйшраззйопеа Змей
“7111011 ринга по пайпга1 опНеЪ .:г геНеГ

[в много, от 3184], ог Ъеаг“*).

Напусто търсЪхъ утЪшение въ моитъ любими
книги, -- тия паметници на миналото благор0дство и
величие, отъ които азъ черпЪхъ до тогава сила и мн.-

Жество; сега ги четЪхъ безъ всЪкакво ново чувство,
или съ обикновеното чувство, ала безъ онова омайва-
нье, което тъ ми произвождахж по-прЪди, и азъ бЪХъ
убЪденъ, че моята любовь къмъ човЪчеството и страсть-
та ми къмъ усъвършенствуваньето на хората е съ-

вършено вече изчезнала. Никакво облекчение на своя-
та горесть не търсвхъ въ съчувствието "на другитъ.
Ако бихъ билъ привързанъ къмъ нЪкого до толкова,
че да почувствувамъ потрвба да излвнв прЪдъ него
своята т.кга, то никога не биХъ се намЪрилъ въ това
положение. Азъ съзнавахъ, че моитъ теглила ни най-
малко не са интересни, и че въ тЪхъ нЪма нищо та-
къво, което да е достойно да възбуди състрадание у
нЪкого. Единъ добъръ съвЪтъ, ако бихъ знаелъ, дъ да
го намЪрнк, би билъмного полезенъ за мене. Често
ми дохождахж. на ума думитъ на Макбета къмъ него-
вия докторъ, но азъ нвиахъ никого, отъ когото бихъ
могълъ да очаквамъ ПОДобна помощь. Баща ми, къмъ
когото би било естествено за мене да прибвгнж за раз---.-----

*) Горесть безъ мивка, безъ загуба, безъ печаль или гри-
зенье на съвЪстьта, горесть тежка, задушваща, безстрастна. го-
Тресть, която не намиоа за себе си никакънъ естественъ изходъ
и облекчение нито въ “думата, нито въ въздишката, нито въ
сълзата.
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рЪшаваньето на всичкитъ тия съмнЪния, които бЪхж
ме обхванали, бЪШе послЪдниятъ човЪкъ, къмъ когото
бихъ се рЪшилъ да прибЪгнн въ тоя случай. Всичко
ме убЪждаваше, че той ни най-малко не се досЪщаше
за моя умственъ неджгъ, па даже и ако би могълъ той
да го разбере, но не би могълъ да изпълни службата
на единъ лЪкарь, способенъ да ме изц-Ври съвършено.
Моето възпитание бЪШе изцЪло работа на неговитъ
ржцъ, и той никога не е помислювалъ, че то би могло
да ни доведе до този резултатъ; на и азъ не виж-
дахъ никаква полза да го огорчавамъ, като му пока-
жа, че неговиятъ планъ не е сполучилъ, когато рабо-
тата, по всЪка вЪроятность, бъШе непоправима. Азъ
бихъ могълъ да се довЪрьк на приятелитв си, но прЪзъ
това врвме нвиахъ при себе си никого отъ тЪхъ и
то такъвъ, който би билъ въ състояние да разбере
моето душевно настроение. А пъкъ самиятъ азъ не
само добръ разбирахъ своето състояние, но колкото
по-вече мислЪхъ за него, толкова повече го намирахъ
за безнадежно.

“
,

.

Моето възпитание всели въ меНе твърдото убЪЖ-
дение, че всичкитъ “нравствени и умствени чувства и
качества, били тъ лоши или добри, сж резултатъ отъ
асоциацията на идеитъ, че едно обичаме, а друго не-
навиждаме, че чувствуваме удоволствие въ едно дЪй-
ствие или съзърпание, и страдание въ друго, ала се
пакъ това става отъ влиянието на идеитъ на удовол-
ствието или страданието, * придадени на тия прлвдмети
отъ възпитанието или отъ житейския опитъ. Отъ тая
доктрина, както често слушахъ отъ баща ми, на и са-
миятъ азъ бвхъ убЪденъ, произтичаше, че възпитание-
то тръба да се стреми да развива, колкото се може
по-силно, асоциацията на идеята на удоволствието съ
всЪки прЪдметъ, който спомага на общото благо, и на
идеята на страданието съ всичко, което му ПрЪЧи.
Тази теория ми се струваше за съвършено вЪрна; но
"азъ много добръ виждахъ, като Фърляхъ единъ погледъ
назадъ, че моитъ учители съвсЪмъ малко се занима-
вахн съ заякваньето и развиваньето на такъва полезна
асоциация на идеитъ съ извЪстни прЪдмети. Тъ на-
гледъ изключително са се облЪгали по-скоро върху
обикновенитв начини на педагогиката, на похвалата
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или укоряваньето, на наградата или наказанието. Азъ
не се съмнввамъ, че тия срЪдства, като се прилагатъ
непрЪкжснжто още отъ първитв г0дини на живота, об-

разуватъ твърди првдстави за страданието и удовол-
ствието, особено за страданието, и че тв могжтъ да
вселнктъ чувствата на желание или отвръщение, кои-
то сж способни да продължжтъ своето дЪйствие съ
всичката си сила чакъ до края на живота. Ала въ асо-

,циациитв, които се възбуждатъ по този начинъ, всв-
кога има извЪстна часть отъ нЪщо изкуствено или слу--
чайно. Страданията и удоволствията къмъ извЪстни.
првдмети, които възникватъ благ0дарение на този на-
чинъ, не сж свързани съ твхъ чрвзъ никакВи естес-
твени връзки; ето защо азъ пръдполагакъкато необ-
ходимо условие за дълготрайностьта на тази асоциа-
ции това, че тв съвършено да заякнжтъ и проникнжть
въ нашия умъ и, така да се рече, да бжджтъ неот-
кжсливи до тогава, до двто настжии началото на оби-
кновената двйность съ могжщата сила на анализа.

“

ДЪйствително азъ забЪлЪзвахъ или по-скоро ми-
слЪхъ, че забЪлЪзвамъ истината въ всичко онова, къмъ
което по-првди постоянно се отнасяхъ съ недовЪрие:
азъ узнахъ, че навикътъ къмъ анализъ убива чув-
ствата, а това е съвършено справедливо въ този слу-
чай, когато никой другъ умственъ навикъ не успве
да се развие и когато духътъ на анализа остава безъ
неговитъ естествени допълнения и поправки. Както се
казахъ по-прЪди, главното прЪВъзходство на анализа
състои въ това, че той се стреми да ослаби, да подкопае
всичкитъ ония убвждения, които произхождатъ отъ
прЪдразсждъцитв,и още вътова, че той ни дава срЪд-
ствата, за да отдЪляме идеитв, които сж случайно съе-
динени; нито една асоциация, каквато и да била тя, не
би могла даьпротивостоиокончателно на тази всеразру-
щаваща сила, ако вие не бихме били длъжни на ана-
лиза за ясното съзнаванье на свръзката между при-
чинитъ и послвдицитъ на нЪщата, на намвреното съот-
ношение между появитъ, независимо отъ нашитъ чув-
ства и воля, на естественитв закони на природата,
по силата на които въ мнозинството случаи една поява
е съвсвмъ нераздЪлна отъ друга.

Споредъ това, както тия закони ставатъ се по-
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вече и повече ясни и разбирани, нашитъ првдстави
за появитв, които неоткжсливо сж съединени съ на-
шата „природа, влизатъ една съ друга въ се по-близки
отношения. По този начинъ навикътъ къмъ анализъ
може двйствително да усили съотношенията между
причината и послвдицата, между срЪдствата за по-
стиганьето на цвльта и самата цвль, ала заедно [съ
това. да ослаби онЪзи асоциации на идеи, които, ако
говоримъ съ обикновенъ езикъ, се основаватъ на чув-
ствата. Затова (азъ мислвкъ) дукътъ на анализа бла-

гоприятствува за развитието на точностьта и ясность-
та на възгледитв, ала той разрушава неочаквано осно-
витъ на всичкитъ страсти и добродЪтели, а особено
подкопава всичкитъ жеЛания и усЪщания на удовол-
ствието, които се явяватъ като послЪдица на асоциа-
цията, т. е. разрушава всичко, съ изключение на чисто
физическитъ или органическитъ чувства, които, спо-

редъ моето убЪждение, сж съвършено недостатъчни,
за да придаджтъ изввстна краска на живота.. Ето
какви закони на човвшката природа ме докараха-к,

струва ми се, къмъ подобно положение. Всичкитв хора,
на мнЪнията на които азъ се облЪгахъ, мислвхж, че

удоволствията въ симпатиитв къмъ хората и чувствата,
които турятъ благоденствието на другитв, особено на
човЪчеството, за главна задавка на живота, са най-
изобилния и най-неизчерпвания източникъ кащастие.
Азъ бвхъ уввренъ въ истинностьта на това убвжде-
ние, но съзнанието, че подобното чувство би могло да
ми достави щастие, ако бихъ могълъ да го притежа-
вамъ, не ми даваше това чувство. Моето възпитание
не сполучи да развие въ мене това чувство и понв
да му придаде достатъчна сила, за да противостои на

„ разрушаващето влияние на анализа, а напротивъ, то
неотклонно бъще“ насочено къмъ това, че съ помощьта
иа ранния и првдиврвменния анализъ да вкорени този
навикъ въ моя умъ. Слвдователно, говорвхъ самъ съ

себе си, азъ засвднжхъ на ПЪСЪКЗ още токо-що бвхъ
излвзълъ отъ пристанището, макаръ и да имахъ добръ
натъкменъ корабъ, съ компасъ, но само безъ платна;
азъ нвмахъ никакво истинско желание да достигна
онази цЪль, за достиганьето на която бвхъ толкова
основателно подготвенъ. Азъ но усЪщаХъ никаква на-
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слада нито въ добрОДЪТельта, нито въ стремежитв ми
къмъ общото благо, нито пъкъ въ нъщо друго. Из-
точницитъ на пустославието и честолюбието като че
ли бвш се изчерпали въ душата ми също така, както
и съчувствието. Моитъ чувства на пустославието, до
колкото мога. да си припомньк, бидохл. удовлетворени
много по-прЪди; и както всичкитв удоволствия, съ
които хората прЪдиврЪменно се ползуватъ, така и.
тази наслада затапи моитъ чувства и ме направи рав-
нодушенъ къмъ твхъ. Нито егоистическитв удовол-
ствия, нито пъкъ противоположнитв на тЪхъ не ми
доставяща нищо такъво, което би могло да ме утЪши.
На мене се струваше, че никоя могкща сила въ при-
родата не би могла отново да заякчи моя характеръ
и да образува въ моя неумолимо аналитически умъ
нови асоциации на идеитъ на удоволствията съ не-
обкодимитъ прЪдмети на човЪшкитв желания.

Ето твзи сл. мислитъ, които ме обхванала въ
врЪмето на онова мрачно душевно отпаданье, което ме

задушваше въ печалната зима на 1826-1827. година.
Азъ не бтхъ способенъ да отчшрльк своитъ. обикно-
вени работи, но ги изпълнявахъ машинално, един-
ствено поради силата на навика ми. Къмъ извЪстенъ
родъ умствено упражнение бвхъ до толкова приученъ,
че можехъ да го изпълнявамъ, безъ да краньк къмъ
него никакъвъ интересъ. Азъ даже съставихъ и про-
изнесокъ нвколко рЪчи въ нашето дружество. Имахл.
ли тъ нЪкакъвъ успЪхъ и до каква степень, право да
си кажа, незнаьк. Въ пр0дължение на четиритв го-
дини, до дЪто взимахъ участие въ засЪданията на
дружеството, не можахъ да зайомньк само, какво е

ставало прваъ тази година. Азъ често п.кти си при-
помнювахъ два стиха” отъ Колриджа, въ които нами-
рахъ вврно изобразяванье на тогавашното ми настрое-
ние; съ твзи стихове бЪХъ се запозналъ въ по-късния
периодъ на моя умственъ кризисъ.

„той: тььопь Ъоре (1гактз песйаг 111 а зйеуе;
Ана Ъоре ийЪЪопЪ ап оЩесЪ саппоЪ те“ *). 
*) Да се работи безъ надежда, това ще рече, да се на-

лива нектаръ вь сито, а наде>кдата безъ цЪльта не може да
съществува.
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Моята злочестина, по всйка вЪроятность, ни най-

малко не бЪШе до толкова изключителна, както азъ.
си въобразявахъ, и не се съмнЪвамъ, че и мнозина
други са. прЪживявали подобни умствени кризиси. Но
споредъ свойството на моето възпитаниетози кризисъ
получи специална отставка. Азъ често се запитвахъ,
мога ли и длъженъ ли съмъ да продължавамъ да
живЪнк, когато моятъ животъ еосякденъ да прЪмине въ
такъво отчаяние. Не е възможно, отговаряхъ самъ на
себе си, да успЪнк да издържи По-вече отъ една го-
дина. Ала при всичко туй, прЪди да 6,13ше минала-.
дори половината отъ тоя срокъ, слънчевиятъ лакчъ
блЪснж посрЪдъ мрака, който ме окрдкжаваше. Азъ
прочетохъ случайно мемуаритъ на Мармонтеля и се-
спрЪхъ на това мЪсто, дЪто той разказва за смъртьта
на баща си, за скърбьта на сЪмейството му и за вне-
запната му рЪШителность, съ която той, още дЪте,
почувствувалъ и далъ да се разбере отъ неговитъ
роднини, че той ще баде отъ сега за тЪхъ всичко и
ще замдвсти баща си, отъ когото тъ са. се“ лишили.
Живата картина на тая сцена мина-к прЪдъ мене; азъ
бЪХъ трогнжтъ и се просълзихъ. Отъ това врЪме те-
жестьта, която ме натискаше, стана; по-лека. Страш-
ната мисъль, че всЪко чувство е заглъхнжло вече въ
мене, изчезнах. Азъ пакъ намЪрихъ “надеждата и не
бЪХЪ вече безчувственъ, като камъкъ или дърво. Въ
мене още се е била запазила една частичка отъ онзи
огънь, който придава достойнство на характера и Св
явява като залогъ" на щастие. СлЪдъ като се освобо-
дихъ отъ постоянното съзнаванье непоправимостьта
на моето нещастие, малко по малко захванжхъ да се!
убЪждавамъ, че обикновенитв появи на живота си.
още способни да ми доставятъ наслада., може-би не

4” съвсЪмъ жива, но понъ доСтатъчна, за да може да ме
удовлетвори; азъ не оставахъравнодушенъкъмъ свЪ-
теньето на слънцето, намирахъ прЪлесть въ четеньето,
въ разговоритв, въ интересуваньето ми отъ обществе-
нитъ работи. ДЪйностьта ми въ полза на общото благо
и разпространяваньето на моитъ мнЪния захванаш
да ми доставятъ извЪстно, макаръ и слабо, удовол-
ствие. Облакътъ на скърбьта малко по малко почна.
да се разпръсква и азъ отново наченахъ да се на-
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слаждавамъ. отъ живота. По-послв нЪколко пати се
повтаряха подобни припадъци, измежду които единъ
се продължаваше наколко мЪсеци, но никога азъ не
бъХъ поставенъ въ такъво мачително положение, както
първиятъ пать.

ВпечатлЪнията ми отъ“ тоя периодъ оставиха
дълбока диря въ моитъ убтзждения и въ моя харак-
теръ. Първо, моитъ понятия за живота, които ме ра-
ководЪха до тогава, съвършено се измЪниха; тъ въ
много пунктове приличаха на анти - съзнателната
теория на Карлейлн, насочена противъ разслабващето
влияние на самонаблюдението. Азъ никога не се съмнЪ-
вахъ въ правилностьта на своето наблюдение, че ща-
стиетое пробния камъкъ на всичкитъ житейски пра-
вила, а заедно съ това и пЪльта на живота. Но сега
азъ захванахъ да мисльа, че единственото срЪдство,
за да се достигне тази пЪль, е да. се постави тя на
вторъ планъ, а да не се прави отъ нея непосрЪдствена
цЪль на саществуваньето. Сами онЪзи са щастливи,
мислйзхъ си, които си турятъ за задавка на своя жи-
вотъ нЪкой другъ прЪдметъ, а не личното щастие,
напримЪръ, щастието на другитъ, благоденствието на
човЪчеството, а така сащо всЪка работа, вСЪко из-
дирванье, което тъ прЪслвдватъ не като срЪдства, а
като идеална цгБль. По този начинъ, като се стремъатъ
къмъ друго нЪщо, тв намиратъ щастието си, така да
се рече, на патя. Споредъ моята нова теория, доста-
тъчно удоволствия има въ живота, за да го направьатъ
привлЪкателенъ, само ако ги взимаме патемъ, а не
правимъ отъ тЪхъ главна задавка на саществуваньето
си. ОПИТайте се да ги направите главна цЪль нажи-
вота си и вие отеднажъ ще ги намйзрите недостатъчни.
Тъ не могатъ да издържатъ строга критика. Поза-
питайте се, щастливи ли сте, и вие веднага ще прв-
станете „да бадете доволни. За да стане човЪкъ ща-
стливъ има само едно срЪдство, което се състои въ
това, че тръба да се избира за цЪль на живота не
щастието, но нЪкой другъ околенъ пать, който води
къмъ щастието. Ако вашиятъ умъ, вашата способность
къмъ анализъ, вашето съзнание баде погълнато отъ
това търсенье, вие ще бадете щастливи, като вдах-
вате въ себе си щастието заедно съ въздуха, безъ да
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го забЪлЪзвате, безъ да мислите за него и безъ да го.
анализирате. Тази теория стана-г. сега основата на.
моята жизнена Филос0фия; и азъ я смвтамъ и до сега
за най-пригодна за хората, които притежаватъ умЪ-
рена чувствителностьи сжщо такъва умЪрена способ-
ность къмъ наслада, т. е. за потолЪмата часть отъ
човЪчеството. ,

Другата важна промЪна въ моитъ убЪждения
прЪзъ тая епоха се състоеше въ това, че за първъ
пжть посочихъ на вжтрЪшната култура на индивиду-
алния човЪкъ едно поцобаваще мЪсто измежду главнитъ
условия на щастието. Азъ прЪстанжхъ да придавамъ
почти изключителна важность на разположението на
външнитъ обстоятелства и на възпитанието на човЪка
за умозрителна и практическа дЪйность.

Азъ видЪхъ отъ опитъ, че и пасивнитъ чувства
изискватъ сжщо такъво развиванье, какТо и активнитъ,
и че тъ иматъ нужда не само отъ отхрана и заякванье,
но и отъ ржководство. Нито за минута не изгубихъ
отъ прЪдъ очитв си и не прЪнебрЪгнжхънито една часть
отъ истината, която забЪлЪзвахъ по-нрЪдн. Азъ не от-
фърлихъ интелектуалната култура и не прЪстанжхъ
да смЪТамъ способностьта и практиката върху ана-
лиза за основни условия на развиваньето както на
отдвлнитв личности, така и на цвлото общество. Но
затова пъкъ много добръ разбирахъ. че нЪкои послЪ-

дици на анализа изискватъ поправки и добавки въ

развиваньето и на другитъ способности. Развитието
на чувството стана. единъ отъ главнптъ пунктове на
моята нравствена и ФилосОФска теория. Моитъ мисли
и чувства захванахя. се по-вече и повече да се стре-
мнктъ къмъ всичко онова, което би могло да служи

"

за оръдие на това разнитие. Азъ наченжхъ да нами-

рамъ смисъль въ- това, което четвхъ и слушахъ отно-
сително влиянието на поезията и изкуството върху
възпитанието на човЪка. Но мина се още доста много
врЪме, до дЪто можахъ да дойда. до това съзнаванье
по личния си опитъ. Измежду всичкитв изкуства.,
които можехя. да повлиянктъ върху въображението,
намирахъ отъ дЪтинството си удоволствие само въ му-
зиката. Най-драгоцЪнното свойство на това изкуство,
свойство, въ което то,прЪвъзхожда, по всйзка вЪроят-
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ность, всичкитв останали изкуства, е снособностьта
му да възбужда ентусиазъмъ, като въздига човЪка
до тамъ, че да првобладаватъ въ него само възвише-
нитъ чувства, които са вече присащи на характера
му, и като придава на тЪхъ онази голЪма пламенность,
която може твърдъ скоро да прЪминава въ тЪхнитъ
прояви, ала ПОДдържа тия чувства Въ всЪко врЪме.
Азъ често пати изпитвахъ върху себе си това дъл-
ствие на музиката, но както и всичкитъ други усЪ-
щания, които са ми доставяли удоволствие, тя прв-
стана да влияе върху мене прЪзъ онзи мраченъ пе-
риодъ на живота ми. Много пати търсЪхъ утЪшение
въ нея, но неможехъ да го намЪрьа. А когато се за-
хвана кризисътъ и моето оздравянье окончателно се
разясни, музиката ми даде твърдъ голЪма помощь,
ала се пакъ въ по-малко възвишена Форма. ПрЪзъ
това врвме азъ за първъ пать изслушахъ ((Оберона,»
отъ Вебера и крайното удоволствие, което ми доста-
виха тия прЪлестни мелодии, има върху мене голЪмо
благотворно влияние, като ми показаха сащеврЪменно,
че саществува единъ източникъ на наслада, къмъ
който азъ бЪхъ тогава сащо тъй чувствителенъ, както
бЪхъ и п0-пр13ди.

Ала при всичко туй, това благотворно влияние
въ твърдъ голЪМа степень се намаляваше отъ мисъльта,
че насладата, която може да се доставя отъ музиката
(а това е справедливо, ако работата се отнася за удо-
волствието, което се получава само отъ една мелодия),
полека-лека изчезва споредъ силата на навикваньето
и изисква постоянно подновяванье слЪдъ извЪстни
междини отъ врЪме или пъкъ ПОДдържание на инте-
реса съ нови меЛОДии. А за моето положение и ум-
ствено настроение прЪзъ тая епоха отъ моя животъ
може да се сади вече по слЪдния Фактъ, който крайно
ме загрижваше; сериозно ме мачеше мисъльта, че му-
зикалнитъ съчетания биха могли да се изчерпатъ.
Октавата се състои само отъ петь тонове и два по-
лутонове, които могатъ да образуватъ помежду си
само ограничено число съчетания; а всрЪдъ послЪд-
нитъ има твърдъ малко количество такива, които са
приятни. Мнозинството отъ тЪхъ, ми се струваше, са
вече нашарени и не можешеьда се очаква една безкрай-
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на редица отъ Моцартовци и Веберовци, които бихж
могли да създаватъ постоянно се нови и нови съче-
тания, които да Поразяватъ съ несравненото си бо-
гатство отъ красиви музикални ефекти. Може-би ще
ми кажжтъ, че тази моя загриженость, която ми до-
карваше истинска скърбь, съвършено прилича на мж-
ченията на ФилосОФитъ на Лапута, които сж се бояли,
да не би слънцето изхарчи своята топлина. Ала при
всичко туй, това безспокойство произтичаше отъ най-
добритъ страни на моя характеръ и бвше единстве-
ната интересна черта въ моето чудно положение. Ма-
каръ моето душевно отпаданье и да имаше своята
причина, но то не можеше да не се нарече егоизъмъ.
То произхождаше отъ-събаряньето на въздигнжтото
отъ мене здание на личното ми щастие, макаръ и
сждбата на човЪчеството никога да не бвше првста-
нжла да ме интересува. Азъ чувствувахъ, че всичко
онова, което на мене лично не достигаше, сжщо тъй
не достигаше и на цЪлото човЪчество, че въпросътъ
се състоеше въ това, дали ще прЪстанжтъ удовол-
ствията на живота да бжджтъ удоволствия, когато
изчезнжтъ борбата и лишенията, благодарение на прЪ-
образуваньето на обществото и управлението и бла-
годарение още на туй, че всвки членъ отъ обществото
ще стане свободенъ и ще бжде съвършено доволенъ
въ материално отношение. Азъ чувствувахъ, че ако
не можехъ да намЪрьк нЪкоя друга по-утЪшителна
надежда за общото щастие, то моето отчаяние би се
продължавало вЪчно; ала напротивъ, ако бвхъ забв-
лЪжилъ нЪкой другъ изходъ, то щвхъ да гледамъ"
върху свЪта съ удоволствие, като се задоволявамъ
напълно (лично за себе си) отъ оная часть на благо-
получие, която ми се е паднжла, като мой пай.

Това състояние на моитъ мисли и чувства до-
статъчно може да обясни, защо четеньето съчиненията
на Уордсворта има върху мене толкова голвмо вли-
яние, когато “се запознахъ съ него още прЪзъ есеньта
на 1828. година. Азъ почнжхъ да чета: неговата поема
отъ любопитство и ни най-малко не очаквахъ да на-
Шарън въ нея нЪкакво облекчение, макаръ и съ тази
надежда да прибвгвахъ вече къмъ пОезията. ПрЪзъ
най-мрачния периодъ на моето душевно отпаданье про-

.
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четохъ отъ началото до края Байрона, който бтвше
тогава съвършено новъ поетъ за мене, тъй като же-
лаехъ да опитамъ, дали тоя писатель, който. се смЪ-
таше за особенъ майсторъ въ изображението на пла-
меннитъ чувства, не ще възбуди въ мене нЪкакво
усЪщанье. Както и можеше да се очаква., азъ не из-
влЪкохъ абсолутно никаква полза отъ прочитаньето
на неговитъ съчинения, напротивъ, настроението на
поета твърдъ много съотвЪтствуваше на моето соб-
ствено настроение. Неговитъ тжги дишехж съ горестьта
на човЪка, който е изчерпалъ всичкитъ жизнени удо-
волствия и който нагледъ мислЪше, че животътъ не-
прЪмЪнно би докаралъ всвкиго, който се ползува отъ
неговитв блага, до това тежко, нетърПимо състояние
на духа, въ каквото азъ се намирахъ по това врЪме.
Неговиятъ Чайлдъ Харолдъ, неговиятъ Манфредъ из-
немощЪватъ нодъ сжщия товаръ, ПОДЪ който пъшкахъ .

и азъ. Не бтвхъ сжщо тъй въ такъво настроение, та
да могж да търськ утЪшение въ пламенната чувствена
страсть на Гяура или въ мрачната меланхолия на
Лара. Но до колкото Байронъ не съотвЪтствуваше на
моето положение, до толкова Уордсвортъ бЪШе именно
такъвъ поетъ, какъвто ми трЪбаше. ПрЪди двъ или
три години отъ тогава прочетохъ неговата Ежитвгоп,
но неможахъ да намЪрьк въ нея нищо особено; на-
Марко, ако бихъ прочелъ и всичкитъ съчинення на
Уордсворта прЪзъ тая епоха, не щЪхъ да си съставна
за тЪхъ добро мнЪние. Но въ това особено положение,
въ което се намирахъ азъ, неговитъ поеми въ изда-
нието отъ 1815. година, дЪто не бъзше прибавилъ почти
нищо бЪЛЪЖито, излЪзохж такива, че можаха да удо-
влетворнктъ всичко онова, отъ което моитъ умствени
потрЪби особено имахж нужда прЪзъ това врЪме.

Първо, тия поеми живо се докосвахж до едно
чувство, което ми е служило. за източникъ на най-го-
лЪмо удоволствие, а именно до любовьта къмъ селото
и природата, на която азъ дължж най-голЪмата часть
отъ своитъ жизнени наслади, и която не прЪди много
врЪме ми достави голЪмо облекчение въ единъ отъ
моитъ припадъци отъ душевното ми ослабванье. Влия-
нието, което имахж върху мене селскитъ красоти,
може отчасти да се обясни съ онази наслада, съ която
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четЪхъ стихотворенията на Уордсворта и толкози Но-
вече, че по-голвмата часть отъ сценитъ, описани отъ
този поетъ, ставатъ въ планински страни, а подиръ
патуваньето ми въ Пиринеитъ планинитъ останаха въ
моитъ очи като идеалъ на красотата на прир0дата.
Уордсвортъ никога не би ималъ толкова голЪмо влия-
ние върху мене, ако би се ограничилъ съ првкраснитъ
картини отъ природата. Валтеръ Скотъ описва при-
родата още по-добрв отъ Уордсворта, а всЪки второ-
степененъ художникъ може да направи съ своята кар-
тина много по-силно дЪйствие, отколкото кой и да е
поетъ. Ако поемитъ „на Уордсворта имаха изцЪри-
телно дЪйствие върху моя умъ, то причината на това
е, че тъ изобразяваха не само вънкашната красота,
но и мислитв и идеитъ, които са проникнати отъ
чувството и възникватъ непосрЪДствено подъ влия-
нието на тази картина. На мене се струваше, че тъ
въ висока степень съотвЪтствуваха за. развитието на
онЪзи чувства., които търсЪхъ азъ. Неговата поезия
бЪШе за мене източника, отъ дЪто почерпахъ радостьта
и удоволствието отъ симпатиитъ и въображението, и
отъ дЪто всЪкой може да извлЪче сащото. Тоя из-
точникъ не бвше се подфърлялъ на злочестинитъ отъ
борбата и житейскитъ несгоци и всЪкога е ставалъ
толкова по-изобиленъ, колкото чов*БЧеството по-вече
се е подобрявало въ Физическото и социалното си по-
ложение. Тия поеми, казваха ми, въ какво ще се
състои вЪчниятъ източникъ на щастието, когато баде
унищожено всЪко зло въ живота на човЪка. Азъ почув-
ствувахъ себе си много подобрв и станахъ евкашъ по-
щастливъ отъ тогава, когато се подложихъ подъ влияние-
то на тази поезия. Не ще съмнЪние, че дори въ сегашно
врЪме саществуватъ много по-велики поети отъ Уорд-
сворта, но никоя друга поезия, която би изобразявала
по-дълбоки или по-възвишени чувства, не би произвела.

. върху мене прЪзъ това врЪме по-благотворнодЪйствие,
отколкото поезията на Уордсворта. За мене бЪШе не-
обходимо, да се намЪри нЪкой, който да ме принуди
да почувствувамъ, колко истинско и постоянно щастие
се сЪДържа въ спокойното съзърцание хубоститъ на
природата. И Уордсвортъ бЪШе този, който ме научи
на това, ала не само безъ да ме отдалечи отъ съчув-
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ствието къмъ сждбинитъ на човЪчеството, но и да
усили онова участие, което взимахъ въ твхъ. Искре-
ната наслада, която ми доставяше неговата поезия,
ми доказа много ясно, че при развитието на чувствата
отъ подобенъ родъ, нЪма защо да се страхува човЪкъ
дори и отъ най-силния навикъ къмъ анализъ. Вь края
на Уордсвортовитъ произведения азъ прочетохъ зна-
менитата ода, която по погрЪшка бЪШе наречена пла-
тоновска, подъ названието: (Доказателствата. на
безсмъртието», отъ която между другото се убвдихъ,“
че и нейниятъ авторъ е прЪживЪвалъ сжщо такива
минути на душевно омаломощаванье и тжга, каквито
прйкарвахъ и азъ. Той така сжшо е опиталъ, че пър-
вата прЪснота на юношеската наслада е недълготрайна;
той е търсЪлъ нЪщо, което да замЪни това, и намаз-
рилъ онова срЪдство, на което самиятъ азъ се нау-
чихъ отъ него. Това четенье постепенно и напълно ме
избави отъ моето постоянно отпаданье, и блаГОДарение
на него никога вече не се подфърляхъ на припадъцитъ
отъ тжга въ такъва силна степснь, като по-прЪди. Въ
продължение на доста дълго врЪме азъ не прЪставахъ
да чета. Уордсворта и не толкова зарадъ неговитъ
вжтрЪшни достойнства, колкото зарадъ онова влияние,
което той имаше върху мене. Ако се сравни той съ
най-великитъ поети, може да се каже, че той е поетъ
на непоетическитъ натури. Ония натури, които сж спо-
койни и наклонни да съзърцаватъ, но сж лишени отъ
поетическо чувство, дЪйствително иматъ голЪма нужда
отъ поетическо развитие, и Уордсвортъ може да спо-
могне за това много по-вече, отколкото другитъ поети,
които стонктъ неизмЪримо по-високо отъ него.

Достойнствата на Уордсвортовата поезия ми до-
ставихж случай за първъ пжть да направнк една пуб-
лична заява за моя новъ начинъ на мислитъ, и съ
това да прЪкжснж всЪкакви сношения съ всичкитъ ония
Мои другари, които не баща. се подфърлили на подобна
промЪна. Правзъ това врЪме бвхъ добилъ този навикъ
често пжти да размЪнявамъ мислитъ си относително
тия работи съ Робука. Азъ го склонихъ да прочете
Уордсворта,.итой слвдъ като направи това сащо тъй
се увЪри, че има много хубави нЪща въ него. Но
както и всичкитъ поклонници на Уордсворта, азъ бЪхъ

8
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единъ отъ най-силнитъ противници на Байрона, върху
когото нападахъ, както върху самата негова поезия,
така и върху неговото влияние. Робукъ, който инстинк-
тивно се стремЪше къмъ дЪйность и борба, напротивъ,
хранЪше пламенно чувство къмъ Байрона. Байронъ
бЪШе за него поетъ на човЪшкия животъ, а Уордсвортъ
пъкъ поетъ на пвЪтята и пеперудитъ. Ние рЪшихме
да" обсждимъ нашия споръ публично въ дружеството
ни, и посветихме цЪли двъ вечери на разглежданъето
отличителнитъ достойнства на Байрона и Уордсворта;
всЪки отъ насъ излагаше своята теория „на поезията,
като привождаше за доказателство дълги цитати. Въ
тоя споръ взе участие Стерлингъ и изложи прЪдъ насъ
своитъ убЪждения въ една блЪскава рЪчь. За първъ
пжть въ тоя въпросъ азъ се отдЪлихъ отъ Робука. На-
скоро подиръ това скжсваньето на отношенията по-
между ни наближаваше още по-вече, макаръ въ про-
дължение на нЪколко години и да не прЪдставахме да
се посЪщаваме единъ другиго. Отначало нашиятъ гла-
венъ нунктъ на несъгласие се съдържаше въ развива-
ньето на чувствата. Робукъ въ много отношения бЪШе
си съставилъ твърдъ обикновени вулгарни понятия за
бентамиститъ или утилитариститъ. Той обичаше пое-
зията и изящнитв изкуства, намираше удоволствие въ
музиката, въ драматическитъ произведения, а особено
въ живописьта; той самичъкъ рисуваше пейзажи много
майсторски и изящно. Но никога не бЪШе възможно
да го накара нЪкой да съзнае, че тия изкуства мо-
гжтъ до нЪкждъ да послужжтъ за образуваньето на
характера. Самиятъ той никога не бвше такъвъ, ка-
къвто прЪдставятъ обикновено всЪки бентамистъ, т. е.
лишенъ отъ всЪкакви чувства, а нанротивъ той чув-
ствуваше бърже и дълбоко. Но както мнозинството

, англичани, които бЪХж твърдъ чувствителни, и той
виждаше въ тая чувствителность голЪма бъркотия. Пе-
чалнитъ впечатлЪния девйствувахж върху него много
по-вече, отколкото, веселнтв, и въ търсеньето на щас-
тието той желаеше повече да заглуши своитъ чувства.,
отколкото да имъ спомогне да се развиватъ. При тоя
английски характеръ и при тия обществени условия
въ Англия, твърдъ рЪдко може да се срЪщне нЪкой,
развитието симпатиитъ на когото би могло да го на-
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прави щастливъ, и слЪдователно, нЪма нищо чудно
въ това, ако тия чувства сж играли съвсЪмъ мало-
важна роля въ живота на който и да е англичанинъ.
Въ мнозинството други страни важното мЪсто, което се
отдЪля на съчувственитъ симпатии въ щастието на
отдвлния човЪкъ, съставя една аксиома, която нито
оспорватъ, нито“ доказватъ. По-голвмата часть отъ
английскитъ мислители нагледъ сж убЪдени, че тия
чувства прЪдставятъ едно необходимо зло, съ което
сме принудени да се примиримъ, та да неможе да се
унищожи съвършено въ хората чувството на доброта-
та и състраданието. Робукъ бЪШе или се показваше,
че е такъвъ англичанинъ. Той бвше убвденъ, че съв-
сЪмъ малка- полза има, ако се развиватъ чувствата,
а никаква - ако се развиватъ съ помощьта на въобра-
жението; споредъ неговото мнЪние, това би значело
да се отхранватъ илузии. Напусто азъ му доказ-
вахъ, че душевното вълнение, коетое произведено “на
въображението ни отъ нЪкоя ясно изразена мисъль, ни
най-малко не е илузия, но е Фактъ до толкова реаленъ,
до колкото е реално всЪко свойство на прЪдметитЪ;
че отъ него ни най-малко не зависи погрЪшната или
лъжливата прЪдстава на првдметитъ, а напротивъ, то
допуща най-точно издирванье и практическо призна-
ванье на всичкитъ закони и отношения на природата,
както въ областьта на Физическитъ появи, така и въ
областьта на ума. Най-живото; съзнаванье красотата
на облака,. който е освЪтенъ отъ захождащето слънце,
ни най-малко. не ми прЪчи да знаъж, че този облакъ
се състои отъ водни пари и се подчинява на всички-
тъ закони на парата. Азъ ще постжпвамъ сжщо тъй
относително всичкитъ Физически закони и ще се пол-
зувамъ отъ тЪхъ всЪкога, когато ми се прЪдстави слу-
чай за това, като че ли съмъ неспособенъ да разби-
рамъ разликата между хубавото и безобразното.

Между това, когато моето другаруванье съ Ро-
бука дохождаше къмъ свършека си, азъ завързвахъ се
по-вече и по-вече приятелски отношения съ послЪдо-
вателитъ на Колриджа, моитъ противници въ нашето
дружество, аименно, Фредерика Мориса и Джона Стер-
линга." Тсвзи двама души спечелиха отпослъ изввст-
ность, първиятъ съ своитъ съчинения, а вториятъ „-
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съ биографиитъ на Хера и Карлейля. Морисъ бЪШе
мислитель, а Стерлингъ краснорЪчивъ и увлЪкателенъ
ораторъ, който излагаше изключително ония идеи, кои-
то му втикваше Морисъ.

БлаГОДарение на Айтона Тука, който бЪШе се за-
позналъ съ него още въ Кембриджъ, и азъ бЪХъ от-
давна” запознатъ съ Мориса, ала макаръ и да носЪхк
моитв разговори съ него почти всЪкога характеръ на
диспути, но извлЪкохъ отъ тЪхъ много полезни свЪ-
двния, които ми послужихл. като основа за въздига-
ньето на новото ФилосОФско здание; заедно съ това
азъ заехъ много нЪща отъ Колриджа, Гете и отъ дру-
гитъ нЪмски писатели, които четЪкъ прЪзъ тия години.
Азъ кранвкъ толкова дълбоко уважение къмъ харак-
тера и мнЪнията на Мориса, а тъй също и къмъ гра-
маднитъ достойнства на неговия умъ, че не ми се
иска да споменувамъ за нищо такъво, което би могло
да го свали отъ онЗи високъ пиедесталъ, на който азъ
желаехъ да го поставнк. Но на мене всЪкога се стру-
ваше, че Морисъ напусто харчеше своя талантъ и умъ
по-вече, отколкото всЪки другъ измезкду моитъ съврЪ-
менниЦи. ДЪЙствително, малцина бЪХж тия, които мо-
жена да харчвтъ толкова много, както него. Наисти-
на, той притежаваше сйлна способность да обобщава,
рЪдко изкуство да се“ изразява, което и му даваше
възможность да открива скрититъ истини; но той не
се ползуваше отъ твхъ, за да се отнася критически
къмъ общоприетитъ вЪрвания и да ги замЪни съ други
по-здрави понятия; напротивъ, той се макдрЪше да
убтлкдава себе си и другитъ въ прЪвъзкодството на

“англиканската църкваивъ непоколебимостьта на ней-
нитъ основи. Азъ никога неможехъ да си обясньк тази
поява иначе, освЪнъ съ страхливостьтаи извънмврна-
та прир0дна чувствителность, която толкова често е

тнкала мнозина даровити хора въ лоното на католи-
ческата църква., дЪто тв са. се надЪвали да намЪрнктъ
по-твърда точка за подпора, отколкото въ самостой-
нитъ заключения на тъхния собственъ разсадъкъ. Азъ
не желаьк да говорнк за обикновенитв страхувания;
никой отъ онвзи, които познаваха. Мориса, неможе да
го укори въ това, а толкози по-вече, че той бъ далъ
публично доказателство на своята независимость, като
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не се съгласяваше съ нЪкои ,общеприети мнЪния за ан-
гликанската църква и като положи началото на хри-
стианското социалистическо движение. Той можеше да
бжде сравняванъ въ нравствено отношение само съ
Колриджа, когото, мисльк, надминаваше съ силата на
своя умъ, а не-съ поетическото си творчество. Въ сж-
щото това врЪме той се явяваше послйздователь на
Колриджа, а Стерлингъ бЪШе ученикъ на КолрИДжаи
Мориса. ПромЪната, която ставаше тогава въ моитъ
убЪждения, постави въ нЪкои отношения тЪсна свръзка-
между насъ, и тв и двамата твърдъ много спомогнахж
за моето развитие. Съ Стерлинга скоро се сближихъ
миого тЪсно и привързахъ се къмъ него така, както
не съмъ билъ привързайъ къмъ никого прЪзъ цЪлия ми
животъ. И дЪйствително той бЪШе единъ отъ най-увлтг
кателнитъ хора. Неговиятъ честенъ, сърдеченъ и дру-
желюбенъ характеръ, любовьта му къмъ истината се
изказваше, както въ най-възвишенитъ, така и въ най-
дребнитъ въпроси; неговата гореща и благор0дна на-
тура особено се проявяваше при защитата на ония
мнЪния, на които бЪШе партизанинъ; сжщо така той
съ голЪма готовность отдаваше справедливость на из-
вЪстни доктрини и на хората, които ги твърдЪхж,
както и ги нападаше за тЪхнитъ погрЪШки; той при-
знаваше само два принципи, като главни основи на
живота - свободата и дългътъ. *При скупностьта
на тия качества, които дЪйствувахж омайвателно
както върху мене, така и върху всички, които го
познаваха-к отблизо, той притежавате още и широко
сърдце и умъ, и ни най-малко не се ПОДВОУМИ да ми
протЪгне ржката си прЪЗъ пропастьта, която раздв-
ляше нашитъ убтзждения. Той ми разясни, че заедно
съ другитъ е гледалъ на мене споредъ общеприетитъ
слухове, като на човЪкъ изкуственъ, или като на
пр0дуктъ на нЪкакво разработванье, който може да
повтаря само ония мнЪния, печатътъ на които е на-
ложенъ върху него. Той измЪни своитъ убЪЖДения
за мене, когато видъ, въ дебатитъ по поводъ на
УордсВорта и Байрона, че Уордсувортъ и всичко, което
се разбира ПОДЪ неговото име, до толкова принадле-
жеше на мене, колкото нему и неговитъ приятели. Ала
при всичко туй, наскоро болестьта разстрои всичкитъ
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негови планове и го принуди да живЪе далече отъ
Лондонъ, такаче слЪдъ едно или двЪ-годишно близко
другаруванье, ние почнахме да се срЪщаМе твърдъ
рЪдко и то за кжсо врЪме, но както той самичъкъ се
изрази въ писмото си до Еарлейля, ние се срЪщахме
всЪкога като братя. Той не бЪШе дълбокъ мислитель
въ всичкото значение на тази дума; ала неговиятъ от-
критъ умъ и нравствено мжжество, Въ което той да-
лече надминаваше Мориса, накараха го да се освободи
отъ влиянието на Колриджа и Мориса върху негови-
тъ мислителни способности-, макаръ и до самата смърть
да хранЪше дълбоко, но разумно уважение къмъ два-мата тсБхъ, а къмъ Мориса още топлото чувстВо на
привързаность. Като изключимъ онзи пръходенъ и кра-
тъкъ фазисъ прЪзъ живота му, когато направи тази
пбгрЪшка, да встъпи на духовно поприще, неговиятъ
умъ постоянно базше на плата на прогреса. Неговото
умствено движение на напрЪдъ, особено когато за нв-
колко врЪме неможехъ да се срЪЩнж съ него, ми на-
помнюваше думитъ на Гете за Шилера: ((Ег Мис ете
титанида Уотгзствйшпу». Ние встжпихме съ него въ
живота отъ два противоположни полуси, но простран-
ството, което ни раздЪляше, постоянно се намаля-ваше.
Ако азъ направихъ нЪколко стжпки къмъ нЪкои негови
мнЪния, то и той въ продължение на кратковрЪменния
си животъ не прЪставаше да се приближава полека-
лека къмъ моитъ възгледи; и ако бтв продължавалъ да
живЪе и да се ползуваотъ достатъчно здравье за по-
стоянната работа върху самия себе си, то не можеше
да се знае, до какви прЪдЪли би моглода дойде не-
говото доброволно сближаванье съ моитъ възгледи-.

