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Рокфелер е по-популярен в пресата, но Андрю Карнеги е  

най-богатият американец на всички времена. Имигрантът 

 от Шотландия продава компанията си US Steel на J.P.  

Morgan за $480 милиарда през 1901 г. Сумата е малко над 

 2.1% от БВП на САЩ по онова време и дава на Карнеги мощ, 

 равна на $372 днешни милиарда. 



Андрю Карнеги е сред най-богатите и най-известните индустриалци на своето време. 

Чрез Carnegie Corporation на Ню Йорк, новаторската  филантропска фондация, която 

той създава през 1911 г., неговото богатство подкрепя  всичко от откриването на 

инсулина и демонтирането на ядрени оръжия до създаването на Улица Сезам. Повече 

от сто години работата на фондацията и нейните стипендианти помага да се оформят 

публичното говорене и политика. Милиони хора са се възползвали от неговата 

предвидлива щедрост  - едно реално и добро наследство.   



Родно място на Андрю Карнеги, Дънфърмлин, е историческата столица на  

средновековна Шотландия. По-късно градът става символ за производство на 

висококачествен текстил, но град преживява трудни времена, когато 

индустриализацията унищожава  домашното, оставяйки работници като баща 

Карнеги, Уил, силно притиснати да издържат семействата си. Уил и тъстът му  

Томас Морисън, обущар и политически реформатор, се присъединяват към 

популярното Чартистко движение, което смята, че жизнените условия на 

работниците ще се подобрят, ако масите поемат управлението вместо 

поземлените собственици. Когато движението се проваля през 1848 г., Уил 

Карнеги и съпругата му, Маргарет,  продават вещите си, за да купят билет за 

Америка за себе си и синовете си, 13-годишния Андрю и 5-годишния Том. 



Семейството на Андрю Карнеги решили да се установят в Алегени, 

Пенсилвания, предградие на Питсбърг, където те имали приятели и роднини. 

Техният кораб се пристигнал в Ню Йорк: "Ню Йорк беше първия голям 

кошер на човешката индустрия... и суматохата и вълнението от това ме 

порази," пише Карнеги в автобиографията си. Оттам  семейството пътува на 

запад по канал и с параход и пристига в Алегени три седмици по-късно (на 

370 мили, шест-часово пътуване с кола днес). Те се настаняват в две стаи над 

магазин на свой роднина, който бащата започва да управлява, но бизнесът в 

крайна сметка се проваля и семейството отново се оказва в нужда. 



На 13-годишна възраст, Карнеги работи от сутрин до тъмно   във фабрика за памук, 

като печели по 1,20 долар на седмица. Една година по-късно е нает като пощальон за 

местна телеграфна компания, където той се научава как да използва оборудването и е 

повишен в телеграфен оператор. С това умение той си намира работа в 

Пенсилванската Железница и става началник на възраст 24 години. Младият  Карнеги 

е не само амбициозен, но и ненаситен читател, като той се възползва от щедростта на 

съгражданина си   полковник Джеймс Андерсън, който отваря библиотеката си за 

местните работещи момчета - една рядка възможност в тези дни. През годините 

книгите осигуряват по-голямата част от образованието на Андрю Карнеги. 



Томас А. Скот, надзирател на западната дивизия на Пенсилванската железница и шеф на 

Андрю Карнеги, инициира първата инвестиция на бъдещия милионер, като го предупреждава 

за предстоящата продажбата на десет акции в Компанията Адамс Експрес. Маргарет Карнеги 

ипотекиране къщата си, получава $ 500 за закупуване на акции, и скоро потича първият поток . 

Докато работи с жп компанията Карнеги разработва широка гама от други бизнес интереси. 

Теодор Уудръф го запознава с идеята за спални вагони в железниците, предлагайки му дял в 

Уудръф Sleeping Car Company. Карнеги взима банков кредит и приема предложението Уудръф  

- решение, за което няма да съжалявате. В последствие той купува компанията, която въвежда 

първия успешен спален вагон в САЩ. 

На 30 години Карнеги е натрупал бизнес интереси в производството на железни изделия, се 

включва в производството на стомана и построява на Carnegie Steel Corporation - най-голямата 

стоманодобивна компания в света. 

