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РЕСУРС 7 

 
ИСТОРИИ ЗА ЖЕРТВИ НА ДЕТСКИЯ ТРУД 

 
 
 
 
ЕКИП 1 
 
 
 
1. Джон Алет започва работа в текстилна фабрика на 14 години. Алет е на 53 години, когато е 
разпитан от Майкъл Садлър и от неговата комисия от Камарата на общините на 21 май 1832 г. 
 
Въпрос: Ще посочите ли дали работните часове са били увеличени? 
Отговор: Когато отидох първоначално на работа във фабриките, работех около единайсет часа 
дневно, но с течение на времето работното време нарасна на петнайсет — шестнайсет и 
понякога осемнайсет часа. Виждал съм децата ми с тихомълком оживени лица; но към края на 
седмицата започват да се уморяват. 
 
Въпрос: Те са почти постоянно ли са на крак? 
Отговор:  Винаги. Въобще не може да има почивка. 
Въпрос:  Твърде много ли им се спеше? 
Отговор:  Много им се спеше. Вечерта най-малкият ми син се е случвало да ми каже: 
„Татко, колко е часът?“, а аз да отговоря, може би, „Седем часа“.  „О, наистина ли има още два 
часа до девет?“ Няма как да понеса това. Мислил съм си, че почти предпочитам да ги гледам 
как гладуват до смърт, отколкото да ги използват по този начин. Чувал съм сина ми да извика, 
когато е на няколко крачки от вратата, „Мамо, готова ли ми е вечерята?“ и съм виждал как, 
щом го поемат от гърба ми, заспива, преди да успее да я хапне. 
Въпрос:  Кога е започнало това дете работа във фабриката? 
Отговор:  Когато беше между шест и седем години. 
Въпрос:  Случват ли се повече произшествия в края на деня? 
Отговор:  Знам за повече произшествия в началото на деня, отколкото в края. Бях 
очевидец на едно. Дете обработваше вълна, тоест подготвяше вълна за машината; но лентата 
го закачи, тъй като още дремеше, и го дръпна в машинарията; намерихме един негов крайник 
на едно място, друг на друго, детето беше нарязано на парчета; цялото му тяло влезе в 
машината и беше разкъсано.  
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2. Елизабет Бентли е родена в Лийдс през 1809 г. Тя започва работа във фабрика за лен на 
шестгодишна възраст. На 4 юни 1832 г. Елизабет е разпитана от Майкъл Садлър и от неговата 
комисия от Камарата на общините. Тя разказва как работата в залата за кардиране сериозно е 
увредила нейното здраве: „Беше толкова прашно, прахът влизаше в белите ми дробове, а 
работата беше толкова тежка! Така ми се влоши здравето, че когато смъквах кошниците, от 
тегленето костите ми се разместваха.“ Тя обяснява, че към този момент тя е получила 
„значителни деформации“. Тя казва още: „Бях на около тринайсет години, когато това започна, 
и оттогава състоянието ми се е влошило“.  
 
Въпрос:  Какви бяха вашите работни часове? 
Отговор:  Като дете работех от пет часа сутринта до девет вечерта. 
Въпрос: Колко време ви даваха за храна? 
Отговор:  Даваха ни четиридесет минути на обяд. 
Въпрос:  Имахте ли някакво време, за да си набавите закуска, напитки? 
Отговор:  Не, оправяхме се, както успеем. 
Въпрос:  Разполагахте ли с време, за да изядете храната? 
Отговор:  Не, бяхме принуждавани да я оставим или да я отнесем вкъщи, а когато не си я 

отнесем, надзирателят я взимаше и я даваше на свинете. 
Въпрос: При положение, че намалите малко темпа на работа или закъснеете, какво 

правеха те? 
Отговор:  Биеха ни. 
Въпрос:  Каква работа вършехте? 
Отговор:  Измерващ теглото в залата за кардиране. 
Въпрос:  Колко дълго работехте там? 
Отговор:  От пет и половина сутринта до осем вечерта. 
Въпрос:  Какви бяха условията в залата за кардиране? 
Отговор:  Беше прашно. Не можехме да се виждаме взаимно от праха. 
Въпрос:  Работата в залата за кардиране отрази ли се на Вашето здраве? 
Отговор:  Да, беше толкова прашно, прахът влизаше в белите ми дробове, а работата 

беше толкова тежка! Така ми се влоши здравето, че когато смъквах кошниците, 
от тегленето костите ми се разместваха. 

Въпрос:  Вашето тяло значително ли е деформирано в резултат на този труд? 
Отговор:  Да. 
Въпрос:  В кой момент започна проблемът? 
Отговор:  Бях на около тринайсет години, когато това започна, и оттогава състоянието ми 

се е влошило. Когато майка ми почина, трябваше да се грижа за себе си. 
Въпрос:  Къде сте сега? 
Отговор:  В приюта за бедни. 
Въпрос:  Напълно ли сте неспособна за труд във фабриките? 
Отговор:  Да. 
Въпрос:  Била ли сте готова да работите, докато можете, от най-ранна възраст? 
Отговор:  Да. 
Въпрос:  И сте подкрепяла Вашата овдовяла майка, докато Ви е било възможно? 
Отговор:  Да. 
 