Въ 1829. година азъ напуснжхъ нашето друже-
ство. ДотЪгнахж ми вече тия обсжждания и затова се
прЪдадохъ изпЪло на обикновенитъ си занятия и раз-
мишления безъ задължителното разгласяванье на тази
резултати на вжтрЪшната ми работа. Най-послъ ви-
дъхъ, че зданието, което бъхъ въздигнжлъ съ прЪдиш-
нитъ си заучени убЪждения, на много мазета захванж
да се пропуква. Азъ никога не го оставяхъ съвършено
да се събори и постоянно се стараяхъ отново да го
съграждамъ. ПрЪзъ всичкото врЪме на моя кризисъ не
оставяхъ никога, даже за ;кжсо врЪме, съ смжтни и
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разклатени мятания. Токо-що усвоекъ нЪкоя нова идея,
не оставахъ ни най-малко спокоенъ, до дЪто не опрЪ-
дЪлЪхъ нейнитъ отношения къмъ прЪдишнитъ мои мив-
ния, до дЪто не узнаехъ съ всичката точность, до ка-
ква степень на съгласие се намира тя съ тЪхъ. Ум-
ствената борба, която толкова често ми се случваше
да издържвамъ при защищаваньето идеитв на Бентама
и на баща ми за теориитъ на управлението, и запо-
знаваньето ми съ учението на другитъ политически
школи твърдъ добръ ми разяснихж тази поява, защо
тая доктрина, която имаше притезание да бъде
всеобща, би тръбало да прЪдвиди много нЪща, но не
е могла да направи това. Ала азъ не смЪтахъ това
за недостатъкъ въ теорията, а бЪХъ убЪдевъ, че на

практика необходимо е да се направнктъ нвкои по-

правки. Азъ чувствувакъ, че политиката не можеше да
биде наука чисто опитна и ония, които обвинявакв
теорията на бентамиститъ въ това, какво тя е само
теория, основана на общи разсвзкдення а рио”, по
силата на разсмдъка, а. не на опитния методъ на Бе-
кона, доказвакк съ това своето пълно незнание прин-
ципитъ на Бекона, както и необхолимитъ условия на

експерименталното издирванье. Въ такъво настроение
бЪХъ, когато въ Единбургския Прйгледъ се появи зна-
менитата критическа статия на Маколея противъ ((Очвр-

на на Управителната система» отъ баща ми. Тази
статия възбуди въ мене разни размишления. Азъ виж-
дахъ, че Маколей злъ разбираше логиката. на политика-
та, че той се придържаше за онази система, която из-
лага по емпирически начинъ политическитъ появи, като
възставаше протнвъ прилаганъето на ФилосОФския ме-

тодъ. Азъ разбирахъ, че въ Физическата наука тоя ме-
тодъ, който употръбяше Маколей, би го принудилъ,
може-би, да признае Кеплера, но да отч>ърли Нютона
и Лапласа. Ала при всичко туй, неможехъ да не по-
чувствувамъ, че ВъпрЪКи несдържаностьта на неговия
тонъ (погрЪшка, за която авторътъ отпослъ публично
бЪШе се покаялъ), но много работи въ, неговата кри-
тика върху убЪжденията на баща ми бЪХак справед-
ливи. Азъ съзнавахъ, че првдсилкитъ на баща ми бЪХж

двиствително съвсЪмъ твсни и че тъ съдържаща въ
себе си само твърдъ малко количество общи принципи,
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които въ политиката произвождатъ важни послйздици.
Тождеството на интереситъ между правителството и
обществото, каквото значение и да му придавахж отъ
практическа гледна точка, не е единствената основа
на всичко онова, отъ което зависи доброто управле-
ние; заедно съ това, такъво тождество на интереситъ
неможе и да бъде постигНжто съ проститъ условия на
избирателното право. Азъ ни най-малко не бвхъ удо-
влетворенъ отъ възразитъ на баща ми въ отговоръна критиката на Маколея. Той не бЪШе казалъ нищо
отъ това, което тръбаше да се каже, по моето убЪж-дение, като говорЪше: ((Азъ не написахъ научНо из-
слЪдванье за политиката, а само защищавахъ парла-
ментарската реформа». Той обвини Маколея въ това,
че този послЩниятъ нерационално напада върху ра-
зума и съ това привожда единъ примЪръ, който най-
много подхожда къмъ извЪстния афоризъмъ на. Хобса:
когато разумътъ е противъ човЪка, то и човЪкътъ е про-тивъ разума. Това НЪЩо ме докара до мисъльта, че
дъйствително въ мнЪнията на баща ми относително
прилаганьето на ФилосОФския методъ въ политиката се
крпеше много по-дълбока погрЪшка, отколкото прЪд-полагахъ отначало, но азъ дълго врЪме неможехъ да
си обясньх, дъ именно се криеше това заблуждение.
Най-послъ, дойде вече врЪмето, когато разбрахъ това,
благодарение на моитъ занятия въ другитъ отрасли на
науката. Въ началото на 1830. година азъ захванжхъ
да нафърлямъ на хартията моитъ мисли за логиката
(особено за разликата между терминитъ и съдържа-
нието на прЪдложенията), които ми бЪХж внушени и
отчасти изработени отъ мене въ врЪме на поменжтитсв
по-прЪди утрЪни разходки. СлЪдъ като взехъ тия мЪр-ки, за да запазва мислитъ ми отъ изчезванье, азъ се
вдълбочихъ въ „други Сфери на тази область, за да опи-
тамъ, не ще ли мога да напраВьк нЪщо по-вече, за да
освЪтнк изобщо теорията на логиката. ПрЪди всичко
пристжпихъ къмъ проблемата на индукцията, като от-
ложихъ разглегкданьето на въпроса за заключението,
тъй като допущахъ, че отначало е необходимо да се ус-
тановьхтъ прЪдсилкитъ, а послъ вече да се извличатъ
отъ тЪхъ послЪдицитъ. Индукцията е въ сжщность
процесъ, съ който се, намиратъ причинитъ на извЪстни
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послЪдици, а като се стараехъ да вникна. въ, прила-
ганьето на този методъ къмъ естественитъ науки, азъ
скоро видъХЪ, че чрЪзъ обобщаванье на частнитъ
случаи ние се възкачваме къмъ опрЪдЪлението на при-
чинитв, които са. разглеждани ОТДЪлно, и послъ вече
правимъ заключение, като слизаме отъ тия отдЪлни
причини къмъ опрЪдЪляваньето на послЪдицитъ отъ
сжщитъ причини въ твхното съединение. Азъ се за-
питвахъ самичъкъ, въ какво се състои крайния анализъ
набтози дедуктивенъ методъ, тъй като е очеВИДно, че
общата теория на силогизма не Фърля никаква свЪт-
лина върху този въпросъ.

Като навикнжхъ, по примЪра на Хобса и на баща .

ми, да изучвамъ абстрактнитъ принципи съ помощъта
на най-добръ извЪстнитъ на мене конкретни примЪри,
азъ се спръХъ върху туй, че законътъ за съединение-
то на силитъ въ динамиката прЪдставя най-добрия
примЪръ на този логически метода, който подлежеше
на моето изучванье. Като разглеждакъ процеса при
прилаганьето закона за съединението на силитъ, на-
мЪрихъ, че умътъ прави просто събиранье. Той при-
бавя отдЪлната послЪдица на една сила къмъ отдЪл-
ната послЪдица на друга и сумата имъ приема, като
изразъ на общата послЪдица. Но правиленъ ли е този
процесъх? Да, въ динамиката и въ всичкитъ отрасли
на физиката, които са. подчинени на математиката, той
е правиленъ, но не е правиленъ въ други случаи, на-
примЪръ, въ химията. Тогава си припомникъ, че по-
добно нЪщо се цосочваше, като разлика между хими-
ческитъ и механическитъ появи въ прЪдговора на лю-
бимата въ дЪтинството ми книга (Система на Хи-
лшята,» отъ Томсона. Тази разлика отеднажъ освЪтли
онази м.нчнотия, която ме обхващаше въ областьта
на политическата Филос0фия. Най-сетнъ азъ се увЪ-
рикъ, че тая наука може да баде или дедуктивна
или експериментална, споредъ това, съставятъ ли
или не послЪдицитъ на причинитъ, въ тЪхната окуп-
ность, сума отъ послЪдици, произвождани отъ е,к-
щитъ тия причини отдЪлно една отъ друга. Отъ тука
цроизтичаше, че политиката по необходимость е де-
дуктивна наука. Азъ визадакъ сега, че Маколей и
баща ми бЪХк и двамата неправи: Маколей затова,
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че той УПОДОбИ политическия ФилосОФски методъ на
чисто експерименталния химически, а моятъ баща
макаръ и правилно да б"вше избралъ дедуктивния
методъ, ала се пакъ направи една погрЪшка, като
приеза примЪръ на дедукция не метода на дедуктив-
нитъ отрасли на естественитъ науки, който съотвЪт-
ствува на политическитъ науки, а метода на чистата
геометрия, който неможе да биде приложенъ къмъ
ттБхъ; и дЪйствително, понеже геометрията не е наука
на причинитъ, то не изисква и не допуща каквото и
да било събиранье на дЪйствията. По този начинъ азъ
надраскахъ основитъ на най-важнитъ глави отъ логи-
ката на нравственитъ науки, която издадохъ по-послъ,
и моето ново положение относително црвдишния ми
възгледъ върху политиката окончателно се опрЪдЪли.

Ако ме попитатъ нЪкои, съ коя система на ФИ-
лос0фията ще замЪньк онази, която оставихъ, то ще
имъ отговорьк, че съ никоя нЪма да я замЪньк; азъ
се убЪдихъ въ това, че истинската система е много
по-сложна и по-многостранна отъ тая, която нвкога си
въобразявахъ, и че нейното назначение е да прЪдстави
цЪлъ редъ не образцови учреждения, но принципи, отъ
които биха. могли да се извадьктъ онЪзи учреждения,
които биха съотвЪтствували на даденитв обстоятел-
ства. Влиянието на европейскитъ, т.е. на континен-
талнитъ идеи захванж да ми се изтъква твърдъ ясно.
То достигаше до мене отъ всичкитъ страни, и отъ съ-
чиненията на Колриджа, които наченжхъ да чета съ
интересъ, до промЪната, която станж въ моитъ убЪж-
дения, и отъ разговоритв ми съ другитъ послЪдова-
тели на Колриджа, и най-послв отъ четеньето на Гете
и отъ статиите, на Карлейля -въ Единбургския Прог-
ледз и въ Ротари Бетега. Въ продължение на много
врЪме азъ не намирахънищо хубаво въ тия журнали,

”

а баща ми всЪкога виждаше въ тЪхъ само едни бе-
зумни рапс0дии. Отъ тЪзи източници, а така също и
отъ Французката литература по това врЪме почерп-

- нжхъ ония идеи, които бЪХж послЪдица отъ прЪврата
въ убЪжденията на европейскитъ мислители, особено
въ Франция. Отъ тука се увЪрихъ, че човвшкиятъ
умъ се подчинява по извЪстенъ редъ на единъ възмо-
женъ за него прогресъ, при който нЪкои появи тръба
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да нрЪдхождатъ други; и този редъ може да бжде измЪ-
ненъ, не ще съмнвние, отъ правителствата и общест-
венитъ реформатори само до извЪстна степень, но не
безгранично. Азъ, узнахъ, че всичкитъ въпроси, които
се отнасятъ за политическитъ учреждения, сж относи-
телни и не безусловни и че различнитъ степени на чо-
вЪшкия прогресъ турятъ въ зависимость различнитъ
учреждения не само въ извЪстно врйзме, но и всвкога
и завъ бждеще; правителството се намира въ ржцЪтв
или прЪминава въ ржцЪтъ на най-голЪмата сила въ об-
ществото, и дЪйностьта на тази сила не зависи отъ уч-
режденията, а напротивъ, учрежденията зависьктъ отъ
нея; че всвка теория или ФИЛОСОФИЯ на политиката
прЪдполага прЪДИДещата теория на човЪшкия прогресъ,
.а сжщото това може да се каже и за филосОФията на
историята. Всичкитъ тЪзи възгледи, справедливи по
сжшество, се полдържахж въ прЪувеличена и рЪзка
Форма отъ ония мислители, съ които обикновено раз-
сжждавахъ по тия въпроси; както всЪкога става въ
врЪме на реакция, тъ не знаехж нито даже половина-
та отъ ония истини, които се изповЪдвахж“ отъ Фило-
сОФитъ прЪзъ ХУПЪ-ия вЪкъ. Макаръ едно врЪме и
да се отнасяхъ съ извЪстно уважение къмъ този ве-
ликъ вЪкъ, но азъ никога не взимахъ участие въ
реакцията. Постоянно ми идваше на ума, че борбата,
която бЪШе пламнжла между Х1Х. и ХУТП. вЪкове,
приличаше на прЪпирнята по въпроса за цвЪта на
Щита, едната страна на. който бЪШе бвла, а дРУГата
черна; азъ постоянно се чудЪхъ на тая слЪпа ярость,
съ която противницитъ се Фърляхж единъ върху други.
Къмъ тЪхъ, както и къмъ Колриджа, прилагахъ много
"изречения отъ самия Колриджъ за половинъ-истинитъ,
и девизътъ на Гете: ктръба да се гледа на появитъ
отъ всички страни»--б*вше единъ отъ ония принципи,
който най-много бЪХъ разположенъ да приемж като
правило за себе си прЪзъ тая епоха.

Измежду ония, които ме принудиха да забЪлЪжж
промЪната, която става въ моитъ политически док-
трини, най-голЪмата часть съставяхж писателитъ, а тв
бЪХж послЪдователи на Французката школа на Сенъ-
"Симона. Въ 1829. и 1830. година азъ се запознахъ съ
нЪкои отъ твхнитъ съчинения. Тъ токо-що бЪХж 32:-
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почнали своитъ работи по това врЪме и не првобръ-
щаха още своята философия въ религия, а така сащо
не органиЗирваха своята система на социологията.
Тъ само едвамъ бтвха захванали своитъ нападки про-
тивъ принципа на наслЪдствената собственость. Азъ
ни най-малко не бахъ разположенъ да слЪдвамъ тЪх-
нитт, теории, особено въ такъва крайна степень; ала
азъ бЪХъ твърдъ поразенъ отъ това сплотяванье на
идеитъ, което прЪди всичко се Фърли прЪдъ очитъ ми “

въ тЪхнитъ теории за естествения редъ на човЪшкия
прогресъ. Но особено се очудихъ отъ тъхното раздв-
ление на историята на органически и критически пе-
рИОДи. Въ врвмето на органическитъ периоди, казва-
ха тъ, човЪчеството признава съ непоколебимо убЪж-
дение нЪкоя система на положителнитъ вЪрвания,
която се

„ разпространява върху всичкитъ дЪйствия и
съдържа въ себе си по-голЪмо или По-малко количество-
истини, съотвЪтно съ потръбитъ на човЪчеството.
П0дъ влиянието на тия вЪрвания хората се движатъ.
напрЪдъ по патя на посочения твмъ прогресъ; най-
послъ тъ излизатъ отъ опрЪдЪленитъ ,граници и то-
гава настапва периода на критикуванията и отрича-
нията, въ които човЪчеството изгубва своитъ стари
убЪзкдення, не придобива нови, а само вВрва въ това,
че прЪдишнитъ му убЪждения са лъжливи. Периодътъ
на гръцкия и римския политеизъмъ, когато образова-
нитъ гърци и римляни вЪрвали въ тия религиозни
системи, е билъ органически; подиръ него послЪдвалъ
критическиятъ и скептическиятъ периодъ на гръцкитъ
философи. Другиятъ органически перИОДъ настани съ
появяваньето на христианствотш Съ реформацията се
започна съотвЪтния критически периодъ; той се про-
дължава и до сега и ще сащсствува до тогава, до
когато баде откритъ нЪкой новъ органнчески периодъ.
съ възтържествуваньето на нЪкоя система на висши-
тъ вЪрвания." РазумЪва се, че тази идеи не принадле-
жаха изключително на послЪдователитъ на Сенъ-Си-
мона; тв станаха достояние на цЪла Европа., понъ на
Германия и Франция. Ала, споредъ моето убЪзкдение,
никои неможа да ги въплъти въ толкова съвършена
теория, както- направиха това послЪдователитъ на
Сенъ-Симона; както и да е, но тогава азъ още не бъзхъ
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запознатъ съ съчинението на Фихте (( Характеристика
на сегашното врвме». ДЪЙствително, азъ вижцахъ,
какъ Карлейль съ горчевина наричаше нашето врЪме
вЪкъ на безвврието; но и азъ, както и почти всич-
китъ други, виждахъ тогава въ това само единъ пла-
мененъ протестъ въ защита на едноврЪмешнитЪ ввр-
вания. Всичко онова, което бЪШе справедливо въ не-

, говитв противни заяви, срЪЩнжхъ и въ писателитъ
отъ школата на Сенъ-Симона, но само съ тази разлика,
че тамъ бЪШе изложено съ много по-спокоенъ тонъ и
въ по-ФилосОФическа ФОрма. Между тЪхнитъ съчине-
ния азъ намврихъ едно, което по достойнството си
ми се стори, че стои по-високо отъ другитв, защото
въ него се прЪдставяше общата идея въ много по-
ясна и поучителна Форма. То бЪШе единъ отъ първитв
трудове на Огюста Конта, който наричаше себе си
по това врЪме ученикъ на Сенъ-Симона и посочваше
това въ началото на книгата си. Въ това съчинение
Контъ излагаше за първъ пжть тая доктрина, която
отпослъ толкова подробно развиваше; той посочваше
на естествената постепенНость на тритъ стжпала въ
всЪка отрасъль на човЪшкитъ знания, а именно, тео-
логическото, метафизическото и положителното. Той
доказваше, че “социалната наука тръба да се поко-
рява на сжщия онзи законъ, споредъ който феодалната
и католическата системи бвхж послЪдния Фазисъ, за-
ключението на нейния теологически периодъ; протес-
тантизмътъ бвше началото, а доктринитъ на Фран-
цузката револуция свършека на метафизическия пе-
риодъ, когато положителниятъ още не е настапилъ.
Тая доктрина напълно бЪШе съгласна съ моитъ убЪж-
дения по това врЪме и струва ми се, като че ли на-
гледъ имъ придаде научна форма. Азъ гледахъ тогава
на метода на Физическата наука, като на най-добъръ
методъ за политическата. Но главната полза, която
извлЪкохъ отъ идеитв на послйздователитъ на Севъ-
Оимона и отъ възгледитв на Конта, бвше тази, че

.получихъ по-ясно съзнание за характера на првход-
ната умствена епоха, поради което азъ прЪстанжхъ
да- приемамъ отличителнитв нравствени и интелек-
туални черти на този периОдъ за нормални атрибути
на човвчеството. Азъ гледахъ на напрЪдъ, безъ да се»
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спирамъ върху сегашния вЪкъ на гръмки прЪпирни,
но на слаби убвждения, а прЪДвиждахъ една ера, която
ще съедини най-добритъ свойства на критическитъ
периоди съ най-драгоцЪннитъ достойнства на органи-
ческитЪ: отъ една страна, безпрвпятствената свобода
на мисъльта и безграничната свобода на ИНДИВИДуал-
ната дЪйность (въ всичкйтъ случаи, когато отъ това
не слЪдва нарушаваньето правата на ближния), а отъ .

друга страна, правилнитъ убЪждения за доброто и
злото,“ за полезното и врвдното, дълбоко запечатани
въ чувствата, блаГОДарение на възпитанието и на об-
щия строй на моралното съзнание, убЪждения, които
ще бадатъ достатъчно твърдо основани на правото
и законНитъ потръби на живота, за да се отблъснатъ
всичкитв нападания и да не ги сполЪти еднаква участь
съ всичкитъ религиозни, нравствени и политически
вЪрвания, били тв минали или сегашни, които чрЪзъ
неизбЪжнитъ прЪврати периодически се отфърлятъ и
замЪняватъ съ други.

Контъ наскоро излЪзе отъ школата на Сенъ-Ои-
мона. Азъ изгубихъ прЪдъ очитв си за нвколко години
както самия него, така и неговитъ съчинения, ала се
пакъ продължавахъ сношенията си съ послЪдователитъ
на Сенъ-Симона. Азъ получвахъ свЪдЪния за тЪхнитъ
успЪхи отъ единъ измежду най-пламеннитъ привър-
женици на тая школа, М. Густава д7Айхталь, който
доста дълго врЪме прЪкара тогава въ Англия. А съ
ВОДителитъ на тази школа, Базаръ и Анфантенъ, се
запознахъ въ 1830. година. - Изобщо, до когато се

пр0дължаваше тЪхната обществена и литературна дЪй-
ность, азъ четЪхъ почти всичко, което пишеха тъ.
ТЪхната критика върху общеприетитъ доктрини на
либерализма ми се виждаше твърдъ важна и цЪнна;
съ своитв съчинения та ми отвориха очитъ за онова
ограничено и вртменно значение, което имашена врЪ-
мето си прЪдишната политическа икономия, която
“признаваше частната собственость и правото на наслЪд-
ванье за ненарушими закони, а своболата на произч
водството и търговията за послЪдня дума на социал-
ния прогресъ. Въ системата, която Оенъ-Симониститъ
постепенно развиваха, и дЪто трудътъ и капиталътъ
тръбаше да се експлоатиратъ за общата полза на
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цЪлото общество, всЪки отдЪленъ човЪкъ ще тръба
да внася своята часть трудъ, безразлично бжде ли той
мислитель, прОФесоръ, артистъ или производитель, и
всичкитъ ще се разподЪлятъ на. класове, съобразно съ
тЪхнитъ способности и ще получватъ заплата съраз-
мЪрно съ своитв трудове; въ тая система азъ съглеж-
дахъ несъмнЪно много по-възвишенъ родъ социали-
зъмъ, отколкото социализма на Оуена. ТЪхната цЪль
ми се виждаше желателна и рационална, ала срЪд-
ствата за постиганьето и бтвхж до нЪкждъ недоста-
тъчни; и макаръ и никога да не вЪрвахъ, какво тЪх-
ниятъ политически механизъмъ може да излЪЗе спо-
лучливъ и да устои на практика или пъкъ да произ-
веде много изгодни резултати, ала при всичко туй,
азъ чувствувахъ, че провъзгласяваньето на това
идеално човЪшко общество не ще прЪмине да нЪма
благотворно влияние“ понъ въ това отношение, че ще
внуши желанието да се приближи сжществуващето
сега общество къмъ извЪстенъ идеален-ь типъ. Азъ.

чувствувахъ особено уважение, къмъ тЪзи мислители
за това, че тя смЪло и прЪко поставихж сЪмейния
въпросъ, който е най-важниятъ въ сегашно врвме.
Като провъзгласихж пълното равенство между мъже-
тъ и женитъ, а така сжщо и новъ редъ въ тЪхнитъ.
взаимни отношения, послЪдователитъ на Сенъ-Симона,
както и онЪзи на Оуена и Фурйе, спечелихж правото.
на признателность отъ страна на бждещитъ поколЪния.

Като разказвамъ за тоя пери0дъ отъ живота
ми, азъ посочвамъ само ония нови впечатлЪния, които
смЪтахъ и тогава и по-послъ като нЪкакви повратени
пунктовена моето умствено развитие. Ала тия нв-
колко избрани пунктове даватъ само твърдъ малко
понятие за онова количество ФилосОФски книги, които
ми се случваше да четж за разрЪшаваньето на маса
въпроси ирйззъ тази прЪхолна епоха отъ моя животъ.
По-голЪмата часть отъ това четенье ми откриваше за.

първъ пжть такива работи, които бЪХж отдавна из-
вЪстни на свъта, и понятия, отъ които азъ се отвръ-
щахъ до тогава или пъкъ ги прЪзирахъ; но тия от-
крития се пакъ имаха за мене значение на новини.
ВсЪкога усвоявахъ за себе си истинитъ направо отъ
източника, а не ги вземахъ на вЪра, както общитъ
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мЪста, които блахж основани на прЪданието; при това
тъ ми се явявахж въ нова свЪтлина, която ги докар-
ваше въ съгласие и свръзка "съ многото прЪдишни
истини, които вече се съдържахж въ по-првдишнитъ
ми мнЪния, въ сжщественитъ пунктове на които азъ

.ВОЪКОГЕЪ оставахъ вЪренъ. ВсиЧкитъ ми нови мисли
само по-силно подкрвпяхж прЪдишнитъ и ЦО-дълбоко
ги запечатвахж въ ума ми, като ме освобождавахж
отъ съвършено лъжовнитъ мисли и забърканитъ идеи,
които ми прЪчехж да правьк полезни изводи отъ тЪхъ.
НапримЪръ, въ пр0дължение на послЪдния ми припа-
дъкъ отъ душевното ослабванье доктрината, която
носи въ филосОФията названието за, необасодимостъта,
ме мжчеше като нЪкой кошмаръ. Азъ чувстувахъ, --
и това бЪШе нЪкакъ-си доказано по наученъ пжть -
че бъзхъ само робъ на прЪдидещитъ обстоятелства,
че моятъ характеръ и характеритъ на другитв хора
сж образувани отъ такива фактори, които сж напълно
независими както отъ нашата воля, така и отъ на-
шата власть. Често пжти си казвахъ самъ на себе си,
колко щастливъ щЪхъ да бъда, ако бихъ могълъ да
докажа: лъжовностьта на тая теория, споредъ която
характерътъ се образува съ помощьта на такива об-
стоятелства, които се намиратъ извънъ нашата власть.
Като си припомнювахъ желанието на Фокса, че тео-
рията за съпротивяваньето на правителството никога
да не се изглажда отъ паметьта на кралетв, а да из-
чезне отъ ума на поданницитъ, азъ мислЪхъ, че би
било много хубаво, ако бихме могли да приемемъ док-
трината на необходимостьта, когато се отнася рабо-
тата само за характера на другитъ, а да я отфърлимъ
по отношение къмъ насъ! Азъ дълго врвме размишля-
вахъ твърдъ печално по този въпросъ, до дЪто свЪт-

„лината започнж. малко по-малко да ме огревва; поради
туй, разбрахъ, че думата необгсодимость, като назва-
ние на теорията на причинитъ, приложено къмъ чо-
вЪшката дЪйность, влЪче подиръ себе си асоциацията
на такива идеи, които ни вкарватъ въ заблуждение;
азъ се увЪрихъ, че именно тази асоциация на идеитъ
бЪШе сжщинската причина, на която дължехъ своето
душевно отпаданье. Най-сетнъ разбрахъ, че макаръ
нашиятъ характеръи да се образува отъ обстоятел-
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ствата, ала собственитъ ни желания могжтъ да иматъ
силно влияние върху измЪняваньето на тия обстоя-
телства, че най-възвишснатаи благородната черта въ
теорията на свободната воля се съдържа именно въ
убвждението, че ние дЪйствително можемъ да имаме
Влияние върху образуваньето на нашия характеръ,
че нашата воля, като влияе върху обстоятелствата,
може да измЪни бждещето ни. Всичко това напълно
съотвЪтствуваше на теорията на обстоятелствата или,
по-добръ да кажж, съставяше самата тази теория,
правилно разбрана отъ всЪкиго. Отъ това врЪме азъ
можахъ твърдъ ясно да опрЪдЪльк въ моя умъ сжще-
ствуващата разлика между теорията на обстоятел-
ствата и Фатализма, като ОТФърлихъ съвършено думата
необходимость. Ето защо теорията, която по този на-
чинъ за първъ пжть си разяснихъ, отеднажъ прЪстанж
да ми отнима бодростьта; духътъ ми се успокои, и
азъ не се чувствувахъ вече прЪгърбенъ подъ тежесть-
та на този товаръ, нетърпимъ за всЪкиго, който, като
има намЪрение да биде реформаторъ въ областьта на
мисъльта, вижда, че едната теория е истинска, а дру-
гата, противоПОложната на нея, е нравствено благодЪ-
телна. Онзи редъ мисли, които ме освободи отъ тази
дилема, струваше ми се и отпослъ за способенъ да
направи сащо. такъва услуга и на другитъ, поради
което го помЪстихъ въ главата, * п0дъ заглавието ((Сво-
бодата и Необходимостьта» въ послйзднята книга на
моята (( Система на Логиката».

Въ областьта на политиката азъ вече не призна-
вахъ доктрината на баща ми, изразена въ неговия
((Очеркз на Управителната Система», като научна
теория; така също не смЪтахъ вече првдставителна-
та демокрация за абсолутенъ принципъ, а мислЪхъ,
че това е въпросъ на врЪмето, мвстото и обстоятел-
ствата. Азъ гледахъ сега на избора на политическитъ
учреждения ио-скоро отъ морална и възпитателна

- гледна точка, отколкото отъ гледна точка на мате-
риалнитъ интереси, като допущахъ, че такива въ-
проси би трЪбало да се рЪшаватъ, като се ползу-
ваме отъ наблюденията върху прогреса и като си
задаваме въпроса, какво подобрЪние въ живота и въ
възпитанието на народа съставя за този "народъ усло-

9
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вието за неговото бъдеще развитие и какви учреж-
дения иматъ найдголъМи шансове да му спомогнжтъ
за това. Ала при всичко туй, тия промЪни въ моитъ
свЪдвния по политическата икономия не измЪнихж
практическитъ ми мнвния относително потръбитъ на
нашето врЪме и на отечеството ни. Првзъ това врЪме
азъ най-много отъ всЪки други пжть бъзхъ радикалъ
и демократъ по отношение къмъ .цЪла Европа, а особено
къмъ Англия. Азъ мислЪхъ, че прЪдимствата на ари-
стократическитв класове, а именно, знатностьта и бо-
гатството, сж такъво зло въ английската конституция,
че за да можехме да се избавимъ отъ него би била
полезна всвкаква борба, не по причина на нЪкакви-си
налози, или поради сравнително дребнитъ несгоди, а
затуй, защото тъ имаха силно деморализираще влия-
ние върху цЪлата страна. Това влияние базше демо-
рализираще поради туй, че първо, поведението на
правителството прЪдставяшс единъ примЪръ на обще-
ствена безнравственость отъ най-грубъ изгледъ, тъй
като ние виждаме тука пълното господство на личния
интересъ надъ обществения, както и злоупотръбата съ
законодателната власть въ полза само на нЪкои кла-
сове. Второ, поради туй, че богатството и условията,
които го окржжавахж, съставяхж единствения прЪД-
метъ на всеобщото уважение и на всичкитъ стремежи
на народа и затова, защото въ английската консти-
туция наслЪденото или придобитото богатство бЪШе
почти единствения източникъ на политическото зна-
чение. Азъ бтвхъ увЪренъ, чедо дЪто висшитъ и 60-
гатитъ класове ще продължаватъ да държжтъ въ рак-
цЪтъ си властьта, до тогава образованието и напрЪ-
дъкътъ на народната маса ще противорЪчжтъ съ соб-
ствения интересъ на управителнитъ съсловия, тъй като
тъ бихж доставили на народа сила да отфърли ярема,
който го задушваше. Но ако демокрацията би за-
владвла по-голЪмата, или даже главната часть отъ
властьта, то въ интереса на богатитъ класове би било
да спомагатъ на народното образование, за да могжтъ
да отблъснжтъ дЪйствителнитв опасности, които про-
изтичахж отъ заблужденията особено отъ страна на
онЪзи, които биха могли да докаратъ работитъ до
едно неспраВедливо нарушаванье правата на собстве-
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ностьта. На това основание азъ не само по-вече, от-
колкото всЪкога други пжть съ жаръ се изказвахъ въ
полза на демократическитъ учреждения, но и искрено
желаекъ, че теориитъ на оуениститъ, сенъ-симонисти-
тв и на другитъ широко да се разпространнктъ между
овднитъ класове, не поради туй, че азъ ги смЪтахъ ис-
тински или желаехъ тЪхното осжществяванье на прак-
тика, но. затова, че висшитъ класове биха били при-
нудени да си отворьжтъ очитв и да виднктъ, че необ-
разованиятъ народъ за тЪхъ е много по-опасенъ, от-
колкото образованиятъ.

Такъво бЪШе настроението на ума ми, когато
пламнж въ Франция юлската револуция. Азъ бЪХъ об-
хванжтъ отъ силенъ ентусиазъмъ и, така да се каже,
за мене се откри зората на единъ новъ животъ. Азъ
побързахъ да отИДж въ Парижъ, бидохъ прЪдставенъ
на Лафайета и завързахъ сношения съ нйзкои водители
на првднята нар0дна партия; тия сношения ПОДдър-
жахъ отпослъ въ продължение на дълго врвме. СлЪдъ
като се възвърнжхъ въ Англия, азъ взехъ горещо
участие въ печатното обсжжданье на политическитъ,
въпроси отъ това врЪме, които взехж най-оживенъ ха-
рактеръ подиръ встжпваньето на министерски постъ на
лорда Грея и слЪдъ внасяньето на биля за реформата.
Въ течение на послЪдващитъ нЪколко ГОДИНИ много и
постоянно пишехъ въ иерИОДическитъ издания. Почти
въ сжщото врвме Фонбланкъ, който помЪстяше дълго
врЪме политически статии въ (Етап/ете?», станж соб-
ственикъ и редакторъ на това издание. ВавЪрно, ни-
кой още не е забравилъ, съ какъвъ талантъ, жаръ и
остроумие тОй управляваше този вЪстникъ прЪзъ всич-
кото врЪме на министеруваньето на лорда Грея и как-
во значение придоби вЪстникътъ, въ качеството му на
главенъ органъ на радикалнитв мнЪния. Отличител-
ниятъ характеръ на органа на Фонбланка произхож-
даше изключително отъ неговитъ статии, които съ-
ставяхж най-малко три четвърти отъ всичко, което
бт>ше оригинално въ всЪки номеръ. Що се отнася до
мене, то по-вече отъ всЪки другъ спомогнжхъ за съ-
ставяньето на послЪднята четвъртина. Азъ пишехъ
почти всичкитъ статии, които бЪХж посветени на Фран-
Цузкитъ работи, както и всЪки-недЪлния прЪгледъ на.

, . 9*
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французката политика, който достигаше по нйзкога до
голЪми размЪри; въ сжщото врЪме помЪстяхъ много

прЪдни статии относително общата политика, за ко-
мерческото и Финансовото законодателство, а така
също различнитв разглеждания на въпроситъ, които
ме интересувахяк, а по нЪкога и рецензии за излЪзлитъ
книги. Въ началото на 1831. година азъ се опитахъ
въ ц13лъ редъ статии подъ общото заглавие - ((Дузсътъ.

на видни.» да изобразен нЪкои отъ новитъ ми мнЪния и
особено да посочва онЪзи аномалии и недостатъци въ

характера на нашето врЪМе, които бЪхм присжщи на

прЪходната епоха отъ старата къмъ новата система,
която още не бЪШе се напълно установила. Азъ мис-
лнк, че тия статии бЪхХ. твърдъ малки за четенье, по-

ради тежкия си слогъ и отснтствиетовъ тЪхъ на какво
да е въодушевяванье, което ги правЪше и недоста-
тъчно интересни за обикновенитъ вЪстникарски четци,
толкова по-вече, че въ врЪме на появяваньето си, но-
гато великитъ политически събития бЪхак прЪдъ очитЪ
ни и занимавахж. умоветъ на всичкитъ хора, тия ста-
тии" бЪхж съвършено несвоеврЪменни и затова не по-
стигахв. цЪльта си. Единствениятъ човЪкъ, на когото
бЪхак произвели впечатлЪние, бЪШе Карлейль, който
живЪеше тогава въ Шотландия. Той ги прочелъ въ

своето усамотено мЪсто и казалъ самъ на себе си (как-
то бЪхъ узналъ отпослъ отъ самия него): кето единъ
новъ мистикъ». Когато мина". въ слЪднята есень прЪзъ
Лондонъ, той запита за името на автора на тия
статии, и ние се запознахме.

Азъ говорихъ вече по-горъ, че първитъ съчине-
ния на Карлейля ми дадоха възможность да се запо-
знаьн съ нЪкои нови Идеи, които разширочихж твър-
дъ тЪсния хоризонтъ на прЪдишнитв ми убЪждения;
ала се пакъ недопущамъ, че тия съчинения имаха сами
по себе си какво да е влияние върху моитъ мнЪния.
Истинитъ, които Мах/к изказани въ тЪхъ, ми безхж от-

давна още извЪстни отъ други източници, а у Кар-
лейля тъ бтвхж. изразени въ такъва Форма, която най-
малко съотвЪтствуваше на моя умъ. Азъ виждахъ въ

твхъ само нЪмската мъглява поезия и метафизика, ПО-

срЪдъ които прЪдъ мене ясно се изтъкваше силната

вразкда къмъ всичко, което съставяше основата на
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моитъ мнЪния: къмъ религиозния скептицизъмъ, къмъ
утилитаризма, къмъ теорията на обстоятелствата и
къмъ признаваньето на важното значение на демокра-
цията, логиката и политическата икономия. По този
начинъ, азъ не само не усвоихъ отеднажъ нищо отъ
принципитъ на Карлейля, но започнжхъ да разбирамъ
неговитъ съчинения, само когато захванжхъ да гиусво-
.явамъ по другитъ източници, които по-вече съотвЪт-
ствувахж на вжтрЪшния строй на моя умъ. Ала при
всичко туй, удивителниятъ талантъ, съ който той ги
изразяваше, произвожлаше грамадно впечатлЪние на
мене, и азъ дълго врЪме бЪХъ единъ отъ най-ревност-
нитъ негови почитатели, но ползата, която ми прина-
сяхж съчиненията му, се сЪстоеше не въ увеличава-
чньето на моитъ ФилосОФски идеи, а въ развитието на
поетическото ми настроение. Дори и прЪзъ това врЪме,
когато се започнж нашето познанство, азъ ни най-
малко неможахъ да се помръднж напрЪдъ въ своитъ
мнЪния, та да го оцЪнявамъ, както трЪбаше; за до-
казателство на това служи Факта, че твърдъ малка
полза ми принесе прочитаньето на неговия ржкописъ
на ((Батгот Безсъние) най-добриятъ и най-великиятъ му
”трудъ; ала се пакъ, когато той го издаде слЪдъ двъ
години въ ((Гтзвтв Мариета», азъ го прочетохъ съ

възторжено удивление и съ най-живо удоволствие.
Отъ моя страна не бТБХЪ направилъ никакви постъпки
за запознаваньето ми съ Барлейля, нито пъкъ поддър-
жахъ другарство съ “него, може-би, поради туй, че
имаше сжществена разлика между нашитъ убЪждения;
ала той скоро се убЪди, че азъ не бЪХъ ановъ мис-
тикъ», и когато чистосърдечно му написахъ пълната
изповЪдь на своитъ мнЪния, дЪто изразявахъ всички-
тъ си убЪждения, които бихж могли да му бжджтъ
неприятни, той ми отговори, че главната разлика меж-

ду насъ се състоелавъ това, какво азъ ((още не съмъ
билъ станжлъ съзнателно мистикъ», Незнанк, по кое
врЪме той се отказа отъ надеждата да ме види мис-
тикъ, но макаръ и нашитъ мнЪния въ послЪдващитъ
години да се подфърляхж на твърда голЪми измЪне-
ния, ала никога ние не бЪХме толкова близки единъ
къмъ другиго, както въ първитъ години ПОДиръ като
се запознахме. При всичко туй, азъ не се смЪтахъ за
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компетентенъ критикъ на Карлейля; азъ чувствувахъ,
че той бЪше поетъ, а азъ не бтвхъ такъвъ, че той бЪШе-

съзърцателенъ мислитель, а азъ не, че въ твзи отно-
щения той откриваще прЪдъ мене много такива прЪд-
мети, които азъ неможехъ да ВИДьк, безъ да ми бкдктъ.
посочени отъ другиго, и че най-послв азъ бЪХъ единъ
новакъ, който пипещката имъ доказвахъ, но че твърдв
вЪронтно бЪШе, какво той вижлаще ония нЪща, кои-
то бдвхк неВИДими за мене дори и слвдъ като други-
тЪ ми ги посочила. Азъ чувствувахъ, че немога на-
пълно да оцЪньк Карлейля и толкова по-малко бЪХъ.

увЪренъ, че притежавакъ по-широкъ кркгозоръ отъ
него; никога не се осмЪлявахъ да произнеск за него
окончателна присжда и се очаквахъ, че това нЪщо ще
ми бжде обяснено отъ нЪкого, който стои по-високо
отъ двамата насъ, който би билъ по-вече поетъ, от-
колкото бтвще той, и по-вече мислитель, отколкото-
бЪХъ азъ.

Измежду мислителитв, които познавахъ отдавна,
най-много се сближихъ прваъ това врЪме съ по-ста-
рия Остенъ. Азъ споменжхъ вече, че той постоянно
укоряваще нашия сектантски духъ; по-послъ той, както
мене, се подфърли подъ дЪйствието на новитъ влия-
ния. Щомъ биде назначенъ прОФесоръ на правото въ
Лондонския университегъ (сегашната университетска
колегия), той отиде да прЪкара нЪколко врЪме въ Бона,
за да се подготви да чете своя курсъ; влиянието на
нЪмската литература, нЪмския характеръ и общество
въ твърдъ .голЪма степень измЪнихж неговитв въз-
гледи върху живота; нравътъ му става много по-мекъ;
той започва» съ по-малка пламенность да се отнася къмъ
полемиката; неговиятъ вкусъ вече клонЪше къмъ пое-
зията и къмъ съзърцанието. Той придаваще сега много-
по-малко значение на външнитв промвни на общество-
то, ако тв не биха били съпровождани съ най-доброто
развитие на вжтрЪщната природа на човЪка; той хра-
нвще дълбоко отвръщение къмъ начина на английския
животъ, съ неговото отсктствие на широки понятия
и благородни стремежи, както и съ прЪобладаваньето
на егоистичнитъ интереси, къмъ които се стремнктъ
всичкитъ класове на английското общество. Дори И

общественитъ интереси, съ които се занимавали. англи-
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чанитъ, той поставяше доста низко. Той мислвше, че
въ пруската монархия сжществува много по-добро пра-
вителство отъ политическа гледна точка, и че тамъ
безмЪрно по-вече се грижжтъ за образованието и ум-
ственото развитие на всичкитъ класове отъ общество-
то, ”отколкото въ Англия при прЪдставителния на-
чинъ на управлението; той, заедно съ Французкитъ
икономисти, поддържаше това мнЪние, че дЪйствител-
ната гаранция за доброто управление е ((образова-
ниятъ нар0дъ», а послсвднята поява ни най-малко не
е послЪдица на народнитъ учреждения, и ако би мо-
гла да се“? постигне тя безъ тЪхната помощь, то тя би
ги замЪнила съ голйзма полза. Макаръ и да изказваше
той своето одобрЪние на биля за реформата, ала прЪд-
сказвашс, както се и случи наистина, че той не ще
може да направи ония голЪми подобрЪния, които се
очакваха. отъ него. Споредъ неговитъ думи, нЪмаше
хора въ отечеството ни, които би били способни да
направьктъ тия велики промЪни. Между мене и него
имаше много общи нсвща, както въ новитъ негови мив-
ния, които бЪХъ усвоилъ сжщо тъй и азъ, така и въ
старитъ, къмъ които той още се придържаше. Също
като мене, той никога не прЪставаше да биде утим
литаристъ и при всичкото си пристрастие къмъ нЪм-
цитъ и тЪхнаталитература, ала никога не се прими-
ряваше съ метафизиката на вроденитв принципи. Мал-
ко по малко въ него почнж да се развива нЪщо като
нЪмски култъ, съставенъ отъ поезия и чувства съ съв-
сЪмъ малка доза отъ положителни догмати; къмъ по-
литиката, въ която ние най-много се различавахме
единъ отъ другиго, той се отнасяше съ равнодушие,
което наблизо граничеше съ првзрЪнието къмъ разви-
ваньето на народнитъ учреждения, но той съчувству-
ваше на прогреса на социализма и виждаше въ него
най-дЪйствителното срЪдство, за да се принудьктъ мо-
гжщитъ класове да еъдЪйствуватъ на народното обра-
зование, а така сжщо да се внуши на пролетариитъ,
че единствениятъ начинъ за подобрЪнието на тЪхното
материално положение се състои въ намаляваньето на
тЪхното количество. Той не бЪше тогава корененъ
противникъ собствено на социализма, като краенъ
резултатъ на прогреса. Освйнъ туй, съвсЪмъ малко

[
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уважаваше онова, което той наричаше (всеобщи

принципи на политико-икономиститъ относително
човЪщката природа» и настояваше на доказател-
ствата, които мога-ватъ да даватъ историята и всЪки-

дневниятъ опитъ, въ полза на ((необикновената гъв-
кавость на човЪшката натура» (този изразъ съмъ

заелъ отъ едно негово съчинение): той смЪташе
за невъзможно да постави положителни граници на

нравственитъ способности, които били могли да се

развиьктъ въ човЪчеството при разумното насочва-
нье условията на социалния строй и на образо-
ванието. Ала запази ли той всичкитъ тия мнЪния до

края на живота си? не знаьк, но, разумЪва се, мис-
литъ, които той бЪШе изказалъ въ поолЪднитъ години,
а особено въ неговото послЪдно съчинение, се отли-
чавала. съ по-аристократически характеръ, отколкото
въ описваната отъ мене епоха.