Железопътен мост над р. Охайо 



Филантропската кариера на Андрю Карнеги започва около 

1870 г. Въпреки, че през живота си поддържа безброй 

проекти и каузи, той е най-известен с даряването на 

безплатни  сгради на обществените библиотеки, което 

започва в родния му Дънфърмлин и обхваща целия 

англоговорящ свят - Съединените щати, Обединеното 

кралство, Австралия и Нова Зеландия. През 1887 г., 

Карнеги се жени за Луиз Уитфийлд от Ню Йорк. Тя 

подкрепя благотворителността му   и подписва предбрачен 

договор брак, в който изразява съгласието си  цялото си 

състояние на Карнеги да бъде раздадено за 

благотворителност още докато е жив.  

Две години по-късно той пише Евангелието на богатството, където със силни думи изразява  

убеждението си, че  богатите са само надзорници на богатството си, че трябва да живеят без 

 разточителство като осигурят семействата си умерено, а използват богатството си за благото 

 и щастието на другите. Това изявление на неговата философия е прочетено навсякъде по света 

 и високо оценено. Негово е твърдението "Човек, който умре богат умира опозорен„.  



През 1870 г. Карнеги построява първата си доменна пещ, а към 1890 г. е начело на 

бързо растящата американска стоманодобивна промишленост. Този бизнес го прави 

първия милионер в историята на Северна Америка. 

Негово верую е „Евангелието на богатството“ (на английски: Gospel of Wealth), чиято 

централна теза е, че богатите имат морален дълг да бъдат големи филантропи. През 

1901 година той продава всичките си индустриални активи и близо 9/10-ти от 

получените 500 млн. долара използва само и единствено за благотворителни цели. В 

съответствие с това през 1900 г. създава в Питсбърг Техническо училище „Карнеги“ 

(Carnegie Technical Schools) с цел да обучи майстори и занаятчии и да ги превърне в 

инженери и учени. Впоследствие то се разширява и превръща в университета 

„Карнеги Мелън“ (Carnegie Mellon University, също известен като CMU или само 

Carnegie Mellon), днес е частен изследователски университет. 

През 1912 г. училището става Институт по технология „Карнеги“ (Carnegie Institute of 

Technology) и започва да дава степени за четиригодишно обучение. През 1967 г. се 

слива с Института по индустриални изследвания „Мелън“, за да формират заедно 

Университет „Карнеги Мелън“. Неговият девиз е My heart is in the work (Сърцето ми 

е в творението). 



Карнеги продава стоманодобивната си компания през 1901 г. за 480 милиона долара 

(колосална сума за това време).  Той се оттегля от бизнеса и се заема да раздава 

богатството си. Освен библиотеки (2509), той купува органи за хиляди църкви по 

света, помага да се създадат голям брой колежи, училища и нестопански 

организации. 

Към времето  на смъртта си, Андрю Карнеги, въпреки най-добрите си усилия, не 

успява да раздаде цялото си състояние. Той вече е разпределил  $ 350 милиона, но 

има още $ 30 милиона , които оставя на фондацията. Към края на живота си, 

Карнеги, убеден пацифист, има една-единствена цел: постигане на световен мир. 

Той вярва в силата на международните закони и се надява, че бъдещите конфликти 

могат да бъдат предотвратени чрез посредничество. Той подкрепи създаването на 

Двореца на мира в Хага през 1903 г., дава $ 10 милиона, за да основе Фондацията 

Карнеги за международен мир през 1910 г., за да "ускори премахването на 

международната война", и работи неуморно за каузата до избухването на Първата 

световна война. Той умира съкрушен от  провала на усилията си през август 1919 г., 

два месеца след подписването на Договора от Версай. 



Карнеги е построил стотици обществени библиотеки и няколко големи 

научноизследователски центъра. Заедно с това той дарява немалка сума 

за построяването на концертна зала в Ню Йорк, наименувана в негова 

чест "Карнеги Хол". Тя е проектирана от архитекта Уилям Бърнет Тутпил 

и построен от филантропа Андрю Карнеги през 1890 година. Комплексът 

е сред най-известните концертни зали в за класическа и популярна 

музика, прочут е със своята красота, история и акустика. Има отдели за 

артистична програма, развитие и маркетинг. Прави около 100 

представления всеки сезон. Наема се от изпълнителски групи. Ню-

йоркската филхармония се помещава официално там до 1962 година. 

