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Роден с късмет
 

Чарлс Стюарт Ролс е роден на 27 август 1877 г. в Лондон в 
наетата от баща му къща на улица „Хил Стрийт“ №35 на 
площад „Бъркли“. Той бил най-малкото от четирите деца. 

Най-големият му брат – Джон Маклийн – е роден през 1870 г., втори-
ят – Хенри Алън – през 1871 г., а сестра му – Елинор Джорджиана – е 
родена през 1872 г. 

Семейството било богато, като богатствата били натрупани сто го-
дини по-рано, когато пра-прадядото на Чарлс Джон, по професия 
кравар, напуснал Монмаутшир и отишъл в Лондон, където натрупал 
състояние от покупко-продажба на имоти – отводнявал терените и 
строял на тях къщи за разрастващото се население на града. Той бил 
кравар с усет към ценността на земята. Построените от него къщи 
приютили шейсет хиляди души. През 1767 г., посредством брака си 
със Сара Койш, която била докторска щерка, той придобил още земи 
в столицата и в Монмаутшир. Въпросните имоти му позволили да ста-
не пристав. Осигурен вече финансово, той се заел да построи в Лон-
дон къща, съответстваща на повишения му социален статус. „Грейндж 
Хаус“, която била завършена от сина му, представлявала огромно име-
ние, разположено в близост до Олд Кент Роуд. Там веднъж на гости 
дошъл принцът-регент. 

 Дори и при най-амбициозните семейства има спадове. Джон Ролс 
младши, прадядото на Чарлс, бил комарджия. Говорело се, че за една 
година е загубил 80 000 £, което в днешни пари е 10 милиона. Той 
продал „Грейндж Хаус“, за да може да покрие дълговете си, и заживял 
по-скромно. Синът му Джон Етерингтън Уелч Ролс, дядото на Чарлс 
Ролс, се преместил в Монмаутшир. Там Джон Алън Ролс, бащата на 
Чарлс, който по-късно станал лорд Лангатък, превърнал фермата, из-
ползвана и за ловна хижа, „Хендри“, във величествено семейно име-
ние. Чарлс израснал на това място. 
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Джон комарджията прахосал голяма част от семейното богатство, 
но все пак лорд Лангатък можел да живее в охолство. Неговата страст 
била животновъдството – развъждал местни породи коне, херефорд-
ски късороги говеда и овце порода шропшир. В продължение на се-
дем години бил Господар на фоксерите. Парадоксално или не, но той 
бил и виден член на „Дружеството за забрана на вивисекцията“. На 
една от годишните срещи на въпросното дружество той бил охулен 
заради пристрастията си към лова и риболова. Атаките срещу него не 
били основателни, защото определено има разлика между вивисекци-
ята и спортовете, при които се пролива кръв, колкото и кръв да се 
пролива. В тефтера му можело да се видят неща от рода на: „убитите 
в Уайтхил хрътки“. Веднъж той и гостите му отстреляли хиляда шест-
стотин четиридесет и осем фазана и четири обикновени и четиридесет 
и три земеровни заека (всичко това със само шест пушки). Дошлият 
веднъж на гости дук на Йорк, който по-късно станал Едуард VII, си 
сложил ръкавици, защото трите оръжия, които използвал по време на 
изтреблението, се нагорещили толкова, че имало опасност да изгорят 
дланите му.

Към момента на раждането на Чарлс лорд Лангатък получавал 
приходи от наеми в Лондон в размер на 30 000 £ годишно (3 милиона 
днешни пари) и контролирал 6000 акра земеделски земи край Мон-
маутшир. Той притежавал сериозна яхта, „Санта Мария“, наричана 
от семейството още и „Сейнт“, която веднъж стигнала чак до Санкт 
Петербург и която редовно участвала в регатата „Каус“. Малко след 
раждането на Чарлс лорд Лангатък придобил къщата „Саут Лодж“ в 
квартал „Кенсингтън“ – семейството дълго време държало този имот. 
Лорд Лангатък отсядал там, когато имал работа в Парламента – пър-
во той бил в Камарата на общините, а после в Камарата на лордове-
те. Лейди Джорджиана Лангатък събирала вещи, свързани с адмирал 
Нелсън. В колекцията є имало картини на Гейнзбъроу, Хогарт, Хол-
байн и Ромни, кичур от косата на Чарлс I (отрязан след екзекуцията 
му) и посмъртна маска на Наполеон.

В такъв свят се родил Чарлс. Имението „Хендри“, намиращо се на 
четири мили от Монмаут, било единственото с викторианска архитек-
тура в района. Монмаутшир не била съвсем уелска община (дълги 
години имало спорове дали е в Англия или в Уелс, докато през 1973 
г. с указ на местното правителство тя била вкарана категорично в 
Уелс) и вероятно по тази причина Чарлс не е бил смятан за уелсец 
и местните никога не го припознали за свой. Хубаво е да отраснеш 
в такъв хамбар, нали! Владяно от семейство Ролс от 1767 г. до 1987 
г., имението „Хендри“ първоначално било ловна хижа, но през девет-
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найсети век станало обект на много преустройства и разширявания. 
През 1872 г., малко преди раждането на Чарлс, на мястото на старите 
конюшни и билярдната зала бил изграден гараж за карети. В средата 
били добавени пушалня и дневна.