Азъ чувствувахъ, че сега отилохъ твърдъ далече
отъ мислитъ и чувствата на баща ми; въ това може

да се убЪди всЪки, ако спокойно си обясни и напра-
ви единъ общъ прЪгледъ на мнЪнията и на двамата
ни. По моятъ баща не бЪШе такъвъ човъкъ, съ когото

= би могло спокойно и основателно да се обсадьктъ всич-
китъ коренни пунктове на неговата доктрина, а особено
това нЪщо не можеше да го направи онзи, когото той
смЪташе, до извЪстна степень, дезертйоръ ,отъ негово
знаме. За щастие, ние всЪкога бвхме солидарни съ него
относително главнитъ политически въпроси, които из-

цЪло бЪхж завладЪли неговото вниманиеи бЪхяк почти
изключителната тема на разговоритъ му. За всичкитъ
въпроси, по които ние имахме различни мнЪния, твърдъ
малко говорЪхме. Той знаеше„ че навикътъ ми само-

стойно да мисльв, който разви въ мене съ своята
система на възпитанието, ме принуждаваше въ из-
вЪстни случаи да мисльк иначе, а не както него, и
забЪлЪзваше отъ време на врЪМе, че азъ не му гово-
рЪхъ, -- ето до каква степень дохождаше тази разлика
помежду ни. Азъ не очаквахъ нищо добро, освЪнъ

неприятности както за него, така и за мене, отъ съв-*

мЪотното обсЖЖДанье на тия разногласия; за това и

никога не ги изказвахъ, съ изключение на онЪзи случаи,
когато изказаното отъ него мнЪние или чувство до
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толкова противортБчеше на моитъ убЪждения, че мълча-
нието отъ моята страна би могло да даде ПОВОДЪ да
се усъмни той въ искреностьта на моитъ отношения
къмъ него.

Остава ми още да кажа, какво написахъ въ те-
чение на тия г0дини, тъй като наредъ съ статиитъ,
които бидохк помЪстени въ периодическитъ издания,
азъ се занимавакъ и съ други трудове. Въ 1830. или
1831. г0дина нанисакъ петь очерки, които по-послъ
издадохъ подъ заглавието: ((Очсрки пи покои спорни
въпроси отъ политическата икономия», дЪто тъ са не-
чатани безъ никакви измЪнения, освЪнъ петиятъ очеркъ,
който прЪправикъ въ 1833.ГОДина. Азъ ги написахъ,
безъ да имамъ намЪрение веднага да ги издавамъ, и
когато подиръ нйколко юдини ги прЪдложикъ на единъ
издатель, тутакси ги получихъ назадъ. Тъ бидокк на-
печатани чакъ въ 1844. година подиръ успЪшното из-
лизанье на моята ((Система, на Логиката». Азъ за-
почнкхъ изново тъй също и да изучвамъ логиката и
дълго врЪме работихъ, както и другитъ ми прЪдше-
ственици, върху великата задавка на откриваньето
новитв истини съ помощьта на общитъ умозаключения.
Фактътъ самъ по себе си не даваше поводъ за съмнЪ-
ние. Така е,кщо бЪШе несъмнЪно, че всЪко разсаждение
може да се обърне въ силогизъмъ, а въ всЪки сило-
гизъмъ заключението Фактически се сЪДържа и се под-
разумтша въ прЪдсилкитъ. Бакъ може да биде нова
истина онова заключение, което се съдържа въ прЪд-
силкитъ и се подразумтБва отъ тЪкъ? Какъ могжтъ гео-
метрическитъ теореми, които толкова много се отли-
чаватъ по вида си отъ опрЪдЪленията и аксиомитъ,
да се съдържатъ въ тЪкъ? Ето въ това именно се
състоеше и мякчнотията, която, споредъ моето мнЪние,
никой не съзнаваше както би тръбало, и която въ
всЪки случай никой не е сполучилъ да разясни добръ.
Обясненията на Уетлея и на другитъ писатели по ло-
гиката, макаръ и врЪменно да удовлетворявахак ума,
ала се пакъ оставяха», споредъ моето мнЪние, въпроса
както по-прЪди въ мъгла. Най-на края, когато четЪхъ

втори или трети пакть главата за умозаключенията
отъ Духа-лда Стюарта и се спирахъ на всЪки пунктъ,
азъ останжкъ поразенъ отъ идеята, която срЪщнжхъ
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тамъ, за ползата на аксиомата въ умозаключението,
която поьпрвди, много добрв помньк, никакъ не забв-
лЪзвакъ, когато четЪхъ тоя филосоазъ, но която ми се
показа, слъДъ като я обзждихъ зрЪло, справедлива не
само по отношение къмъ аксиомитв, но и къмъ всич-
китъ общи прЪдложения, отъ какъвто родъ и да они.
тЪ; заедно съ туй азъ се убЪдихъ, че именно въ това
лежи и ключа за разрЪшаваньето на мжчнотиитв. Това
бЪШе зар0диша на онази теория на силогизма, която.
изложихъ въ втората книга на моята ((Система на

Логиката»; азъ тогава още надраскахъ на кжсо ней-
ното съдържание. И така, като се ласкаехъ съ на-
деждата, че ще могж да съставът. единъ оригиналенъ
и понъ колко-годъ цвненъ трудъ по логиката, азъ за-
хванжхъ да пиша първата книга, като се ползувахъ
отъ плана, който бЪХъ приготвилъ много по-рано.
Всичко, което сега“ написахъ, ми послужи за основа
на първия отдЪлъ отъ моето съчинение, въ неговата
окончателна Форма; тогава още не бЪХъ изложилъ
теорията на петьтъ родове на сказуемото, което бъШе

прибавено по-послъ, когато се впуснжхъ да изслЪдвамъ
мжчнотиитъ, които се срЪщахж при разглежцаньето
съдържанието на послЪднитъ глави отъ третата книга.
Слвдъ като постигнжхъ това, прЪкжснжхъ работата.
си въ продължение на цсЪли петь юдини; азъ напра-
вихъ всичкото, каквото можахъ, и не бвхъ въ състо-
яние да сполучж нищо въ сжщото врЪме относително
индукцията. Продължавахъ да четж всичкитъ книги,
които нагледъ обЪщавахж да пролЪьмтъ нова свЪтлина
върху този въпросъ и се стараехъ да усвоьк до кол-
кото бЪШе възможно тЪхнитв резултати; но въ про-
дължение на дълго врЪме не можахъ да намЪрьк нищо
такъво, което би могло да отвори нЪкой новъ пжть
на моитъ размишления.

Въ 1832. година азъ написахъ нЪколко статии
за първата серия на Тайе Мауазтв и една за трИ-
мЪсечния журналъ .Ттйзб, който бвше основанъ и под-
държанъ

” въ течение на нЪколко врЪме отъ единъ крж-
жокъ другари, юристи и партизани на законодател-
ната реформа; съ нЪколпина отъ тЪхъ азъ се позна-
вахъ. ПослЪднята статия. трактуваше за правата и
задълженията на държавата относително корпоратив-
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нитъ и църковнитъ владЪпия и биде помЪстена въ
началото на събранието на моитв Ивелвдваншл и Раз-
сжждения, дъгго се намира така сжщо и една отъ ста-
тиитъ, които бЪхъ написалъ за Тайе Мауагтв : --
Фокусътъ на паричното обръщаше (Сппепсу даваш).
Въ всичко, което бевхъ написалъ прЪди тия двъ ста-
тии, нЪмаше нищо такъво, което би заслужвало да
бжде прЪпечатано. Статията ми въ .]атгзй, която, азъ
мисльк, се явява като напълно обстойно изслЪдванье
за правата на държавата върху църковната собстве-
ность и завЪщанитъ капитали, изразяваше двата мои
възгледи: стариятъ и новиятъ. Първо, азъ твърдЪхъ
сжщо така енергично, както бихъ направилъ и въ
встъко друго врЪме, че църковнитъ приходи сж наци-
онална собственоеть и че правителството може и е
длъжно да ги наблюдава; второ, азъ не осжждахъ,
както по-прЪди, всичкитъ църковни приходи изобщо
и не прЪдлагахъ на държавата да се възползува отъ
тйзхъ, за да плати държавния си дългъ, а напротивъ,
енергично поддържахъ необходимостьтада се запазнктъ
за възпитанието на народа такива ресурси, които не
завист-ватъ отъ простото търсенье на пазаря, то есть
отъ знанието и здравия разумъ на родителитъ, но
които даватъ възможность да се ПОДдържа по-високъ
равнежа на възпитанието отъ онзи, който изискватъ
купувачитъ на тази стока. Отпослъ ттБзи мнЪния за-
якнахж и се усилихж въ мене съ по-нататъшнитъ ми
размишления.  



140 Джонъ Стюартъ Миль. 
Г Л А В А И.

Началото на най-драгоцйзнната дружба въ жи-
вота ми. - Омъртьта на баща ми. - Съби

тията и съчиненията до 1840. година.

Въ периода на това мое умствено развитие азъ
завързахъ такъва дружба, която бЪШе за мене най-
голЪмото щастие на живота ми; тя сжщо така послужи
за източникъ почти на всичко, което съмъ направилъ
до сега, и което се надЪвамъ да направен още въ
полза на общечовЪшкото благосъстояние. Въ 1830. го-
дина азъ за първъ пжть бидохъ прЪдставенъ на една
жена, която слЪдъ двадесеть-ГОДишната ни дружба се
съгласи да се омъжи за мене. Азъ бЪХъ тогава на два-
десеть и петь, а тя на двадесеть и три г0дини. Това
запознаванье възобнови едноврЪмешнитъ отношения
между мене и е*Вмейството на мжжа и. ДЪдото на по-
слЪдния живЪеше въ Невингтонъ-Гринъ въ със:!здство
съ баща ми, и когато бЪХъ оше дЪте стариятъ джен-
телменъ по нЪкога ме повикваше да играни. въ него-
вата градина. Той бЪШе прЪкрасенъ типъ на старъ
шотландски пуританинъ, строгъ, суровъ, могжщъ, ала
крайно добъръ къмъ всичкитъ дъна, на които подоб-
нитъ хора произвождатъ всЪкога дълбоко впечатлЪяие.
Изминахж нЪколко години, отъ когато се запознахме
съ мистрисъ Тайлоръ, прЪди да можеда се установи
помежду ни тЪсна дружба и съвършено довЪрие; но
азъ отъ самото начало почувствувахъ, че тя бЪШе най-
удивителния човЪкъ, когото съмъ срЪщалъ кога и да
било. Не ще съмнЪние, че тя не бЪШе, както и никой
другъ не би могълъ да бжде прЪзъ тия години, когато
за първъ пжть я видЪхъ, такъво съвършенство, как-
вото тя става отпослъ. По отношение къмъ нея това
бЪШе още по-малко справедливо, отколкото къмъ кого
и да било другиго. Виждаше се, че основниятъ законъ
на нейната натура бЪШе постоянното саморазвиванье
въ най-добъръ и най-възвишенъ видъ; това като че

.
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ли бЪШе за нея една такъва потрвба, която произ-
хождаше отъ онази пламенность, съ която тя се стре-
мЪше къмъ самоусъвършенствуванье,и отъ онази при-
р0дна наклонность на ума, която не можеше да се
поддаде на каквото и да е впечатлЪние, безъ да го
обърне въ източникъ на умствено развитие. Когато я
видЪХъ за първъ пжть, нейната богато надарена и
силна натура още се развиваше и се изразяваше въ
обикновената форма на женското съвършенство. За
окржжаващия свЪтъ тя бЪШе красива и умна жена,
която обръщаше върху себе си вниманието, поради
своето благородство, което поразяваше всички, що
имахж случай да се приближвтъ до нея. За прияте-“

литъ си тя бЪШе жена съ дълбоки и силни чувства,
съ проницателенъ и бистъръ умъ, съ мечтателна и
поетическа натура. Като се омъжи рано за единъ чо-
въкъ честенъ,.прЪкрасенъ, уважаванъ, който се отли-
чаваше съ много добро възпитание и съ либерални
възгледи, но нЪмаше ония умствени и артистически
наклонности, които биха го поставили на единъ рав-
нежъ съ неговата жена, тя намЪри въ него вЪренъ и
нЪженъ другарь, и отъ своя страна хрантзше "къмъ
него най-искрено уважение и най-силна привързаность
пртззъ италия си животъ, а сл13дъ неговата смърть тя
изказваше най-дълбока жалость за него.

Понеже тя бЪШе лишена, поради обществената
си неправоспособность, която тежеше върху женитъ,
отъ всЪкаква възможность да приложи на дЪло своитъ
грамадни способности, то заради туй прЪкарваше жи-
вота си по-вечето въ съзърцание, като го разнообра-
зяваше само съ близкото си запознанство съ единъ
малъкъ кржжокъ приятели. Измежду тЪхъ само една
даровита жена имаше, която е отдавна вече умрЪла,
и само тя приличаше на нея по развитието на своя
умъ и съ своитъ душевни качества; сащо така и
всичкитъ други много или малко “раздШяхж нейнитъ
чувства и убсвждения. Азъ имахъ щастието да бждж
приетъ въ тоя кржжокъ и скоро забЪлЪжихъ, че мис-
трисъ Тайлоръ притежаваше скупно всичкитъ ония
качества, които по-прЪди бЪХъ срЪщалъ само отдЪлно
въ другитъ хора, които лично познавахъ. Въ нея
пълната свобода отъ прЪдразсждъцитъ и протестътъ
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противъ мнйзнията и противъ условията на обществе-
ния животъ произхождахж не отъ строгъ логически
умъ, а отъ силнитъ и възвишенитв й чувства, които
при това се съединявахак съ наклонностьта й да ува-
жава и люби всичко, което бвше достойно и високо.
Общиятъ строй на нейния умъ, нейниятъ темпераментъ
и характеръ често плати ме принуждавахж да я срав-
нявамъ прЪзъ това врЪме съ поета Шели; но по.
своя умъ и по дълбочината на мислитв си, Шели,
когото прЪДиврЪМенната смърть съвсЪмъ рано го граб-
нн, бЪШе почти дъте въ сравнение съ нея, когато тя
направи отпослъ толкова голЪмъ напрЪдъкъ. Пейниятъ

- умъ на встБкждъ се явяваше еднакво съвършенъ, било
въ най-възвишенитъ области на ФилосОФското наблю-
дение, било пъкъ въ всЪкицневнитъ житейски дребо-
лии; той проникваше въ дълбочината, въ сащностьта
на всЪки въпросъ; нито основната идея, "нито прин-
ципътъ не се изплъзваше отъ него. ази точность,
тази бързина на изпълнението, които служехж за от-
личителни признаци на всичкитв й умствени способ-
ности, а сжщеврЪменно и на чувствата, въ съединение
съ природнитъ дарби въ областьта на чувството и
въображението, биха могли да направнктъ отъ нея
една съвършена артистка. Пламенната- и нвжната й

душа и нейниятъ енергиченъ говоръ, по всЪка ввро-
ятность, биха изработили отъ нея единъ великъ ора-
торъ. Най-на края, ако политическата дЪйность би
била открита за женитъ, нейното дълбоко познаваньс
на човЪшката природа, способностьта й да разглежда
всестранно и да прониква добръ, която тя проявяваше
въ практически животъ, би й дала възможностьта да
завземе прЪдно лявото посрЪдь ВОДителитъ на човЪ-
чеството. Нейнитъ умствени дарби служехж. за силна
и насърдчителна подкрЪпа на нравствения й характеръ,
който по благородството иуравноввсеностьта си бЪШе
единъ примвръ, какъвто не съмъ срЪщнжлъ до сега
помежду хората. Въ нея нвмаше ни свнка отъ егои-
зъмъ, не блаГОДарение на дЪйствието на системата на
заученитъ задължения, но по силата на душевното
влияние, което, като се отождествяваше съ чувствата
на другитъ хора, дохождаше по нЪкога до крайность,

, тъй като прИДаваше на чувствата на другитъ съ по-

.
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мошьта на въображението всичката. сила на своитъ.
Би могло дори да се повЪрва, че страстьта къмъ спра-
ведливостьта бЪше за нея най-силна, ако да не бЪШе
се отличавала съ безгранично човЪколюбие и доброта,
добродушие и нЪзкность, които я караха. да бкде всЪ-
кога готова да прави всевъзможни услуги.

Другитъ нравствени качества, които допълвахж
нейната характеристика, напълно съотвЪтствувахк на
тия умствени и душевни нейни качества. Тя съеди-
няваше чистосърдечната скромность съ най-благород-ната си гордость; държеше себе си просто и съвър-шено искрено съ всички онЪзи, които биха. могли да
оцЪньктъ тия качества. ПрЪзрЪнието й къмъ всичко
низко и изтъркано дохождаше до крайнитъ си гра-
ници; тя пламтЪше отъ негодуванье при всЪка по-
стжпка, която би изваднла на явъ въ поведението или
характера на човЪка нЪкои груби наклонности, били
тъ тиранически, вЪроломни или безчестни. При това
тя правЪше най-широка разлика между погртзшкитъ,
които са или тага т зе или само тага ритат, междупостмпкитй, които свидЪтелствуватъ за крайната раз-
валеность на чувствата и характера и дЪйствията,
които не са нищо друго, освЪнъ едно нарушаванье
на добритъ или лошитъ условни правила и биха. могли
сами по себе си да бждвтъ извършени отъ такива
хора, които въ всичкитъ други отношения ся. прв-
красни и добродвтелни. Поради всичко туй, невъз-
можно бЪШе, слЪдъ като встнпнк въ умствено друженье
съ сдинъ човЪкъ, надаренъ съ толкова драгоцЪНни
качества, да не почувствувамъ върху себе си благо-
“дЪтелното му влияние; не ще съмнЪние, че резул-
татътъ се изтъкваше на явъ малко по малко, и изми-
наха. много години, до дЪто нейниятъ умъ и моятъ
да достигннтъ въ своето развитие онази съвършена
хармония, която се образува по-послъ. Азъ извлЪкохъ
отъ това друженье много по-вече изгоди, отколкото
можехъ да се надЪвамъ. А пъкъ тя, като дойде до
своитъ убЪждения, благодарение на голЪмата си енер-
гия и на непрЪкжснвтитъ усилия на нейното нрав-
ствено чувство, сащо тъй би могла безъ всвкакво
съмнсЪниеда намЪри извЪстна поддържка и да почерпне
бодрость въ човЪка, който е постигнклъ сжщитъ ре-
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зултати чрвзъ дълги изучвания и размишления; по-
ради бързото развитие на ума й нейната интелек-
туална двйность, която прввръщаше всвка идея въ
точно понятие, не ще съмнвние, че зае отъ мене сжщо
така, както и отъ другитъ източници, твърдъ голЪмо
количество материалъ, отъ който тя! се ползуваше.
Тръбало би да заема много мазето, ако бихъ поискалъ
подробно да посоча. всичко онова, за което съмъ за-
дълженъ на тази жена, макаръ и въ умствено отно-
шение. Азъ ще дамъ въ нЪколко думи само общата
пргВдстава за тая услуга, която тя ми направи. За
ония, които, по примвра на най-мждритв и добритв
хора, са недоволни отъ дЪйствителното положение на
обществото и които са напълно убЪдени въ необхо-
димостьта да се направи радикална реформа въ тая
область, сжществуватъ двъ гледни точки. Еднитв обръ-
щатъ внимание на крайнитъ цЪли, на сжщественитъ
елементи на най-високия идеалъ, който би могълъ само
да се осжществи въ обществото, а дРУГИтъ употрЪ-
бятъ всичкитв си усилйя за усъвършенствуваньетовъ
областьта на непосрЪдственатаи практическата полза.
Отъ тия двъ гледни точки, които тя ми разясни, азъ
извлвкохъ за образованието си много по-вече, откол-
кото отъ другитъ уроци, отъ които можехъ да се
ползувамъ. Да кажж по-право, въ тия два крайни
възгледи и се съдържа всичката сила на истината.
Всичкитв ми мнЪния произтичахж отъ изучваньето на
моралнитв и политическитв науки, область невЪрна и
гибелна, а ония рЪшения, които азъ взимахъ въ об-
ластьта на политическата икономия, аналитическата
психология, логиката, Филосочъията, историята и на
другитв прЪдмети, въ много отношения дължа на тази
благор0дна жена, отъ която заехъ разумния скепти-
цизъмъ относително всичкитъ тия изводи.

Много често ме хвалйзхж и, споредъ моето мив-
ние, съвършено незаслужено за това, че намиратъ въ
Моитъ съчинения нагледъ по-вече практически умъ,
отколкото се срЪща въ мнозинството мислители, които
сж се занимавали съ рЪшаваньето на най-общитъ
въпроси. Съчиненията, въ които можеше да се забв-
лЪжи това достойнство,не бтвхж произведения на единъ
умъ, а на два, отъ които единиятъ внасяше толкова
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практически разумъ въ своитъ сжждения за сегаш-
нитъ появи, колкото благородство и смЪлость въ
прЪдвижданьето си на далечното бакдеше. ,

Ала при всичко туй, въ сегашния периодъ вли-
янието на мистрисъ Тайлоръ бЪШе само едно отъ мно-
гото други, които спомогнала. за развитието на моя
характеръ, и дори, когато това влияние стан/к главния
Факторъ на моето умствено развитие, то не измЪни
направлението ми, а само ми придаде по-голЪма
бодрость и ми Вдъхняк благоразумие. Единствениятъ
реаленъ прЪвратъ, който нЪкога е ставалъ въ моя
умъ, наближи вече къмъ свършека си, и оставаше
само моитъ нови стремежи да заякнжтъ въ нЪкои
отношения, а въ други да приемжтъ по-умЪрена форма.
Единствената истинска промЪна, която ми прЪдстоеше
да прЪтърпвк въ моитъ убЪждения, се отнасяше къмъ
областьта. на политиката. Тя се състоеше отъ една
страна въ по- близкото ми приближаваньекъмъ область-
та на общечовЪшкитъ цЪли, къмъ умЪрения социали-
зъмъ, а отъ друга страна-въ прЪвръщаньето на моя
политически идеалъ отъ чистата демокрация, както я
разбирали прЪзъ това врйзме, въ тая Форма на демо-
крацията, която изложихъ въ своитъ ((Сзображенш за
првдставшпелното управление».

Тази послвдня промЪна се извършваше въ мене
твърдъ бавно отъ това врЪме, когато прочетохъ или
по-добръ изучихъ съчинението на Токвиля ((Демокра-
цията въ Америка», което ми падна. въ ржцъ наскоро,
слЪдъ като излЪзе на сввтъ. Въ този бЪЛЪЖитъ трудъ
Токвилъ посочваше добритъ страни на демокрацията
много по-рЪШително и ясно, отколкото ми се случва-
ше да сръшнж въ съчиненията на най-възторженитъ
демократи. Отъ една страна, авторътъ Фърляше силна
свЪтлина върхудвсичкитв опасности, които заплашватъ
оная демокрация, която се разглежда като управление
на численото мнозинство; той ги подфърляше наредъ
на единъ майсторски анализъ, но не за да намЪри отъ
спорнитъ докази нЪкой начинъ на управление, който
той смЪташе за неизбЪженъ резултатъ на човЪшкия
прогресъ, но за да посочи всичкитъ слаби страни на
демократическия режимъ и всичкитъ ония поправки,
които даватъ широкъ просторъ на неговитъ благо-

10
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творни стремежи и неутрализиратъ или ослабватъ
врсВднитъ му страни. По това врЪме азъ бЪХъ много
добръ подготвенъ за такъво изучванье и отъ тогава
моитъ собствени възгледи започнахж се по-вече и по-
вече да се развиватъ въ това направление. Ала привсичко туй, измЪненията, които ставаш въ моитъ
политически идеи, разглеждани отъ практическа глед-
на точка, захванахж да се свършватъ само въ про-
дължение на нЪколко години. Това може да се забв-
лЪжи, като се сравни първиятъ ми критически раз-
боръ на ((Демокрацията въ Америка», който написахъ
и издадохъ въ 1835. юдина, съ втория, който напе-
чатахъ въ 1840. ГОДина въ моитъ ((Разсжжденшс», а
този послЪдния трудъ като се сравни съ ((Сзображе-
нията за, прйдставитвлното управление».

Отъ изучваньето на Токвиля азъ извлЪкохъ за
себе си сжщо така голЪма полза относителнр въпроса,
който се отнасяше пакъ къмъ областьта на демокра-цията, искамъ да кажа за централизацията. Могжщиятъ
ФилосОФски анализъ, който Токвиль прилагаше къмъ
учрежденията въ Америка и Франция, го подбуди да
придава най-голЪмо значение на онази политическа
доктрина., че всичкитъ граждани сж длъжни съ собстве-

"нитъ си сили да изпълняватъ най-голЪмата часть отъ
колективната обществена работа, безъ всЪкакво на-
мЪсванье отъ страна на правителството, въ каквато
форма и да се изразява това намЪсванье: въ замЪня-
ваньето на самоуправлението съ администрацията или
въ контролираньето всичкитъ негови дЪйствия. Той
смвташе сво60дната дЪйность на гражданина въ сфе-
рата на политиката не само като най-дЪйствително
срЪдство за развитието на обществените чувства и
работния характеръ на народа, - двъ толкова важни
и необходими условия за доброто управление - но и
като специална противоотрова противъ нтБкои харак-
теристични недостатъци на демокрацията и прЪдупа-
зително срЪдство отъ изражданьето й въ онзи един-
ственъ видъ деспотизъмъ, който въ съврЪменния свЪтъ
прЪдставя дЪЙствителна опасность, а именно, въ аб-
солутното господство на главата на изпълнителната
власть надъ едно общество отъ индивидуми, които
не сж свЪрзани съ нищо помеЖДу си и сж всички
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равни по своята подчиненость. Евма никакво съмнЪ-
ние, че нЪмаше защо да се страхува човсВкъ отъ пб--
добна поява въ Англия, тъй като деветьтъ десети
отъ вжтрЪшнитъ работи, които въ другитъ държависъставятъ атрибутъ на правителството, тамъ се во-
дЪхж отъ такива органи, които бЪхж съвършено не-
зависими отънего; въ Англия централизацията бЪШе
и е прЪдметъ не само на рационално осжжданье, но
и на единъ неразуменъ прЪдразсждъкъ, дЪто рев-ностьта къмъ намЪсваньето на правителството е едно
слЪпо чувство, което обвинява и оспорва дори и
най-благодйзтелната инициатива на законодателната
власть при поправянье злоупотръбитв на това, което
се нарича цветно самоуправление, а въ дЪйствител-
ность твърдъ често прЪдставя отъ себе си експлоата-
ция на мвстнитъ интереси въ полза на интригитв
на мЪстната олигархия, съставена отъ неблаговидни
и ограничени хора. Но ако обществото би могло да
се опълчи противъ опасноститъ чрЪзъ такъва сис-
тема, която да е противоположна на централизация-
та, толкова по-вече би тръбало да се страхуваме, да
не паднжтъ ФилосОФскитв реформатори въ противопо-
ложното заблуждение и да не би прЪнебрЪгНжтъ всич-
китъ мжчнотии, гибелнитъ резултати на които те не
сж още прЪтърпЪли. Азъ самъ взимахъ прЪзъ тая епоха
дЪйно участие въ защитата На важнитъ мЪроприятия,
като, напримЪръ, за реформитъ на закона за бЪДнитъ
въ 1834. година, противъ несправедливитъ осжждания,
основани на прЪдразсждъка противъ централизацията.
Безъ упжтванията, съ които се запознахъ въ съчине-
нието на Токвиля, не знаьк, дали и азъ не щЪхъ да
попаднж, както и мнозина подобни на мене прЪдшест-
веници реформатори, въ крайностьта, съвършено про-
тивоположна на онази, съ която се борЪхъ, тъй като
само тя господствувашевъ моето отечество. Азъ гриж-г
ливо избЪгвахъ и двЪтъ заблуждения и сполучихъ ли
или не да се удържа на равно разстояние отъ двътъ
опасности незнанк, но се пакъ понъ съ еднаква настой-
чивость посочвахъ онова зло, което бЪШе резултатъ
на ТЕЗИ заблуждения и се прЪдадохъ на сериозното
изучванье срЪдствата, за да се съгласуватъ изгоднитъ
страни на едното И ДРУГОТО направление.

10*
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По това врЪме се произвождаха парламентскитъ

избори, които непосрЪдствено слЪдваха ПОДиръ ре-
Формата. Бидоха избрани нЪколцина измежлу най-
бЪЛСЪжититв ми приятели и познайници, партизани на
радикалната партия, Гротъ, Робукъ, Булеръ, саръ
Уйлямъ Молесвортъ, Джонъ и Едуардъ Ромили и още
нвколко други; освЪнъ твхъ бтвха избрани и Варбур-
тонъ, Струтъ и други, които и по-прЪди засЪдаваха
въ парламента. ОнЪзи, които сами себе си смЪтаха
или пъкъ тЪхнитъ другари ги наричаха ФИЛОСОФ-
ски радикали, имаха за напрЪдъ нагледъ прЪкра-
сенъ случай: тъ се намираха сега въ много по-из-
годно положение, отколкото други пать, за това
имаха възможность да изкажатъ своитв способ-
ности. Азъ заедно съ бащами възлагахме на тЪхъ
голЪми надежди; но тЪмъ не бЪШе садено да се оса-
ществьатъ. Всичкитъ тъ бъзха хора честни и вврни
на скоитъ убЪждения, понъ относително гласоподава-
ньето, въпрвки всичкитъ прЪгради за това. Когато се
прСБдлагаха такива мЪрки, които направо противорЪ-
чеха на тЪхния принципъ, напримЪръ, билитъ за ус-
миряваньето на Ирландия или Канада въ 1837. годи-
на, тв геройски излвзоха напрЪдъ и не се побояха
нито отъ прЪдразсадъцитъ, нито. отъ ненавистьта, и
не отстапиха отъ своитъ справедливи искания. Ала
изобщо тъ твърдъ малко направиха за успЪха на свои-
тъ убЪждения, тъй като бвха малко прЪдприемчиви и
развиваха малка дЪйность; тъ оставиха управление-
то на радикалната партия въ Палатата на Общинитъ
въ рацвтъ на првдишнитъ водители Юма и О” Конеля.
Но трЪба да се направи изключение въ полза на еди-
ния отъ двамата най-млади првдставители помежду
твхъ; тръба да се каже за похвала на Робука, който
заслужи право на ввчна благодарность за туй, че още
30”тъ първата година на парламентскитъ си занятия,
той тури началото (или по-добръ възобнови несполуч-
ливото опитванье на Брума) на парламентското дви-
жение въ полза на нар0дното образование. Той бЪШе
първиятъ, който прЪдприе борбата и въ пр0дължение
на] нЪколко години почти самичъкъ я ПОДдържаше -
борбата за самоуправлението на колониитъ. Никой
други, даже измежду ония, отъ които най-много очак-
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Бах/к, не направи нищо такъво, което би било равно
на тия двъ заслуги. Сега, като Фърлямъ спокоенъ по-
гледъ на миналото,. азъ могла да съзнанк, че тъ не така
толкова виновни, както намъ се. струваше: ние извън-
редно много очаквахме отъ тЪхното присжтствпе въ
парламента. Тъ бЪХяк поставени въ неблагоприЯтни
условия. Тъ встжпихяк тогава въ периода на неизбЪж-
ната реакция, която се продължаваше цйзли десеть го-
дини. Възбуждението, което бЪЩе прЪдизвикано отъ
реформата, изминак, и когато нЪкои законодателни по-
добрЪния, които дЪйствително се изискваш. отъ на-
рода, бЪХЖ приети, властьта по естествената си на-
клопность се възвърнж въ рлщйзтъ на хората, които мис-
лЪха-к, че всичко трЪба да се върне къмъ прЪдишния
редъ на работитЪ; народниятъ духъ искаше успокоя-
ванье и подиръ войната най-малко, отколкото дРУГи
п.кть бСВше разположенъ да. се мачи да възкръси духа
на првобразуванията въ полза на по-нататъшния про-
гресъ. Би било недбходимо да бжде човЪкъ великъ по-
литически водачъ (и никой не заслужва укоряванье,
ако не е могълъ да. устои на висотата на тая задав-
ка), за да прокара само съ помощьта на прЪпирнитъ
въ парламента каквито и да са велики планове въ
това врЪме, когато народътъ се намираше въ състоя-
нье на пълна апатия. Баща ми и азъ се надЪвахме,
че ще се яви нЪкой воцачъ, който ще баде способенъ
да извърши такива велики работи; той ще бжде чо-
вЪкъ съ ФИЛОСОФСКИ възгледи, надаренъ съ такива та-
ланти, що привличатъ народната благосклонность, кой-
то би Въодушевилъ по-иладитъ или по-малко талантли-
витъ членове на парламента и би ги сгрупиралъ около
себе си, за да разпространяватъ прЪднитъ идеи въ об-
Шеството; който би се ползувалъ отъ Палатата на 06-
щинитъ, като отъ трибуна или катедра за просвЪта-
та на общественото мнЪние и би принудилъ вигитъ
да дЪйствуватъ въ неговия духъ или би изтръгналъ
отъ тЪхнитв ржцъ управлението на партията за ре-
Формитъ. Ако баща ми би билъ въ числото на парла-
ментскитъ дЪйци, то тоя политически ВОДитель би билъ
намЪренъ. Поради отсяктствието на подобенъ водите;;ь,
образованитъ радикали така принудени да станжтъ
само ((явницата» въ партията на вигитъ.
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Проникнжтъ отъ дълбокото чувство за възмож-

ностьта .на успЪха отъ дЪйностьта на радикалитъ, принай-обикновената енергия отъ тЪхната страна, азъ се
стараехъ отъ това врЪме до 1839. година, както съ
личното си влияние на нБколцина отъ тЪхъ, така и съ
съчиненията си, да вложка идеи въ тЪхния умъ и ини-
циатива въ тЪхното сърдце.

Азъ принесохъ извЪстна полза на Чарлза Буле-
ра и е,кра Уйляма Молесворта, които направиха доста
голтБми заслуги, но които, за нещастие, првдиврЪМенно
слЪзохгк въ гроба. Ала при всИчко туй, очакваньето
ми излЪзе съвсЪмъ безплодно. За да сполучв нЪкакъвъ
шансъ на успЪхъ, азъ би тръбало да завзимамъ съ-
вършено друго положение. Тая задавка бЪШе възможна
само за такъвъ човЪкъ, който, като завзима мъсто въ
парламента и се стълкновява всЪкидневно съ членове-
тъ на радикалната партия, би могълъ самичъкъ да
вземе на себе си инициативата и вмЪсто да се поко-
рява на другиго, като водачъ, самъ би взелъ това мЪсто
и би подбуждалъ другитъ да елтздватъ подиръ него.

За това нЪщо направихъ всичко, което би мо-
гълъ да направи единъ писатель. Въ продължение на
1833. ГОДина азъ непрЪставахъ да сътрудничи въ (Ета-
ттет» заедно съ Фонбланка, който по това врЪме пла-
менно водЪше борбата въ защита на радикализма про-тивъ министерството на вигите. Въ пр0дължение на
сесията прЪзъ 1834. година помЪстяхъ “НЪкои прЪгле-
ди на съврЪменнитъ събития въ видъ на вЪстникарскистатии, ПОДЪ заглавието ((Бзлйжки за вйстницитз»,
въ Моптгу Верозйоту, журналъ п0дъ редакцията на Фок-
са, добръ извЪстенъ, като проповЪдникъ и политически
ораторъ, а по-късно членъ въ парламента, въ качество
на прЪдставитель отъ Олдхамъ. Азъ не прЪди много
врсВме отъ тогава се запознахъ съ него и покрай него
усПЪХЪ да стана?. и сътрудникъ на неговия журналъ.Въ този послЪдния помЪстихъ нЪколко статии, отъ кои-
то най-бйлЪжитата (Теорията. на поезията,) бЪШе прв-
печатана въ моитъ ((Разсдждения». ИзцЪло всичките
ми съчинения, които издадохъ отъ 1832. до 1834. го-
дина (съ изключение на вЪстникарскитъ статии) със-
тавятъ единъ тлъстъ томъ. Въ това число тръба да се
смЪтатъ и извадкитъ отъ различнитъ диалози на Пла-
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тона съ прЪдварителнитъ забЪлЪжки, които написахъ
нЪколко години прЪди това, но които напечатахъ едва
въ"1834. година. Отпослъ ми се случи да узнаьк, че
те много по-прЪди се четЪхк вече и че много по-вече,
отколкото кое и да било друго мое съчинение по това
врЪме, спомогнахж за разпространението славата на
тЪхния авторъ. За да довърша. историята на моитв
трудове прЪЗъ тая епоха, азъ мога. да прибавьк, че
въ 1833. година, по молбата на Булвера, който токо-й
що бвше свършилъ своето съчинение ((Англия и Ан-
гличаните», което твърдъ много надпрЪВари обществе- „

нотото мнвние, азъ написахъ за него критическия прв-
гледъ на ФилосОФията на Бентама, Булверъ помЪсти
само слабата часть на тоя прЪгледъ, но останалото
напечата като прибаВка съ благодарни и похвални от-
зиви. Тука за първъ п.кть азъ изказахъ въ печата,
на редъ съ благоприятнитъ мнЪния относително ФИЛО-
сОФията на Бентама, нЪкои посочвания и на лошитъ
страни на тази доктрина, въ която неможехъ да приз-
наьк една напълно съвършена ФилосОФия.

Наскоро ми се прйздстави единъ случай, който
нагледъ ми даде възможность да поддържамъ и сише-
врЪменно да възбуждамъ партията на ФилосОФскитъ
радикали по най-двйствителенъ начинъ. Единиятъ из-
между проектитв, за които едно врЪме се разговаряхъ
съ баща ми и съ нЪколцина отъ парламентскитъ и дру-
гитв радикали, които посЪщавахк кашата му, бЪШе ,

образуванъето на единъ периодически органъ на ФИ-
лосОФския радикализъмъ, който бтвще прЪдназначенъ
да завземе мЪстото, което трЪбаше да завземе Вест-
минстерстьятз Прегледа споредъ плана на неговитъ
учредители. Работата бЪШе дошла до обсижданьето
на паричнитъ въпроси, на които бихме могли да раз-
считваме, и до избора на редактора. Ала при всичко
туй, тоя пмть замисълътъ неможа да се изпълни. Но
првзъ лЪтото на 1834. година сакръ Уйлямъ Молесвортъ,
трудолюбивъ ученъ, строгъ мислитель и метафизикъ,
който бЪШе способенъ да принесе полза както съ пе-
рото си, така и съ кесията си, прЪдложи да се основе
единъ журналъ ПОДЪ условието, че азъ да се съгласни
да стана. истинския редакторъ, макаръ и Официално
да не бндЪхъ извЪстенъ. Това предложение не бЪШе
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възможно да се отклони, и журналътъ биде основанъ
подъ названието ((Ъотйоп Бетега», а по-късно, подиръкато Молесвортъ откупи Вестминстерския Лрйгледз
отъ неговия стопанинъ генерала Томсона и съедини
двата журнала наедно, нашиятъ журналъ прие назва-
нието ((Допаоп стаг Йгезбттвгет Веогвш». Отъ 1834. до
1840. година редактираньето на журнала отнемаше по-
голЪмата часть отъ свобОДното ми врЪме. Отначалото
изобщо той ни най-малко не се явяваше като изрази-
тель на моитъ убЪждения. Азъ бЪХъ принуденъ да
правьн много отстжпки на своитъ неизбЪжни сътруд-
ници. Журналътъ бЪШе основанъ, за да бъде органъна ФилосОФскитъ радикали, съ мнозинството на които
азъ не се съгласявахъ относително сжщественитъ пунк-тове и между които неможехъ да претендирамъ да

„играни главната роля. Сътрудничеството на баща ми,
като писатель, бЪШе, разумтзва се, за всичкитъ ни не-
обходимо, и той написа много статии до послЪднята
си болесть. По своето съдържание, по силата и точ-
ностьта на изказванитъ мнЪния, тия статии отначало
се явявахж като най-характеристичниза журнала и му
придавахж една опрЪлЪлена украса. Азъ неможехъ да
разпространи. своята редакторска власть върху съчи-
ненията на баща ми и нЪколко пжти бЪХъ принуденъ
да жертвувамъ зарадъ него извЪстна часть отъ свои-
тъ статии. Теориитъ на стария Вестминстерски Прег-ледз, съвършено малко измЪнени, бЪХж основата, вър-
ху която израснж новиятъ журналъ; но азъ се надв-
вахъ, че наредъ съ тия идеи ще могж да вкарамъ и
нови, отъ другъ характеръ, и да запазнк подобаващето
мЪсто както за собственитв си убЪждения, така и на-
равно за мнЪнието на другитъ членове на партията.
Като си зададохъ тази мисъль, азъ поставикъ усло-вието, че всичкитъ статии трЪбаше да бжджтъ подпи-
сани или съ началнитъ букви, или съ нЪкой псевдо-
нимъ и тръбаше да изразяватъ мнЪнията само на единъ
авторъ. Въ качеството ми на редакторъ моята отго-
ворность се състоеше само въ наблюдаваньето, достой-
ни ли сж прЪдлаганитъ статии да бжджтъ напечатани
и солидарни ли са тъ съ онова направление, за за-
щитата на което бЪШе основанъ журналътъ. Азъ имахъ
случай на практика да приложж своята система върху
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примиряваньето на стария ФИЛОСОФСКИ радикализъмъ
съ новия, като я избрахъ за сюжетъ на първата ми
статия. ПРОФеСОРЪТЪУ Седжвикъ, който бвше бглвжитъ
ученъ въ една отъ отраслитъ на естественитъ науки,
но не би тръбало да се впуща въ ФилосОФията, токо-
що бЪШе напечаталъ своето разсжждение за занятията
въ Кембриджъ. Чертата, която най-много се изтъкваше
на явъ въ това съчинение, бСБхж силнитъ и крайни на-
падки върху аналитическата психология и утилитар-ната етика, въ формата на критика на Лока и Палея.
Баща ми, както и мнозина други, изказахж живо не-
г0дуваньето си, което, споредъ моето мнЪние, бЪШе
напълно заслужено. Азъ видЪхъ тука случай да от-
блъснж несправедливата нападка и сжщеврЪменно да
вмъкна въ защитителната си рвчь на доктринитъ на
Хартлея и утилитаризма и нвколко идеи, които съста-.
вяхж собственитъ мои мнЪния по тази въпроси и ме
отличавахж отъ прЪдишнитъ ми едномисленици. От-
части азъ успЪхъ въ това, макаръ и да ми бЪШе твърдъ
тежко зарадъ баща ми, а въ журнала, дЪто и той ни-
шеше, осввнъ че и бЪШе невъзможно, не желаехъ да
изкажа напълно въ тая епоха всичкитъ си мисли по
тия и много други въпроси.