Има и друга, по-малка сграда на "Карнеги Хол" – 540-местна, отново 

построена и финансирана от Андрю Карнеги, която се намира в родното 

място на Андрю Карнеги - Дънфърмлин, Шотландия. 



Има още много други сгради с 

дарения от него и носещи неговото 

име са: 420-местна зала в Люисбург 

(в Западна Вирджиния), 1928-местна 

зала в Питсбърг (в съседство с музея 

„Карнеги“ за естествена история, 

както и с библиотеката „Карнеги“ на 

Питсбърг, 1022-местна музикална 

зала, част от библиотеката на 

предградието на Питсбърг – 

Хоместед.  

 



В София, близо до НДК има една малка улица, която носи името на Андрю Карнеги. 

 Макар и да не е идвал в България той е тясно свързан с историята ни. 



Чрез своята фондация "Мир между народите" Карнеги полага големи усилия за постигане 

разбирателството в света. Точно тази фондация организира известната Карнегиева анкета след 

Междусъюзническата война в 1913 година. Тя известява за огромния геноцид, извършен над 

нашите сънародници през 1913 година. Показателно е нейното заключение, че единствено 

българската войска не е извършвала жестокости над чуждото население, но почти навсякъде, 

където е минала гръцка, сръбска и турска войска, българското население е подложено на 

масово унищожение или прогонване. Комисията установява, че огромната част от Македония и 

Беломорска Тракия е била населена с българи и те са били преобладаващ етнос, отчетени са 

към 1200 хил. българи, живеещи там преди войните. Анкетата служи за основание в 

последващите мирни договори да се присъединят поне част от българските земи, освободени 

от нашата войска през първата Балканска война, така земите на юг от Созопол, част от 

Странджа, Родопите, Пирин и поречието на Струма днес са в българска територия. 

Инициативата на фондацията „Андрю Карнеги” дава международна легитимност на дълбоките 

исторически основания на българите спрямо своите земи. За съжаление, голяма част от тях са 

отнети и са обезбългарени. Колко голямо е значението на този международен документ, може 

да се види от етническата карта, изготвена в него, с която дори днешните български политици 

биха могли да защитават своите позиции при продължаващите съседски претенции. 



Събуждане от звуците на разхождащ се под прозорците ви гайдар, както са били будени крал 

Едуард ІІІ, Ръдиард Киплинг, Рокфелерови и Мадона в нейния сватбен ден. 

Така започва един вълшебен ден в Скибо, замъка на Андрю Карнеги, първоначално кръстен 

Schyterbolle през Х в. от неговите келтски обитатели (на техния език думата 

означава „приказна страна“), които смятат, че това е дар от келтските феи. 



Когато Карнеги се връща у дома, след като е спечелил милионите си в Америка в качеството 

си на един от най-успешните индустриалци в света, той го нарича „земен рай“. 



 Днес Скибо е отворил величествените си врати за привилегировани членове на клуба и за 

външни гости, които могат да живеят като стоманени магнати в една носталгична  атмосфера 

на автентични мебели от ХІХ в., любезен персонал от облечени в карирани 

фустанели шотландци и такива забавни традиции, като тази да бъдеш въвеждан в огромната, 

осветена от свещници зала за вечери от самотен гайдар във вечерно облекло. 



   

30 000-те декара на имението са пълни с едър и пернат дивеч, 

 а има и частно игрище за голф с 18 дупки, което е носител на награди. 



Въпроси за дискусия: 

 

 

- Длъжен ли е бил Андрю Карнеги да се занимава с благотворителност  

или това просто е било нещо, което му е било приятно? 

-  Защо смятате, е дарил толкова много за благотворителност?  

- Защо мислите е избрал обществените библиотеки за един от най-големите 

 си благотворителни проекти?  

- Считате ли, че Андрю Карнеги е дарил прекалено много пари?  

- Бихте ли постъпили различно, ако вие бяхте Андрю Карнеги? 

 