 

http://spartacus-educational.com/IRbentley.htm


 

3 

 
ЕКИП 2 
 
 
 
1. Джон Бърли е роден в Бетнал Грийн, Лондон, през 1805 г. Баща му е починал, когато той е 
бил на две години. Майка му се е разболяла и през 1810 г. той и сестра му са били изпратени в 
приюта за бедни в Бетнал Грийн. По-късно Бърли разказва: „Имахме добра храна, добри легла 
и ни оставяха свободни два или три пъти седмично. Научиха ни да четем и във всяко едно 
отношение се отнасяха с нас добре.“ 
 
 „В годината, в която майка ми почина, аз бях на възраст между шест и седем години, дойде 
един човек да търси енорийски чираци. Наредиха ни да дойдем в управителната зала, бяхме 
около четиридесет души. Бих казал, че около двадесет господа седяха край масата с писалки и 
хартия пред себе си. Извикваха имената ни едно по едно. Стояхме пред тях в редица. Името 
ми беше извикано, излязох и застанах в средата на залата.“ Човекът му казал: „Е, Джон, ти си 
здраво момче, би ли искал да отидеш в провинцията?“ Той отговорил: „Да, сър.“ 
 
Бърли бил отведен в Бъкстън в графство Дарбишър. „Стигнахме до Бъкстън в четири часа в 
събота следобед. Там ни чакаше покрита кола. Всички ние се качихме и колата ни закара до 
сградата на чираците във фабриката Литън, на около шест мили от Бъкстън. Колата спря и ние 
отидохме под строй до сградата, където видяхме началника – той дойде да ни прегледа и даде 
заповеди къде да бъдем настанени. Донесоха ни вечеря. Бяхме много гладни, но не можахме 
да ядем. Вечерята беше дарбишърска овесена питка, каквато ние никога не бяхме виждали. 
Вкусът беше кисел – като на оцет.“ 
 
Джон Бърли открива, че вече е чирак във фабриката Кресбрук. „Редовното работно време 
беше от пет часа сутринта до девет или десет вечерта, в събота до единайсет, и често до 
дванайсет часа през нощта, а после ни изпращаха да почистваме машините в неделя. Не ни 
даваха време за закуска, не се сядаше за вечеря и нямахме време за чай. Отивахме във 
фабриката в пет часа и работехме до около осем или девет, когато ни носеха закуска, състояща 
се от водна каша с овесена питка и лук, който да я овкуси. Вечерята се състоеше от 
дарбишърски овесени питки, нарязани на четири парчета, и подредени на две купчини. Едната 
купчина беше намазана с масло, другата със сладко. До овесените питки имаше тенекии с 
мляко. Изпивахме млякото и с овесената питка в ръка се връщахме да работим, без да сядаме. 
След това работехме до девет или десет часа вечерта, когато спираше задвижваното от водата 
колело. Спирахме работа и отивахме в сградата на чираците, на около триста метра от 
фабриката. Беше голяма каменна къща, заобиколена от дву- или триметрова стена, с една 
врата, която държаха заключена. В нея можеха да се настанят около сто и петдесет чираци.“ 
 
Както към повечето чираци, към Бърли се отнасят много грубо: „Г-н Нийдъм, началникът, 
имаше петима синове: Франк, Чарлз, Самюъл, Робърт и Джон. Синовете и един мъж, наречен 
Суон, надзирател, често вървяха из фабриката с пръчки. Веднъж Франк така ме преби, че чак се 
уплаши сам. Помисли, че ме е убил. Беше ме удрял по слепоочията и изгубих съзнание. 
Веднъж ме повали и ме заплаши с пръчка. За да си предпазя главата, вдигнах ръка, по която 
той после ме удари с всичка сила. Лакътят ми се счупи. До ден-днешен нося белега и изпитвам 
болка от него и винаги ще е така, докато съм жив.“ 
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Бърли решава да информира приюта за бедни в Бетнал Грийн за тежкото си положение: „Бях 
твърдо решен да осведомя господина от енорията в Бетнал Грийн как се отнасят с нас и 
написах писмо и с Джон Оутс написахме писмо и го пуснахме в пощата в Тайдсуел. Отворили 
са го и са го дали на стария Нийдъм. Той ни преби с бастун, докато едва можехме да пълзим. 
Известно време след това трима господа дойдоха от Лондон. Преди обаче те да ни гледат, 
бяхме измити и почистени и ни заповядаха да им кажем, че ни харесва да работим във 
фабриката и че се отнасят с нас добре. Нийдъм и синовете му бяха в залата в този момент. 
Питаха ни как се отнасят към нас, на което ние отговаряхме, както ни бяха наредили, и не се 
осмелихме да кажем нещо друго, знаейки какво би се случило, ако им кажем истината.“ 
 
През лятото на 1849 г. Джон Бърли е интервюиран от Джеймс Рейнър Стивънс. Разказът на 
Джон за живота му като дете работник във фабрика Кресбрук излиза във вестник Ashton 
Chronicle на 19 май 1849 г. 
 