Ала, при всичко туй, азъ съмъ наклоненъ да мис-
льк, че баща ми не бЪШе до толкова враждебенъ, както
ми се струваше, на ония идеи, относително които азъ
вЪрвахъ, че не съмъ съгласенъ съ него; нему врЪдЪхж
неговитъ собствени убЪждения благодарение на без-
съзнателнитъ прЪувеличения, съ които изобилваше не-
говия полемически умъ; и додЪто нЪмаше прЪдъ бчитв
си единъ противникъ, той се съгласяваше до признава
добрата честь на истинитъ, които той нагледъ отри-
чаше. Азъ често пъти наблюдавахъ, че той допущаше
на практика такива съображения, на които, струва ми
се, ни най-малко не отдтзляше мвсто въ своята теория.
Неговиятъ (( Оти/колена за Мякинтоша», който написа
и напечата около това врЪме, ми достави, макаръ и
да бЪХъ дошълъ въ възторгъ отъ нЪкои мвста, по-вече
огорчение, отколкото удоволствие; ала се пакъ, когато
слсВдъ нЪколко врЪме изново го прочетохъ, азъ намв-
рихъ въ изразенитв тамъ мнвния само дълбоко спра-
ведливи възгледи; азъ даже мога. да сподЪлямъ чув-
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ството на отвръщение, което баща ми хранйше къмъ
((многодумството» на Мякинтоша, макаръ и неговото
сурово отнасянье къмъ него да надминаваше мЪрката
не само на справедливата критика, но дори и на без-
пристрастното сжденье. Една негова черта, която при.
ехъ тогава за добро првдзнаменуванье, бЪше неговия
извънредно одобрителенъ отзивъ за (Демокрацията
за Америка» отъ Токвиля.

ДЪйствително, той много повече съчувсгвуваше
на онова, което Токвиль говорЪше въ полза на демо-
крацията, отколкото на посочванията му върху не-
достатъцитъ на послЪднята. Ала при всичко туй, азъ
много се насърдчихъ, като видтзкъ неговото уважение
къмъ тази книга, която бЪШе единъ образцовъ трак-
татъ за правителството, който държеше индуктивния
.и аналитическия методъ, когато методътъ на баща ми
бЪШе чисто дедуктивенъ. Той сжщо така одобри ста-
тията, която напечатахъ въ първия брой, който излЪзе
подиръ сливаньето на двата журнала, прЪпечатана въ
моитъ ((Разсжждения>> подъ заглавието ((Давилиза-
цията» , дЪто изказвакъ много свои нови идеи и доста
рЪзко критикувахъ интелектуалнитв и моралнитъ стре-
межи на своето врвме съ помощьта на такива докази
и изрази, които, разумтзва се, неможакъ да почерпнж
отъ баща си. Ала при всичко това, всичкитъ прЪдпо-
ложения относително бждещето развитие на мнйнията
на баща ми и надеждитъ за трайно съгласие между
него и мене, за съвмЪстното разпространение на на.-
шитъ идеи, отеднажъ тръбаше да изчезнжтъ. ПрЪзъ
1835. година здравьето му постепенно ослабваше; не-
можеше да има никакво съмнЪние, че почнахж у него
да излизатъ на явъ симптоми на октика; той се из-
тощи до крайность и умръ на 23. юни 1836. юдина.
До послЪднитв дни на живота му неговитв умствени
сили ни най-малко не овкж ослабнжли. Сжщо тъй ни
най-малко не се намаляващо и неговия интересъ къмъ
прЪдметитъ и лицата, отъ които се интересуваше
прЪзъ цЪлия си животъ. Близостьта на смъртьта ни
най-малко не разколеба неговитъ възгледи относител-
но религията, което впрочемъ и не бЪШе възможно
за такъвъ силенъ и твърдъ умъ. Когато почувствува
приближаваньето на края, той почерпнж всичкото си
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успокояванье въ мисъльта, че той е направилъ всичко,
каквото е можалъ за подобрЪнието на човЪчеството
съгласно съ своето убЪждение и съжаляваше само за
това, че неможа да извърши нЪщо по-вече отъ туй.

Баща ми тръба да заема едно видно мЪсто не
само въ историята на литературата, но. така сжщо и
на политиката на Англия; ни най-малко не прави честь
на поколЪнието, което се е ползувало отъ гения му,
това, че неговото име толкова рЪдко се споменава,
и че толкова малко си спомнюватъ за него въ срав-
нение съ имената на ония хора, които стоехж много
по-долу отъ него. Това става навйрно по двъ причи-
ни. Първо, паметьта за него съвършено се поглъща,
и напълно справедливо, отъ по-високата слава на Бен-
тама. Ала при всичко туй, той ни най-малко не бЪШе
простъ послЪдователь или ученикъ на Бентама. Въ
дЪйствителность той бЪШе единъ отъ най-оригинал-
нитв мислители на врЪМето си; той бЪШе онзи, който
най-напрЪДъ и най-добръ оцЪни и възприе всичко
онова, което бЪШе най-важно въ оригиналнитъ идеи,
шо бЪхж изразени отъ прЪдидещето поколЪние. Него-
виятъ умъ и умътъ на Бентама бвхж съвършено раз-
лични по сжшеството си. Той не притежаваше всич-
китъ високи достойнства на Бентама, но и Бентамъ
сжщо така нЪмаше всичкитъ качества на баща ми.
РазумЪва се, че би било смЪшно да му се приписватъ
такива блЪскави заслуги прЪдъ човЪчеството, каквито
е принесълъ Бентамъ. Той не извърши никакъвъ прв-
вратъ или, по-добръ да се каже, не създаде нито ед-
на отъ най-важнитъ области на мисъльта. Но ако ос-
тавимъ на страна онази часть отъ неговитъ трудове,
дЪто той се ползуваше отъ идеитъ на Бентама, и ако
обърнемъ нашето внимание върху неговитъ заслуги
въ областьта на аналитическата психология, която
бЪШе чужда на Бентама, то той ще остане за потом-
ството единъ отъ най-бЪлЪжититЪ дЪйци въ тази от-
расъль на ФилосОФията, на която се основаватъ всич-
китв нравствени и политически науки, и неговото
име ще обозначава едно отъ най-важнитъ стжпала въ
развитието на тази наука.

Другата причина, която попрЪчи на неговата
слава да се въздигне толкова високо, колкото заслу-
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жаваше, се състои въ онази рЪзка разлика между не-
говия духъ и духътъ на нашето врЪме, безъ да се-
гледа на почти всеобщото признаванье на неговитъ
мнЪния. Като Брута, когото наричаха. послЪденъ рим»
лянинъ, баща ми бЪШе послвдния мислитель на осем-
надесетия вЪкъ. Той продължавашеда защищава мис-
литъ и чувствата отъ ХУ1П.-ия вЪкъ въ деветнаде-
сетия, безъ ни най-малко да ги измЪнява, нито пъкъ.
да ги подобрява.; той оставаше равнодушенъ както
къмъ добритъ, така и къмъ лошитъ влияния на реак-
цията противъ деветнадесетия вЪкъ, която съставяше
характеристичната черта на първата половина на на-
шия вЪкъ. Осемнадесетиятъ вЪкъ бъзше великиятъ вЪкъ
на силнитъ и честнитъ хора, и моятъ баща бтвше до-
стоенъ тЪхенъ сподвижникъ. Благодарение на него-
витъ съчинения и на личното му влияние той бтвше
за своето поколЪние великъ свЪтилникъ на знанието.
Въ продължение на послЪднитъ години отъ живота си
той бъзше за ФилосОФскитъ радикали на Англия това,
което бЪШе Волтеръ за Французкитъ ФИЛОСОФИ, то есть.
ВОДачъ и рдководитель. Една отъ най-малкитъ му за-
слуги бЪШе основаваньето системата на една разумна
политика по отношение къмъ Индия; това състави и
темата на едно отъ най-важнитъ и голЪмитъ му съ-
чинения. Той никога не пишеше за кой и да е билъ
въпросъ, до дЪто не го обогатЪше съ много драго-
цЪнни свЪдЪния, и съ изключение на (Шо/новите на,
ПолитическатаИкономия», който трудъ бЪШе твър-
дъ полезенъ прЪзъ това врЪме, когато бЪШе съ-
ставенъ, а сега изгубилъ вече своето значение, ще
прЪмине много врЪме, до когато макаръ и една отъ
неговитъ книги баде съвършено забравена или ще
прЪстане да бъде поучителна за онЪзи хора, които,
желаьвтъ да изучватъ интересуващитъ ги въпроси.
По могъществото, съ което той, изключително бла-
годарение на силата на своя умъ и характеръ, дСБй-
ствуваше върху убсВжденията и плановетъ на дРУ“"
гитъ хора и по енергичното направление на това
могжщество въ полза на свободата и развитието,.
нЪмаше, споредъ моето мнвние, измежду макетн-
никой, който да бЪШе равенъ на него, а измежду“
женитъ имаше само една.

.
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Макаръ и ясно да съзнавахъ, до колко по-долустоехъ отъ него въ ония достойнства, благ0дарение
на които той спечели своето лично прЪвъзходство, но
азъ видЪхъ, че сега вече тръбаше да работьв сами-
чъкъ, безъ неговата помощь. Журналътъ бЪШе онзи
органъ, съ помощьта на който най-главно се надЪвахъ
благотворно да повлияьв върху либералната и демо-
кратическа страна на народния духъ.

Когато се лишихъ отъ помощьта на баща ми,
азъ сжщеврЪменно се освободихъ отъ. онЪзи прЪградии замълчавания, съ които бЪХъ длъженъ да откупвамъ
тази помощь. Сега итамаше вече другъ писатель или
политически двецъ, комуто бихъ билъ принуденъ да
отстжпвамъ въ всичко онова, което не допущаше не-
зависимостьта на собственнитв ми мнЪния. Азъ се
ползувахъ съ пълно дОВЪрие отъ страна на Молес-
ворта и рвшихъ да дамъ свободенъ ходъ на своитв
убЪждения и начинъ на мислитв и да отворьж жур-
нала за всичкитъ ония писатели, симпатиитъ на които
така на страната на прогреса въ този видъ, както го
разбирахъ азъ, макаръ и това да ми костуваше за-
губата на прЪдишнитв ми сътрудници. Благодарение
на това, Карлейль започнж да помЪства постоянно
своитъ статии въ журнала, а и Отерлингъ сжщо тъй
наскоро станж сътрудникъ. ВсЪка статия оставаше,
както и по-прЪди, изразъ на личнитъ мнЪния на ав-
тора, ала това ни най-малко не првчеше, че общиятъ
характеръ на журнала доста близко да хармонира съ
моитъ убЪждения. За да можехъ да улесньк колко-годв
редакторската си работа, азъ си избрахъ единъ по-
мощникъ, а именно младиятъ шотландецъ Робертсонъ,
човЪкъ съ талантъ и знания, а отъ друга страна и
твърдъ двенъ, мислитъ на когото бЪХж пълни съ все-
възможни проекти относително увеличаваньето пр0даж-
бата на журнала. Азъ основахъ много свои надежди
на неговитъ способности въ тази сфера; така, когато
въ началото на 1837. година дотвгнж на Молесворта
да издава журнала съ толкова безплодни загуби и
поиска да се откаже отъ издателството си (той лично
всвкога честно се разплащаше съ сътрудницитъ си,
безъ да се спира прЪдъ голЪмитв разноски), азъ се
рвшихъ, обаче твърдв неблагоразумно за своитъ Фи-
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нансови интереси, да пр0дължавамъ изданието на свой
собственъ рискъ (най-главно благодарение на увЪре-
ностьта ми въ широкитъ планове на Робертсона). Тия
планове бЪХа добри, и азъ никога не си измЪнявахъ
това мнвние за тЪхъ. Но ни най-малко не мисльа, че
каквито и да били разпоредби биха могли да дадатъ
на радикалния и демократическия журналъ срЪдства,
за да се покриватъ всичкитъ разноски, включително
и заплатата на редактора и на помощника му и до-
брото възнаграждение на сътрудницитъ. Самиятъ азъ
и нЪкои измежду писателитъ, които често помЪст-
ваха своитъ статии, работЪхме безплатно, както пра-
вихме това и при Молесворта, но плащанитъ сътруд-
ници продължаваха да получватъ хонораръ, равенъ
на хонорара отъ Единбургския Прйгледз и Оиатбетгу,
а пъкъ приходитъ отъ пр0дажбата бвха недостатъчни
за тази цЪль.

Въ сащата 1837. година посрЪдъ тия журнални
статии азъ изноВо се завзехъ да работна “логиката.
Петь юдини наредъ неможахъ да напиша нито единъ
редъ по тоя прЪдметъ; азъ бвхъ принуденъ да се
спра въ областьта на индукцията. Малко по малко
дойдохъ до убЪждението, че за да мога да надвива
мачнотиитв въ тази часть отъ моята работа, не ми
достигаше още единъ ясенъ и заедно съ това точенъ
възгледъ върху цЪлия крагъ естествени науки, изуч-
ваньето на които по отдЪлно би ми отнело много
врЪме. И наистина, азъ незнаехъ нито едно съчине-
ние, нито едно раководство, което би ме запознало
съ научнитъ обобщения и съ мет0дитъ на тия науки.
За мое щастие, въ началото на тая година Уевель
издаде своята ((История на Индуктивнитй Науки».
Азъ съ жадность я прочетохъ и намтзрихъ тамъ почти
всичко, което ми бЪШе потръбно. Много отъ ФилосОФ-
скитъ възгледи на това съчинение, - да не кажа по-
голЪмата часть, - споредъ моето мнЪние, можеха да
се оспоряватъ, но въ моя разпоредба оставаха доста
материали и азъ можахъ да се ползувамъ отъ тЪхъ
съобразно съ своитв собствени убЪждения; при това
пъкъ авторътъ имъ бтвше придалъ онази начална сте-
пень на обработката, която улеснява и съкратява по-
слЪдващия трудъ. Сега азъ имахъ това, което искахъ.
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Подъ влиянието на мислитъ, които възбуди въ мене
Уевель, прочетохъ разсажденията на сжра Джона
Хершеля: ((Изучеаньето на, естествената философия».Азъ можахъ да направьк една оцЪнка на моето ум-ствено развитие, блаГОДарение на помощьта, която
получикъ отъ това съчинение, макаръ и да бъхъ го
челъ прЪди нсБколко ГОДИНИ и даже бЪХъ написалъ за
него единъ отчетъ безъ голЪма полза За себе си. Азъ
енергично се завзехъ за работа и съ мисъльта си, и
съ перото си. ВрЪмето, което посвещавахъ за тая
цсвль, тръбаше да откжсвамъ отъ най-неотложнитъ ми
занятия. ПрЪзъ това врЪме азъ имахъ два свобОДни
мЪсеци, които ми оставиха. едни междини между ста.-
тиитъ, що имахъ да помЪствамъ въ журнала. Въ тЪзи
два мЪсеци азъ довършихъ съ доста мжки около тре-тата часть и при това най-трудната отъ цЪлото съ-
чинение. Онова, което бЪХъ написалъ по-прЪди, съста-
вяше другата третина, тъй че оставаше ми да съста-
вьк послЪднята. Тогава азъ заночнжкъ да изучвамъ
останалата часть отъ теорията на заключенията (тео-
рията на реда на умозаключенията и науката за до-
казателството). Подиръ това вече се увЪрихъ, че бЪХъ
разрЪшилъ най-шчнитъ проблеми, и свършваньето на
книгата бЪШе само работа на врЪмето. Тогава напи-
сахъ двъ статии за слЪдващия брой на журнала, а
слЪдъ туй изново се заловихъ за логиката и тогава
за първъ пжть ми попаднж ((Курсзтз на положител-
ната философия» отъ Конта," или по-добръ двата
тома отъ тази Филосоч>ия, едничкитъ, които бЪХж из-
дадени въ това врвме.

,

Моята теория на индукцията бЪШе довършена
по сжщество още прЪди да се запознаьн. съ съчине-
нието на Конта, и може би, добръ стана. тъй, че дой-
дохъ до тази теория по другъ п.кть, а не по оня на
Конта, тъй като въ резултата моятъ трудъ съдържа
онова, което, разумЪва се, нЪма въ неговитъ книги,
а именно привожданьето на индуктивния методъ къмъ
строги правила и къмъ наученъ критериумъ, които
играе въ индукцията сжщата роля, която играе и си-
логизма въ умозаключението. Контъ е всЪкога точенъ
и дълбокъ, когато говори за методитъ на научното
изслсБдванье, но той даже не се помжчва да даде точно
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опрЪдвление на условията на доказателствата. Него-
витъ съчинения показватъ, че той никога не си е съ-
ставялъ ясна прЪдстава за твхъ. А това именно и съ-
ставяше специалната ми задавка при обсжжданъето
на индукцията.

Безъ да "се гледа на това, азъ извлвкохъ голвма
полза отъ четеньето на Нонта; отъ него се възпол-
зувахъ, за да попълньн ония глави, които още по-
прЪди съставихъ и ония, които изново написахъ; това
четенье ми принесе капитална полза за нЪкои части,
които останаха още не написани. Азъ четЪхъ съ жад-
ность слЪднитъ томове по реда, по който се явявахж
на свЪтъ; но когато Контъ дойде до социалнитъ
науки, моитъ чувства се измЪнихж. Четвъртиятъ томъ
дълбоко ме разочарова. Въ този томъ бавхж изложени
такива мнЪния на Конта относително социалнитъ въп-
роси, съ които азъ ни най-малко неможехъ да се съ-
гласьк. Петиятъ томъ, който съдържаше системати-
ченъ възгледъ върху историята, възбуди въ мене ан-
тусиазъмъ. Шестиятъ (послЪдниятъ) охлади до нЪкждъ
моя възторгъ. Въ областьта на логиката азъ съмъ
задълженъ на Конта само за една важна идея, а
именно идеята на обратния дедуктивенъ методъ, който
главно се прилага къмъ сложнитв прЪдмети на исто-
рията и статистиката. Този процесъ се отличава отъ
най-общата Форма на дедуктивнйя методъ съ това,
че вмЪсто да дохожда къмъ своитъ изводи съ помо-
щьта на общото умозаключение и да ги доказва съ
специаленъ опитъ, съобразно съ обикновения редъ въ
естественитв науки, методътъ на които е дедукцията,
той постига своитв обобщения чрЪзъ опрЪдЪлението
на специалнитъ опити и ги подлага на изслвдваньето:
такива ли сж тв, каквито би тръбало да бжджтъ въ
качеството имъ на послвдици на извЪстнитъ общи
принципи. Тази мисълъ бЪШе за мене съвършено
нова, когато я намЪрихъ у Конта, и ако да не бвше
той, азъ не щЪхъ да мога наскоро, или може би и
никога, да дойда до нея.

Дълго време азъ бЪХъ възторженъ почитатель
на Еонта, до двто най-сетнъ почнжхъ да кореспонди-
рамъ съ него; лично никога неможахъ да го видна.
Въ продължение на нЪколко врвме ние поддържахме
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прЪписката до тогава, до когато тя се прввърна вече
въ прЪпирня, и нашата горещина захвана да се охлаж-
да. Азъ бЪХъ първиятъ, който почна да пише по-рЪд-
ко, а Контъ бвше първиятъ, който съвсСБмъ првкасна
прЪписката. Азъ намЪрихъ, а може-би сащо така и
той, че азъ немога да принеса никаква полза на не-
говия умъ, а всичко, което той можа да направи за
мене, направи го вече съ своитъ съчинения. Но това
убвждение не би повлвкло слЪдъ себе си првкасва-
ньето на отношенията ни, акоразликата на нашитъ
възгледи не бтвше се отнасяла до въпроситъ само отъ
чистата.теория. Главно тази разлика се отнасяше къмъ
ониязубвждения, които, както у него, така и у мене,
се сливаха съ нашитъ най-силни чувства и опрЪдЪ-
ляха нераздЪлно нашитъ стремления. Азъ напълно се
съгласявахъ съ него, че масата отъ човЪчеството, въ
това число и ония хора, въ рацвтъ на които се съ-
срЪдоточава главното управление на човЪшкитв ра-
боти, са длъжни по необхолимость да основаватъ мно-
зинството свои мнвния относително политическитъ и
социалнитв въпроси, сащо както и относително есте-
ственитъ науки, върху авторитета на ония хора, които
са изучили тия прЪдмети много по-дълбоко, отколко-
то тъ. Това учение дълбоко се запечати въ моя умъ
полиръ първото съчинение на Конта, за което азъ вече
говорихъ. Ала най-много се очудвахъ отъ неговия гра-
маденъ трудъ за бвлтюкитото излаганье на ония из-
годи, които извлвкоха съврвменнитъ европейски на.-
пии отъ станалото въ срЪднитъ вЪкове раздЪление на
сввтската власть отъ духовната и отъ обръщаньето на
тази послЪднята въ една особена организация. Азъ се
съгласявахъ съ него, че моралното и интелектуално
главенство, което нЪкога съставяше принадлежность
на духовенството, съ течение на врЪмето тръбаше да
првмине къмъ ФилосОФитв, и азъ вЪрвамъ, че това
ще стане по естественъ начинъ, когато тъ станатъ
достатъчно солидарни помежду си и въ други отно-
шения ще бадатъ достойни да притежаватъ това гла-
венство. Но когато видЪхъ, че той развива тази идея
съ цвль да извади отъ нея такъва практическа со-
циална система, въ която ФилосОФитъ биха се органи-
зирали въ особена иерархия, облЪчена почти съ са-

11
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щата духовна власть, каквато е притежавала нЪкога
католическата църква; когато видЪхъ, че той СМЪта
този духовенъ авторитетъ за единствена гаранция на
добро управление, единствената подпорка на общество-
то противъ дЪйствителното угнетяванье и че той до-
пуща съ това срЪДство да се направи безврЪденъ и
даже полезенъ деспотизмътъ, който той възстановява-
ше въ държавата и вкарваше въ сЪмейството, то не
ми бЪШе чудно, защо ако ние съвършено се схождах-
ме въ възгледитъ си, като логици, но като социолози
не ни бЪШе възможно по никой начинъ да вървимъ
заедно.

Контъ доживъ, за да може да приведе своята
теория къмъ крайнитъ и послЪдици, като нафърляше
плана на своя послЪденъ трудъ ((Система на положи-
телната политика». Това е най-съвършената система
на духовния и свЪтския деспотизъмъ, която кога и да
било е била създадена отъ човЪшкия умъ, съ изклю-
чение само на Игнатия Лойола. Организираниятъ съ-
ставъ отъ духовни учители и управители натоварва
игото на общественото мнЪние върху всЪко дЪйствие,
върху вссВка мисъль на кой и да е членъ на общество-
то, както въ ония прЪдмети, които се отнасятъ само
за него, така и за ония, които се отнасятъ за инте-
реситъ на другитъ. Справедливо е само това, че този
трудъ прЪдставя твърдъ голЪмо развитие на чувство-
то въ много въпроси въ сравнение съ прЪдицещитъ
съчинения, които Бонтъ бвше посветилъ на тази пръд-
мети. Но по отношение къмъ развитието на социал-
ната филососьия единствената заслуга на тоя трудъ,
споредъ моето мнЪние, се състои въ това, че той окон-
чателно опрЪдЪля възможностьта за сжществуваньето
въ обществото на нравствена власть и безъ да има
нЪкаква поддържка отъ страна на вЪрванията. ДЪЙ-
ствително Контъ признава само единъ култъ на чо-
вЪчеството. Той оставя въ ума неоспоримото убЪжде-
ние въ това, че всЪко нравствено вЪрванье, което се
поддържа отъ цЪлото общество, може да залови надъ
дЪйствията на своитъ членове властьта и могъщество-
то, за които наистина е страшно да се помисли. Това
съчинение на Конта ще остане досто-паметенъ при-
мЪръ, който ще отвърне ония мислители, които са
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заети съ социалнитъ и политическитъ въпроси, отъ
”това, което може да се случи, когато хората изпу-
щатъ отъ прЪдъ очи при наблюдаваньето на тази
въпроси истинското значение на свободата и индиви-
дуалностьта.

Но нека се възвърнж къмъ моята лична дЪйность.
Журналътъ въ продължение на нЪколко врЪме отни-
маше всичкитъ ми свободни часове, които можехъ да
посветьк на литературна работа или да обмислювамъ,
какво да пишж подиръ. Статиитъ, които извлЪкохъ
отъ [можат ат! митата Бетега и прЪпечатахъ въ
моитъ ((Разс/Яждвниявь не съставятъ и четвъртата часть
отъ това, което азъ написахъ.

Системата, за която се придържахъ при редак-
тираньето на журнала, прЪслЪдваше двъ главни цсЪли,
отъ които едната се състоеше въ това, че да може да
се освободи ФилосОФскиятъ радикализъмъ отъ укора въ
тЪсенъ бентамизъмъ. Азъ желаехъ, като запазнк точ-
ностьта въ изразитъ, ясната смисъль, прЪзрЪниетокъмъ
надутитъ Фрази и смжтнитъ обобщения, - достойн-
ства, съ които въ твърдъ голЪма степень се отлича-
вахж Бентамъ и баща ми, - да придамъ по-широка
основа, по-свобОДенъ и искренъ характеръ на радикал-
нитъ доктрини и да покажа, че е сжщеетвувала по-
добра и по-съвършена радикална ФилосОФия, отколко-
то бЪШе Филосоазията на Бентама, макаръ тя и да при-
знаваше и съдържаше въ себе си всичко, което бЪШе
безусловно добро въ теориитъ на Бентама. Въ пости-
ганьето на тази първата цЪль азъ имахъ до извЪстна
степень успЪхъ. Другата цЪлъ, която си бЪХъ поста-
вилъ, бЪШе да подбуднк образованитъ радикали въ пар-
ламента и извънъ него да основьктъ-(споредъ моето
мнЪние, тъ бихж могли да достигнжтъ това съ съот-
вЪтнитъ срЪдства)- една силна партия, която да бжде
способна да вземе въ ржцЪтъ си управлението на стра-
ната или понъ да продиктува ония условия, на кои-
то тъ бихж могли да раздЪлштъ това управление съ
вигитъ.

Тази цЪль още отъ самото начало излЪзе химера
и прЪди всичко за това, защото врЪмето бЪШе “небла-
гоприятно: стремежитъ къмъ реформи охладЪхж, а пъкъ
аристократическото влияние на торитъ порастваше;
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но особено поради туй, че споредъ справедливата 613-
лЪжка на Остена, антамаше въ страната ни подходещи
хора». Между радикалитъ въ парламента имаше нв-
колцина такива, които биха могли да .станхтъ полезни
членове на образуваната радикална партия, но нЪма-
ше нито единъ такъвъ, който би билъ способенъ да
създаде и да управлява тази партия. УвЪщанията, съ
които азъ се обръщахъ къмъ тЪхъ, бЪхгк безуспвшни.
Само единъ случай се прЪдстави, дЪто ми се струва-
ше, че радикализмътъ би могълъ да направи едно смвло
и сполучливо опитванье. Лордъ Дурамъ токо-що бЪШс».
излЪзълъ отъ министерството, и споредъ нашето инв-
ние, затова, защото не го намираше за достатъчно ли-
берално; но по-послъ той прие върху себе си задъл-
жението да изучи и унищожи причинитъ на канадско-
то възстание. Той изказа разположението си да се
обиколи отъ самото начало съ съвЪтници, а тв бЪхл.
радикали. Една отъ първитъ, прЪдприети отъ тЪхъ,
мЪрки, която бЪШе прЪкрасна както по намЪрението,
така и по резултатитъ и, биде неодобрЪна и откло
нена отъ правителството. Тогава той. си подаде отстав-
ката и открито прЪминж въ опозиция на министерство-
то. Радикалната партия би могла да намЪри за себе
си водачъ въ лицето на този пртзденъ политически
двецъ, когото ненавиждахгк торитъ и когото токо-що
бЪХж. оскърбили вигитъ. ВсЪКи, който имаше най-еле-
ментарни понятия за тактиката на партиитъ, тръбаше
да направи опитванье да утилизира това благоприятно
обстоятелство. Лордъ Дурамъ се подфърли на нападки
отъ всички страни, обсипанъ бЪШе съ хули отъ страна.
на враговетъ си и изоставенъ отъ страхливитъ си
приятели; а ония, на които твърдъ се искаше да
излЪзатъ въ негова защита, не знаеха, какво да
кажатъ. Нагледъ той тръбаше да се възвърне въ Ан-
глия, слЪдъ като изгуби славата си и се лиши отъ
довЪрието и уважението, което бЪШе спечелилъ по-
прЪди. Азъ отъ самото начало слЪдЪхъ всичкитъ
събития въ Канада и бъзхъ единъ отъ съвЪтницитъ,
които подбуждахж лорда Дурама къмъ дтвйность; не-
говата политика напълно съотвЪтствуваше на моитъ
възгледи, и азъ имахъ възможность да се застлапвк за
него. Азъ написахъ и напечатахъ въ журнала една дек-
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ларация, въ която, като се изказвахъ горещо въ негова
полза, изисквахъ за него не само пълно оправдание,
но и изрази на одобрЪние. Отеднажъ нЪколцинадругиписатели присъединихж и своя гласъ къмъ моя. Азъ
вЪрвамъ, че имаше извЪстна доза истина въ това, кое-
то лордъ Дурамъ ми каза слЪдъ нЪколко врЪме отъ
првувеличенатаси любезность, какво именно той дължи
на моята статия онова тържествено приеманье, което
му бИДе направено, когато пристигна въ Англия. Азъ
мисльж, че тая статия се появи тъкмо на-врЪме, въ
онази критическа минута, когато думитъ сж достатъч-
ни, за да докаратъ важни послЪдици; тя бЪШе онзи
нищоженъ тласъкъ, отъ който зависи направлението
на падащия камъкъ, що се търкаля отъ върха на пла-
нината. Всичкитъ надежди, които се възлагахж на лорда
.Дурама, като на политически двецъ, наскоро рухнахи.
Но за Канада и изобщо за колониалната политика
всичко бЪШе сполучено. Докладътъ на лорда Дурама,
който бЪШе написанъ отъ Чарлза Булера, отчасти подъ
влиянието на Уекфилда, отвори една нова ера. ПрЪд-
ложенитъ отъ него мЪроприятия, за да се въведе пълно
вжтрЪшно самоуправление, бЪХж слЪдъ дзвили три
години прокарани въ Канада, а подиръ туй почти и
въ всичкитъ други по-обширни колонии. Азъ могж
смЪло да заявьк, че успЪхътъ, съ който поддържахъ
репутацията на лорда Дурама и на неговитъ съвЪтни-
ци въ най-сгодния моментъ, не малко спомогна. за по-
стиганьето на този резултатъ.

Другото обстоятелство, което ми се прЪдстави,
когато редактирахъ въпросния журналъ, сжщо така до-
казва, какво значение може да има смЪлата и бърза-
та инициатива. Азъ вЪрвамъ, че първиятъ успЪхъ и
славата на ((Историята на Французката револуция»
отъ Карлейля много зависЪхж отъ статията ми за нея,
помЪстена въ журнала. Незабавно подиръ излизаньето
на свЪтъ на тази книга и првди още критицитъ, пра-
вилата на които и начинътъ на сжденье бЪХж оскър-
бени съ тоя трудъ, да иматъ врЪме да внушжтъ въ
обществото едно неодобрително мнвние за нея, азъ на-
печатахъ мОя отзивъ, въ който поздравихъ съчинение-
то на Карлейля, като едно отъ ония гениални произ-
ведения, които стоьктъ по-високо отъ всЪкакви пра-
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но особено поради туй, че споредъ справедливата 615-
лЪжка на Остена, антамаше въ страната ни подходещи
хора». Между радикалитъ въ парламента имаше нЪ-
колцина такива, Които биха могли да станжтъ полезни
членове на образуваната радикална партия, но нвма-
ше нито единъ такъвъ, който би билъ способенъ да.
създаде и да управлява тази партия. Увсвщанията, съ
които азъ се обръщахъ къмъ тЪхъ, бЪхж безуспвшни.
Само единъ случай се прЪдстави, дЪто ми се струва-
ше, че радикализмътъ би могълъ да направи едно смЪло
и сполучливо опитванье. Лордъ Дурамъ токо-що бЪШп
излЪзълъ отъ министерството, и споредъ нашето мнъ-
ние, затова, защото не го намираше за достатъчно ли-
берално; но по-послъ той прие върху себе си задъл-
жението да изучи и унищожи причинитъ на канадско-
то възстание. Той изказа разположението си да се
обиколи отъ самото начало съ съвЪтнипи, а т; бвхж
радикали. Една отъ първитъ, прЪдприети отъ тЪхъ,
мЪрки, която бивше прЪкрасна както по намЪрението,
така и по резултатитъ и, биде неодобрЪна и откло
нена отъ правителството. Тогава той си подаде отстав-
ката и открито прЪминж въ опозиция на министерство-
то. Радикалната партия би могла да намЪри за себе
си водачъ въ лицето на този прЪденъ политически
дсБецъ, когото ненавиждахж торитъ и когото токо-що
бЪхж оскърбили вигитъ. Вствки, който имаше най-еле-
ментарни понятия за тактиката на партиитъ, тръбаше
да направи опитванье да утилизира това благоприятно
обстоятелство. Лордъ Дурамъ се подфърли на нападки
отъ всички страни, обсипанъ бтвше съ хули отъ страна.
на враговетъ си и изоставенъ отъ страхливитъ си
приятели; а ония, на които твърдъ се искаше да
излтБзжтъ въ негова защита, не знаехж, какво да
кажжтъ. Нагледъ той тръбаше да се възвърне въ Ан-
глия, слЪдъ като изгуби славата си и се лиши отъ
довЪрието и уважението, което бЪШе спечелилъ по-
прЪди. Азъ отъ самото начало слЪдЪхъ всичкитъ
събития въ Канада и бтвхъ единъ отъ съвЪтницитъ,
които подбуждахж лорда Дурама къмъ дЪЙность; не-
говата политика напълно съотвЪтствуваше на моитъ
възгледи, и азъ имахъ възможность да се застжпьк за
него. Азъ написахъ и напечатахъ въ журнала една дек-
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ларация, въ която, като се изказвахъ горещо въ негова
полза, изисквахъ за него не само пълно оправдание,
но и изрази на ОдобрЪНие. Отеднажъ нЪколцина други
писатели присъединиха. и своя гласъ къмъ моя. Азъ
вЪрвамъ, че имаше извЪстна доза истина въ това, кое-
то лордъ Дурамъ ми каза слЪдъ нЪколко врЪме отъ
прЪувеличенатаси любезность, какво именно той дължи
на моята статия онова тържествено приеманье, което
му биде направено, когато пристигна. въ Англия. Азъ
мисльк, че тая статия се появи тъкмо на-врЪме, въ
онази критическа минута, когато думитъ си достатъч-
ни, за да докаратъ важни послЪдици; тя бЪШе онзи
нищоженъ тласъкъ, отъ който зависи направлението
на падащия камъкъ, що се търкаля отъ върха на пла-
нината. Всичкитъ надежди, които се възлагани на лорда
Дурама, като на политически двецъ, наскоро рухнахи.
Но за Канада и изобщо за колониалната политика
всичко бЪШе сполучено. Докладътъ на лорда Дурама,
който бЪШе написанъ отъ Чарлза Булера, отчасти подъ
влиянието на Уекфилда, отвори една нова ера. ПрЪд-
ложенитъ отъ него мЪроприятия, за да се въведе пълно
витрЪшно самоуправление, бтзхгк слЪдъ дввили три
юдини прокарани въ Канада, а подиръ туй почти и
въ всичкитъ други по-обширни колонии. Азъ мога
смЪло да заявьк, че успвхътъ, съ който поддържакъ
репутацията на лорда Дурама и на неговитъ съвЪтни-
ци въ най-сгодния моментъ, не малко спомогнат. за по-
стиганьето на този резултатъ.

Другото обстоятелство, което ми се прЪдстави,
когато редактиракъ въпросния журналъ, сищо така до-
казва, какво значение може да има смЪлата и бърза-
та инициатива. Азъ вЪрвамъ, че първиятъ успЪхъ и
славата на ((Историята на Французката револуция»
отъ Карлейля много зависвхж отъ статията ми за нея,
помЪстена въ журнала. Незабавно подиръ излизаньето
на свЪтъ на тази книга и првди още критицитъ, пра-
вилата на които и начинътъ на саденье бЪХв. оскър-
бени съ тоя трудъ, да иматъ врЪме да внушжтъ въ
обществото едно не0добрително мнЪние за нея, азъ на-
печатахъ мОя отзивъ, въ който поздравихъ съчинение-
то на Карлейля, като едно отъ ония гениални произ-
ведения, които стонктъ по-високо отъ всЪкакви пра-
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вила и се покоряватъ само на собствения си законъ„
Въ този случай, сащо както и въ „случая съ лордаДурама, азъ не отдавамъ впечатлЪнието, което бЪШе
произведено отъ моитъ статии на нЪкакво достойнство
въ тЪхното „изпълнение. Напротивъ, азъ мисльа, че.
статията за книгата на Карлейля бЪШе написана не-
удовлетворително,тъй че азъ съмъ увЪренъ, какво всЪки
писатель, който би изразилъ сащото мнЪние въ даде-
ния моментъ, би произвелъ сащо такова дЪйствие.
Ала поциръ пълната несполука на “всичкитъ ми уси-
лия да вдъхна съ помощьта на журнала новъ животъ
въ радикалната политика, азъ съ удоволствие Фърлямъ
погледа си върху тия два случаи, въ които успЪшно
изпълнихъ честното си опитванье, направихъ непосрЪд-
ствена услуга на дЪлото и лицата, които заслужваха
това. Надеждата ми за образуваньето на радикалната
партия съвсЪмъ изчезна. Настапиха за мене вече дни-
тъ да турьа край на тежкитъ загуби на врЪме и пари,
които ми костуваше журналътъ. До извЪстна степень
азъ наМЪрихъ въ този журналъ орадие, за да мога
чрЪзъ него да изказвамъ своитъ лични мнЪния. Благо-
дарение на него, можакъ да изразни. печатно новитъ си
мнЪния и ясно да се отърва отъ тЪсния бентамизъмъ,
който личеше твърдъ много въ моитъ първи статии.
Азъ постигнахъ това съ общия характеръ на всички-
тъ ми статии, безъ да се изключатъ отъ тЪхъ чисто
литературнитЪ; особено рЪзко се проявяваше това въ
двъ статии (прЪпечатани въ ((Разсажденията»), въ кои-
то се помачихъ да направга оцЪнка отъ ФилосОФска
гледна точка на Бентама и Колриджа. Въ първата отъ
тЪхъ, като отдавахъ пълна. справедливость на заслу-гитъ на Бентама, азъ посочвахъ всичко онова, което,
споредъ моето мнЪние, можеше да се приеме за за-
блуждение и недостатъкъ на неговата ФилосОФия. Азъ
вЪрвамъ, че тая критика по саществото си бЪШе съ-
вършено справедлива, но по нЪкога се съмнЪвахъ, дали
направихъ добръ, като я напечатахъ прЪзъ това врЪме.
Често пати си мислЪхъ, че ФилосОФията на Бентама,
като орадие на прогреса, бтвше до извЪстна степень
лишена отъ довЪрие още прЪди да станатъ явни ней-
нитъ резултати и поради това, онЪзи, които намаля-
вака нейната репутация, по-скоро връщаха, отколкото
помагаха на общия прогресъ.
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Сега, когато нагледъ противоположната реакция

благоприятствува на здравитъ идеи на Бентама, азъ
съ голйзмо удоволствие мога да гледамъ върху крити-
ката на неговитъ недостатъци, особено като имамъ
прЪдъ очи защитителната статия на основнитъ прин-
ципи въ ФилосОФията на Бентама, която е прЪпечата-
на въ сжщитъ ((Разсжждения». Въ очерка за Колриджа
азъ се помжчихъ да охарактеризирамъ европейската
реакция противъ отрицателната ФИЛОСОФИЯ на ХУ”Ш.
вЪкъ; и ако се разглежда тука само резултата на тази
статия, то може да се мисли, че голЪма погрЪшка пра-
вЪхъ, когато обръщакъ особено вниманието си на него-
витъ добри страни, а пъкъ по отношение на Бентама
азъ пай-много излагахъ неговитъ недостатъци. И въ
двата случаи, като отсьърлякъ всичко, което бЪШе не-
доказано въ теориитъ на Бентама и на осемнадесетия
венкъ, азъ, може-би, прЪминжкъ съвършено далече напро-
тивоположната страна. Ала при всичко туй, това от-
клонение бЪШе по-вече нагледъ, отколкото въ дЪйстви-
телность. Но. за мое оправдание прЪдъ четцитъ на този
очеркъ за Колриджа ще ми послужи това, че азъ го
написахъ за радикалитъ и либералитъ и че бЪХъ длъ-
женъ да прЪдпочитамъ онЪзи мнЪния на противопо-
ложния лагеръ, които бихж могли да имъ принесжтъ
най-голЪма полза.

Онзи брой отъ журнала, въ който биде помЪс-
тена статията за Колриджа, бЪШе послЪдниятъ, що
издадохъ прЪзъ това врЪме, когато азъ бЪХъ собстве-
никъ на журнала. ПрЪзъ пролЪтьта на 1840. година
отстжпикъ изданието си на Хиксона, който прЪзъ
всичкото врЪме на моето редакторство твърдъ често
и съ много голЪма полза сътрудничеше, безъ да иска
за това нЪкаква заплата. Азъ прЪдложикъ само, че
тази промЪна да бжде ознаменувана съ възвръщанье-
то на прЪдишното заглавие ((Вестминстврскц Прог-
ледз». П0дъ това название Хиксонъ управляваше жур-
нала въ продължение на десеть ГОДИНИ, като раздв-
ляше чистата печалба отъ журнала помежду сътруд-
ницитЪ; що се отнасяше за него, то и самиятъ той
даваше безплатно своитъ трудове, като авторъ на
разни статии и като редакторъ. При голЪмитъ мжч-
нотии да се намЪрьктъ писатели, когато възнагражде-
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нието имъ бЪШе толкова нищожно, на Хиксона прави
честь тоя фактъ, че съумъ да запази въ достатъчна
мЪрка главното качество на журнала, а именно, ха-
рактера му на радикаленъ и прогресивенъ органъ.
Азъ не прЪстанжхъ да пишж въ тоя журналъ и про-
дължавахъ да пращамъ тамъ отъ врЪме на врвме нъ-
кои статии, но вече не се ограничавахъ само съ него.
Грамадното разпространение на Единбургския Прог-
ледъ ме принуждаваше отъ тогава да пом*Бствамъ тамъ
своитъ статии, особено когато ми тръбаше да изкажа
нЪкоя идея, за разпространяваньето на която този ор-
ганъ се явяваше най-сгодния въ този случай. По това
врЪме токо-що бЪХж иЗЛЪЗли на свЪтъ послЪднитъ то-
мове отъ ((Демокрсщията за Америка»,- азъ започ-
нжхъ своето сътрудничество въ Единбургския Приг-
лвдъ именно съ статията ми за това съчинение, която
се намира въ началото на втория томъ отъ моитъ
((Разсжждения» .  



ГЛАВА У".

Общъ погледъ върху послвдващия ми животъ.

Отъ това врЪме събитията на живота ми, които
заслужватъ да се оппшжтъ, може да се прЪдаджтъ
на к.ксо. На мене нЪма да се случи вече да спомена-
вамъ за каквото и да е измЪнение въ моитъ идеи;
ще разкажа-г. само за онова непрвкженжто интелек.
туално развитие, резултатитъ на което (ако има та-
кива) могжтъ да се намЪрнктъ въ моитъ съчинения.
Поради това, азъ твърдв много ще екжсш описанието
на послЪдващитъ години.