След като влезете в имението през масивната входна врата*, ще ви-
дите множество чудесни неща – облицовани с мрамор камини, стък-
лописи, тавани с гипсови орнаменти, огромна библиотека и водния 
орган, на който е свирел Джон Алън – притежаващият музикален 
талант брат на Чарлс. 

Хилядите дървета отвън в парка са същинска украса за имението. 
Тъй като единият му брат бил доста по-голям, а другият често бо-

ледувал, Чарлс обикновено си играел сам и разполагал с много време 
за мислене и изобретяване. Когато бил на девет години, от един инва-
лиден стол си направил „състезателна кола“. Карал бясно по криволи-
чещата алея пред къщата, като понякога причинявал хаос и помитал 
заблудените фазани. Години по-късно, по време на едно интервю за 
списанието за скаути „Чъмс“, той споделя за този пръв експеримент:

„Столът за баня… добре го помня. За спирачка ми служеше парче 
дърво, което при нужда влизаше между малкото предно колело и 
вилката.“

Той не се страхувал да поема рискове. През май 1906 г. пише: „Ро-
ден съм в Лондон през 1877 г. и още щом проходих, започнах да правя 
опити да си счупя врата. Мечтаех да стигна до златните порти на рая 
на колела. Израснах в Монмаутшир и доколкото си спомням, първият 
ми досег с превозно средство бе спускането с шейна в компанията на 
възпитателката ми. Беше много забавно, но накрая всичко приключи 
с пронизителни писъци в полузамръзналата река.“ Заради търсенето 
на нови усещания често си навличал гнева на родителите си. Много 
му се карали, когато една неделя подкарал парния валяк, използван за 
отъпкване на пътищата в имението, и направил на нищо най-хубавия 
си костюм. 

Голяма част от приключенията се случили през лятото, след при-
бирането на Чарлс от пансиона. Когато навършил девет години, той 
постъпил в малкото начално училище в Бъркшир. Един от учителите 
му в писмо до директора на „Итън“ Даман се изказал по следния на-
чин за тринайсетгодишния Чарлс:

*Ключът за входната врата изчезна на 27 август 1977 г. – изненадващо съв-
падение, тъй като на тази дата се навършиха сто години от рождението на 
Ролс. Някой да знае къде е?
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„Ролс, за мое голямо съжаление, все още е много разсеян и вятър-
ничав, а на моменти сякаш изключва напълно. Мислите му се реят 
нейде и не може да се концентрира в работата си. Но въпреки тази 
негова постоянна отвеяност съм склонен да вярвам, че има бъдеще.“

След време Даман писал на лорд Лангатък: „Смятам, че притежава 
значителни, до голяма степен вродени способности и се стреми към 
нещо, което бих могъл да определя като собствена линия на поведе-
ние.“

Макар да бил разсеян и вятърничав, никой не можел да отрече 
заложбите му. Когато бил на единайсет, чрез писмо подкокоросал 
баща си да прокара електричество в „Хендри“. И лорд Лангатък на-
истина електрифицирал имението с помощта на сина си. Така за пръв 
път в Монмаутшир светнали електрически крушки. Тръгнал слух, че 
някои подозрителни на вид устройства, като динама например, били 
доставени и складирани с инструкцията никой да не ги пипа, докато 
господарят Чарлс не се прибере за празниците. Лорд Лангатък бил с 
напредничаво мислене, за което свидетелства ранното телефонизира-
не на „Хендри“. Нетърпеливият тийнейджър, който осъзнавал какви 
са ползите от бързата комуникация, го бил ръчкал на тази тема. Лор-
дът инсталирал телефон в стаята си на горния етаж, за да може да 
разговаря на спокойствие. До килера, под стълбището, също имало 
апарат, който при нужда бивал изключван. 

Джон Алън Ролс, лорд Лангатък, бащата на Чарлс, в различни 
периоди от време бил съдия, масон, кмет на Монмаут и пристав, а 
през 1892 г. получил благородническа титла. Той участвал в Кримската 
война, по-конкретно в битките при Алма и Инкерман. 

Тъй като най-големият му син, Джон, бил доста срамежлив, а вто-
рият, Хенри, имал сериозни здравословни проблеми, лорд Лангатък, 
чието мото било „бързина и истина“, започнал да осъзнава, че в 
най-малкия има хляб, и го направил свой фаворит (това обяснява 
защо Чарлс получил сериозна финансова подкрепа).

 Постъпилият на тринайсет години в „Итън“ Чарлс бил плах, дългу-
рест (ръстът му впоследствие достигнал почти два метра) потомък на 
кравар, който обича да си играе с всякакъв тип машинки. Интересно 
е отношението на съвременниците му. Един от преподавателите пи-
сал: „Чарлс не бяга от армията, просто иска да се занимава с елек-
тричество.“ С качествата му бил добре запознат личният му наставник 
Хърбърт Пиг, който го подготвял за университета (тогава Чарлс бил 
на седемнайсет години). Пиг писал на лорд Лангатък: „Наясно съм 
със способностите на вашия син Чарлс и съм убеден, че няма да има 
проблеми да влезе в „Тринити“ догодина (1895 г.). Работи здраво и ка-
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чествено. Проявява голям интерес към механиката, така че уредихме 
да посещава лекциите на професор с инженерно образование.“ Въ-
просният професор се казвал Даунинг и преподавал в „Кеймбридж“. 
От него Ролс научил много неща. 

Тъкмо в Кеймбридж Чарлс придобил първия си автомобил, който 
бил изключително важен за него. 