Първата работа, за която употрвбихъ всичкото
си свободно врЪме, когато напуснжхъ редактираньето
на журнала, бЪШе да довършж моята логика.. ПрЪзъ
юли и августъ на 1838. година азъ намЪрихъ врЪме
да напиша. останалата недовършена часть отъ първо-
началния ржкописъ на третата книга. Като изработ-
вахъ логическата теория на онЪзи закони на приро-
дата, които не съставятъ законитъ на причинностьта и
не произтичатъ отъ твхъ, азъ дойдохъ до съзнанието,
че дЪйотвително видовет/В сжществуватъ въ приро-
дата, а не прЪДставятъ отъ себе си само чисто отли-
чителни термини, които могжтъ да бжджтъ приети
само за по-голЪма сгода; тази нова свЪтлина не бЪШе
ме огрЪла още прЪзъ врЪмето, когато пишехъ пър-
вата книга и ме принуди да изм*Бннк и уголЪмнв нв-
кои глави отъ тази книга. ОТДЪлътъ за езика и кла-
сИФикацията, а така сжщо и главата за класИФика-
цията на сОФизмитъ написахъ прЪзъ есеньта на са-
щата година, а останалата часть на труда ми прЪзъ
лйзтото и есеньта на 1840. година. Отъ априлъ
и до края на 1841. г0дина азъ посветихъ всичкото
си свободно врвме да поправямъ изново книгата си
отъ началото до края. По този методъ еъставяхъ
всичкитв ”си книги; всЪка отъ твхъ написвахъ най-
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малко по два пжти. Отначало написвахъ черновката,
която съвършено довършвахъ до край; подиръ това
изново почвахъ работата си, но въ втората си редакция
туряхъ всичкитъ Фрази или отдЪлни части на Фразитъ
отъ първата черновка, които ми се виждаш по-удо-
влетворителни, отколкото ония, които токо-що бЪХъ
написалъ. Азъ извлЪкохъ голЪма полза отъ тази сис-
тема на двойната редакция. Тя най-добръ, откол-
кото всЪки други начинъ на съчиняванье, съединява
прЪснотата и силата на първата мисъль съ оная точ-
ность и съвършенство, които съставятъ резултата на
много дългитъ размишления. ОсвЪнъ всичко това, що
се отнася за мене, като резултатъ на моя опитъ, ще
прибавьк, че търпвнието, което се изисква за внима-
телната обработка на детайлитъ въ съчинението и
излаганьето, изискваше много по-малко усилия, ко-
гато дохождахъ кЪмъ свършека на своя трудъ и ко-
гато азъ по този или други начинъ, макаръ и даже
не толкова съвършено, нафърляхъ на хартията всичко,
което искахъ да кажж. Единственото нЪщо, върху
което обръщахъ особеното си внимание въ първата
ржкописна черновка, бЪШе залЪганьето ми да обрабо-
тьк, колкото се можеше по-добръ, плана на съчине-
нието. Ако той е лошъ, тогава връзката, която съеди-
нява мислитъ, се забърква. Когато намЪстватъ мис-
литъ въ единъ несъвършенъ редъ, тъ немогжтъ да се
изложжтъ, както тръба, и първата черновка съ та-
къвъ основенъ недостатъкъ е почти безполезна, ако
искатъ да се възползуватъ отъ нея за окончателното
написванье на съчинението.

До дЪто пишехъ изново моята алогика», излвзе
на свЪтъ (( Философията на индуктивни/т.н науки»
отъ Уевеля, обстоятелство, което бЪШе щастливо за
мене поради туй, че ми даде възможность да прЪд-
ставнк своитъ идеи съ по-голЪма ясность и сила, а
така сащо по-съвършенно и разностранно развити, като
ги защищавахъ противъ опрЪдЪлени възрази или като
ги съпоставяхъ рЪзко съ противоположната теория.
Когато се заловихъ изново съ книгата си, азъ вка-
рахъ въ нея за първъ пжть своята полемика съ Уе-
веля, както и материала, който заехъ отъ Конта.

Въ края на 1841. година книгата бъше почти
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готова за печатанье. Азъ я прЪдложихъ на Мйорея,
който я държа у себе си дълго врЪме ужъ съ цЪль,
да я извади отъ печатъ въ сжщия сезонъ, ала послъ
не се съгласи да я издаде, като прЪдставяше такива
причини, които и самиятъ той неможеше да си обясни
отъ самото начало. Но азъ ни най-малко не съжаля-
вахъ за този отказъ, който ме подбуди да прЪдложж
изданието на книгата ми на Паркера, а послЪдниятъ
я напечата првзъ пролЪтьта на 1843. година. Отна-
чало моитъ надеЖДи за успЪха и блан; твърдв огра-
ничени. Наистина, Уетли възстанови значението на
логиката и на изучваньето Формитъ, законитъ и за-
блужденията на умозаключението. Подиръ него, съчи-
ненията на Уевеля захванахж да пробуждатъ инте-
реса ми къмъ другата часть отъ моя прЪдметъ, къмъ
теорията на индукцията. Ала при всичко туй, немо-
жеше да се очаква, че това съчинение, което тракту-
ваше за такъвъ отвлвченъ прЪдметъ, би могло да
стане популарно; тая книга можеше да намЪри четци
само помежду ученитЪ; а онЪзи „хора, които се зани-
мавахж съ изучваньето на подобни въпроси, бвхж
понъ въ Англия не само твърдъ малцина, но още тв
принадлежехж къмъ метафизическата школа, която
бтвше противоположна на моитъ възгледи, т. е. къмъ
школата на “антологията и на авроденитв принципи».
Слвдователно, азъ неможехъ да се надЪвамъ, че моята
книга ще намЪри много благосклонни четци и очак-
вахъ отъ нея само да може да псддържа традицията
на онази ФилосОФия, която смЪтахъ за най-добра.
Моята надежда за възбужданьето понъ на най-малкото
внимание на публиката се основаваше главно върху
пристрастието на Уевеля къмъ полемиката. Като шк-
дЪхъ по положението, въ което той се държеше при
нЪкои други обстоятелства, азъ вЪрвахъ, че той ще на-
кара публиката да обърне вниманието си върху моята
книга, като отговори незабавно на моитъ нападки на
неговитъ убЪждения. Той дЪйствително написа своя
възразъ, но не по-рано отъ 1850. година, именно по
това врЪме, когато азъ можа-къ да му отговорьк вече
съ третото издание на моя трудъ. Какъ е могла кни-
гата ми, съ такъво съдържание, да има такъвъ го-
лвмъ успЪхъ, и къмъ кой класъ отъ народа принад-

!
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лежехж ония, които я купувахж, азъ никога неможахъ
добръ да си разясннк. Но този Фактъ се обяснява от-
части съ появяваньето на голЪмъ интересъ къмъ фи-
лосОФскитв издирвания отъ този родъ, интересъ, кой-
то се изтъкнж на явъ поради аналогичнитъ издирва-
ния въ много кржжоци, а особено въ университетитв.
Азъ никога не се ласкаехъ съ илузията, че тя е имала
твърдъ голЪмо влияние върху ФилосОФскитв възгледи.
НЪмскитъ доктрини, които обясняватъ човЪшкото зна-
ние и способноститъ, навЪрно за дълго врЪме още
ще продължаватъ да господствуватъ надъ ония, които
се занимаватъ съ подобни въпроси, както въ Англия,
така и на континента. Но ((Системата на логиката»
попълни една сжщественапразднина, защото тя достави
едно ржководство за изучваньето на противоположната
теория, то есть на оная, която изваждаше всЪко зна-
ние отъ опита и всичкитв нравствени, както и инте-
лектуални способности на човЪка, отъ направлението,
което се придава на асоциацията на идеитъ съ првд-
метитв. Азъ не мислнк, че анализътъ на логическитв
процеси или правилата на доказателствата могжтъ
сами по себе си да ржководнктъ и поправнктъ проце-
ситв на разума. Разумвва се, уввренъ съмъ, че като
се съединьктъ съ другитъ условия, тъ могжтъ да бж-
джтъ извънреднополезни; но каквото и да би могло
да биде практическото значение на здравото обсжж-
данье на тия въпроси, неможеше да се прЪувеличи
несгодата на лъжовния методъ. Убвждението, че външ-
нитв истини по отношение къмъ ума могжтъ да се
познаватъ съ съзнателно съзърцаванье независимо отъ

.опита и наблюдението, въ нашето врЪме, увЪренъ
съмъ, че служи за надежна подпорка на лъжливитв
теории и лощитъ заблуждения. Благодарение на тази
теория, всЪко вЪрванье, което се е вкоренило, и вот.-
ко силно чувство, произходътъ на“ които се губи въ
мрака на забравата, могжтъ да избЪгнжтъ необходи-
мостьта да првдставятъ своитв доказателства прЪдъ
разума и намиратъ за себе си гаранция и рЪшително
доказателство въ своитъ собствени увЪрения. Никога
не би могълъ човвкъ да си прЪдстави по-могжщо ора-
дие отъ това въ защита на вкоренилитъ се прЪдраз-
сждъци. Главната сила на тая лъжовна ФилосОФия по
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отношение на нравственостьта, политиката и рели-
гията се състои въ обикновеното облЪганье върху ме-
тода. на доказателствата, който е приетъ въ матема-
тиката и въ приближаващитъ се къмъ нея отрасли
на физическата наука. Да я лишимъ отъ помощьта.
на тия науки, значи да отнемемъ нейната защита;
ала тъй като още никой не е сполучилъ да направи
това, то“ и съзърцателната школа, дори и когато ба-
ща ми напечата своя ((Анализз на ума», струва ми
се, запазваше за себе си рЪшителното прЪдимство
въ аргументитъ. Като Фърляше свЪтлина върху ис-
тинскитъ докази на очевиднитъ математически и ФИ-
зически истини, ((Системата на Логиката» нападаше
върху Филосоч>итъ отъ съзърцателната школа на“ она-
зи почва, дЪто тъ се смЪтаха непобЪдими, и тя свое-
образно разясни съ помощьта на опита и асоциация-
та особения характеръ на принципитъ, които се смЪ-
таха необХОДими, характеръ, отъ който се ползуватъ
за доказателство, че тЪхната очевидность трЪба да
произтича отъ такъвъ източникъ, който да е по-въг
вишенъ, отколкото е опитътъ. ДЪЙствително ли биде
постигната тази цЪль ? Този въпросъ остава зид уошйсе;
но макаръ и да бтвше даже постигната, ала да се ли-
Шатъ хората отъ онзи меТОДъ на мисленье, който тол-
кова дълбоко се е вкоренилъ въ прЪдразсадъцитъ и *

прЪдвзетитъ стремления на сащитъ хора, ни най-мал-
ко още не значи да го съборимъ окончателно. Тази
би била само една крачка напрЪдъ, но дЪйствително
крачка съвършено необходима. И наистина, тъй като
само съ помощьта на ФилосОФията можемъ да се 60-
римъ съ прЪдразсадъцитъ, които постоянно се по-вече
и по-вече растатъ, то неможе да се постигне никак-
во трайно прЪдимство надъ тЪхъ, ако не успЪемъ да
докажемъ, че ФилосОФията не е на тЪхната страна.

Сега, когато азъ се избавихъ отъ необХОДимость-
та да взимамъ дЪйно участие въ всЪкидневната по-
литика и отъ всичкитъ си литературни работи, които
ме принуждаваха лично да се сношавамъ съ сътруд-
ницитъ и другитъ лица, най-сетнъ можахъ да се Прв-
дамъ на наклонностьта си, естествена на всичкитъ
мислещи хора, които подиръ изтичаньето на младеж-
ката имъ възрасть, посвещаватъ себе си изцЪло на
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умствени занятия, като ограничаватъ своитъ сноше-
ния съ окржжаващия ги свувтъ само съ нЪкой малъкъ
и избранъ кржжокъ. СвЪтскиятъ животъ въ съврЪ-
менната Англия прЪдставя отъ себе се до толкова
„изтъркана поява даже за ония, които се прЪдаватъ
на него, че го лсддържатъ по каквито обичате при-
чини, но никакъ не поради доставянитъ- отъ него
удоволствия. Тъй като всВко сериозно обсмжданье на
въпроситъ, по които се явяватъ различни мнЪния,
се смЪта за резултатъ на лошо възпитание, а недо-
статъкътъ отъ живость и общителность, който харак-
теризира англичанина, прЪпятствува за развитието
на изкуството приятно да се говори за праздни ра-
боти, въ което иматъ толкова грамадно прЪдимство
Французитъ отъ послЪдния вЪкъ, то единствената
примамка, която се прЪдставя отъ обществото за ония
хора, които не заематъ високи длъжности, съ състои
въ надеждата да се намЪри тамъ срЪдство, за да се
повдигнжтъ по-високо; що се отнася за хората, които
са достигнали до най-виднитъ мЪста, то длъжноститъ
на обществото се явяватъ за тЪхъ, като работа на
навика и условие на тЪхното Аположение. Но никой,
чийто умъ се възвишава надъ общитъ мисли и чув-
ства, само ако той нЪма да се ползува отъ общест-
вото за постиганьето на намислената си цЪль, неможе
да намЪри тамъ нЪщо, което да го “привлича. ДЪй-
ствително, мнозинството умствено развити хора под-
държатъ съ обществото до толкова рЪДки и съвсЪмъ
малко правилни отношения, че тЪхъ можемъ да смЪ-
таме въ дЪйствителность за съвършено непринадле-
жещи къмъ обществото. Ала ония хора, които ако и
да са умствено развити, но *постжпватъ иначе, съ
малки изключения се ЦОДФърлятъ на развращавашето
влияние на тази срЪда. Като оставимъ вече на страна
напусто изгубеното отъ тЪхъ врвме, равнежътъ на
тЪхнитъ чувства сс понизява; тъ се отнасятъ съ по-
малко усърдие къмъ ония убЪждения, за които те са
длъжни да пазнктъ дълбоко мълчание въ поствщава-
ното отъ тЪхъ общество. Тъ захващатъ да смЪтатъ
най-различнитъ свои убЪждения за непрактични, или
ако не такива, то понъ до толкова отдалечени отъ
възможностьта за осжществяваньето имъ, че тъ нв-



АвтобиограФията ми. 175 
матъ друго значение, освЪнъ на мечти или теории.
Най-на края, ако по-щастливитъ отъ тЪхъ запазватъ
неприкосновени своитъ високи принципи, то по отно-
шение къмъ хората и събитията на своето врЪме
всичкитъ тв, макаръ и безсъзнателно, ще се подчи-
ньатъ на ония чувства и саждения, които са си за-
воювали симпатиитъ на обществото. Онзи човЪкъ,
който е надаренъ съ голЪмъ умъ, не тръба никога
давстапва въ такъво общество, което не се занима-
ва съ умствени въпроси, освЪнъ само въ качество
на апостолъ, и едничко само такъвъ човЪкъ съ възви-
шенацЪль може да се явява въ него, безъ никаква
опасность за своИтъ високи чувства. Ония хора, които
се стремьатъ къмъ умствено развитие тръба, колкото
се може, да избиратъ за своето постоянно друженье
понъ такива, които са равни на тЪхъ по ума, а ако
това е възможно и такива, които .ги надминаватъ
както съ знанието и ума си, така и съ възвишенитъ
чувства. При това пъкъ, когато характерътъ на чо-
вЪка напълно се образува и умътъ му заякне въ ос-
новнитъ въпроси на човЪшкото развитие, отдавна е
още доказано, че тогава той търси въ дрУЖбата пъл-
на хармония на чувствата и мнЪнията. Възъ основа
на всичко това, числото на ония хора, съ които под-
държахъ познанството си и дружбата на които тър-
сЪхъ, бвше твърдъ малко.

Помежду тЪхъ бвше и оня несравненъ другарь,
за когото говорихъ вече. ПрЪзъ тая епоха тя прСЪкар-
ваше живота си по-вече въ една усамотена дачна
мЪстность и твърдъ рЪдко идваше за нЪколко врЪме
въ града при мажа си, Тайлоръ; азъ я посвщавахъ,
както въ вилата, така и въ града; и дълбоко съмъ
»благодаренъ за онази сила на характера, която и
позволяваше да не обръща внимание на лъжливитв
“тълкувания, които биха могли да се дадатъ на моитъ
чести посЪщения и на разходкитъ, които правЪхме
заедно съ нея. (Толкова по-вече, като се има прЪдъ
очи, че тя живЪеше почти првзъ всичкото врЪме сама,
далече отъ мажа си). По въ всичко останало, нашето
поведение прЪзъ тия години не даваше никому и ни
най-малкия првдлогъ да прЪдполага въ нашитъ отно-
шения нЪщо друго, освЪнъ истинска дружба, основана
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на взаимното ни довврие. Макаръ ние и да не приз-
навахме за задължителни за насъ общественитв пра-
вила, въ тази изключително лична наша работа, ала
се пакъ смЪтахме за свой дългъ, да не Фърля нашето-
поведение ни най-малка свика върху честьта на ма-
жа и, а слЪдователно и върху нейната честь.

Въ тоя трети перИОДъ (азъ мога напълно да го
нарека така) на моето умствено развитие, „което отъ
тогава захвана да върви наравно съ нейното разви-
тие, моитъ убвзкдения спечелиха много, както въ ши-
рочина, така и въ дълбочина. Азъ разбрахъ сега много
нЪща, които по-првди бъзха за мене недостапни, а
онова, което и по првди разбрахъ, сега го усвоихъ
много по-ясно и по-точно. Малко по малко азъ се от-
казахъ отъ всичкитв крайности въ моята умствена
реакция противъ ФилосОФията на Бентама. Подъ
силното влияние на тази реакция, разумЪва се, за-
почнахъ да се отнасямъ много по-снизхщителпо
къмъ общоприетитв мнЪния въ обществото и свътга;
азъ чувствувахъ, че захванахъ да се примирявамъ
даже и съ най-повърхностнитъ подобрвния въ тия мив-
ния, което не приличаше на мене, като на човЪкъ,
убвжденията на когото въ толкова много отношения
радикално се различаваха отъ начина на мислитв на
мнозинството. Азъ бтвхъ тогава много по-разположенъ
(нЪщо, което немога сега да кажа за себе си) да от-
ФЪРЛШ всичкия този сектаторски духъ въ моитъ убЪж-
дения, който сега смЪтамъ за единствения, що би билъ
способенъ да съдвйствува въ каквато и да била сте-
пень за възражданьето на човЪшкото общество. Въ
това отношение, тръба да прибавьа, помощьта на мис-
трисъ Тайлоръ имаше за мене важно значение. По
това врЪме моитъ възгледи не се простираха по-ната-
тъкъ отъ старата школа на икономиститъ по въпроса
за основното ПОДобрЪНие на социалнитв учреЖДения.
ЗлоупотрЪбитъ, които произтекоха отъ чисто аристо-
кратическата уредба на закон0дателството въ Англия,
се показваха ненормални, но азъ не вишвхъ друго
срЪдство, за да се смекчатъ неравенствата, които про-
изтичаха отъ тия учреждения, осввнъ отмвната на
правото на първородство и разпоцЪлбата на насЛЪД-
ството. Мисъльта, че би могло да се отиде , по-нататъкъ
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за унищожението на това неравенство,-тъй като не-
справедливостьа на. това неравенство се крие въ този
Фактъ, че едно нищожно малцинство се ражда да бжде
богато, а грамадното мнозинство очаква бтвдность -
ми се показваше тогава за химера; ала при всичко
туй, надЪвахъ се, какво резултатитъ отъ всеобщото
образование, особено онова, което ще повлЪче добро-
волното ограничение числото на народонаселението,
ще направи по-сносна участьта на сиромаситъ. Съ
една дума азъ бдехъ демократъ, но ни наймалко со-
циаленъ двецъ. Ала сега нашитъ демократически мив-
ния стана-хак до нЪкждъ по-умЪрени, тъй като ние се
страхувахме отъ невЪжеството, а особено отъ егоизма
и грубостьта на народната маса, до дЪто образова-
нието остане, като сега, въ такъво жално положение.
Но нашиятъ идеалъ на крайното развитие далече над-
минаваше демократическия идеалъ и ни завождаще
много по-нататъкъ. Отъ една страна, ние особено въз-
станахме противъ тиранията на обществото върху
индивидуума, която, споредъ общеприетото мнЪние,
лежи въ основанията на мнозинството социалистичес-
ки системи; отъ друга страна., ние гледахме напрЪдъ
на бждещето, когато обществото нЪма вече да се
раздъля на два класа, праздни и работещи, когато
законътъ, че ония, които не работьктъ, не трЪба и да
яджтъ, ще се прилага не само върху сиромаситъ, но
и върху всичкитъ безъ изключение, когато разподЪл-
бата продуктитъ на труда, вмЪсто да зависи както
сега, отъ нЪкакъвъ случаенъ произходъ, ще се опира,
съ общо признание, на признатия принципъ на спра-
ведливостьта, когато, най-на края, ще бъде вече не-
възможно за работещитъ хора да придобиватъ такива
изгоди, които няма да отиватъ изключително въ
тЪхна полза, а ще се двлъктъ между . обществото, въ
което живЪьжтъ. Ние вЪрвахме, че социалната задявка
на бждещето се състои въ съгласуваньето на най-ши-
роката индивидуална свобода на дЪйствие съ правото
на всичкитъ върху , собственостьта на суровия мате-
риалъ, прЪдставянъ отъ земното кълбо, и съ учас-
тието на всичкитъ въ печалбата отъ обществения
трудъ. Ние нЪмахме притезание да мислимъ, че бих-“
ме могли да прЪдвидимъ точната Форма на учрежде-
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нията, на които, най-вЪроятно, е сждено да постиг-
нжтъ тази цЪль, а така сжщо и близкото и далечното
врЪме на тЪхното прилаганье. Ние ясно виждахме,
че за осжществяваньето на тая велика реформа би
тръбало да се произведе сжщо такъво грамадно из-
мЪнение въ характера, както на необразованитъ се-
гашни народни маси, така и въ понятията на грамад-
ното мнозинство хора, които експлоатиратъ труда на
тия маси. Тия два класа тръба на практика да се

научжтъ да работнктъ и да съединяватъ своитъ уси-
лия, за да могжтъ да прЪслЪдватъ благороднитъ цЪли
и въ всичкитъ случаи тъ сж длъжни да се труднктъ
за обществения и социалния интересъ, а не така,
както сж имали до сега прЪдъ очи само частнитъ си
изгоди. Ала способностьта къмъ такива усилия вот.-
кога е сжществувала въ човЪчеството, тя не е изчез-
нжла и, по всвка вЪроятность, никога не ще изчезне.
Образованието, навикътъ и развитието на чувствата
ще ЦОДбуждатъ човЪка да копае съ мотика земята и
да тъче за благото на своето отечество сжщо съ та-
къва охота, както и да воюва за него. Не ще съмнЪ-
ние, че само твърдъ бавно, благодарение на- дЪйствие-
то на възпитателната система, която се поддържа въ
продължение на цЪлъ редъ поколвния, хората могжтъ
изобщо да достигнжтъ това положение. По такъво прв-
пятствие неможе да се смтБта за сжществено за човЪш-
ката природа. Ако интересътъ къмъ общественото
благо въ сегашнитъ врЪмена е толкова слабъ лостъ
за възбужданьето на народната маса, то причината
на това не е, че никакъ гонЪма въ нея, а затуй, за-
щото умътъ не е привикнжлъ да се прилага. къмъ това
така, както е привикнжлъ да се прилага отъ сутринь
до вечерь къмъ въпроситъ, които се отнасятъ до лични-
тъ наши интереси. Ако бихж ПОДдържали съчувствието
къмъ общото благо само до толкова, до колкото лсд-
държатъ личния интересъ, то общиятъ вървежъ на жп-
вота въ свръзка съ любовьта къмъ отличието и съ
страха отъ позора може да прЪдизвика появяваньето
даже измежду обикновенитъ хора на най-енергичнитъ
дЪйствия, а така сжщо и на най--геройскитъ пожертву-
вания. Ако вкоренилиятъ се егоизъмъ, който образува
характера на сжществуващия общественъ редъ, така
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дълбоко се е внедрилъ въ насъ, то единствената при-
чина на това е тази, че всичкитъ сжществуващи учреж-
дения благоприятствуватъ на неговото развитие, и съ-
врЪменнитв учреждения въ извЪстни отношения но-
вече се стремьктъ къмъ това, отколкото старитъ, тъй
като ония случаи, когато индивидуумътъ се повиква да
направи нЪщо безкористно за обществото, сж много
по-рЪдки въ съврЪменния животъ, отколкото. въ дреб-
нитъ стари республики. ТЪЗи съображения ни най-
малко не ни прЪчехж да смЪтаме за безумие првди-
врЪменнитъ опитвания да отдЪлимъ частния интересъ
отъ общественитъ работи, когато още не бтвхме намЪ-
рили или неможехме да намвримъ, съ какво да го за-
мвнимъ. Ние гледахме на всичкитв сжществуващи
учреждения и обществени наредби на нашето врЪме,
като ((на чисто врЪменно състояние» (този изразъ бЪХъ
чулъ, струва ми се, отъ Остена), и съ удоволствие и
интересъ срЪщахме всЪко благородно опитванье на ми-
слещитъ хора (напримЪръ, кооперативнитъ дружества),
опитванье, което се прЪдприемаше за да се развиьктъ
въ хората способности да дЪйствуватъ ПОДЪ влиянието
на безкористни подбуждания, зарадъ общото благо.

ТЪЗИ мнЪния сж изказани въ моитъ (( Основи на
Политическата Икономия» по-малко ясно и пълно въ
първото издание, малко по-добръ въ второто и, най-
нослъ, най-обстойно въ третото. Причината на тия раз-
лики бвхж отчасти промЪнитв, прЪдизвикани отъ нрЪ-
мето. Първото издание бвше написано и турено подъ
печатъ прЪди Французката револуция отъ 1848. година.
Но подиръ това събитие твърдъ голЪма промЪна станж
въ английското общество; това послЪдното стана по-
достжпно за новитъ идеи, и много нЪща, които по-
прЪди се смЪтахж за чиста утопия, сега захванакж да
се признаВатъ за напълно осжществими. Въ първото
издание всичкитъ мжчнотии въ социалната задавка
бЪХж толкова рЪзко освЪтени, че общиятъ тонъ на съ-
чинението се показа, като че ли 61; враждебенъ на нея.
Въ продължение на слЪдващитъ двъ години азъ се за-
ловихъ съ внимателното изучванье на главнитъ писа-
тели на континента; по социологията азъ обмислихъ
и дълго обсждихъ всичкитъ спорни въпроси. Резул-
татътъ на тази работа бЪШе именно това, че всичко,
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което бЪХъ написалъ по този прЪдметъ въ първото из-
дание, унищожихъ и го замЪнихъ съ такива доказа-
телстваиразмишления, които изразявали. по-либерално
мнвние.

Азъ написахъ ((Политическата Икономия» въ
много по-кксо врЪме, отколкото логиката, или дори
по-скоро, отколкото кой да е отъ другитв важни тру-
дове, които бвхъ приготвилъ прЪзъ тая епоха. Азъ я
започна-шъ прЪзъ есеньта на 1845. година, а я довър-
шихъ и съвършено приготвихъ за печатъ въ края на

"1847. година. Въ течението на тоя малко по-голЪмъ
отъ двъ годишенъ периодъ само за една междина отъ
половина Юдина оставихъ на страна този трудъ, за
да сътрудничи”. въ ((Мотту Сйтотсге» , който по единъ
съвършено ненадЪенъ начинъ дойде въ тЪсно съпри-
косновение съ моитъ възгледи. Азъ искахъ да ускорьк
образуваньето на дребнитъ селски собственици въ не-
обработанитъ земи на Ирландия. Това бЪШе прЪзъ зи-
мата на 1846.-1847. година, когато тежкитъ искания
на врйзмето ми доставихк нагледъ твърдъ сгоденъ слу-
чай да привлЪкк общественото внимание въ полза на
онова едничко срвдство, което ми се виждаше за спо-
собно да облекчи до нвккдъ злощастието на ирланд-
ския народъ и да подобри понъ за по-дълго врЪМе не-
говото обществено и икономическо положение. Но тази
Идея бЪШе нова и оригинална; въ историята на Ан-
глия“ не е имало нито единъ прецедентъ, когато да е
била защитена една лсдобна мврка. Дълбокото некв-
жество на английскитъ държавни“ дЪйци и на публи-
ката относително всичкитъ социални появи, които не
се срЪщахж въ Англия, макаръ и тв да бЪХж присъщи
на другитъ народи, попрЪчи на успЪха на моето опит-
ванЪе. ВмЪсто да разподЪли необработанитъ земи и да
прЪвърне селянитъ въ собственици, парламентътъ во-
тира единъ законъ за бЪДнитъ, който ги прЪвърнж въ
мизерни и окаяни сиромаси. Ако английската нация
не бЪШе дошла още до едно безизходно положение, как-
то блаГОДарение на старитв си грЪхове, така и поради
новата необмислена мЪрка, то това ставя. по силата
именно на обстоятелството, че тя бИДе спасена отъ не-
очаквания и изумителния Фактъ -- намаляваньето на.

народонаселението въ Ирландия по причина на глада
и емиграцията.
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Бързиятъ успЪхъ на моята ((Политическа Ино-.

номия» доказва, че обществото имаше потръба и бтппе
подготвено да възприеме подобно съчинение. Първото
издание, което биде напечатано въ хиляда екземпляри
прЪзъ 1848. година, се разпродаде въ по-малъкъ срокъ
отъ една година. Второто издание, отпечатано пакъ
въ толкова екземпляри, излсБзе нрЪзъ пролЪтьта на
1849. година, а третото въ хилядо двЪсте и петдесеть
екземпляри въ началото на 1852. година. Още отъ са-
мото начало, на тази книга се облЪгахж и посочвахж,
като на някой авторитетъ, поради това, че тя бЪШе
не само едно отвлЪчено научно издирванье, но и прак-
тическо прилаганье на политико-икономическатанаука,
при което политическата икономия се трактуваше тамъ
не като отдЪлна наука, т. е. като такъва, която сжществу-
ваше сама по себе си отдЪлно, а като часть отъ едно
трамадно цЪло, като една отрасъль на социалната Фи-
лосОФия, която е съединена съ другитъ отрасли до тол-
кова тЪсно, че заключенията, които прЪдставя дори и
въ собствената си сфера, ся. справедливи само условно;
тъ са подчинени на намЪсваньето и на противополож-
ното влияние на такива причини, които не влизатъ
прЪко въ нейната область; заедно съ това тя никога
не е имала претенцията да послужи за практическо
ржководство.

Политическата икономия въ дЪйствителность ни-
кога не е претендирала да управлява човЪчеството
възъ основа на своитъ изложени Факти, макаръ и хо-
рата, които знаехж само политическата икономия, а
затова и я знаеха съвсЪмъ лошо, да се силЪхж да да-
ватъ съвЪти и въ тази область. Ала многобройнитъ
врагове на политическатаикономия успвхж най-сетнъ
да убЪднктъ обществото въ справедливостьта на това
обвинение. (( Основата на Политическата Икономия»,
безъ да се гледа на изразенитъ въ тЪхъ прогресивни
възгледи, станаха: най-популарното съчинение по по-
литическата икономия и твърда много спомогнахж за
обезоржжаваньето на враговетъ на тази важна наука.
Значението на моята книга, като наученъ трактатъ въ
свръзка съ практическитъ резултати, които се изваж-
дахж отъ него, лсдлежи, разумЪВа се, на сжденьето
на другитъ хора, а не на автора.
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П0диръ напечатваньето на ((Основитй на Поли-

тическата Икономия» азъ доста дълго врвме не при-
готвихъ да излЪзе на сввтъ нито единъ голЪмъ трудъ;
по нЪкога помЪствахъ статии въ периодическитъ изда-
ния и п"рЪциската ми, по-вече съ такива лица, които
ни най-малко не познавахъ, по въпроси, относещи се
до общественитъ интереси, взе много голсЪми размври.
Въ пр0дължение на тия години азъ написахъ или. за-
почнжхъ да пиша нЪколкоразлични очерки, като имахъ
прЪдъ очи да ги напечатамъ при първъ сгоденъ случай,
за нЪкои основни въпроси на човЪшкия и обществения
животъ; по отношение на нвкои отъ тЪхъ азъ доста
много првкрачихъ границитъ на онова сурово отноше-
ние, което се прЪдписва отъ Хорация. Азъ. продължа-
вахъ съ голЪмъ интересъ да слЪдш. вървежа на поли-
ческиттв събития, макаръ тв и да не првдставяхж нЪщо
особено бЪЛЪЖито. Европейската реакция отъ 1848. го-
дина и тържеството на узурпатора прЪзъ декември на
1851. година, струва ми се, като че ли турихж сега
край на всЪка надеЖДа за свобода и подобрЪние на
социалнитъ условия въ Франция и на континента. Въ
Англия видвхъ още по-првди, на и сега забЪлЪзвамъ,
че по голЪмата часть отъ убЪжденията ми првзъ врв-
мето на моята младость се усвоява отъ обществото, и
много реформи, въ защита на които се борЪхъ, или
са. вече осжществени или пъкъ наближаватъ да се осла-
ществьктъ слЪдъ кжсо връме. Ала тия промвни не
повлЪкохж слЪдъ себе си онвзи изгоди за благосъстоя-
нието на хората, на които се надЪвахъ отначало, тъй-
като тъ се явявахж като единъ видъ съвършено не-
значителна поправка посрЪдъ ония условия, отъ които
зависи всЪко дЪйствително ПОДобрЪНие на човвшкия
животъ; азъ искамъ да кажа, че тъ твърдъ малко по-

.добрихж умственото и нравственото състояние на на-
рода. Много мжчно може да се каже утвърдително,
дали е спечелилъ нвщо нар0дътъ отъ тази борба межлу
прогресивното движение и онова направление, което
бвше съвършено противоположно нему. Азъ се убЪ-
дихъ отъ опитъ, че замЪната на погрЪшнитъ мнЪния
съ вЪрни възгледи ни най-малко не влвче слвдъ себе
си необходимо измвняваньето на онова състояние на
ума, резултатъ на което са тия погрЪшки. Напримвръ,
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английската публика е също така неразвита и неспо-
собна да обсжжда въпроситъ отъ политическата ико-
номия слЪдъ въвожданьето на свободната търговия,
както и по-прЪди; и много нЪща още й тръбатъ, за
да придобие тя по-добри умствени навици или да
заякне противъ заблужденията по отношение къмъ по-
възвишенитъ нрЪдмети. Макаръ и обществото да е
съзнало нЪкои свои заблуждения, ала общиятъ строй
на ума на англичанитъ отъ интелектуална и нравствена
гледна точка ни най-малко не се е измЪнилъ. Азъ съмъ
убЪденъ сега, че никакъвъ значителенъ прогресъ въ
сждбинитъ на човЪчеството не е възможенъ, до дЪто
не стане голЪма промЪна въ основния строй и редъ
на мислитъ. Едноврймешнитъ убЪждения, били тъ ре-
лигиозни, нравствени или политически, до такъва сте-
пень изгубиха. значение въ очитъ на образованитъ
хора, че се лишиха. отъ най-голЪмата часть на своята
способность къмъ доброто, като при всичко туй запаз-
вахж доста своята жизненость, за да противопоста-
вьитъ една сериозна прЪчка на развитието на най-
добритъ идеи по тия прЪдмети. Когато ФилосОФскитъ
умове немогжтъ да вЪрватъ вече въ религията на свЪта
или вЪрватъ въ нея само п0дъ условието на такива
измЪнения, които имъ придаватъ съвършено другъ ха-
рактеръ, тогава се започва една прЪходна епоха, единъ
периодъ на слаби убЪждения, на парализувани умове,
на се по-вечеи по-вече разклатени принципи, периодъ,
който може да се завърши само съ прЪвратъ въ ко-
реннитъ вЪрвания, благоприятенъ за развитието на
кое да е ново вйрванье отъ религиозенъ или чисто чо-
всЪшки характеръ, съ което би могло да се съгласи
научното знание. При такъво положение на работитъ,
всЪкамисъль, всЪко съчинение, което не се стреми да
подготви такъво Възражданье, има само твърдъ слабо,

скоро прЪхождаще значение. Ала тъй като видимото
настроение на обществото ни най-малко не изтъкваше
на явъ стремежа къмъ възражданье, то азъ малко се

надЪвахъ на незабавния прогресъ, въ видъ на подо-
брйние на общественитъ работи. Сравнително само не

прйди много врЪме се обяви духа на свободната ми-
съль, и прЪдъ нашитъ очи се отвори една по-утйши-
телна перспектива на постепенното умствено освобож-
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дение на Англия; заедно съ това, възражданьето въ7 полза на политическата свобода, което се възобнови
въ останалата Европа, даде по-утЪшителенъ изгледъ
на сегашното положение на човвшкото общество*).

Въ тази врЪменна междина, като се почне отъ
тоя момеНтъ, за който токо-що говорихъ, и до тази
минута, станаха най-важнитъ събития въ моя частенъ
животъ. Едното отъ тия събития бЪШе оженваньето
ми, прЪзъ априлъ 1851. година, съ една жена, не-
сравненитъ достойнства на която, благодарение на
дружбата, която тя ми изказваше, спомогнахж по-вече
отъ всичко друго на моето щастие и умствено раз-
витие въ продължение на толкова години, когато ние
даже и не мечтаехме за нвкои по-близки отношения.
Колкото горещо и да се стремЪхъ къмъ такъвъ съюзъ
съ любимото сжщество, но ние по-скоро бихме се от-
казали за всЪкога отъ него, ако бЪШе ни прЪдстоело
да го откупимъ съ цЪната на смъртьта на, човтжа,
къмъ когото азъ храНЪХъ най-искрено уважение, а
тя - гореща привързаность. Ала при всичко туй, ко-
гато той умръ прЪзъ юли 1849. година, нищо не ми
попрвчи да извлЪкж отъ това нещастно събитие своето
най-голЪмо щастие, . като прибавяхъ къмъ отдавна още
сжществуващата свръзка на мислитв, чувствата и ли-
тературнитъ занятия още една нова свръзка, която
слъ въ едно нашитъ сжществувания. Ала само седемь
и половина години се наслаждавахъ съ това щастие,
само седемь и половина години! Азъ немогж да из-
кажа всичко онова, което бвше ие до сега за мене
тази загуба. Но като знаехъ нейнитв искрени жела-
ния, азъ се стараехъ да употръбьк останаллитъ въ мене
жизнени сили, за да постигна онЪзи цЪли, къмъ които
тя се стремЪше, и най-добра поддържка въ работата
си намирамъ въ мислитв си за нея и въ постоянното
ми друженье съ нейната паметь.

Когато между двъ лица царува съвършена хар-
мония на идеитъ и мислитъ, когато всичкитъ прЪд-
мети, които възбуждатъ ума и сърдцето,всЪкидневно
се обсжждатъ или се изслЪдватъ много по-дълбоко,
отколкото правьктъ това авторитъ въ своитъ съчине- „ .

*) Това е написано въ 1861. година.
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ния, прЪдназначени за маса четци, -- когато и два-
мата тъ изхождатъ отъ едни и сжщи точки и дохож-
датъ къмъ сжщитъ заключения чръзъ съвмЪстно раз-
мишление, тогава съвсЪмъ малко значение има въпро-
сътъ, кому е паднало жребьето да напише всичко,
което е обмислено. Онзи, който по-малко съдЪйствува
на самия процесъ на написваньето на книгата, той,
може-би, по-вече е сномогнжлъ при нейното обмислю-
ванье; онЪзи съчинения, които се получаватъ отъ по-
добна съвмЪстна работа, прЪдставятъ общо произве-
дение и на единия, и на другия, и често п.кти бива
мжчно да се-опрЪДЪли участието на всЪкиго и да се
каже: това е работа на единия, а това - на другия.
Отъ тази широка гледна точка може да се каже, че
не само подиръ моята женитба., но ивъ продължение
на много прЪдидещи години, когато ние бЪХме съеди-
нени само съ проста дружба и довЪрие, всичко, което
овкъ напечаталъ, толкова принадлежи на жена ми,
колкото и на мене; и това участие порастваше всЪка
година. Ала при всичко туй, въ нЪкои сдучаи онова,
което съставя изключително нейно творчество, може
да баде посочено и опрЪдЪлено. ОсвЪнъ общото влия-
ние, което имаше нейниятъ умъ върху моя, отъ нея
заехъ и всичкитъ идеи и достойнства, които бЪХж
най-важни за онЪзи общи произведения, що повлв-
кохж слвдъ себе си най-плодовититъ и най-голЪмитъ
резултати и най-много спомогнахж за успЪха и репу-
тацията на самитъ съчинения ;. тъ имаха за свой из-
точникъ нейниятъ умъ, а моето участие въ това не
се състоеше въ друго, освЪнъ когато намирахъ нЪкои
мисли въ прЪдхождащитъ ме писатели, усвоявахъ ги
и ги вмъквахъ въ системата на собственитъ ми идеи.
Въ продължение на по-голЪмата часть отъ моя автор-
ски животъ азъ изпълнявахъ по отношение къмъ нея
такъва роля, която смЪтахъ още отъ ранната ми мла-
дость за най-полезната, която бихъ могълъ нЪкога да
изпълньк въ областьта на мисленьето, именно ролята
да изтълкувамъ оригиналнитъ мислители и да посрЪд-
ничествувамъ между тЪхъ и публиката. Въ дЪйстви-
телность, азъ всЪкога имахъ скромно мнЪние за своитъ
способности, като оригиналенъ мислитель, съ изклю-
чение на отвлвченитъ науки (логиката, метафизиката
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и теоретическитъ основания на политическата иконо-
мия), но азъ се смЪтахъ, че стоьа много по-високо
отъ мнозинството мои съврЪменници съ готовнОстьта
и умънието ми да се уча отъ всички; на мене не се
е случвало да срЪщна нвкои такива хора, които, като
мене, да биха смЪтали за свой дългъ да издирнктъ
всичко, което бЪШе казано въ защита на кой да е-

билъ старъ или новъ възгледъ, при това съ такъво-
убЪждение, че даже ако и тия възгледи да би били
погрЪшни, ала подъ тЪхъ може-би е скрита извистна
доза истина и че въ всЪки случай истината само може
да печели отъ разкриваньето на причинитв, които са
правЪли тия възгледи праВДоподобни. ОлЪдователно,
азъ избрахъ тази сфера на полезната дЪйность, къмъ
която се чувствувахъ специално задълженъ да при-
ложа своята енергия, толкозъ по-вече, че познанството.
ми съ идеитъ на послвдователитъ на Колриджа, на
нЪмскитъ мислители и Карлейля, които бвха съвър-
шено враждебни на онЪзи възгледи, въ които азъ се
възпитавахъ, ме убЪди, че наредъ съ много заблуж-
дения тъ притежаваха доста голЪма доза истина,
която оставаше скрита, благодарение на оня мъглявъ
и мистически езикъ, въ който тъ имаха навикъ да я
обличатъ, и отъ който тъ или не искаха, или немо-
жеха да я освободьатъ. Азъ се надЪвахъ да отдЪльа
истината отъ заблужденията и да я изложа въ та-
кива изрази, които биха я направили лесно разбирана
и не биха отблъсвали отъ нея партизанитъ на моята
ФилосОФска партия. Лесно е да се разбере, че когато
съ тази подготовка азъ стапихъ въ тЪсно интелек-
туално друженье съ тоя човЪкъ, който притежаваше
грамадни способности, гениятъ на който, споредъ това,
както порастваше и се вдълбочаваше въ областьта на
мислитъ, изтъкваше на явъ истината много по-рано,
прЪди да мога азъ да открива нЪкаква примЪсь отъ
заблуждение; отъ тука се разумЪва, повтарямъ, че по-
голЪмата часть отъ моето умствено развитие се сЪДър-
жаше въ усвояваньето на тия истини, и че най-важ-
ниятъ дЪлъ отъ моя умственъ трудъ се състоше въ
поставянье на мостоветъ и въ откриванье на патищата,
по които тия истини биха могли да се съобщаватъ
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съ общата система на моето мисленье *) Първото отъ
моитъ съчинения, въ което нейното участие особено

.се забЪлЪзваше, бЪХм ((Основитв на Политическата
Икономия». (( Системата на Логиката.» и е задължена
само за нЪкои мЪста, ако не се смЪтатъ малкитъ бтв-
лЪжкп. Въ послЪдния случай азъ извлЪкохъ грамадна
молза въ всичкитъ свои и .гол*Бми и малки трудове
отъ нейнитъ критически отзиви, които бЪхя. проник-
нати отъ справедливость и ясенъ погледъ **). 

*) Умственото развитие; което дължи на жена си, ни най-
малко не е отъ такъвъ характеръ, както “могмтъ да помисльктъ
хората, които сак малко запознати съ моя животъ. Може да се
прЪдположи, напримйзръ, че азъ отъ нея заехъ твърдото убЪж-
дение, което изказвахъ въ защита на равенството между мъже-
тъ и женитъ въ юридическо, политическо, обществено и св-
мейно отношения. Нищо подобно нЪма: напротивъ, това убЪж-
дение бъШе единъ отъ първитъ резултати отъ изучваньето ми на
политическитъ въпроси, а силата, съ която го защищавахъ по-
вече, отколкото всЪка дрУГа причина, б*1зше главния поводъ,
който възбуди нейното внимание къмъ мене. ДЪйствително, до
дЪто още не бъзхъ запознатъ съ нея, това убЪждение не бъШе
въ ума ми нищо друго, освЪнъ единъ отвлвченъ принципъ. Азъ
не виждахъ никакви основания, защо женитъ да са длъжни да
блкддтъ законно подчинени, а м.нябетъ - не. Азъ бЪХъ увЪренъ,
че и тЪхнитъ интереси изискватъ защото това осигуряванье,
както и интереситъ на ммжетъ, и че съвършено малка вЪроят-
ность има, какво тъ биха достигнали това, когато нъматъ на
равно съ мджетв права да участвуватъ въ съставяньето на ония
закони, на които тъ се подчиняватъ. Но само благ0дарение на
нейнитъ настави азъ напълно разбрахъ грамадното значение на
практическитъ послйздици отъ неправоспособностъта на женитв,
които , изложихъ въ книгата си ((За подчинението на женати».
Безъ помощьта на нейното ръдко знание на човЪшката природа
и безъ проницателностьта, съ която тя улавяше дЪйствията на
нравственитъ и общественитв влияния, азъ, не ще съмнсВние,
бихъ изказалъ същитъ убЪЖдения, които изказахъ и сега, ала
бихъ ималъ само несъвършена прЪдстава за това, че послЪди-
цитъ отъ подчиненото положение на женитъ се смЪсватъ съ не-
достатъцитъ на съвръменното общество и съ мачнотиитъ, които
задържатъ човЪчеството на пътя на прогреса. Съ голЪма скърбь
разсмждавамъ за всичкитъ и най-добри мисли по този првд-
метъ, които азъ несполучихъ да възпроизведат», и вижцамъ всич-
кото грамадно разстояние, което отдЪля неголЪмия ми трудъ
отъ онзи, какъвто би могълъ да бяъде той, ако тя бв изложила
на хартия всичкитъ си мисли по дадения въпросъ или ако бъ
поживЪла още достатъчно врвме, за да поправи и усъвършен-
ствува моя непъленъ очеркъ.

**) Единствениятъ човЪкъ, който дЪйствително ми помогна.
въ обработката на кСистемата на Логиката», бъШе мистеръ
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Оная глава въ ((Полшпичвската.Икономия», която

имаше много по-голЪмо влияние върху общественото
мнЪние, отколкото цЪлата книга, за ((Евроятното бл.-
деще на работнитв класове», изцЪло пртздставя нейно
произведение. Въ първоначалния планъ на книгата
тази глава не сжществуваше. Тя ми даде да почув-
ствувамъ, до колко е неОбХОДИМО да се прибави една
глава за тоя въпросъ и до колко безъ нея съчине-
нието би излйзло несъвършено, и затова ме подбуди
да я напиша. Най-общата часть отъ тази глава, из-
лаганьето и обсажданьето на двЪтъ противоположни
теории, като се докосва до истинското положение на
работнитъ класове, прЪдставя изцЪло възпроизвожда-
нье на нейнитв идеи и често тамъ се срЪщатъ самитъ
изрази, които чувахъ отъ нея. Азъ не бЪХъ заелъ
отъ нея само чисто теоретическата часть на моята
политическа икономия, но особено на нейното влия-
ние моята книга дължи тоя общъ характеръ, съ който
тя се отличава отъ прЪдишнитъ трактати по полити-
ческата икономия и който й принесе твърдв голЪма
полза, като примиряваше съ нея онЪзи четци, които
другитъ писатели отблъсвахж. Тоя характеръ главно
се явява като резултатъ на това, че азъ впрокарахъ
тъкмо на-врЪме опрЪДЪЛеното разграничение между 
Бенъ, който отъ това врЪме станж знаменитъ, поради своитъ
ФилосОФски съчинения. Той внимателно прочете моя ржкописъ,
прЪди още да го пратьм за печатъ,*и го снабди съ много при-
мЪри и обяснения, които бЪХж , заети отъ естественитъ науки,
приведени отъ мене почти дума по дума, наравно съ другитъзабЪлЪЖки, които той охотно прибави за поддържаньето на
моитъ логически възгледи.

Азъ ”дължа на Конта само това, за което споменжхъ по-
горъ въ това съчинение. Отъ моитъ думи се вижда, че длъжность-
та ми къмъ него не бтвше толкова голЪма, както нйзкои ми при-
писвахж това. Първиятъ томъ отъ ((Логиката», който съдържаше
въ себе си всичкитъ основни теории по този прЪдмегъ, бъхъ

“

довършилъ въ най-сжщественитъ части много по-рано, прЪди да
прочета труда на Конта. Азъ заехъ отъ тамъ нтвколко важни
идеи, особено за главата за хипотезитъ и за излаганьето по-
нятието за логиката на алгебрата. Ала само въ послЪднята
книга, която трактуваше за логиката на нравственнитъ науки,
азъ съмъ задълженъ нему за всичкитъ ония радикални подобртВ-
ния, въведени въ областьта на моитъ възгледи за прилаганьето
на логическитъ методи. Азъ вече изложихъ и охарактеризирахъ
това полобрЪние въ тЪзи възпоминания. “



Автобиографията ми. 189 
законитъ за Производството на богатството, които въ
дЪйствителность сж закони на прир0дата и зависьктъ
отъ сжщественитв свойства на прЪдметитъ, и срЪд-
ствата за разподЪлбата на богатството, които при
изввстни условия зависнктъ отъ човвшката воля. Обик-
новено икономиститъ смвсватъ тия два вида закони
подъ едно название икономиЧески закони, които нн”-
какво човЪшко усилие,. споредъ тъжното мнЪние, не
е въ състояние да унищожи или измвни; тв припис-
ватъ сжщо такъва необходимость и на законитъ, които
зависьктъ отъ неизмЪняванитъ условия на нашето земно
сжществуванье, а така сжщо и на ония, които като се
явяватъ само като неизбвжни послтздици отъ извезстни
социални наредби, сжществуватъ наредъ съ тЪхъ. Ра-
зумЪва се, че при извЪстни учреждения и обичаи,
работническата заплата, печалбата и рентата ще се
опрЪдвлятъ отъ извЪстни причини, но икономистите?»
забравьктъ необходимостьта отъ прЪдположението за
сжществуваньето на извтютни учренсдения и обичаи и
утвърждаватъ, че тази причини тръба по една вжт-
рЪшна необходимость, която не може да бжде измЪ-
нена отъ никакви човЪшки усилия, да опрЪдЪлятъ
изискванитъ дЪлове при разподЪлбата на печалбата
на работницитъ, капиталиститъ и поземелнитв соб-
ственици.

Въ ((Основито на Политическата Икономия»
азъ не отстжпвахъ никому отъ моитъ прЪдшественици
въ научната оцЪнка на влиянието на тия причини,
когато сж въ наличность прЪдполаганитъ отъ твхъ
условия; но това бЪШе първото съчинение, което по-
сочваше, че тЪзи условия ни най-малко не са окон-
чателни. Икономическитъ обобщения, които зависьктъ
не отъ необХОДимитЪ закони на приролата, а отъ по-
тръбитв, които сж съпрОВОДени съ дЪйствителни на-
редби въ обществото, азъ излагамъ въ моето съчине-
ние само като врЪменни и способни да бжджтъ ради-
кално измЪнени съгласно съ вървежа на обществения
прогресъ. Азъ заемахъ такива възгледи отчасти и отъ
идеитъ, които биеха. възбудили въ мене теориитв на
сенъ-симониститдз; но само благодарение на влиянието
на жена ми тъ се прЪвърнахж въ живо вдъхновение,
което одушевяваше моя трудъ. Този примвръ дава
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ясна прЪдстава за общия карактеръ на оная роля,
която тя играеше при написваньето на моитъ съчи-
нения. Изобщо може да се каже, че всичко отвлЪчено
и чисто научно принадлежи на мене, а истинско чо-
вЪшкиятъ елементъ изхождаше отъ нея. Азъ бтвхъ
нейнъ ученикъ въ всичко онова, което се отнасяше
до прилаганьето на ФилосОФията къмъ потръбитъ на
обществото и прогреса; сжщо така отъ нея взехъ
смЪлостьта на своитъ теоретически умозрвния и прЪд-
видливостьта при обсжжданьето на практическитъвъп-
роси. И дЪйствително, отъ една страна, тя притежа-
ваше много по-голЪмо мжжество и по-широки въз-

. гледи, отколкото бихъ могълъ нЪкога да усвоьк азъ
за себе си безъ нейната помощь, относително бжде-
щия редъ на работитъ, при който мнозинството отъ
тия ограничени обобщения, които толкова често се
смвсватъ съ свЪтовнитъ принципи, ще прЪстанжтъ
да могжтъ да се прилагатъ. Ония части отъ моитъ
съчинения и особено отъ (( Политическата Икономия»,
които посочвахж възможнитъ учреждения на бждещето
и които съ яростенъ гнввъ бЪХж посрЪщнжти отъ
икономиститв, не бихж намЪрили за себе си безъ нея
никакво мЪсто на страницитъ на книгата ми или пъкъ
щЪкж да бжджтъ обрисувани въ по-страхлива и по-
стЪгнжта Форма. Но въ сжщото това врЪме, когато
тя ми даваше голЪма смЪлость при разглежданьето
на човЪшкитъ дЪяния, нейниятъ практически умъ и
почти непогрЪшимото тълкуванье "на практическитъ
прЪпятствия обюздавахж въ мене всЪки истинско-хи-
мерически стремежъ. Умътъ и обличаше всичкитв идеи
въ конкретна Форма и ясно си прЪдставяше онзи на-
чинъ, по който тъ се държехж въ дЪйствителностьта;
нейното познанство съ съврЪменнитъ митния и по-
стжпки на хората бЪШе толкова малко погрвшно, че
твърдъ рЪдко се изплъзваше отъ нея слабата страна
на неизпълнимата идея*). 

*) НЪколко редове на посвещението, въ които посочвахъ,
за кое моята книга бвше задължена на нея, бидохж помЪстени
въ началото на нЪкои екземпляри отъ Полшпичвската Икономия,
които бъХж прЪдназначени за подаръци; ала тъй като тя не
обичаше да обръща върху си вниманието , на хората, то това
бЪШе и единствената причина, която попръчи на това песве-
щение да остане въ всичкитъ други екземпляри, които така
пуснати въ продажба.

?

/ .
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Въ процължение на тия години, които изминаха.

между моята женитба и катастрОФата, която ме нап-
рави вдовецъ, главнитъ събития отъ външния ми
животъ (азъ не смЪтамъ първия припадъкъ отъ наслЪд-
ствената болесть и по-вече отъ шесть-мЪсечното ми
пдтуванье за поправянье на здравьето ми въ Италия,
Сицилия и Гърция) се отнасятъ къмъ службата ми въ
Остъ-Индийската компания. Въ 1856. година бИдОХЪ
назначенъ началникъ на отдЪление, въ която длъж-
ность прослузкихъ по-вече отъ тридесеть и три години.
А длъжностьта, която по-послъ получихъ, инспекторъ
на индийската кореспонденция, бЪШе най-важната по-
диръ оная на секретаря въ Остъ-Индийската компа-
ния. Въ моето вЪдЪнье се намираше цЪлата кореспон-
денция съ правителствата на Индия, съ изключение
на Финансовитв, морскитъ и военнитъ работи. Азъ
останкхъ на този постъ прЪзъ всичкото врЪме, до
когато той скществуваше, то есть малко по-вече отъ
двъ години, слЪдъ изтичаньето на които на парла-
мента или, съ други думи, на лорда Палмерстона биде
уГОДно да тури край на свществуваньето на Остъ-
Индийската компания, като управление на Индия подъ
контрола на правителството, и да прйзвърне админи-
страцията на тази страна въ лакома плячка за дър-
жавнитъ дЪйци отъ втори и трети разредъ. Азъ се

намирахъ на чело на опозицията, която бЪШе прЪд-
приета отъ компанията, за да избЪгне тая политическа
.мЪрка, която заплашвате нейното саществуванье.
Четецътъ ще намЪри въ писмата и прошенията, които
съставякъ тогава за компанията, а така е,кщо и въ
послЪднята глава на моята книга ((За прЪдставител-
ното управление», моето мнЪние за безумието на тази
необмислена промЪна и за врЪднитъ послЪдици, които
произтичахк отъ тука. Азъ лично не останжхъ отъ
всичко туй изигранъ, а спечелихъ. Доста много врЪме
отъ моя животъ азъ посветихъ на службата ми въ
Индия и нЪмахъ нищо противъ туй, да се оттеглнк
„съ голЪмата пенсия, която ми се отпусна.

Когато промЪната биде докарана до край, лордъ
*Станлей, първиятъ секретаръ по управлението на Ин-
дия, ми направи чесТьта, да ми прЪдложи мЪсто въ
същата и по-послъ това прЪдложение бЪШе възобно-
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вено отъ самия съвЪтъ при първия случай, когато трв-
баще да се замЪсти отворената ваканция. Но положе-
нието на Индийското управление при новата система
ме принуди да прЪдвиждамъ само безполезни неприят-
ности и напраздни усилия въ награда за всичкитъ
мои грижи и старания, и дЪйствително, послЪдващитъ
събития не ми дадохж ни най-малъкъ поводъ да съ-
жалявамъ за своя отказъ.

Въ продължение на двЪтъ години, които непосрЪд-
ствено прЪдхоящахж свършваньето на моята служебна
кариера, азъ заедно съ жена си работЪхъ върху съ-
чинението си ((За. Свободата». Планътъ на този трудъ
613хъ нафърлилъ още. въ краткия очеркъ, който напе-
чатахъ въ 1854. година. Въ януари 1855. година,
като се качвахме но стжпалатана Капитолия, хрумна

. ни мисъльта да съставимъ отъ тоя очеркъ цЪла книга.
Нито едно отъ моитъ съчинения не бтвще съставено
толкова старателно, нито едно не бЪШе поправяно съ
такъво внимание. СлбВдъ като го написахме, по своя
обичай, два пжти отъ началото до края, дълго врЪме
го държахме у себе си; отъ врЪме на врЪме ние се
възвръщахме къмъ него, прЪлиствахме го изново, че-
тЪхме го, прЪтеглювахме го и критикувахме всЪка
фраза. Окончателнатаредакция на тази книга тръбаше
да бжде готова прЪзъ зимата на 1858-1859. г. г.
непосрЪдствено ПОДиръ моята отставка, а тая зима ние
прЪдполагахме да прЪкараме въ южна Европа. Тази
надежда, както и много други, неможахж да се осж-
ществьжтъ, поради прЪдивргЪменното и жестокото не-
щастие, а именно смъртьта на жена ми, която послЪдва
въ Авинйонъ отъ възпаление на бЪлия дробъ, когато
се връщахме въ Монпелйе.

Отъ тогава азъ почнжхъ да търси. утЪха, до кол-
кото бЪШе възможно, въ това, че уредихъ живота си-
така, като че ли жена ми бЪШе още около мене. Азъ
купихъ една малка кжща вънъ отъ града сжщо тъй,
колкото се можеше, по-близко до мЪстото, дЪто тя бЪШе
погребена, и тамъ съ нейната дъщеря, която раздйзляще
моята тжга и която останж за мене като едничка утв-
ха, прЪкарвахъ по-голЪмата часть отъ Юдината. ЦЪ-
литъ на живота ми бЪхж само тйя, които имаше и тя ;;

моитъ трудове и занятия, въ които тя взимаше уча-
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стие и на които тя горещо симпатизираше, останаха.
свързани Съ нея чрЪзъ непрЪкжсливи връзки. Нейната
паметь за мене бЪШе религията ми, а нейното ОдобрЪ-
ние бъзше онази норма, екупность отъ всичкити до-
стойнства, отъ която се стараехъ да се ржководьжпрЪзъ
моя животи“).

Подиръ тази невъзнаградима загуба, която по-
несохъ, първата ми грижа бЪШе да дамъ да се печа-
та и да излЪзе на свсБтъ онази книга, по-голЪмата
часть отъ която принадлежеше на тая, отъ която то-
гава се лишихъ, и да посветвк тоя трудъ на нейната
паметь. Азъ не направихъ никакво измЪнение, никаква
поправка въ него, па и никога нЪма да направьк, за-
щото моята ржка никога нЪма да се одързости и да
замЪни онова, което бЪШе направено отъ нея.

Книгата ((За Свободата» прЪдставя нашъ съв-
мЪстенъ трудъ и при туй много по-вече, отколкото
което и да е друго мое съчинение. НЪМа нито една
Фраза, която да не бЪХме били поправили заедно и по
нЪколко пъти, като я измсЪнявахме на разни мотиви
и старателно я очиствахме отъ всЪкакви забЪлЪжени
погрЪшки, които се отнасяна било до мисълчта или
до израза. Благодарение на това, даже и безъ окон-
чателната редакция, която ние тръбаше да направимъ,
тази книга отъ литературна гледна точка надминава
всичко, което бЪХъ начечатахъ било по-рано, било по-
късно. Що се отнася за идеитъ, то твърдъ мжчно може
да се каже, каква часть отъ тЪхъ принадлежи по-вече
на жена ми, отколкото на мене. Начинътъ на мислитъ,
като изразъ на който се явява това съчинение, изпЪ-
ло принадлежеше на нея, но азъ бЪХъ толкова про-
никнжтъ отъ тЪхъ, че естествено едни и сжщитъ идеи
се прЪдставяхж на всЪкиго отъ насъ. Ала при всичко
туй, на нея изключително дължи. това, че можахъ да
усвонк тия мисли. Имаше единъ перИОДъ, когато азъ
бихъ могълъ твърди лесно, да допусна да се увлЪкж
отъ излишното централизационно направление въ ео-
циалнитъ и политическите въпроси, ежщо така както 

*) Всичкото прЪдидеще е написано и поправено до и
прЪвъ 1861. година. Всичката послйздваща часть е написана въ
1870.година.
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имаше и моментъ, въ който, благодарение на реакция-
та противъ противоположната крайность, азъ бихъ мо-
гълъ да стана по-малко пламененъ радикалъ и демо-
кратъ. Въ твзи два случаи, както и въ много други,
тя ми направи голЪма услуга, като ме удържа на ира-
вия п.кть и въ сжщото врЪме разкри прЪдъ мене но-
витъ истини и ме осво60ди отъ моитв заблуждения.
БлаГОДарение на моята готовность и страстно жела-
ние да се учж отъ всички и да давамъ мЪсто посрЪдъ
моитъ собствени убЪждения на всЪка нова мисъль,
като привързвамъ прЪдишнитъ и изново заетитъ идеи
къмъ една система, азъ бихъ могълъ навЪрно, ако да
нЪмахъ спасителното влияние на жена ми, извънмврно
да измЪньк своитъ първоначални мнЪния. Правди всич-
ко, съ справедливата си оцЪнка за относителната важ-
ность на различнитъ гледНи точки тя въ твърдъ го-
лЪма степень спомогнж за развитието на моя умъ; съ
това тя ме прЪдпази отъ наклонностьта ми да отдтшямъ,
въ реда на моитъ собствени мнЪния, на токо-що ус-
военитъ мисли по-вече мазето, отколкото тъ заслуж-
вахж това. Книгата ((За Свободата» вЪроятно въ
много отношения ще прЪживве другитъ ми съчинения
(съ изключение може-би на ((Логиката»), тъй като общ-
ностьта между ума на жена ми и моя направи тази
книга единъ родъ ФилосОФски трактатъ за онази един-
ствена истина, къмъ която най-много се стремнктъ всич-
китъ промЪни, които дЪйствуватъ прогресивно въ съ-
врЪменното общество. Азъ искамъ да кажа за важ-
ностьта за човЪка и обществото да сжществуватъ едно
голЪмо количество разнообразни типове на характера
и за ползата да се прЪдстави на човЪшката прир0да
пълна свобода въ най-разностранно и въ най-противо-
положно направление. За да може най-добръ да се
ВИДИ, доколко сж дълбоки основанията на тази ис-
тина, служи ни онова грамадно впечатлЪние, което тя
произведе въ излаганьето на съчинението ми въ
сжщото това врЪме, когато за всЪки повърхностенъ
наблюдателъ нагледъ нЪмаше никаква потръба отъ
подобенъ урокъ. Страхуванията, които бтвхме изка-
зали за това, че неизбЪжното развитие на социалното
равенство и господството на общественото мнЪние
може да наложи извънредно тежкиятъ яремъ на едно-
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образието въ теорията и практиката, тия страху-
вания, повтарямъ, биха. могли да се покажктъ, не
ще съмнЪние, за химерически за хората, които обръ-
щатъ внимание по-вече върху съврЪменнитъ Факти, от-
колкото върху съвртзменнитъ стремежи. Но въ дЪйстви-
телность прЪвратътъ, който постепенно се извършва-
ше въ обществото и учреясденията, до сега по най-
рЪшителенъ начинъ благоприятствува за развиванье-
то на новитъ убвждения и имъ достави такъво обще-
ствено внимание, което е много по-свобОДно отъ прЪд-
разсадъцитъ, отколкото по-прЪДи. Ала тази полза е

, работа на едни прЪходни “епохи, когато прЪдишнитъ
убЪждения и чувства ся. съборени, а новитъ доктрини
още не са. успЪли да ги замЪннктъ. Въ такива епохи
онЪзи личности, които сак надарени съ извЪстно ум-
ствено развитие, като чувствуватъ, че тЪхнитъ прв-
дишни вЪрвания са. изчезнали, и като не ся. увЪрени,
какво ония, които още си се запазили, не ще се под-
Фърлятъ на измъНение отпослъ, съ голвма жадность
се нафърлятъ върху новитъ мнЪния. Но това положе-
ние на работитъ е по необходимость прЪходно; отъ
врЪме на врЪме извЪстна доктрина се приема отъ мно-
зинството и прЪдставя такива типически черти, на
които се организиратъ учрежденията и дЪйностьта на
обществото. Възпитанието прилага това ново вЪрва-
нье къмъ новитъ поколЪния, безъ да ги принуждава
да прйзминаватъ онзи умственъ процесъ, отъ който е
то прЪдизвикано, тъй че това вЪрванье малко по-малко
придобива е,кщата сила на израза, съ която толкова
дълго врЪме се отличавахк замЪненитъ отъ него възр-
вания. Но не се ли крие тука нЪкоя опасность? Тока
зависи отъ туй, да ли човЪчеството ще съзнае на-
врЪме, че неможе да се развива тази сила, безъ да се

задържи ръста на човЪшката природа и безъ да се
оскжда тя на съвършено пъленъ застой. Ето въ та-
къво врйме принципитъ на съчинението ((За, Свобода-
та» ще да иматъ най-голвмо значение и трЪба да се
мисли, че тъ ще го запазнктъ за дълго врвме.

Що се отнася за оригиналностьта на идеитъ въ
тоя трудъ, то тя е скщо такъва, каквато е и онази,
съ която всЪки умъ, що “размишлява, излага по редъ
и изразява всички истини, които съставятъ достояние

1З* “
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на цЪлия свЪтъ. Господствуващата идея на книгата е
една стъ ония, които, не ще съмнЪние, оставаше като
привилегия на извЪстни отдЪлни мислители, ала се
пакъ никога не е напущала, навврно, човЪчеството
още отъ самото начало на цивилизацията. Като гово-
римъ само за послЪднитъ поколЪния, тя ясно се съ-
държа въ ония велики идеи относително възпита-
нието и образованието, които се разпространявахж въ
Европа, благодарение на трудоветъ и гения на Пес-
талоци. Абсолутната защита на тази идея отъ Вилхелма
Хумболдта е споменжта въ това съчинение; но отъ
тука не слйдва, че той бЪШе единъ-едничъкъ въ това
отношение. Въ пр0дължение на първата половина на
Х1Х.-ия вЪкъ теорията на индивидуализма и правата
на нравствената личность за независимото й развитие
бевше доведена до крайность отъ една цЪла школа нЪм-

. ски писатели. Съчиненията на Гете, най-знаменитиятъ
измежду нЪмскитъ поети, макаръ и да не принадлежи
той нито къмъ едната, нито къмъ другата школа, се
отличаватъ въ всичкитв възгледи върху нравствения
и практическияживотъ съ най-широко исканье на права
за всЪки човЪкъ, за да може послЪдниятъ свободно и
самостойно да се развива. Въ Англия, още прЪДи да
бжде написана книгата ((За, Свободата», теорията на
индивидуализма енергично се защищаваше въ горещи
и краснорЪчиви изрази, които по нЪкога напомнювахж
Фихте, Уйляма Макаля, въ цЪлъ редъ съчинения, отъ
които най-обмисленото бЪШе (( Основитй на, Индивидуа-
лизмсъ». ИзвЪстниятъ американецъ Уаренъ уреди
цЪла система дружества възъ основа на ((госп0дство-
то на индивидуализма»; мнозина се присъединиха.къмъ
него и дЪйствително турихж начало на-учреждаваньето
на една селска община (незнаьж дали сжществува тя
сега), която, макаръ и да има нЪкаква повърхностна
прилика съ извЪстнитв социалистически проекти, е
диаметрално противоположна на тЪхъ по принципъ,
тъй като тамъ не признаватъ на обществото никаква
власть върху индивидуума, съ изключение на еднак-
вото право и ранното развитие на всичкитъ. Тъй като
книгата, която носЪше моето име, не претендираше да
прЪдставя своитъ доктрини за оригинални, и тъй като
нейната цЪль не бЪШе исторИческото описание, то един-
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ствениятъ авторъ, който поддържаше тия теории прЪди
мене, бЪШе Хумболдтъ, отъ съчинението на когото азъ
заекъ епиграфа „къмъ своя трудъ. ОсвЪнъ това, азъ
взехъ отъ послйздователитъ на Уарена тЪхния изразъ
((господството на индивидуума». Едва ли е потръбно
да се отбЪлЪжи тука, че сиществуватъ много разлики
въ подробноститъ между моето излаганье на теорията
на свобОДата и излаганията на поменатитъ по-горъ
автори.

Политическитв обстоятелстваме подбудихв ватръ
въ нЪколко врвме да довърши. и издамъ малката ста-
тия подъ заглавието кМисли за парламентската ре-
форма», едната часть отъ която бЪХъ успълъ да напиша
още нЪколко юдини прЪди това и то по случай на
единъ биль за реформата, който, обаче, нЪма успЪхъ.
По това врЪме жена ми одобряваше и прЪглеждаше тая
часть. Главнитъ черти на това съчинение се състоехк
въ туй, че отричахъ тайното гласоп0даванье и правЪкъ
въззвание въ полза на правата на малцинството. Ала
при всичко туй, въ това врЪме ние не отивахме по-ната-
тъкъ отъ събирателното глаСуванье, което бъше прЪд-
ложено отъ Харта Маршала. Когато довършвахъ това
съчинение и го. приготвяхъ за печатанье, поради прв-
пирнитъ по новодъ на биля за реформата, който бЪШе
внесенъ отъ министерството на лорда Дерби и Дизрае-
ли въ 1859. година, азъ прибавихъ тамъ трети пунктъ,
съ който искахъ да се даватъ по нъколко избирателни
гласове на едно и е,кщо лице на основание не на не-
говата собственость, ана прЪвъзходството на негово-
то възнитание. Тази мврка, споредъ моя възгледъ, ми
се струваше за едно срЪдство, за да се удовлетвори
несъмнЪното право на всЪки мкжь или на всЪка жена
да има гласъ въ управлението на общественитъ ра-
боти, които близко се отнасятъ до твхъ, като се дава
справедливо прЪдпочитанье на убЪжденията, които са.
основани на много по-дълбоки знания. Ала при всичко
туй, тая идея азъ никога не бЪХъ обскждалъ съ своя-
та съвЪтница, на непогрЪшимиявъзгледъ на която бихъ
могълъ всЪкога да разсчитвамъ, и азъ не знаехъ, какъ
се отнасяше тя къмъ моето мнЪние за този прЪдметъ.
До колкото можахъ да забЪлЪжа, този планъ не въз-
буди въ никого съчувствие. Всичкитъ, които искатъ
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да има извЪстно неравенство въ избирателното гласу-ванье, старавктъ се да го възстановьктъ въ полза на
собственостьта, а не въ полза на ума и знанието. Ако
моятъ планъ прЪодолЪе нЪкога онова могжщо чувство,
което е насочено противъ него, то това ще стане само
слвдъ като се въведе систематическото народно обра-
зование, благодарение на което различнитъ степени
на знанието, което е полезно за усвояваньето на по-
литическитъ права, ще бжджтъ старателно опрЪдЪлени
и установени отъ закона. Безъ това моятъ планъ, пов-
тарямъ, всЪкога ще се подфърля на силни нападки, а
може-би, и на нападки основателни; а пъкъ щомъ сж-
ществува такъво условие, той може да бжде игно-
риранъ. -

Наскоро подиръ издаваньето на ((Мисжътв за
парламентската, реформа», азъ се запознахъ съ уди-
вителната система на личното прЪдставителетво отъ
Хера, която токо-що бЪШе напечатана тогава за първъ
пжть въ първоначалната си Форма. Азъ съгледахъ въ
тая велика практическа, а заедно съ това и филосОФ-
ска, идея най-голЪмото усъвършенствуванье, до което
би могла да бжде доведена системата на прЪдстави-
телното управление, усъвършенствуванье, което понай-
успйзшенъ начинъ унищожава твърдъ голЪмия недоста-
тъкъ на прЪдставителнатасистема, който нагледъ бЪШе
присжщъ на нея; азъ искамъ да кажа. за онова заблужде-
ние, дЪто придаватъ на численото мнозинство всичката
сила, вмЪсто да му присвонктъ само такъва сила, която
е пропорционална на неговото число; това даваше въз-
можность на най-силната партия да въ-зпрЪпятствува
на слабата да изказва своитъ мнЪния въ народното
събрание, съ изключение само на ония случаи, които мо-
гжтъ да се првдставвктъ благодарениена случайното не-
равенство въ разподЪлбата на мнЪнията въ различнитъ
окржзи. Тогава мислтВхж, че срЪщу това грамадно зло
биха; могли да се противопоставнктъ само нЪкои не-
съвършени палиативни срвдства. Системата на Хера
прЪдлага една радикална мврка. Това ново откритие
въ политиката (тъй като планътъ на Хера дЪйстВи-
телно прЪдставя едно откритие) възбуди въ „мене, и
както вЪрвамъ въ всичкитъ мислещи хора, които прие-
хж тази теория, нови надежди и по-голЪмо уповаванье

,
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на бжднината на човъшкото общество, тъй като той
освобождава онази Форма на политическитъ учрежде-
ния, къмъ която, очевидно е, съ ненадвивана сила се
стреми цивилизованиятъ свЪтъ, отъ главния недоста-
тъкъ, който парализира неговата полезна дЪйность.
Малцинството, до дйто то остава малцинство, не се
смЪта, и не тръба да се смЪта ни най-малко въ срав-
нение съ мнозинството; ала ако се допусне тоя редъ,
който позволява на всЪка група избиратели, които до-
стигатъ извЪстно число, да изпраща въ законодател-
ното събрание прЪдставитель на своя личенъ изборъ,
то малцинството нЪма да бкде потъпкано. Независи-
митъ убЪждения ще намЪрнктъ за себе си досткпъ въ
народнитъ събрания и ще се излагатъ тамъ, нЪщо,
което е често пгкти невъзможно при сегашнитъ форми
на демокрацията. Законолателното събрание вмЪсто да
се отличава съ отсжтствие на оригинални личности и
да се съставя единствено само отъ еднитъ нрЪдстави-
тели на голЪмитъ политически и религиозни партии,
ще съдържа въ себе си по-голЪмо количество отъ най-
оригиналнитъ и най-бЪлЪжититъ умове на страната,
които ще бндатъ изпратени тамъ безъ да се гледа на
коя партия принадлежктъ тЪхнитъ избиратели, които
са оцЪнили тЪхнитъ индивидуални достойнства. Азъ

”разбирамъ, че ония хора, които са изобщо развити,
но не са обърнали върху плана на Хера достатъчно
внимание, ще го отфърльктъ, поради извънредната
сложность на неговия механизъмъ. Но всЪки, който не
чувствува този недостатъкъ, за унищожаваньето на
който бЪШе прЪдназначенъ “пЛана на Хера, който ще
го отфърли, като нЪкаква теоретическа тънкость или
залъгалка, които немогктъ да иматъ сериозни послтг
дици и не заслужватъ вниманието на практическитъ
хора, всЪки такъвъ човЪкъ, казвамъ, може да баде съ
увЪреность признатъ за неспособенъ държавенъ двецъ,
който не съотвЪтствувана политиката на бъдещето.
РазумЪва се, че при това тръба да се изключктъ ми-
нистритъ или ония, които се стремьнтъ да получктъ
тая длъжность, тъй като въ дЪйствителность ние на-
викнахме да гледаме, че министритъ храньктъ абсо-

лутна враЖДа къмъ реформата до този день, когато и
съвйстьта и интереситъ ще ги принудьктъ да я взе-
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мжтъ ПОДЪ своето покровителство, като мЪрка отъ об-
ществена полза и съ успЪхъ ще я приложжтъ.

Ако бЪХъ се запозналъ съ системата на Хера,
прЪди да напечатамъ моето съчинение за парламент-
ската реформа, щтзхъ да помЪстьк и единъ отчетъ за
нея. Понеже нЪмахъ възможность да направьк това,
при всичко туй, написахъ по този ПОВОДЪ една ста-
тия въ ((ГтазеИз Мариета» (която е прЪпечатана въ
моитъ ((Разсжждения»), ала прибавихъ къмъ нея и раз-
бора на двъ съчинения по тоя въпросъ; едно отъ тЪхъ
бЪШе брошурата на едноврЪМешния ми приятель Джо-
на Остена, който прЪзъ послйзднитъ години отъ живо-
та си станж противникъ на всвка нова парламентска
реформа; другото съчинение бЪШе написано талант-
ливо и силно, макаръ отчасти и погрЪшно, отъ мис-
тера Лоримера.

Въ течението на сжщата ГОДина, прЪзъ лЪтото,
азъ изпълнихъ задължението, що лежеше върху мене,
да спомогнж съ една статия въ Единбургския Прог-
ледз, за да се запознае обществото съ основателния
трудъ на М. Бена за човЪшкия умъ; това съчинение
токо-що бвше се довършило съ излизаньето на свЪтъ
на втория му томъ. Сжщо тогава напечатахъ сборника
на моитъ второстепенни статии, които съставиха. пър-
витъ два тома отъ моитъ ((Разсжждения и ИзслЪдва-
ния». Този сборникъ бтвше съставенъ още, когато бЪШе
жива жена ми, но ние бЪХме само захванжли да редак-
тираме книгата за печатъ заедно съ нея. По-късно,
когато вече селишихъ отъ ржководещия свЪтилникъ
на нейната критика., азъ се отчаяхъ да вървът. по-на-
татъкъ и дадохъ да прЪпечатьнтъ тия статии въ пър-
воначалния имъ видъ, като изпущахъ само ония мЪс-
та, които най-много не бЪХж съгласни съ новитъ ми
възгледи. Моитв литературни занятия прЪзъ тази го-
дина се завършихж съ очерка, който помЪстихъ въ
((ГтазеИз Мауазте» (той е прЪпечатанъ въ третия томъ
на моитв ((Изслтщвания и РазсжждеНИЯ») подъ загла-
вието ((НЪКолко думи за ненамЪсваньето». Азъ бЪХъ
подбуденъ да напиша тази статия отъ желанието да
защитьъ Англия отъ обвиненията, на което тя обикно-
вено се подфърляше на континента. Всички я уко-
рявахж, че тя въ вънкащната си политика се ржко-
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води само отъ егоистически подбуждаяия. Азъ искахъ
да разясньк на англичанитъ причинитъ, които послу-
жихж за првдлогъ на това обвинение, да посоча. на
онзи не съвсЪмъ възвишенъ начинъ на дЪйствие, отъ
който се ржководЪхж нейнитв държавни дЪйци въ вън-
кашната политика, като имаха-г. прЪдъ очи само англий-
скитв интереси, като, напримЪръ, лордъ Палмерстонъ,
който въ е,кщото това врЪме се противЪше за проко-
паваньето на Суезския каналъ. Азъ се заловикъ за
тоя случай да изкажа-к отдавна още изработенитъ отъ
мене идеи, отъ които еднитъ бЪХъ придобилъ отъ прак-
тическото знание, а другитв - отъ международнитв
въпроси, които занимавахж тогава Европа. ТЪзи идеи
се основавахж на истинскитъ принципи на междуна-
роцяата нравственость и измЪненията, които се при-
насяхж отъ разницата въ вртзмето и обстоятелствата.
За тоя прЪдметъ трактувакъ до извЪстнастепень още
въ очерка, който бвхъ написалъ въ защита на врв-
менното правителство отъ 1848. година противъ на-
падкитъ на лорда Брума и другитв; този очеркъ по-
мвстихъ отначало въ Вестминстерския: Прзглвдз, а
сега е првпечатанъ въ моитъ ((ИЗСЛЪДВЗНИЯ».

Азъ посветихъ, понъ азъ така мислтжъ, остатъка
отъ днитъ си на единъ литературенъ трудъ, ако може
да се употръби тази дума за онЪзи занятия, които по-
стоянно имаха. за главна пвль политиката., и не само
теоретическата, но и практическата. Наистина, азъ
прЪкарвахъ по-голЪмата часть отъ годината на доста
голЪмо разстояние отъ главния политически центъръ
на отечеството ми, за което прЪди всичко и най-много
отъ всичко работЪхъ. Но въ нашитъ дни леснотията
на съобщенията не само унищожаваше всичкитъ не-
сгоди, които произтичахв за политическия писатель по-
ради отдалеченостьта му отъ театра, на който се ра-
зиграватъ държавнитъ работи, но тя ги обръща-дори
и въ прЪдимства. Той получва безъ закъсняванье и
правилно вЪстницитъ и периодическитъ издания и има
възможность да слЪди даже най-послЪдяитъ полити-
чески събития, чрвзъ това той” си усвоява по-прави-
ленъ възгледъ върху положението и развитието на об-
щественото Мнтшие, отколкото при личното стълкно-
вение съ хората. Нашитъ отношения сж по-вече или



202 Джонъ Стюартъ Миль. 
по-малко ограничени само съ извЪстни класове и групи,
чрЪзъ които ние придобиваме мнЪнията и азъ отъ
опитъ знанк, че хората, които посвещаватъ врЪмето
си на поглъщащитъ изисквания на така нареченото.
общество и които нЪматъ свободно врЪме да полдър-
жатъ широки отношения съ органитъ на обществено-
то мнЪние, оставатъ въ много по-голЪмо невЪдЪпье от-
носително общото положение, както на обществения
духъ, така и на образованатаи дЪйната му часть, от-
колкото онзи човЪкъ, който живЪе усамотено и чете
тамъ ввстницитъ. Не ще съмнЪние, че Има нЪкои не-
сгоди, ако остава човЪкъ съвсЪмъ дълго врЪме далече
отъ отечеството си, и ако не опрЪснява отъ врЪме на
врЪме своитъ впечатлЪния съ оная свЪтлина, въ коя-
то се явяватъ хората и събитията за онЪзи, които се
намиратъ заедно съ тЪхъ, но изводътъ, който е съ-
ставенъ чрЪзъ размишление далече, и който не е сму-
щаванъ Тотъ неравностьта на перспективата, е най-
основателниятъ даже и отъ гледна точка на практика-
та. Като минавахъ по редъ отъ едното положение къмъ
другото, азъ се ползувахъ отъ прЪдимстватаи на ед-
ното, и на другото. Вдъхновителката на моитъ най-
добри идеи не бЪШе вече съ мене, но азъ не Ман и
самичъкъ; тя ми остави своята дъщеря, моята заваре-ница*)....................
способноститъ на която, като се развиваща и заяквахж
постоянно, бвхгк посветени да прЪслЪдватъ сякщитъ
тиявъзвишеницЪли. . . . . . . . . . . . . .

РазумЪва се, нвмаше човЪкъ но-щастливъ отъ мене,
който слйздъ като пртВтърпъ такъва тежка и голЪма
загуба да улучи щастливото жребье въ жизнената ло-
тария . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Всйзки, който сега или отпослъ ще си помислюва за
мене или за моитв трудове, не тръба да забравя, че
тъ не са произведения на единъ умъ или на една съ-вЪсть,анатри.................

. о . о . . 0 9 . о . о . о . . . . о 0 0 0 О . 
*) Точкитв означаватъ пропуснатитв цвета. въ оригинала.

Х
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Моята работа отъ 1860. до 1861. година се състоеше
главно въ двъ съчинения, отъ които само едното се
прЪдназначаваше, за да бжде незабавно издадено, а
то бЪше ((Бйлвжки за, првдстсьвителното управление»,
пълно и свързано излаганье на моитъ мисли за най-
добрата Форма на демократическата конституция. На
редъ съ общата теория на управлението азъ развивахъ
зрЪло обмисленитъ Идеи относително главнитъ въпро-
си, които са възбудени въ наше врЪме въ сферата на
чисто органическитъ учреждения и по-прЪди повди-
гахъ нЪкои други въпроси, порастващитъ потръби на
които привличатъ вниманието на практическитъ дън-
ци. Главния измежду тия въпроси е разликата между
двЪтъ Функции на законодателната система: съставя-
ньето на законитъ,- за което многобройното народно
събрание е положително неспособно,- за инициатива-
та при издаваньето на законитъ, което съставя него-
во прЪко задължение и неможе да бжде то удовлетво-
рително изпълнено отъ никоя друга власть. Отъ това
произтича необХОДимостьта да бъде учредена една
особена законодателна комисия, въ качество на постоя-

, ненъ елементъ на свободната конституция, отъ нЪкол-
цина политически дЪйци, които непрЪмЪнно тръба да
притежаватъ висше образование, та върху тЪхъ да се
възложи изпълнението на задавката за съставяньето
на закона, слЪдъ като парламентътъ рЪши, че зако-
нътъ “тръба да бжде издаденъ; парламентътъ запазва
за себе си властьта да го приеме или отфърли, кога-
то бжде той съставенъ, но не може да го измйзни ина-
че, освЪнъ като прйздлага нЪкои поправки, които из-
ново тръба да прЪпраща на разглежданье въ комисия-
та. Въпросътъ, който повдигнжхъ, относително най-
важната отъ общественитв функции, законодателната,
прЪдставя особенъ видъ на великата проблема на съ-
врЪменната политическа организация, която бЪШе раз-
гледана въ цЪлия и обемъ и за първъ пжть отъ Бен-
тама, макаръ и, споредъ моето мнЪние, той не всЪкога
удовлетворително да я разрЪшаваше, като съединява-
Ше пълния контролъ на народа върху общественитъ
работи съ най-съвършената организация на властьта.

Другото съчинение, което написахъ прЪзъ тая
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епоха, биде напечатано нЪколко години по-късно (въ
1869. година) подъ заглавието ((Подчиненивто на же-
ната». Азъ го написахъ . . . . . . . . . .

за да запазва за встъки случай писменото излаганье
на моитъ мнвния по тозиваженъ въпросъ, до толко-
ва всестранно и доказателно, както можехъ само" азъ
да направнк. Азъ имакъ намЪрение да запазьк тоя
трудъ въ числото на неиздаденитъ ми други съчине-
ния, за да могж до правна въ него отъ врЪме на врЪме
нйзкои измЪнения, за които бЪХъ способенъ, и най-сетнъ
да го издамъ, когато забЪлЪжж, че това е по-сг0дно.
Въ тоя видъ въ какъвто е тя напечатана . . .

въ онази нейна часть, която е съставена отъ мене,
всичко оНова, което е най-изумително и дълбоко, при-
надлежи на жена ми, и азъ вмЪстикъ тамъ само ония
Идеи, които бвхме изработили ние заедно въ врЪме
на нашитъ разговори ибезбройниразсаждения по въп-
роса, който завзимаше толкова важно мвсто въ на-
шитв мисли.

Слвдъ нвколко врЪме азъ извлЪкохъ отъ моитв
книгохранителници още нЪкои неиздадени литератур-
ни трудове, които бвхъ написалъ въ пр0дължение на
послЪднитъ ГОДИНИ отъ ствмейния ми животъ, една
часть ржкописи и направихъ отъ тЪхъ, подиръ нЪкои
поправки, едно малко съчинение, което биде помЪстено
първия пжть въ ((Виж/з Мощите», а по-послЪ” прв-
печатано въ ощвлна книжка подъ названието ((Ути-
литаризмзтз» .

Между това положението на политическитъ ра-
боти станж крайно критическо поради възникваньето
на междуособнатавойна въ Америка. Цвлата ми душа
бЪШе обхваната отъ тази борба, на която, азъ чув-
ствувахъ това още отъ самото начало, бЪШе сждено
да отвори нова ера за доброто и злото въ вървежа
на човЪшкитъ работи. Азъ още отдавна слЪдвкъ съ

голЪмъ интересъ пламнжлата борба по въпроса за
робството въ Америка. Азъ знаехъ, че тая борба по
сжщность си бЪШе въ всичкитв периоди: единъ настжп-
вателенъ стремежъ на робовладЪлцитъ да уголвмьктъ
територията На робството подъ съвмЪстното влияние
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на материалнитв интереси, страстьта къмъ господство-
то и Фантастическата првданость къмъ привилегиитъ
на своята каста, влияние, което моятъ приятель про-
фесоръ Кернсъ така всестранно и убЪдително описа
въ своето великолтшно произведение “Силата на, 2905.ството». УсптЪхътъ на робовладЪлцитъ, ако тъ биха
възтържествували, би билъ побЪда на могвщото зло,
което би насърдчило враговетъ на прогреса и би охла-
дило ревностьта на неговитъ приятели въ цЪлия ци-
вилизованъ свЪтъ; при това още, този успЪхъ би съз-
далъ страшна военна сила, основана на най-лошата
антисоциална Форма на тиранията отъ страна на човЪка
върху човЪка, той би унищожилъ за дълго врЪме прес-
тижа на великата демократическарепублика и би далъ
на всичкитъ привилегировани класове въ Европа една
лъжовна увЪреность, която би могла да бъде съборена
само съ сила.

Отъ друга страна, ако духътъ на СЪвера би билъ
достатъчно възбуденъ, за да поддържа войната до мо-
мента на тържеството и ако тази побЪда не бЪШе се
постигнала съвсСБмъ рано и съвсЪмъ евтино, азъ прЪд-
виждахъ, съгласно основнитъ закони на човЪшката
прир0да и споредъ примЪритъ отъ прЪдишнитъ рево-
луции, чеотова тържество ще бъде пълно и рЪшително,
че масата отъ народонаселението на Отзвера, която до
сега възставаше само противъ по-нататъшното раз-
пространяванье на робството, по която отъ привърза-
ность къмъ конституцията на Съединенитъ Държави
осжждаше всЪко намЪсванье на Федералното правител-
ство относително робството въ работитъ на държа-
витъ, дЪто то вече сжществуваше, ще рЪши сега, ко-
гато едназкъ конституцията баде поразклатена отъ
военното възстание, да свърши за всЪкога съ про-
клетото учреждение, да се съедини заедно съ аболи-
циониститв, на които мжжественияи искрения апостолъ
бСВше Харисонъ, красноръчивиятъ ораторъ Вендель Фи-
липсъ, а доброволенъ м.нченикъ Джонъ Браунъ*). 

*) Браунъ, тоя истински герой, когато билъ хвандтъ, ка-
залъ, че той по-вече отъ всЪки другъ заслужва да бъде обЪсенъ ;.
тони изразъ напомнюва по разума, мндростьта и самопожертву-
ваньето “думитв на Томаса Мура.
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Тогава, най-сетнъ, общиятъ духъ на Съединени-

„ тъ Държави би билъ освобОДенъ отъ своитъ връзки и
би се изплъзнжлъ отъ развращаващето влияние на по-
стоянната необходимость да оправдаватъ прЪдъ чуж-
денцитв най-рЪзкото нарушаванье свободнитв прин-
ципи на тЪкната конституция; освЪнъ това, стреме-
жътъ на затвореното дружество къмъ неподвижность
на нар0днитв мнЪния, макаръ и за малко врвме, щвше
да бъде задържанъ и щвше да достави на страната
пълна свобода да разглежда всичко онова, което е
лошо въ учреЖДенията и обичаитв на народа. Тия
надежди, до колкото се отнасяли по въпроса за роб-
ството, съвършено се осжществихж; относително дру-
гитв пунктове тв сж още на платя къмъ осжществя-
ваньето си. “

Като прЪдвиждахъ отъ самото начало тия послЪ-
дици отъ успЪха или неуспвха на възстанието, може
да си првдстави човЪкъ, съ какво чувство азъ гле-
дахъ на съчувствието къмъ Югъ, което се изказваше
почти отъ всичкитв висши и срвдни класове на Ан-
глия, даже и отъ ония, които се прЪдставяхж за ли-
берали. Работническитв класове и нЪколцина писате-
ли или учени съставяхж единственото изключение отъ
това общо безумие. Азъ никога не бвхъ почувству-
валъ толкова живо, до колко е слабо умственото раз-
витие на нашитъ влиятелни класове и до колко са ма-
ловажни ония либерални мнЪния, които тв обикновено
изказвахж. Никой измежду либералитъ на континента

“ не бвше паднжлъ въ подобно чудовищно заблуждение.
Но онова поколЪние, което принуди плантаторитв на
Вестъ-Индия да освободьктъ негритъ, се изроди; слЪдъ
него се появи друго, което не бвше се научило въ про-
дължение на толкова дълги години да съзнава ясно
всичкия ужасъ на робството. Както и да е, ала обик-
новеното невнимание на англичанитв къмъ всичко,
което става въ свЪта, безъ да взима участие .твхния
островъ, докара ги до тамъ, че напълно и нищо да
не знавктъ за всичкитъ събития, които прЪдхождахж
войната, тъй че една или двв г0дини подиръ започва-
ньето на войната изобщо не мислвхж, че това враж-
дуванье имаше за поводъ именно робството. Имаше
даже хора съ възвишени принципи и неоспоримо при-
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надлежещи къмъ истинскитъ либерали, които я смЪ-
така за единъ споръ по тарИФата или за примЪръ на
една отъ онЪзи войни, които се възбуждатъ всЪкога
отъ симпатия, войнитъ на народа за своята незави-
симость.

Моятъ дългъ ми диктуваше да се притекат. къмъ
слабото малцинство, което протестираше противъ това
заблуждение. Азъ не бЪХъ ни най-малко първиятъ, който
се обявихъ противъ него. Не тръба да се забравя, за
честьта на Югза и Лудло, че те бЪХж първитъ още
отъ самото начало на войната, които спомогнахяк съ
своитъ статии за основанието на протеста. Брайтъ
послЪдва тЪхния примЪръ въ една отъ най-увлЪкател-
нитъ си рЪчи. Азъ токо-що бЪХъ присъединилъ гласа
си къмъ ония, които изказвахж своитъ мнЪния въ защи-
та на СЪвера, когато въ края на 1861. юдина агентътъ
на Съединенитъ Държави улови английския корабъ съ
посланницитъ на Юга. Англичанитъ сж наклонни да
забравьктъ, но и тъ не можаха-к съвършено да игно-
риратъ избухваньето на гнЪВа, който повдигна. Англия.
Въ продължение на нЪколко недЪли изобщо се очак-
ваше война съ Съединенитъ Държави, и отъ нашата
страна се започнаха военнитъ приготовления. До дЪто
работитъ се намЪрвахж въ това положение, не бЪШс
се чулъ нито единъ гласъ въ защита на американци-
тъ. Азъ се съгласявахъ съ онЪзи, които смЪтахж тая
постжпка за незаконна и допущахж, че Англия е длъжна
да поиска да бъде тая постжпка осждена отъ страна
на Съединенитъ Държави. Когато осжжданьето послЪд-
на и безпокойството се разпръсна, азъ напечатахъ въ
януари 1862. ГОДина една статия подъ заглавие ((Бар-
балпсьвзАмерика>>. . .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . Понеже бЪШе написана и напечатана
по това врЪме тя спомогна-г. за насърдчаваньето на ли-
бералитъ, които чувствуваш себе си задушени отъ
потока на антилибералнитъ мнЪния, и за образуванье-
то на единъ новъ центъръ на общественото мнЪние,
който отначало растЪше малко по малко, но отпослъ
по-бърже, когато тържеството на СЪвера почваше да
става" нагледъ твърдъ вЪроятно. СлЪдъ като се вър-
нашъ отъ п.ктуваньето си азъ написахъ втора статия,
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„въ която разглеждакъ книгата на Кернса, и я напе-
чатахъ въ Вестшнстерстш Прйгледз. ОТЪ тогава Ан-
глия изплати въ много отношения онова дълбоко не-
годуванье, което бтвше възбудено въ Съединенитъ Дър-
жави отъ пустохвалството на нашитъ управителни
класове, съ което тъ даваха. мнЪнията си за унищо-
жението на американската националность; тия класове
тръбаше твърдъ много да благодарьктъ за това, че
едно малко количество англичани, азъ искамъ да кажгк,
едно малко число писатели и оратори твърдо стоехк
на страната на американцитъ въ врЪме на наймкчни-
тъ за. тЪхъ обстоятелства и често пати надтсжнявахяк
противъ тия чувства на негодуванье и попрЪчикк на
Англия да стане съвършено ненавистна въ очитъ на
американцитъ.

ОлЪдъ като изпълнихъ този дългъ, въ пр0дълже-
ние на двЪтъ послЪдни години се занимавахъ съ та-
кива трудове, които съвършено не се докосвахя. до по-
литическитъ въпроси. Издаваньето на ((Лекцшьтв по
юриструденцията» отъ мистера Остена подиръ него-
вата смърть ми прЪдстави случай да отдамъ потрЪб-
ния данъкъ отъ почетъ къмъ неговата паметь и заедно
съ това да изкажа нЪколко мисли по този прЪдметъ,
къмъ който азъ сериозно се отнасякъ още въ прЪдиш-
ната епоха на моето увлЪчение отъ бентамизма. Но
главниятъ ми трудъ въ течение на тия години бвше
(Критиката върху философията на едра. Ййляма
Хамилтона». Неговитъ лекции бидохк издадени въ
1860. и 1861. ГОДИНИ. Азъ ги прочетохъ въ края на
прЪдидещата юдина и вече бЪХъ почти съставилъ
планътъ на отчета за тЪхъ въ журнала; но наскоро
се убЪдикъ, че този трудъ нЪма да послужи за нищо
и за една основателна критика по тоя прЪдметъ би
трЪбало да напишл. най-малко понв една цвла книга.
Полиръ това дойде ми на умъ да разрЪшк въпроса,
дали би тръбало самичъкъ да се заловьк за изпълне-
нието на тая задавка. Слвдъ като размислихъ зрвло,
дойдохъ до заключението, че имаше силни причини да
започняк тази работа. Азъ бЪхъ твърдъ много разоча-
рованъ отъ тия лекции, макаръ и да бвхъ ги прочелъ
безъ всвкакво првдубЪясдение противъ акра Уйляма
Хамилтона. До тогава азъ се отлагахъ да изучн. него-
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витъ ((Бйлйжки за, Рада,», но прочетохъ неговитъ
((Философски разсжждвния» и ако и да знаехъ, че Фи-
лосОФската система на Хамилтона се отличаваше отъ
онази, която азъ признавахъ, ала при всичко туй,
чувствувахъ симпатия къмъ нЪкои негови идеи, бла-
годарение на неговата пламенна полемика съ транс-
ценденталиститъ и на онази твърдость, съ която той
поддържаше принципа на условностьта на човЪшкото
знание. Азъ допущахъ, че здравата. психология по-
скоро спечелваше, отколкото губЪше, като се туряше
подъ закрилата на неговия авторитетъ и репутация.
Неговитъ ((Лек-ции,» и ((Бзлзжки за Рада» разсЪяхж
тази илузия. Неговитъ ((Рсьзсжждения», оставени така,
както се освЪщавахж отъ ((Летшит*8» му, изгубиха;
много отъ цйзната си прЪдъ моитъ очи. Азъ намЪрихъ,
че приликата, която ми се струваше, че сжществува
между неговитъ и моитъ мнЪния,. се докосваше по-
вече до думитъ, отколкото до работитъ. Великитъ
ФилосОФски принципи, които мислЪхъ, че се призна-
вахж отъ него, въ съчиненията му губЪхж всичкото
си значение или пъкъ не привождахж до никакъвъ
резултатъ; той постоянно ги изпущаше отъ прЪдъ очи
и въ сжщото това врЪме на всЪкждъ въ своитъ Фило-
сОФски съчинения проповЪдваше такива доктрини,
които радикално не съотвЪтствувахж на тия принци-
пи. Моята оцЪнка се измЪни за това, защото вмЪсто
да го смЪтамъ за такъвъ мислитель, който стои на
равно разстояние помежду двЪтъ враждуващи ФИЛО-
сОФски направления, който признава нЪкои принципи
и на двЪтъ и приписва на едната или другата могж-
ща сила, както отбранителна, така и настжпателна,
азъ захванжхъ да гледамъ на него, благодарение на
грамадното ФилосОФско значение, съ което той се пол-
зуваше въ Англия, като на главна подпорка на онази
ФилосОФска школа, която смЪтахъ за лъжлива.

ОсвЪнъ това, разликата между двЪтъ ФилосОФски
школи, а именно между съзърцателната и опитната
школа, не съставя вече въпросъ на отвлйзченото наблю-
дение; тая разлика е пълна съ практически послЪдици
и лежи въ основата на всичкитъ противоположни мит,-

ния за практическитъ въпроси, съ които се отличава
нашиятъ прогресивенъ вЪкъ. Практическиятъ рефор-
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маторъ е длъженъ постоянно да иска измЪнения въ
тия работи, които се поддържатъ отъ могжщитъ и
твърдъ разпространенитъ чувства, или пъкъ да отри-
ча привидната необходимость и несъмнЪность" на сж-
Ществуващитъ факти. Поради това, той често пжти е
принуденъ въ своята аргументация да посочва, по кой
начинъ могжтъ да се възраждатъ тия силни чувства
и по кой начинъ могжтъ да се смЪтатъ тия появи за
необходими и несъмнЪни. СлЪдователно, царува есте-
ствена вражда между реформатора и филос0фията,
която не желае да обясни чувствата и нравственитъ
появи съ обстоятелствата и асоциацията и която прЪд-
почита да ги смЪта за първични елементи на човЪш-
ката природа.

Що се отнася за мене, азъ много отдавна чув-
ствувахъ, че госп0дствуващиятъ стремежъ, по силата
на който ние смЪтаме отличителнитъ черти на човЪШ-
кия характеръ за вродени и изобщо неизгладими и
който ни принуждава да не признаваме неоспоримитъ
доказателства, които посочватъ, че грамадното мно-
зинство отъ тия отличия, въ индивидуумитъ, плсБме-
ната и половетъ не само биха. могли естествено да
произтичатъ отъ обстоятелствата, но и произтичатъ
отъ тЪхъ, - азъ чувствувахъ, повтарямъ, че този стре-
межъ се явява като едно отъ главнитъ прЪпятствия
за рационалното разрЪшаванье на великитв социални
въпроси и най-голЪмия ((камъкъ за прЪпъванье» на
пжтя на човЪшкия прогресъ. Това направление полу-
чава началото си отъ интуитивната метафизика, която
характеризира реакцията на Х1Х. вЪкъ противъ ХУШ.,
и то до толкова съотвЪтствува на човЪшката безгриж-
ность и на консервативнитъ интереси изобщо, че ако
не се нападахж неговитъ основи, то може да отиде
много по-нататъкъ, отколкото това допущатъ въ сжщ-
ность най-умЪренитЪ системи на тази фил000фия. Ос-
вЪнъ това, тази филос0фия, па и не всЪкога въ умЪ-
ренитъ и форми, господствува въ нашия вЪкъ върху
европейската мисъль. ((Анализзтз на ума» отъ баща
ми, моята ((Логика» и великиятъ трудъ иа пр0фесора
Бена се явяватъ като опитвания (по-щастливи, откол-
кото би могло да се очаква) за въвожданьето на най-
добрата филос0фска система. Но азъ прЪди идвколко
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врвме разбрахъ, че не бЪше достатъчно да се огра-
ничаваме само съ контраста между дввтв ФилосОФии,
а би тръбало да ги поставимъ една срвщу друга, че
наредъ съ научнитъ излагания на доктринитъ е не-
обХодима полемиката, и че, най-на края, благоприят-
ното врЪме за подобната борба настани. Азъ бвхъ
убЪденъ, че съчиненията и репутацията на е,кръ Уй-
лямъ Хамилтонъ бвхж главната подпорна на интуитив-
ната ФилосОФия въ Англия и при туй ПОДпорка още по-
страшна, благодарение на неговия възвишенъ харак-
теръ и въ много отношения благодарение на грамадни-
тв негови лични достойнства и таланти. Азъ вЪрвахъ,
че бихъ принесълъ истинска услуга за филососьията,
ако бихъ се опиталъ да направа-к една основателна
критика на неговитъ основни теории и да разгледамъ
неговитъ притезания за званието му на първостепе-
ненъ Филос0фъ. Въ това рЪшение ме подкрЪпи това
обстоятелство, че видЪхъ еднажъ, какъ единъ отъ най-
способнитв ученици на евра Уйляма Хамилтона упо-
трвбяше въ своитв статии доктринитъ на своя учи-
тель, за да оправдае такива мисли за религията, които
азъ смЪтамъ за дълбоко безнравствени.

Споредъ степеньта на напрЪдваньето на моя
трудъ, ущърбътъ, който нанасяхъ на репутацията на
скара Уйляма Хамилтона, ставаше се по-голвмъ и по-
голвмъ, нвщо, което отначало ни най-малко не очак-
вахъ, и което ставаше само благодарение на безброй-
нитсв противорвчия, които ми попаднаха. првдъ очитъ,
когато захванжхъ да сравнявамъ различнитъ мЪста на
съчиненията му помежду имъ. Ала при всичко туй,
азъ бвхъ длъженъ да изложа всичкитв првдмети така,
както бвхж. въ двйствителность, и не се отказахъ отъ
тази своя длъжность. Азъ употрвбихъ всичкитв си
старания, за да съставьк критическия прЪгледъ на
съчиненията на този ФилосОФъ и при това съ най-го-
лЪма вврность. Но знаехъ, че той не бвше останалъ
съ малко ученици и почитатели и за това не се чувству-
ваше никакъвъ недостатъкъ отъ тЪхъ, и тв биха-г. ме
поправили, ако ми се случеше не првднамислено да до-
пусна-к по отношение къмъ него нвкоя несправедлива
бЪЛЪЖка. И дЪйствително нЪколцина отъ тЪхъ отгова-
ряхн. по-вече или по-малко изкусно. Тъ ми посочват.

14*
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пропускитъ и погрЪшкитъ, които бвхъ направилъ, ма-
каръ и да нвмаше такива много и мнозинството отъ
тЪхъ и да нЪмахж никакво значение. Азъ поправихъ
въ послЪдното издание (третото) всичкитъ погрЪшки,
които ми се посочихж, до колкото бвхж дошли до
мене критическитъ отзиви, а на ЛРУгитв критици
възразявахъ до толкова, до колкото. ми се ВИЖДаше
това за необходимо. Изобщо казано книгата постигнж
своята цЪль; тя привлЪче потрЪбното внимание върху
слабитъ страни на Филос0фията на сжра Уйляма Ха-
милтона, тя затвори въ много по-твсни граници гра-
мадната репутация на неговата Филос0фия. При това
съ своитв разсжждения, а особено съ двЪтъ догмати-
чески глави за понятията на материята и духа, тя
може-би фърли малко по-вече свЪтлина върху нЪкои
спорни въпроси на психологията и метафизиката.

Подиръ като свършихъ съчинението за Хамил-
тона, азъ се заловихъ за друго, което по-много причини
ми се виждаше съвършено особено, а именно за резю-
мирваньето и оцЪнката на теорията на Огюста Конта.
Азъ най-много отъвсички други спомогнжхъ за раз-
пространяваньето на неговитъ теории въ Англия; сж-
що така благодарение на отзивитв за него въ моята
((Логика», той имаше четци и поклонници измежду
мислителитъ на моето отечество въ тази епоха, когато
неговото име още не бЪШе извЪстно въ Франция. Него
до толкова малко знаехж и цЪнЪхж въ това врЪме,
когато пишехъ своята ((Логика», че би било безполезно
да се критикуватъ .слабитъ страни" на неговитв док-
трини; напротивъ, азъ смЪтахъ за свой дългъ да но-
сочж, до колкото това бЪше възможно, ония важни ус-
луги, които той направи на ФилосОФията. Ала при
всичко туй, въ онова врЪме, въ което ние се спрЪхме,
работата съвсЪмъ не бЪШе така. Името на Конта ста-
нж, най-послъ, извЪстно на цЪлия свЪтъ; почти навсЪ-
кждъ знаехж, въ какво се състоьхтъ неговитъ теории.
Както помежду приятелитъ си, така и помежду про-
тивницитъ си той завзимаше подобаващето му мвсто.
Той става единъ отъ най-крупнитъ мислители на съ-
врсвменната ФилосОФия. Най-разумната часть отъ него-
витв ФИЛОСОФСКИ наблюдения привличаше къмъ себе
си твърдъ голвмо число мислители, които бЪхж по
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натурата си способни да ги възприематъ. Подъ пок-
рива на тия добри теории сжщо така си прокарвахж
п.кть и други не толкова добри, които той разви и
твърдъ много допълни въ своитъ послЪдни съчинения:
тв намиратъ откъмъ страната си дЪйни и възторжени
партизани измежду бвлЪжититъ хора въ Англия, Фран-
ция и въ другитъ страни.

По тази причини не само бЪШе желателно, че
нЪкой да се залови да критикува теорията на Конта,
та да може да се отдЪли доброто отъ злото, но на
мене се струваше, че само и изключително азъ бЪХъ
повиканъ за тая задавка.

И азъ я изпълнихъ, като помЪстихъ два очерки
въ Вестминстерския Прегледа И ги прЪпечатаХъ въ
една малка брошурка подъ заглавието ((Огюстъ Коитъ
и Позотшеизмътъ».

Съчиненията, за които токо-що споменжхъ, и нъ-
колко статии, които не смЪтахъ за заслужващи да
бжджтъ запазени, това е всичкото, което излЪзе отъ
перото ми въ междината отъ 1859. до 1865. година.
Въ началото на послЪднята ГОДина, за да удовлетворьк
желанието, ксето често ми се изказваше отъ страна на
работницитъ, азъ напечатакъ въ народно издание ония
мои съчинения, които, ми. се чинЪше, по-скоро биха.
били способни да намвржтъ четци посрЪдъ работния
класъ, а именно: (Основите на Политическата
Икономия», ((За Свободата» и ((Прйдстаеителното
Управление». Азъ принесохъ жертва за тази цЪль
много свои материални интереси, тъй като се отка-
захъ отъ всЪка надежда да извлвкж нЪкаква полза
отъ тия евтини издания. Азъ узнахъ отъ своитъ из-
датели най-низката цвна, при която тъ бикж получили
достатъчно Възнаграждение споредъ обикновенитъ ус-
ловия на равенъ дЪлежъ на печалбата между тЪкъ и
мене, а подиръ туй се отказахъ отъ своята половина,
за да дамъ още по-голйзма възможность да намальктъ
ценната. Азъ тръба да кажа. за честьта на Фирмата
Лонгманъ, че тя по собствена инициатива опрЪдЪли
извЪстно число години, подиръ изтичаньето на които
авторскитъ права и клишетата ще станжтъ моя соб-
ственость, а така сжщо и подиръ разпродаваньето на
извЪстно количество екземпляри азъ ще получавамъ
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половината отъ прихода. Това количество екземпляри,
което дохождаше за ((Политшьеската Икономия» до
десеть хиляди, вече нЪколко врЪме прЪминж. грани-
цитъ, и нар0днитв издания захванахн да ми дона-
сятъ наистина съвсЪмъ малъкъ прих0дъ, но той бЪШе
неочакванъ, макаръ и да бЪШе твърдъ нищоженъ въ
сравнение съ онзи, който ми донасяхж оккпитъ издания.

Азъ се приближавамъ сега къмъ тая епоха, ко-
гато моето спокойно и усамотено сжществуванье като
авторъ отстжпва мЪсто на такива занятия, които по-
малко отговаряхх на моитв вкусове, а именно, на за-
нятията ми като членъ въ Палатата на Общинитъ.
Првдложението, което ми 613 направено отъ НЪколцина
избиратели отъ Вестминстеръ, отначало не намЪри въ
мене ни най-малко съчувствие. То не бЪШе първото
прЪдложение отъ такъвъ родъ, което бЪХъ приемалъ
до тогава.. Првди десеть години отъ тогава, още щомъ
публикувахъ моитъ възгледи върху поземелната соб-
ственость въ Ирландия, мистеръ Лукасъ и мистеръ
Дуфи ми .нрЪдложихяк отъ името на прЪдната ирланд-
скапартия да встжпьх въ парламента въ качество на
прЪдставитель на едно ирландско графство. Ала не-
съвмжтимостьта на длъжностьта въ парламента съ
службата, която заемахъ въ Остъ-Индийската компа-
ния, не ми позволи да осхществьк тази мисълъ. Кога-
то азъ вече напуснххъ тая служба, Евкои приятели
твърдв много искахж да ме видьктъ да засЪдавамъ въ
парламента, но се пакъ на мене се струваше, че тая
мисЪлъ за всЪкога ще остане неоскществима. Азъ бтвхъ
убвденъ, че нито една многобройна и влиятелна пар-
тия на нЪкой избирателенъ окржгъ не би поискала да
има за првдставитель единъ човвкъ съ моитв възгле-
ди, и че всЪки човЪкъ, който Евма свръзки, нЪма по-
пуларность въ нЪкоя мЪстность, и който не желае да
стане пасивно оръдие на извЪстна партия, имаше съв-
съмъ малко шансове да бъде избранъ иначе, освйзнъ
съ силата на извЪстно количество пари. При това от-
горъ, моето твърдо убЪзкдение бтвше и остава и до
сега такъво, че кандидатътъ не тръба да харчи нито
единъ пенсъ, за да заеме нЪкоя обществена длъжность.
Законнитъ избирателни разноски, които не се докосватъ
отдЪлно до всЪки кандидатъ, тръба да бжджтъ възло-
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жени за смЪтка или на държавата, или пъкъ на мЪст-
ния окригъ. Всичко онова, което партизанитъ на всЪки
кандидатъ правьктъ, за да изложктъ на показъ него-
витъ права въ надлежната свЪтлина, тръба да бъде
работа на една безкористна дЪйность или пъкъ тръба
да се изплаща чрвзъ доброволна ПОДписка. Ако се
случи на членоветъ отъ избирателния окригъ или на
другитв лица да жертвуватъ свои собствени пари, та
да успЪнктъ съ законни орЪдства да прокаратъ въ
парламента онзи човЪкъ, който, опоредъ твхното мнЪ-
ние, ще принесе тамъ нЪкаква полза, то противъ това

.. неможе нищо да се възрази. Но ако всичкитъ раз-
носки, изобщо или по части, падатъ върху кандидата,
то това е едно скществено зло, тъй като това може
собствено да се смЪта, че се купува едно мЪсто въ
Палатата. Даже и при най-благоприятното прЪдложе-
ние относително тия разноски може пакъ законно да
се подразбира, че онзи, който дава пари, за да по-
лучи нЪкоя обществена длъжность, има прЪдъ очи съв-
сЪмъ други цвли, а никакъ не общественото благо.”
При туй (а това наблюдение има голЪма важность),
обичаятъ да се принуждаватъ кандидатитъ да взиматъ
върху себе си избирателнитъ разноски лишава на-
цията отъ услугитъ на ония, които биха принесли
голЪма полза, ако бихяк се намирали въ парламента,
но които не могитъ или не желанктъ да се ПОДЧИНЯ-
ватъ на тази тежки разноски. Азъ не казвамъ, че ко-
гато за единъ независимъ кандидатъ нЪма вече шан-
сове да встякпи въ парламента, безъ да се подчини
на този безнравственъ обичай, не тръба всЪкога въ
името на нравственостьта да го оскждаме за парич-
нитъ разноски, въ такъвъ случай, ако тия пари сек

употрвбени прт>ко или косвено за подкупванье на из-
бирателитв. Но за да се оправдае това поведение, би
била потрвбна истинската увЪренооть въ това, че
кандидатътъ може да принесе на своята съграждани
по-голЪма полза въ парламента, отколкото съ друга
нЪкоя дЪйность. На мене се струваше, че не бихъ
могълъ “да спомогна-к за развитието на реформитъ,
къмъ които бтвхж насочени моитъ усилия, когато за-
с:!здавахъ на скамейката въ Палатата на Общинитъ,
по-вече, отколкото бихъ могълъ това да направи. въ
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простата си роля на писатель. Поради това, азъ раз-
бирахъ, че не трЪба да се домогвамъ, за да бада
избранъ за членъ въ парламента, а още повече да.
харча пари за това избиранье.

Но въпросътъ се прЪдстави отъ съвършено дру-
га страна, когато се яви групата избиратели и ми
првдложи по собствено подбужданье да се обявьа за
тЪхенъ кандидатъ. Ако ПОДирЪ“ обмЪната на обясне-
нията тв биха почнали да настояватъ на своето же-
лание, като знаеха моитв убЪждения и като приема-
на ония условия, на които азъ бихъ могълъ съ пълна
съвЪсть да всташа за членъ въ Палатата, то не шв-
ще ли да ми се прЪдстави тогава единъ такъвъ при-
зивъ отъ страната на моитъ съграждани, когато ни-
кой отъ членоветъ на обществото нЪма право да се
откаже? Ето защо азъ изпитвахъ тЪхната рЪшимость
съ такъво чистосърдечно обяснение, каквото на.-дали
други пать е првдставялъ нвкой кандидатъ на своитъ
избиратели. Въ отговоръ на това првдложение азъ
написахъ едно писмо, което бЪШе прЪдназначено за
печатъ. Въ него азъ се изказвахъ, че лично нЪмахъ
никакво желание да влизамъ въ парламента, че спо-
редъ моето мнЪние, канди-датътъ не тръба нито да
печели избирателни гласове, нито да прави разноски
за това, и че азъ нЪма да се съгласна нито на едното,
нито на другото. ОсвЪнъ това, споменахъ още, че ако
бада избранъ, то неможе да се разсчитва, какво ще
посветьк врвмето си и старанията си въ полза на
мвстнитв интереси. Що се отнасяше за общата поли-
тика, азъ направо обявихъ всичко, което мислЪхъ за
мнозинството най-важни прЪдмети, за които искаха
моето мнЪние, и тъй като посрЪдъ тия првдмети 613-
ще и вънросътъ за избирателнитъ права, то азъ да-
дохъ да разбератъ между другото и моето убвжде-
ние (къмъ което рЪшихъ да се придържамъ строго въ
своята двйность въ случай, че бада избранъ), че же-
нитъ иматъ право да изпращатъ свои прЪдставители
въ парламента наравно съ мажетъ. Не ще съмнвние,
че за първъ пать тази доктрина изказакъ азъ прЪдъ
англичанитв избиратели. УспЪхътъ на моята кандидату-
ра, подиръ като заявихъ, че пОддържамъ мисъльта за
тая реформа, даде отпослъ единъ твърдъ силенъ тла-
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съкъ на движението въ полза на гласоподаваньето на
женитъ. Нищо не се струваше толкова невЪроятно въ
тази епоха, колкото успЪхътъ на единъ кандидатъ,
ако бихъ могълъ да бада така нареченъ, заявитъ и
поведението на когото извикваха на срвща за борба
всичкитъ понятия на избирателния обичай. Единъ
твърдъ извЪстенъ литераторъ казваше тогава, че са-
миятъ Зевсъ не би ималъ никакви шансове да баде
избранъ “при подобна програма., Азъ строго се при-
държахъ за нея; не харчехъ нито пари, нито пъкъ се
стараехъ да печели; избирателни гласове. Азъ взехъ
участие въ таЗи работа само една недЪля прЪди деня
на изборитъ. Тогава азъ присатствувахъ на нЪколко
публични митинги, дЪто изложихъ своитъ принципи
и отговаряхъ на тези въпроси, които избирателитъ
имаха право да ми зададатъ за разяснение на моитъ
мисли. Моитъ отговори бтвха сащо така ясни и чисто-
сърдечни, каквото бивше и писмото ми. Относително
единъ пунктъ, относително моитъ религиозни убЪжде-
ния, азъ заявихъ още отъ самото начало, че нЪма да
отговарямъ нито на единъ въпросъ, и моитъ слуша-
тели, струва ми се, одобриха рЪшението ми. Искре-
ностьта, съ която отговаряхъ на другитъ, прЪдлагани
не мене, въпроси, очевидно бЪШе, че ми принесе го-
лвма полза. При това особено е характерно едно об-
стоятелство, тъй че то неможе да се отмине мълчаливо.
Въ своето съчинение ПОдЪ заглавието ((М/цели за пар-
ламентскатсъреформа» азъ изразихъ доста рЪзко мнЪ-
нието си, че работническитъ класове въ Англия, ма-
каръ и да се отличаватъ отъ работническитъ класове
на нЪкои други държави съ това, че се срамуватъ да
лъжатъ, но че тъ се пакъ изобщо са пристрастни
къмъ лъжата. Единъ отъ моитв противници се залови
за този мой изразъ, напечата го и залЪпи обявления
за него. Мене принудиха да отида на едно събрание,
членоветъ на което изключително принадлежеха къмъ
работническия класъ и ме запитаха, наистина ли съмъ *

написалъ и напечаталъ подобна Фраза. Да, отговорихъ
азъ тутакси. Азъ „не бтвхъ успЪлъ още да кажа това
и събранието изгърмъ съ бЪсни ракоплЪскания. Оче-
видно бЪШе, че работницитв така бтвха привикнали
да гледатъ, какъ всЪки човЪкъ, за да добие тлахнитъ
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гласове, прибЪгва къмъ измама и къмъ еластични
срЪдства, че когато тъ чуха, вмЪсто туй, пълно при-
знаванье на съвършено неприятното за тЪхъ мнЪние,
тъ ни най-малко не се оскърбиха, а заключиха отъ
това, че виждатъ прЪдъ себе такъвъ човЪкъ, на когото
могатъ да се довЪрьатъ. Азъ не знака по-поразителенъ
примЪръ, който да показва, че въ очитъ на работни-
цитъ правотата има голЪма цЪна. Искреностьта про-
извожда върху ума на народа такъво впечатлЪние,
което пръсилва всичкитъ други недостатъци, тогава
когато отсатствието й неможе да баде възнаградено
съ никаква скупность отъ други достойнства. Пър-
виятъ човЪкъ измежду работницитъ, който говори по-
диръ този инцидентъ, мистеръ Оджеръ, каза., какво
работницитъ искатъ да ги задържатъ отъ тЪхнитъ по-
грЪшки, че тъ иматъ нужда отъ приятели, а не отъ
лъжци, и че те дължатъ благ0дарность на човЪка,
който ще имъ посочи лошитъ страни, що чувствуватъ
потръба, по неговото мнЪние, отъ поправки. Събра-
нието възторжено одобри тия думи.

Ако азъ бихъ прЪтърпшъ поражение, то се пакъ
не бихъ ималъ никакъвъ потдъ да съжалявамъ за слу-
чая, който ми даде възможность да влЪза въ сноше-
ние съ много групи отъ моитъ съотечественици; азъ
не само почерпнахъ тамъ новъ опитъ, но и се въз-
ползувахъ отъ това обстоятелство за разпространява-
ньето на своитъ политически мнЪния и уголЪмихъ
своята извЪстность даже въ такива мЪстенца, дЪто
никога не бЪха чували моето име, като умножихъ съ
това числото на своитъ четци и влиянието, което,
струваше ми се, тръбаше да иматъ върху тЪхъ моитъ
съчинения. Особено тЪзи прЪдимства достигнаха още
по-голЪми размЪри, когато бидохъ избранъ съ мнозин-
ство отъ нЪколко стотини гласове противъ своя съ-
перникъ консерваторъ, нтпцо, което очуди много но-
вече самия мене, отколкото другиго нЪкого.

Азъ засЪдавахъ въ парламента въпр0дължение
.
на три сесии, въ които биде разработенъ биля за ре-
формата и въ тоя периодъ парламентската ми дЪйность
бъше моето главно занятие, съ изключение на вакан-
ционното врЪме. Сащо така често пати излизахъ въ ка-
чество на ораторъ; по нЪкога произнасяхъ приготвени

Х
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рътти, но по нЪкога и импровизирахъ. Но азъ не изби-
рахъ случаитъ, както пгБхъ да направьк, ако главната
ми цвль 63ше да придобиьи влияние въ парламента.
Когато азъ привлЪкохъ къмъ себе си Палатата, което
стана. подиръ усПЪШната ми рЪчь относително биля
за реформата на Гладстона, азъ постоянно се ржково-
двхъ отъ мисъльта, че за мене не бЪШе ни най-малко
необходимо да се намЪсвамъ въ такива работи, които
другитъ бихж могли да изпълньитъ сжщо така добръ,
или понъ достатъчно удовлетворително. Както и по-
прЪди, азъ посветихъ силитъ си на такива работи, за
които никой другъ, навЪрно, не би се заловилъ; азъ
влизахъ въ Палатата само, като разглеждахъ такива
въпроси, въ които по-голЪмата часть отъ либералната
партия, даже най-прЪдната ни най-малко не Мзше со-
ЛИДарна съ мене или пъкъ се показваше „къмъ тЪхъ
съвършено равнодушна. Ивкои отъ моитъ рЪчи, осо-
бено противъ унищожаваньето на смъртното наказа-
ние и въ защита на правото на залавянье стокитъ
на воюващитъ държави на неутралнитв кораби (пра-
вото на обискъ) вървЪхм съвършено противоположно
съ идеитъ, които се смЪтахж тогава, па и сега се смЪ-
татъ за мнЪния на прЪднитв либерали. Моитъ рЪчи въ
защита на избирателнитъ права на. женитъ и на лич-
ното прЪдставителство се смЪтахж за много чудни
постжпки отъ моята страна. Но широкото разпростра-
нение на тия минния подиръ тая епоха, а особено от-
кликътъ, който послЪдва почти отъ всичкитъ части
на отечеството ми на моя позивъ въ полза на право-
то на женитв да гласуватъ, доказахж своеврЪмен-
ностьта на тия опитвания и прЪвърнахх въ мои ли-
ченъ успЪхъ това, което бЪхъ прЪдприелъ само съ
цЪль да изпълньк дълга си по отношение къмъ нрав-
ственостьта и обществото. Другото задължение, което
лежеше върху мене, като единъ отъ лондонскитъ де-
путати, бвше опитваньето ми да сполучж за столицата
муниципално управление. Ала въ това отношение
равнодушието на Палатата на Общинитъ бЪШе тол-
кова голЪмо, че азъ неможахъ да намЪрьв въ стЪнитъ
и нито помощь, нито поддържка. Но по този въпросъ
азъ се явявахъ като органъ на единъ двенъ и разуменъ
кржжокъ извънъ парламента. Тоя кржжокъ разпро-
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страняваше движението и съставяше проектитъ на
закОнитъ. Моята роля бтвше да ги прЪдставъж съвър-
шено готови въ парламента и да ги защищавамъ въ
продължение на онази малка междина врйзме, прЪзъ
което тъ можеха. да останжтъ на разглежданье въ Па-
латата на Общинитъ; ала при всичко туй, азъ взи-
махъ дЪйно участие въ работитъ на слЪдственатако-
мисия подъ прЪдсЪдателството на мистера Айертона,
която употръби по-голЪмата часть отъ сесията прЪзъ
1866. година, само за да обсжжда този въпросъ. Спра-
ведливо би било, ако припишемъ това изключително
положение, въ което този въпросъ се намира сега, на
подготвяньето му прЪзъ ония години, макаръ и това
подготвянье да не принасяше тогава нагледъ твърдъ
голЪми резултати. Но извЪстно е, че всичкитъ въпро-
си, въ които могжщитъ частни интереси стоьктъ на
едната страна, а общественото благо на другата, прв-
живяватъ подобенъ периодъ на узрЪванье.

Азъ мислЪхъ, че бЪХъ длъженъ да се възползу-
вамъ отъ стоеньето ми въ парламента, за да мога. да
уредьв ония работи, които другитъ неможехж или не
желаехж да вършжтъ, и смЪтахъ за свой дългъ да се
обявнк защитникъ на прЪдния либерализъмъ въ онЪзи
случаи, когато укоряваньето, което би могла да прв-
дизвика тази защита, принуждаваше првднитъ либе-
рали на Палатата да се отказватъ отъ това. За първъ

“пжть азъ издигнжхъ гласа си въ Палатата, за да под-
държа реформата въ Ирландия, която бЪШе прйздло-
жена отъ единъ ирландски депутатъ и по която се из-
казахж петима английски и шотландски депутати, въ
това число и азъ; останжлитъ четирима бЪХж Хорайтъ,
Макларенъ, Паптеръ и Хадфилдъ.

Втората рЪчь, която произнесохъ*), се отнасяше
за биля по въпроса за приустановяваньето въ Ирлан-
дия на закона на ЪаЪеаз согрпз. Като изобличавахъ 

*) Първата ми рЪчъ бЪШе възразъ въ отговоръ на мистеръ
Ло и на неговитв нападки противъ Брайта относително биля за
мора по добитъка. По това врйзме мислЪхж, че моята рБчь по-
могнж да се унищожи една правителствена мЪрка, която би
позволила на землевладЪлцитъ да получжтъ второто възнаграж-
дение за загубата на една часть отъ добитъка, когато тв бвхж
го получили вече, като бЪХж увеличили цЪната на оня, Що бг-
ше имъ останмлъ.
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въ тоя случай системата., която англичанитъ прила-
гахж. въ управлението на Ирландия, азъ изказахъ са-
мо това, което сега признава за съвършено правилно
общественото мнЪние въ Англия. Но тогава ненависть-
та къмъ фениитв достигаше до своя апогей. Доста-
тъчно бЪШе да се напада върху това, върху което
тв нападахж, за да се смЪта това за тЪхна защита.
Азъ базхъ така лошо приетъ отъ Палатата, че нЪкол-
цина приятели ме съввтвахв, па и ватрЪшното ми
убЪЖдение бвше съгласно съ това, да не произнасямъ
вече рЪЧи, до дето не настани благоприятенъ за това
случай, който и ми се прЪдстави при първите голЪми
дебати по ПОВОДЪ на биля за реформата. Въ врЪме на
това мълчание мнозина членове на парламента но-
мислихж, че слЪдъ като прЪтърпЪхъ несполука въ всич-
ко, нЪма вече да ги тревожна. Може-би тЪхнитъ недобро-
зкелателни коментарии по силата на реакцията спомог-
нахж за успвха на моята рЪчь за реформата. Моето по-
ложение въ парламента още по-вече се подобри послъ
и то благодарение на двъ обстоятелства: първото 613-

ше рЪчьта ми, въ която настоявахъ, че е необходимо
да се изплати националния дългъ, прЪди да се из-
черпьктъ съвършено камъннитв вкглища въ страната,
а второто - моя иронически възразъ на нЪколцина
прЪдставители ториевци, които приведохж противъ
мене нЪкои мвста направо отъ моитъ съчинения и ис-
кахяк отъ мене обяснения за нЪкои други Фрази, осо-
бено за единъ изразъ” въ моитв ((Саобрсьжвния за
првдставителното управление», дЪто казвахъ, че кон-
сервативната партия споредъ самия си съставъ бЪШе

най-глупавата партия. Всичко, което спечелиха тъ, ко-
гато привлЪкохж вниманието върху този изразъ, кой-
то не бвше забЪлЪженъ до тогава отъ никого, се съ- -

стоеше въ това, че за дълго врЪме имъ остана. поди-
гравателния прЪкоръ ((глупавата партия». Азъ не се

страхувахъ вече, че нЪма да ме слушатъ, но се огра-
ничавахъ и даже доста много, споредъ както мислвхъ
по-послъ, да произнасямъ рЪчи само въ такива слу-
чаи, когато моитъ услуги бвхх необходими, и по-вече,
отколкото би тръбало, се удържахъ да обскждамъ ве-
ликитв въпроси, които раздЪляхх партиитъ, съ из-
ключение на въпроситъ, които се отнасяхж. за Ирлан-



Джонъ Стюартъ Миль.[ч [0 [Ф 
дия, и на ония, що се докосвахак до интереситъ на ра-
ботническитъ класове. Всичкото ми участие, което
взимахъ въ голЪмитъ и рЪшителнитъ дебати прЪзъ
послЪднята отъ тритъ сесии, които првкарахъ въ Па-
латата, се ограничаваше само съ едната рЪчь, която
произнесокъ по поводъ на биля за реформата отъ
Дизраели.

Ала при всичко туй, азъ си спомнювамъ съ чув-
ство на удовлетворение за своето участие при 06-
е,кжданьето на двата горЪпоменжти въпроси. Относи-
телно работническитъ класове главната цЪль на моя-

"

та рЪчь по поводъ на били за реформата отъ Глад-
стона бтвше, да подкрЪПнк правото на работницитъ да
гласоподаватъ. Малко по-късно, подиръ оставката на
министерството на лорда Роселя и подиръ образу-
ваньето на торийския кабинетъ, работницитъ поис-
каха. да свикатъ митингъ въ Хайдъ-Паркъ, полицията
недопуснд да се събержтъ и тълпата събори рвшет-
ката на парка. Макаръ мистеръ Билсъ и влиятелнитъ
прЪдставители на работническитъ класове и да се от-
теглихнк, слЪдъ като протестираха противъ тази пос-
тавка, ала при всичко туй, голЪма навалица бдвше съ-
брана тамъ, станах сблъскванье и полицията изби нЪкол-
цина. Ожесточаваньето на работницитъ дойде до край-
нитъ си граници. Тъ рЪшихж. още еднажъ да се опитатъ
да се събержтъ въ парка, и мнозина, не ще съмнЪние,
се явиха тамъ и добръ въоржжени. Правителството
приготви войски, за да може да имъ възпрЪпятствува;
тръбаше да се очакватъ тежки събития. Въ най-кри-
тическия моментъ, мислнк, че можакъ да сполучак да
отклоннк грамаднитъ злочестини. Азъ взехъ въ пар-
ламента страната на работницитъ и рЪзко “укорявахъ
поведението на правителството. Азъ бидохъ повиканъ
съ нЪколцина други членове отъ комитета на Рефор-
мата. Върху мене паднж главно задължението да убЪ-
днк работницитъ да се откажатъ отъ проекта, да се
събере митинга въ Хайдъ-Паркъ и да го свикаме на
друго мЪсто. А пъкъ мистера Билса и полковника
Диксона ни най-малко не тръбаше да убвждаватъ, но
напротивъ, очевидно бЪШе, че тъ употръбяхж всич-
китъ си сили за тази цЪлъ, ала безъ никакъвъ ус-
пЪхъ. Работницитсв държехм своя планъ толкова рЪ-
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шително, че азъ бЪХъ принуденъ да прибЪгнж къмъ
крайни мЪрки. Азъ имъ казахъ, че тая тЪхна постжп-
ка, която непрЪмЪнно ще повлЪче слвдъ себе си стълк-
новение съ военната сила, би могла да се оправдае
само при двъ условия: ако положението на работитъ
би било такъво, че би била желателна револуция и
ако тъ бЪХж се смЪтали за достатъчно силни, та да.
удържжтъ побЪда. Най-сетнъ работата се свърши съ
това, че ПОДиръ дълги сжждения работницитъ отстж-
пихж прЪдъ този аргументъ, и азъ можакъ да съоб-
щж на мистеръ Валполь, че сж се отказали отъ на-
мЪрението си. Азъ никога немогж да забравьк, колко
се зарадва той и колко горещо ми изказваше своята
благоларностъ. СлЪдъ тази голЪма отстжпка отъ стра-
на на работницитъ азъ чувствувакъ себе си задъл-
женъ да удовлетворнк тЪхната просба и да присжт-
ствувамъ на митинга въ „Адгйсп11зпга-На11“ и да гово-

цдрьк тамъ. Той бЪШе единствения митингъ, който бн-
ше свиканъ отъ лигата на Реформата и на който при-
сжтствувахъ. Азъ всЪкога отказвакъ да взема участие
въ лигата по тази причина, че не се съгласявахъ съ
нейната програма относително всеобщото право на
гласуванъе или за тайното гласОПОДаванье. По отноше-
ние на тайното гласоподаванье азъ бЪХъ на съвършено
противоположно мнЪние, а относително първото не-
можекъ да се съгласнк на него даже и въ тоя случай,
когато ме увЪрявахж, че подъ това не се подразумЪ-
вало изключваньто на женитъ.

Причината, поради която влЪзокъ въ подробнос-
ти, е само тази, че моето поведение прЪдизвика го-
лЪми неудоволствия на торийската и на торийско-
либералната преса, която отъ тогава не прЪставаше
да ме обвинява въ това, че съмъ се показалъ много
неумЪренъ и съвсЪмъ пламененъ въ обществения жи-
вотъ. Азъ не знаьв, какво очакваше тя отъ мене, но
тя би тръбало да биде признателна на мене, ако би
знаяла, отъ какво спасихъ, по всЪка вЪроятность, об-
ществото. И наистина, азъ не вврвакъ, че други нв-
кой би могълъ да направи това, което азъ направикъ
въ тоя случай. Никой другъ, освЪнъ мене, нвмаше по
това врЪме такъво влияние, което бЪШе необходимо,
за да се удържжтъ работницитъ, съ изключение на
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Гладстона и Брайта; ала нито единиятъ, нито дру-гнятъ отъ тЪхъ неможеха да употръбьктъ своето влия-
ние: Гладстонъ - по много причини, а Брайтъ -
поради отсатствието си отъ Лондонъ.

Подиръ нЪколко врЪме, когато торийското ми-
нистерство внесе единъ биль, съ който се забранява-ха публичнитъ митинги въ парковетъ, азъ не само
рЪзко говорихъ противъ него, но и тъй като дЪйству-вахме въ края на сесията, у"си"Бхъ съ нЪколцина прЪдни
либерали да попрЪча на приеманьето на биля, като
отлагахме отъ день на день разискванията по него.
По този начинъ той не се възобнови още еднажъ.
Азъ не се чувствувахъ задълженъ да играна рвши-
телна роля въ работитъ на Ирландия. Азъ бЪХъ пър-виятъ измежду депутатитъ въ парламента, които уба-
диха лорда Дерби да помилва възстаналия Фени, гене-
рала Бйорка. ЦърковниЯтъ въпросъ бЪШе толкова енер-гично прокаранъ отъ прЪдводителитъ на либералната
партия въ сесията на 1868. година, че нЪмаше нуждаи азъ да се намЪсга въ тази рабоТа. Но необходимо
бЪШе да повдигна по този начинъ въпроса за позе-
мелната собственость. Отремежитъ на голЪмитъ соб-
ственици до тогава още не бъзха срЪщнали противо-
дЪйствие, а особено въ парламента, и като доказател-
ство за това, че този въпросъ бтвше останалъ на за-
денъ планъ, могатъ да послужатъ крайно умйренптъ
мЪрки, които бтвха прЪдложени въ 1866. година отъ
министерството на лорда Роселя, които се пакъ не
бидоха приети. По поводъ на този биль азъ произне-сохъ една отъ най-обмисленитъ си рвчи, въ която се
помачихъ да турна. основите на въпроса съ цЪль не
толкова да подбутна приятелитъ, колкото да побЪДга
противницитъ и да ги принудьа да се съгласьктъ съ
мене. Въпросътъ за парламентската реформа, който
61; отвлЪкълъ вниманието на всичкитъ, попрЪчи да се
приеме този биль, а така сащо и другиятъ биль отъ
тоя родъ, който бЪШе прЪдложенъ по-послъ отъ мини-
стерството ”на лорда Дерби. Тия били не отидоха по-
далече отъ второто четенье. Между това, признацитъна неудоволствието въ Ирландия се по-вече и по-вече
порастваха, исканьето напълно да се отдЪли Ирландияотъ Великобритания отъ день на день взимаше по-
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застрашителенъ характеръ, и не бвхж мнозина онЪзи
хора, които не чувствуваш, че ако нЪмаше нЪкаква
възможность да се примири Ирландия съ британския
съюзъ, то тя се състоеше само въ това, да се вземжтъ
многопо-радикални мЪрки въ поземелнитъ и социал-
нитъ отношения на страната, отколкото бЪХж напра-венитъ до тогава. На мене се струваше, че е дошло
вече врЪмето, когато би било полезно да изкажж всич-
ко, което мислЪкъ по този въпросъ; и азъ написакъ
брошурката ((Англш % Ирландия», която съставихъ
прЪзъ зимата на 1867. година, а я напечатахъ малко
по-рано прЪди отваряньето на сесията отъ 1868. го-
дина. Главнитъ пунктове на тази брошура се състоехж,
отъ една страна, отъ разсмждения, които имаха за
цЪль да докажжтъ, че скжсваньето на връзката междуАнглия и Ирландия не е желателно нито за едната, нито
за другата страна, а отъ друга, тъ се състоехж отъ
прЪдложениетоми да се рЪши въпроса за поземелната
собственость чрЪзъ осигуряваньето на сегашнитъ Фер-
мйори правата на постоянна аренда съ плащанье на
дългосрочна рента.

Моята брошура има успЪХъ само въ Ирландия;
но азъ и не го очаквахъ. Щомъ еднажъ нЪмаше друга
по-радикална мЪрка, която би могла да биде напълно
справедлива за Ирландия, или пъкъ да помири ир-
ландския народъ съ Англия, то азъ смЪтахъ за необ-
ходимо мое задължение да изкажа; своето убЪждение.
Впрочемъ, ако и да сжществуваше по-малко радика-
ленъ начинъ, който да заслужваше да биде прило-
женъ, но азъ знаехъ много добръ, че като прЪдлагахъ
тази мЪрка, която се показваше за крайна, съ това
посочвахъ истинското срЪдство не да затрудньк, но
да улесни. по-умсБреното опитванье. РазумЪва се, че
съвсЪмъ малка вЪроятность имаше, какво онази мЪр-
ка, която даваше толкова арендатори на Ирландия,
колкото бильтъ на Гладстона, би била прЪдложена
отъ правителството или приета отъ парламента, ако
английското общество не виждаше, че много по-енер-
гичното срЪдство би могло да срЪщне нЪкои благо-
приятни обстоятелства, а може би и една партия,
която би била напълно готова да се възползува отъ
него. Въ характера на английския народъ или понъ

16
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на висшитв и срЪдни класове, които прЪДставятъ то-
зи народъ, има една особеность, по-силата на която,
за да се подбуди да одобри нЪкоя промЪна, необхо-
димо е да баде изложена тя въ умЪрена иврка. ВсЪКи
проектъ се показва на англичанитъ краенъ и насил-
ственъ, до дЪто не чуьктъ обсжжданьето на другия
проектъ, който отива още по-нататъкъ и на който тъ
могжтъ да прЪнесжтъ своята антипатия къмъ край-
нитъ мЪрки. Така бвше и въ дадения случай, моето
прЪдложение биде отфърлено, но всвки проектъ за
реформиранье на поземелната собственость въ Ирлан-
дия, който не отиваше толкова далече, колкото моятъ,
почна. да се смвта сравнително умЪренъ. Азъ трвба
да забЪлЪжж, че нападкитв, на които се подзфърляше
моятъ проектъ, му даваха-г. само твърдъ неточно тъл-
куванье. Обикновено противъ него казваха-к, че ужъ
азъ съмъ прЪдлагалъ на държавата, да откупи всич-
ката земя и да стане всеобщъ собственикъ. А въ дЪй-
ствителность държавата би тръбало само да прЪдложи
на всвки собственикъ споредъ неговото доброволно
желание да приеме едно отъ двЪтъ, или да продаде
своя имотъ или да го запази за себе си,но като се
ПОДЧИНИ на новитв условия. Азъ ясно првдвиждакъ,
че мнозинството голтши землевладЪлпи ще првдпоче-
тжтъ по-скоро да останжтъ собственици на земята,
отколкото да живЪьктъ отъ приходитв на хазната и
да запазьктъ отношенията си съ своитъ арендатори,
често плати на по-вече снизходителни условия, откол-
кото е пълната рента, на която бЪХж основани въз-
награжденията, които даваше държавата. Азъ прЪД-
ставихъ тия обяснения заедно съ "много други въ
рЪчьта си относително Ирландия въ врвме на деба-
титъ по поводъ на првдложението на Могвайера въ на-
чалото на сесията прЪзъ 1868. година. Поправениятъ
текстъ на тази рЪчь заедно съ рЪчьта ми по повщъ
на биля отъ Фортестя бвше напечатана въ Ирландия
не отъ мене, но съ моето разрЪшение.

Но азъ тръбаше да изпълньк едно по-сериозно
задължение както въ парламента, така и извънъ него.
На Ямайка станахж голвми безредици, прЪдизвикани
отначало отъ много несправедливости, а пО-послъ
поради толЪмата ярость и паника тъ се смшахж за
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прЪднамисленъ бунтъ. Отъ този мотивъ или оправда-
ние се възползуваха, за да погубштъ стотини невинни
хора, като дозволиха да се разпорежда своеволно
военната сила, която произнасяше безбройни смъртни
присади чрЪзъ така нареченитъ военни садилища;
смъртнитъ наказания се продължаваха още нЪколко
недЪли, подиръ като врЪменнитъ безредици бЪха по-
тушени. Много други жестокости се извършиха, съба-
ряха се здания, изтезаваха женитъ наравно съ ма-
жетъ и изобщо всевъзможни ужасни работи се вър-
шеха, които бтвха свойствени на това врЪме, когато
войницитъ бтвха ((оставили оковитЪ». Пртзстапнитъ
виновници на тия звЪрства намираха за себе си въ
Англия защита и одобрЪние въ лицето на ония хора,
които ”толкова врЪме поддържаха робството. По едно
врЪме тръбаше да се мисли, че английската нация ще
има нещастието да пропусне безъ всЪкакъвъ протесть
ония злоупотръби на властьта, които бъзха еднакво
възмутителни съ ония, къмъ които англичанитъ се
отнасятъ съ такъво негодуванье и за които тъ не на-
миратъ достатъчно силни изрази, когато тия злоупо-
тръби се извършватъ отъ агентитъ на чуждитъ пра-
вителства. Ала при всичко туй, слЪдъ една малка
междина врЪме чувството на негодуванье се пробуди.
Образува се едно доброволно дружество подъ назва-
нието ((Ямайски Комитетъ», което се нагърби да из-
слЪдва работата и да даде своето заключение. Отъ
всичкитъ краища на държавата “прЪДлагаха се услуги
на комитета. Азъ бЪхъ по това врЪме въ странство,
но [токо-що узнахъ за образуваньето на тоя комитетъ,
веднага се записахъ членъ въ него и щомъ се въз-
върнахъ въ Англия взехъ дЪйно участие въ него-
витъ дЪйствия. Работата бЪШе много по-важна и
не се ограничаваше само съ това, да се даде справед-
ливость на негритъ, нЪщо, което само по себе си
баше крайно важно. Тръбаше да се узнае, да ли се

намиратъ английскитъ колонии, а може би въ този
случай и Великобритания, подъ покровителството на
законитъ или на военния произволъ, да ли се намира
животътъ и личностьта на англичанина въ властьта
на двама или трима неопитни, невгВжествени, без-
грижни или жестоки Офицери, отъ които смутениятъ

15*
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отъ възстанието губернаторъ ще избере членоветъ на
военното садилище. Този въпросъ би могълъ да се
разрЪши само по съдебенъ редъ. Комитетътъ поста-
нови да се възбуди садебно прЪслЪдванье. Това рЪ-
шение стана причина да се измЪни състава на коми-
тета. ПрЪдсЪдательтъ Чарлзъ Бякстонъ намираше на-
пълно справедливо възбуденото отъ насъ прЪслЪд-
ванье противъ губернатора Айера и неговитъ главни
сподвижници, които участвувахж въ военния смдъ и
присвктствувахав. при произнасяньето на смъртнитъ
присъди, но намираше го и сащо за несвоеврЪменно.
Когато общото събрание, въ което взеха участие
грамадно число членове, рЪши въпроса противъ не-
говото мнЪние, Бякстонъ излЪзе отъ състава на коми-
тета, ала се пакъ безъ да напуща самата работа, и
азъ съвършено ненадЪйно бЪХъ прЪдложенъ и избранъ
за прйдсЪдатель. СлЪдователно, моятъ дългъ бЪШе да
се явявамъ като прЪдставителъ на комитета въ Пала-
тата на Общинитъ, именно да задавамъ въпроси на
правителството и да отговарямъ на по-вече или по-
малко прЪдизвикващитъме въпроси, които ми се прЪд-
лагахла отъ членоветъ на парламента, но особено азъ
се изтъкннхъ като ораторъ въ важнитъ дебати, които
така възбудени отъ Бякстона въ сесията на 1866. „г.
РЪчьта, която произнесокъ по тоя случай, споредъ
моето мнЪние, бЪШе най-съвършената отъ всичкитъ,
които когато и да било съмъ произнасялъ въ парла-
мента *). Въ продължение на по-вече отъ двъ години
ние воцихме борбата, като се облЪгахме на всичкитъ
законни срЪдства, които бвш отворени за насъ, безъ
да забравяме и углавното садилище. Сддътъ отъ то-
рийскитъ графства ни отказа да разгледа това дЪло.
Но по-щастливи бЪХме прЪдъ магистратитъ на Бо -
Стрита; това превдстави случай на върховния садия
сяра Александра Нокборна да произнесе своята зна-
менита рвчь, която разрЪши въпроса въ полза на 

*) Измеящу най-дЪйнитъ членове на комитета личехж. П.
А. Талоръ, членъ въ парламента, такъвъ членъ, който всЪкога
бтвше вЪренъ и енергично отстояваше “принципитъ на свободата. ”

Другитъ така Голдвинъ Омитъ, Фредерикъ Харисонъ, Слйокъ,
Шамеровцовъ, Шенъ и Чесонъ, почетенъ секретарь на друже-
ството. -
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свобОДата, т. е. до толкова, до колкото това зависЪше
отъ присждата на сждилището. Съ това се свърши
нашия успвхъ, тъй като върховниятъ сждъ на закле-
титъ на ОМ Ва11еу, като отклони нашата просба, по-
прЪчи на по-нататъшния вървежъ на дЪлото. Очевидно
бЪШе, че срЪднитъ класове въ Англия гледаха неодо-
брително на това, че се привличатъ на скамейката на
подсждимитъ прЪдъ углавното сждилише английски
чиновници за прЪувеличаванье на власть по отноше-
ние на негри и мулати. Ала при всичко туй, до кол-
кото това позволяваше нашата власть, възстановихме
честьта на нашето отечество, като показахме, че нев-
кога са сжществували такива хора, които са се рЪ-
Шавали да употръбьктъ всичкитъ законни срЪдства,
.за да сепостигне пълно правосждие въ полза на по-
страдалитв. Ние спечелихме отъ висшето углавно е,к-

дилище тържественото признание, че законътъ бевше
такъвъ, както ние го тълкувахме, и ние накарахме
сериозно да се прЪдпазватъ ония, които биха намис-
лили да извършжтъ отпослъ подобно прЪстжпление.
“тъ знаьктъ сега, че ако и да сполучжтъ да се отър-
вжтъ отъ осжжданье отъ страна на углавното сади-
лище, но не ще могжтъ да избЪгнжтъ грижитъ и раз-
носкитъ, които са необходими за това. Губернаторитъ
на колониитъ и агентитъ на правителството иматъ
сериозни причини да не се впущатъ за въ бждеще въ
подобни крайности.

, Азъ пазш за любопитство нЪколко образци отъ
оскърбителни писма, по-голЪмата часть анонимни,
които бтвхъ получилъ прЪзъ врЪмето на дЪйствията
на нашия комитетъ. Това са доказателства за сим-
патиитъ на грубата часть отъ нашето отечество
къмъ звЪрствата, които бтвхж извършени въ Ямайка.
ТЪхното сЪДържание бЪШе извънредно разнообразно,
като се захване отъ най-грубитъ подигравки и кари-
катури и се свърши съ заплашванията съ убийство.

Измежду останжлитъ важни въпроси, въ които
азъ взимахъ дЪйно участие, но които съвсЪмъ малко
интересувахж обществото, два отъ тЪхъ особеноза-
служаватъ внимание. Въ края на сесията прЪзъ 1866.
юдина азъ, заедно съ нЪколпина независими либерали,
спомогнжхъ да се отфърли биля за прЪдаваньето на
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прЪстжпницитв. Този биль не потвърждаваше открито.
прЪДаваньето на виновницитъ въ политически работи„
но той допущаше да се прЪдаватъ политическитъ
емигранти, ако биха били тъ обвинени отъ нЪкое
чуждо правителство въ такива дсВяния, които съста-
вятъ неизбЪжни появи на всЪко опитванъе къмъ въз-
мущение, та да ги сжди онова правителство, противъ.
което тъ сж възставали. Несполуката на този биль
стана причина да се назначи една комисия, въ която
и азъ взехъ участие, за да изслЪдва изобщо и все-
странно въпроса за прЪдаваньето на прЪстжпницитв
и да направи за това обстоенъ докладъ. Нашитв тру-
дове се свършиха. съ издаванъето на закона, който
биде приетъ отъ парламента въ сжщото врЪме, когато
азъ вече излЪзохъ отъ него; споредъ този законъ
всЪки емигрантъ, прЪдаваньето на когото се иска, има
право да се прЪдстави прЪдъ английския сждия и да
докаже, че пръстжплението, въ което той се обвинява
отъ надлежното правителство, е отъ чисто полити-
чески характеръ. Другиятъ въпросъ се състоеше въ
това, че нЪколцина прЪдни либерали водЪхж борба
въ течение на сесията прЪзъ 1868. година относително
биля за ЦОДкупа въ врЪме на изборитъ, който бЪШе
внесенъ отъ министерството на Дизраели. Азъ взи-
махъ дЪйно участие въ тази борба. Азъ се раково-
дЪхъ отъ мнЪнията на нЪколцина хора, които бЪхж
изучили извънредно грижливо детайлитъ на този въп-
росъ, а именно, Д. В. Кристи, сждебниятъ приставъ
Пулинга и Чадвика. Самиятъ азъ многОразмишлявахъ
върху това и искахъ да прЪдложж нЪкои поправки и
допълнителни статии, за да направьк биля по-дЪйстви-
теленъ противъ различнитъ видове на прЪкия или.
косвения подкупъ, които биха могли (а отъ това нв-
що имаше основателни причини да се страхуваме) да
се увеличжтъ, а не да се намальжтъ, подиръ прилага-
ньето закона за реформата. Ние сащо така искахме да
въведемъ въ биля нЪкои мЪрки, за да се наМали теж-
кия товаръ на така нареченитъ законни разноски по
изборитъ. ПосрЪдъ многобройнитв пОдобрЪНия бтвше
поправката на Фосета, за да се заплащатъ разноскитъ
„гейпгпйпд оГйсег“ отъ срЪдствата на окржга, а не отъ
кандидатитъ. Друга една поправка прЪдлагаше да се
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унищожатъ избирателнитъ агенти, които получавахазаплата отъ кандидатитъ или да се ограничи тЪхното
число съ единъ на всЪки кандидатъ. Трета пъкъ искаше
нови прЪдпазвания и наказателни мЪрки противъ под-
купитъ на муниципалнитъ избори, които се явяватъ въ
очитъ на всичкитъ не само като ПОДготвителноучилище
за подкупитъ на парламентскитъ избори, но служатъи за твхно прикриванье. Ала при всичко туй, консерва-
тивното министерство, като прокара главнитъ статии
на своя биль, въ полза на който говорЪхъ и гласопода-
вахъ, за прЪминаваньето на юрисдикцията по изборитъ
отъ вЪдомството на парламента въ онова на садили-
щето, се възпротиви на всЪко друго подобрЪние, и ко-
гато една отъ най-важнитъ статии въ поправката на
Фосета биде одобрЪна отъ мнозинството, то употръби
всичкитъ си старания да я отфърли при слЪдното об-
сажданье. Либералната партия въ Палатата на Общи-
нитъ искри себе си съ позоръ, благодарение на поне-
дението на мнозинството нейни членове, които ни вай-
малко не поддържаха нашитъ усилия да спечелимъ
необходимитъ условия за искреното прЪдставителство
на народа. При голамото мнозинство гласове въ пар-
ламента, съ които тъ разполагаха, тъ биха имали
възможность да прокаратъ всичкитъ наши поправки
и най-добритъ свои, ако тъ имаха да направатъ та-
кива. Но ние приближавахме къмъ свършека на се-
сията; членоветъ на парламента бъзха горещо завзети
съ приготовленията къмъ общитъ избори, които на-
ближаваха. НЪколцина отъ тЪхъ напримЪръ, саръ Ро-
бертъ Анструтеръ, благородно стоеха на своя постъ,
макаръ тЪхнитъ съперници и да агитираха вече по-
между избирателитъ на окразитъ си, но азъ много
по-вече знаьа такива членове, които бвха поставили
своитв избирателни интереси по-горъ отъ своя обще-
ственъ дългъ. Мнозина либерали се отнасяха индшье-
рентно къмъ законодателството за подкупа при избо-
ритЪ; тъ виждаха въ него само такъво прЪдложение,

”което отвличаше общественото внимание отъ тайното
гласоподаванье, което пъкъ, възъ основа на лъжли-
витъ си заключения, тъ см:!зтаха, споредъ както мис-
льа, за единственото достатъчно и възможно за при-
лаганье срЪдство. По тази причина нашата борба,
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макаръ и да се поддържаше съ голЪмо въодушевява-
нье въ продължение на нвколко нощи, нЪмаше ника-
къвъ успЪхъ и лошитъ обичаи, които ние се старахме,
до колкото ни бЪШе възможно, да отмахнемъ, господ-
ствувахж по-вече отъ всЪкога въ врЪме на общитъ из-
бори, които ставахж ПОДЪ закрилата на новия законъ.

.
Участието, което взехъ въ обЩото обсжжданье

на биля отъ Дизраели за реформата, се ограничи съ
произнасяньето на горЪпоменжтата рвчь; но азъ се
възползувахъ отъ този случай, за да прЪдложж фор-
мално на парламента и на нацията двъ голЪми ре-

,

Форми, които оставаше още да се направнктъ въ сис-
темата на прЪдставителното управление. Едната отъ
тЪхъ е личното или, както справедливо го наричатъ,
пропорционалното прЪдставителство. Азъ развихъ та-
зи реформа првдъ Палатата въ една рЪчь, въ която
излагахъ и защищавахъ системата на Хера; отпослъ
азъ дЪйно поддържахъ несъвършената мЪрка, която
бЪШе приета нивото това отъ парламента за едно
малко число окржзи. Това жалко срЪдство съ нищо
друго неможа да прЪпоржча себе си, освЪнъ съ това,
че съ него се признаваше злото, за изкореняваньето
на което то съвършено малко спомогнж. Ала при
всичко туй, върху него нападахж по силата на ста-
ритъ прЪдразсждъци и тръбаше за това да го защи-
щавамъ въ името на добритъ принципи, като посоч-
вахъ на него като на дЪйствително добра мврка.
Прилаганьето на тази мЪрка къмъ нЪколко парламент-
ски избори, а така сжщо и въвожданьето на допъл-
нителното гласуванье при изборитъ на членове въ съ-
вЪта на лондонскитъ първоначални училища имахж
блаГОДЪТелни резултати. Въпросътъ за разнитъ права
на всЪки избиратель въ пропорционална мЪрка биде
прЪнесенъ отъ сферата на теоретическото разсъжде-
ние въ областьта на практическата политика още по-
рано, прЪди той да можеше да се осжществи безъ
това опитванье. Защитата на моитв мнЪния за лич-
ното прЪдставителство не ни докара до никакъвъ го?
лЪмъ, нагледъ, практически резултатъ.

СъвсЪмъ иначе бЪШе съ другото прЪдложение,
което направихъ въ видъ на поправка къмъ биля за .

реформата и което бъзше най-важната услуга, която
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направикъ на обществото, въ качеството ми на членъ
на парламента; азъ искахъ да бжджтъ заличени ду-
митъ, които бин. могли да се изтълкуватъ, като та-
кива, които ограничаватъ избирателната свобода само

.За мъжкия полъ и не допущатъ женитъ да гласуватъ,
когато послйзднитъ въ качеството имъ на домовладЪл-
ци и проч. удовлетворявахж необходимитъ условия на
избирателния цензъ. Да не се искаше право на гласу-

. ванье за женитъ въ този моментъ, когато най-широко
бтвше се разпространилаизбирателнатасвобода, би било
равносилно съ това, да се откажемъ отъ него. Движе-
нието по този въпросъ се започна. въ 1866. г.,когато
азъ прЪдставихъ една петиция, която бЪШе подписана
отъ грамадно число бЪЛЪЖити жени. Но бЪШе неиз-
вЪстно за насъ, дали ще получи това прЪдложение въ
парламента по-вече отъ нЪколко случайни гласове; и
когато слЪдъ дебатитъ, въ които защитницитъ на про-
тивното ”мнЪние показаха. една необикновена слабость,
числото на гласоветв въ полза на моето првдложение
пораснж до 70, и даже до 80, очудваньето бЪШе общо,
и това повдигнж извънредно много работата, толкова
по-вече, че Брайтъ се намираше въ числото на ония,
които гласоподавахжза това, а послЪдното може да се
отдаде само на влиянието на разискванията, тъй като
той не скриваше по-рано своето несъгласие съ моитъ
възгледи. Азъ вЪрвамъ, че споменжхъ за всичко, което
би заслужвало да се опише отъ моята дЪйность въ
парламента: всичко това, колкото и да би било пълно,
може да даде само неясна прЪдстава за моитв заня-
тия въ продължение на този перИОДъ и особено за
онова врсБме, което ми отнимаше кореспонденцията.
Въ течение на нЪколко врЪме прЪди да бждж избранъ
въ парламента, азъ непрвкжснжто получавахъ разни
писма, отъ които по-голЪмата часть се отнасян. за
ФилосОФски въпроси; на мене прЪдлагахж идеи или
ми съобщавакж разни мисли по въпроситъ, които се
докосвахж до логиката и политическата икономия.
Подобно на всички, които се ползувахж съ извЪст-
ность въ областьта на политическата икономия, азъ
бвхъ обсипанъ съ повръхностни теории и нелвпи прЪД-
ложения, тъй като всЪкога се намиратъ такива хора,
които се стараьктъ да изнамЪрьктъ срЪдство, за да
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се осигури благосъстоянието и щастието за всички
чрЪзъ нЪкоя изкусна реорганизация на паричното
обръщанье. Когато авторитв на писмата ми даваха
възможность да се увЪрнк, че тъ достатъчно разби-
ратъ въпроса, та да си струва да се опитамъ, за да
ги насоча по истинския пать, азъ се стараехъ да имъ
посочвамъ грЪщкитъ. Това се продължаваше до то-
гава, до дЪто порастващето количество на моята ко-
респонденция не ме принуди да се отървавамъ отъ
нея съ кратки отговори. Ала при всичко туй, по-го-
лЪмата часть отъ съобщенията, които ми се адресир-
ваха, заслузкваха голЪмо внимание, нЪкои отъ тЪхъ
ми посочваха нЪкои детайлни погрвшки въ моитъ съ-
чинения и ме принуждаваха да ги поправямъ. Този
родъ кореспонденция естествено се увеличаваще спо-
редъ както се умножаваше числото на темитъ, върху
които азъ пишехъ, особено относително метафизиката.
Но когато влЪзохъ въ парламента азъ захванахъ да
получавамъ писма по разни частни работи и по все-
възможни прЪдмети, които се отнасяна за обществени
въпроси отъ всЪкакъвъ родъ, макаръ и нищо да не
свързваше тЪхъ съ моитъ знания или занятия. Ала
моитъ“ вестминстерски избиратели никога не ми
трупаха такъвъ товаръ; тв съ бЪЛЪЖита вЪрность
пазЪха ония условия, на които азъ се съгласихъ да
имъ бада прЪдставитель. Азъ получавахъ сащо тъй
отъ врЪме на врЪме молба отъ нЪкой простодушенъ
младъ момъкъ да му спомогна, за да баде назначенъ
на нЪкоя държавна службица; но, първо, такива пис-
ма бЪХа рЪдки, а второ, до колко бвха наивни и не-
вЪжествени ония, които ги пишеха, доказваше това,
че просбитъ всявкога еднакво ми се пращаха, къмъ
която и партия да принадлежеще министерството въ
дадената минута. Азъ строго и всЪкога отговаряхъ,
че би било противно на принципитъ, на основание на
които бтвхъ избранъ, да проста милость отъ кое и да
е правителство. Но изобщо най-малко грижи отъ всич-
китъ други части на отечеството ми докарваше окра-
гътъ, който ме избра. Ала при всичко това, масата .

прЪписка полека-лека растЪше и ставаше замене те-жъкътоваръ..................
. . о .. о . о . в . о . в .” о . о в . о . 0 0 0
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До дЪто бЪХъ членъ на парламента, азъ бавхъ прину-
денъ да посвещавамъ на своитъ лични занятия само
ваканционното врЪме. Въ пр0дължение на тоя пе-
ри0дъ азъ написахъ, осввнъ вече горЪпоменктата бро-
шура за Ирландия, своята статия за Платона, напе-
чатана въ Единбургстш Прнгледз и прЪпечатана въ
третия томъ на моитъ ((Разсжждения», най-послъ
рЪчьта, която, съгласно скществувашия обичай, про-
изнесохъ въ университета Св. Андрей, който ме по-
чете съ избираньето ми ректоръ. Въ тази рЪчь азъ
изказахъ много идеи и мнЪния, които бЪХк се натру-
пали въ моя умъ, относително всичкитъ различни

” науки, които съставяхк либералното образование, отно-
сително тЪкната полза и влиянието имъ, и за начи-
нитъ, съ които да се придаде на това тЪхно влияние
най-благотворенъ характеръ. Азъ потвързкдавакъ гра-
мадната важность отъ възпитателна гледна точка на
старитъ класически науки и на новитъ научни знания
съ по-силни докази, отъ колкото се ползуватъ мно-
зинството тЪхни защитници. Отъ една страна азъ до-
казвахъ, че въ такъва държава, като Англия, разпро-
странението на университетското образование (Ппйуег-
зйЪу ЕхЪепзйоп) има важно значение. Тази рЪчь спо-
могна. за првобразуваньето на висшитъ учебни заве-
дения въ Англия и разпространи най-справедливитъ
идеи, а не такива, каквито ние срЪщаме даже у хо-
рата съ висше образование относително условията на
висшето умствено развитие.

Првзъ скщата епоха азъ започнкхъ една работа,
която довършихъ наскоро слЪдъ излизанъето ми отъ
парламента; съ това азъ изпълнихъ своя дългъ по
отношение къмъ филосОФията, а така сащо и къмъ
паметьта на баща ми. Азъ обработихъ и напечатахъ
неговата книга ((Анализз на, човвштш ума»; къмъ нея
присъединихъ и нЪкои свои бЪлЪЖки, които се докос-
вахл. до теориитв на тоя бЪЛЪЖитъ трудъ включително
до най-неотдавнашнигъ открития въ областьта на Фи-
лос0фията; тая книга биде издадена отъ нЪколцина
души. Психологическата часть обработахме на равно
и еднакво заедно съ Бена; Гротъ направи нЪкои дра-
гоцЪнни бЪЛЪЖки относително въпроситв по историята
на ФилосОФията, които на нЪкои мЪста повдигаше това
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съчинение; най-на края, Андрю Финдлетеръ попълни
ония празднини, които произтичахж отъ несъвършен-
ството на филологическитъ знания прЪзъ епохата, ко-
гато бЪШе писана тази книга. (Анализа/тв» излЪзе на
свЪтъ въ сжщото врЪме, когато метафизическото те-
чение се наклони къмъ противоположната страна на
онази, на която бЪШе психологията на опита и асо-
циацията; макаръ той и да не отминж, безъ да про-
изведе дълбоко впечатлЪние на мнозинство умове, ала"
се пакъ не можа даима онзи успЪхъ, който заслуж-
ваше; той въ твърдъ голЪма степень“ съдЪйствува за
образуванье на атмосферата, която е благоприятна за
психологията на асоциациитъ и отъ която сега ее пол-
зуваме ние. За да можеше много добръ да се пригоди
като превкрасно ржководство по експерименталната
метафизика, тази книга имаше нужда само отъ нЪкои
допълнения на нЪколко мЪста и отъ поправки съ по-
мощьта на извадки отъ най-послйзшнитъ трудове на

"

сжщата тази филосОФска школа, та да заема, както
виждаме сега, първо мъсто въ редицата на систематич-
нитъ съчинения по аналитическата Филос0фия.

ПрЪзъ есеньта на 1868. година, парламентътъ,
който вотира закона за реформата биде разпуснжтъ
и при слЪдващитъ избори въ Вестминстерския окржгъ
азъ потърпЪхъ поражение. Азъ не останжхъ очуденъ
отъ това, както и моитъ партизани, макаръ и нЪколко
деня прЪди изборитъ тъ по-вече отъ всЪки други пжть
да се надЪвахж на благоприятенъ изходъ. Не тръба да
пояснявамъ моята несполука; възбужда любопитството
само това, какъ можахъ да бждж избранъ първиятъ
пжть и какъ, еднажъ избранъ, потърпЪхъ поражение
въ слЪдващата сесия. Необходимо е да се каже, че
усилията, които бъзхж употръбени, за да бждж безъ
друго поразенъ, бЪхж този пжть много по-силни, от-
колкото въ първия. Првди всичко, торийското мини-
стерство силио бранЪше своето сжществуванье, и ус-
пЪхътъ на всЪкждъ, дЪто ставаше борбата, бЪШе за
него най-важната работа. Полиръ това всички, които
притежавахж аристократически чувства, бтвхж въорж-
жени противъ мене лично и много по-силно, отколкото
въ първия пжть. Много хора, които ми съчувству-
вахж отначало или пъкъ бвхж индичъерентни, станахж
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жестоки противници на второто ми избиранье. Тъй
като азъ доказахъ въ своитъ политически статии, че
много добръ знанк слабитъ страни на демократичес-китъ мнвния, то нЪколцина консерватори, Нагледъ,
като че ли се мамвхм съ надЪждата си да намЪрьктъ
въ мене единъ противникъ на демокрацията. Отъ това,
че азъ бвхъ способенъ да разглеждамъ въпроса отъ
гледна точка на консерваторъ, тъ си въобразявахв,
че съмъ неспособенъ да го разглеждамъ отъ друга
страна. Ако тъ биха чели внимателно моитъ съчине-
ния, то щвхж тамъ да виднктъ, че като съмъ оцвнилъ
всичката важность на сериознитъ аргументи, които
се привождахяв противъ демокрацията, азъ безъ ни-
какво двоумЪние се изказвахъ въ защита на нея, като
съвЪтвахъ да се осигури тя чрЪзъ учреждения, които
да бмдктъ съгласни съ нейния принципъ и да могктъ
да изгладьктъ нейнитъ недостатъци. Въ числото на
тия срЪдства бЪШе пропорционалното првдставител-
ство, а въ защита на това послЪдното не се изказа
нито единъ консерваторъ. НЪкои партии основаващ
извЪстна надежда на моето одобрвние принципа на
събирателното гласуванье подъ извЪстни условия: тв
првдполагахк, че идеята, която се намираше въ една
отъ резолуциитъ, що внесе Дизраели въ парламента,
бЪШе навЪяна отъ моитъ статии по този въпросъ.Акотова и да е справедливо, но тв забравяхи, какво
азъ турямъ като непрЪмЪнно условие на събирател-
ното гласуванье образованието, а не собственостьта
и че даже въ тази Форма, както я приемахъ, азъ
одобрявахъ мнозинството гласове само, ако се прЪд-
полагаше всеобщо гласоподаванье. Немислимо е, че
можемъ да се съмняваме, до колко би могълъ да се
допусне подобенъ принципъ подъ натиска, освЪтенъ
отъ закона за реформата, който управлява Англия,
ако обърнемъ внимание, колко малко значитъ работ-
ническитъ класове въ нашитв избори даже при смще-
ствуваньето на такъвъ законъ, който не дава на еди-
ния избиратель по-вече гласове, отколкото на другия.

Въ сащото врЪме, когато станкхъ още по цена-.
вистенъ на хората съ аристократически убЪждения,
на мнозина консервативни либерали, моята парламент-
ска двйность ни най-малко не бЪШе отъ такъвъ родъ, че
да накара мнозинството либерали да ме поддържатъ.
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Азъказахъ по-горъ, че случаитъ, въ които най-много
се изтъквахъ на явъ, се отнасяхж по-вече и главно
за такива въпроси, въ които поддържахъ мнвния, съ-
вършено противоположни на мнозинството отъ либе-
ралната партия или къмъ които тя се отнасяше съ-
вършено хладнокръвно; осввнъ това, много малко бъ-
хж ония въпроси, въ които можехъ съ моето поведе-
ние да бждж полезенъ органъ на своитъ мнЪния. При
туй още съ нЪколко свои постжпки азъ възбудихъ въ
мнозина хора лично прЪдубЪждение противъ мене. НСБ-

колцина бЪхж оскърбени отъ това, което тъ наричаха.
прЪслЪдванье на Айера. Азъ извършихъ много по-го-
лЪмо прЪстжпление, когато взехъ участие въ подпис-
ката за разноскитв по избираньето на мистера Брадло.
Азъ се отказахъ да правнк каквито и да сж разноски
за собственото ми избиранье; всичко, колкото то стру-
ваше, биде заплатено отъ други; поради туй, азъ се
чувствувахъ за особено задълженъ да се лсдпишж въ
полза на такива кандидати, избираньето на които би
било желателно, когато не стигахж срЪдствата, да се
покринктъ всичкитъ разноски. Ето защо азъ взехъ
участие въ ПОДписката въ полза на всичкитъ канди-
дати на работническитъ класове, между тЪхъ и на
мистера Брадло. Той имаше поддържка помежду работ-
ницитв. Азъ бЪХъ го слушалъ и знаехъ, че той ни
най-малко не е демагогъ, тъй като рЪшително противо-
рЪчеше на госп0дствуващето мнЪние въ демократи-
ческата партия относително двата важни въпроси,
малтузианството и личното прЪдставителство. ОнЪзи
хора, които раздЪльхтъ въ всичко демократическитъ
убЪждения на работницитъ, но които сждьктъ незави-
симо за политическитъ въпроси и иматъ мжжество да
потвърдяватъ своитъ убтзждения, които противорвчжтъ
на народнитъ възгледи, такива хора, казвамъ азъ, ми
се струвахж необходими въ парламента. Азъ така сжщо
не мислЪхъ, че религиознитв идеи на Брадло, макаръ
и да 61; ги изразилъ въ твърдв рЪзка Форма, бихж
послужили за поводъ да бъде той изключенъ отъ чис-
лото на кандидатитъ. Ала при всичко туй, като се
подписахъ въ полза на неговото избиранье, азъ твърдъ
много бихъ сгрЪшилъ, ако бихъ разсчитвалъ да уве-
личж съ това шансоветъ на собственото ми Избиранье.
Както и тръбаше да се очаква, отъ тази постжпка
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извлЪкоха всичко, което би могло да се извлЪче отъ
нея съ дозволени и недозволени срЪдства само и само
да Възбудьнтъ противъ мене избирателитъ на Вест-
минстера. На тия различни клюки, къмъ които се при-
бавиха и много безсрамни злоупотрЪби съ пари и
другъ родъ срвдства отъ страна на моя съперникъ -
тория, трвба да се отдаде моята несполука на вто-
ритъ избори, подиръ успвха ми на първитъ. Токо-що
резултатътъ на изборитъ биде оповвстенъ, азъ полу-
чихъ три или четири покани да се обява кандидатъ
въ нЪкои други окрази, особено въ провинциалнитъ.
.Но макаръ и успЪхътъ да бЪШе несъмнЪнъ и макаръ
че щвхъ да сполуча безъ никакви разноски, ала. при
всичко това, не се чувствувахъ разположенъ да лиша
себе си отъ удоволствието да се оттегльа пакъ въ
“частенъ животъ. Азъ не чувствувахъ ни най малко
унижение отъ това, че избирателитъ ме ОТФърлиха,
а ако такъво чувство би саществувало умене, то би
могло да баде възнаградено съ ония многобройни из-
рази на съчувствие, които получвакъ отъ всЪкадв и
отъ хора съ най-различни възгледи, особено отъ чле-
новетъ на либералната партия въ парламента, съ които
азъ рака за рака обикновено дЪйствувахъ.

Отъ това врЪме въ моя животъ станаха съвсЪмъ
малко такива събития, които биха заслужвали да ба-
датъ записани на твзи страници. Азъ започнахъ
своитъ првдишни занятия и изново вкусихъ насла-
дата да живЪг-а на дача въ южна Европа, наслада,
която се првкасваше два пати въ юдината поради
отиваньето ми въ Лондонъ за нЪколко недЪли или
мЪсеци. Азъ помЪетихъ различни статии въ периоди-
ческитъ издания, особено въ журнала на моя прия-
тель мистеръ Морлей (ЕогЪпйдЪйу Вейеп), произнесохъ
нЪколКо рвчи за общественитъ събития, напечатахъ
((Подчинението на женитв», което написахъ прЪди
„нвколко години, а сега прибавихъ нЪкои допълнения

Азъ почнахъ да приготвямъ материали за нови съчи-
нения, за които ще говорга на друго мЪсто, ако по-
живЪта още доста врЪме, за да мога да ги довърша.
Поради туй, сега тия възпоминания тръба до тука
да. се спратъ. %."-
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