 
2. Свидетелство на момиче на 11 години:  в „les débuts de l’industrie“ (Началото на 
индустрията), стр. 43, Enquête de la commission des Mines (Разследване на комисията по 
мините) (1842 г.):  
„Работя на дъното на мината от три години от името на баща ми. Трябва да се спусна в шахтата 
в два часа сутринта, а излизам в един или два часа следобед.  Лягам си в шест часа вечерта, за 
да мога да работя отново на следващия ден. На мястото на шахтата, в която работя, 
находището е под стръмен наклон. Трябва да се изкатеря с моя товар по четири наклона или 
стълби, преди да стигна до основната галерия на мината. Работата ми е да напълня четири до 
пет вагонетки, всяка по 200 кила. За да напълня тези пет вагонетки, трябва да измина 
разстоянието двайсет пъти. Когато не се справя, ме бият. Много съм доволна, когато свърша 
работа, защото тя ме изтощава напълно.“ 
 
 
3. Протокол от инспекция (архив на департамент Лоара 88 M 21)  
„В стъкларската фабрика на г-н Ирене Лоран във Вош на 27 юли в 5 часа следобед Жан-Мари 
Жанюел, на 8 години, работеше в екипа, чиято смяна започва в 4 часа и свършва в полунощ ... с 
утежняващото обстоятелство, че това дете не посещава никакво училище, няма книжка и не е 
вписано регистъра на работниците, което доказва, че е наличен умишлен опит да се скрие това 
дете от нашата роля на закрилници.“ „На 9 май 1891 г. в 2 часа сутринта, убедени, че крият от 
нас деца, работещи през нощта, се качихме на един таван, който служеше за спалня, където 
открихме въпросния Жозеф Гранже, скрит в едно легло, където беше се хвърлил току-що, 
изцяло облечен и с шапка на глава, още с обувки на краката си, а в ръка още стиснал куката, 
която служи за изтегляне на нишките в работата. Когато го разпитахме, той отначало ни каза, 
че не работи и че си ляга да спи с дрехите, а по-късно, пред самия г-н Перишон, че е част от 
нощната смяна, която работи от полунощ до пладне.  Тогава, тъй като не посмяхме да влезем в 
спалнята на момичетата ... спряхме разследването, убедени впрочем, че крият от нас 
малолетни момичета, които са легнали напълно облечени.“ 
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ЕКИП 3 
 
 
 
Уилям Дод, A Narrative of the Experience and Sufferings of William Dodd (Разказ за 
преживяванията и страданията на Уилям Дод, инвалид от фабрика) (1841 г.) 
На шест години станах свързвач. Задълженията на свързвача не могат да бъдат ясно разбрани 
от читателя, ако той не е запознат с машината за предене на вълнена прежда. Това е машина, 
подобна донякъде на буквата Н, като едната страна е неподвижна, а другата е подвижна и е 
възможно да бъде избутана съвсем под неподвижната част, почти като чекмедже на помощна 
масичка; подвижната част, или вагон, се движи напред-назад с помощта на шест железни 
колела, стъпили върху три железни релси, подобно на вагон върху релси. В този вагон са 
вретената, между 70 и 100 на брой, всичките задвижвани от едно колело, за което се грижи 
предачът. Когато предачът докара вагона наблизо под неподвижната част на машината, той 
може да вземе определена дължина кардирана вълна за всяко вретено, да речем 10 – 12 инча, 
която изтегля и изприда на прежда; след като направи това, той навива преждата около 
вретената, отново докарва вагона наблизо и отново взема ново количество кардирана вълна. 
 
Свързвачът хваща в лявата си ръка по двайсет нишки кардирана вълна едновременно. Той ги 
държи на около четири инча от единия край, а другият виси надолу; хваща с дясната си ръка 
по един от тях с цел да ги свърже, и като поставя краищата на вълната, така че да се застъпят 
около два инча, ги натърква върху зеблото с разтворената си ръка, за да се съединят.   Той 
трябва да бъде много сръчен, за да подава достатъчно количество на предача. Един добър 
свързвач подава кардирана вълна на 30 – 40 вретена. 
 
Броят нишки, които минават през ръцете на един свързвач за един ден, е много голям; всяко 
свързване изисква три или четири разтърквания в рамките на три или четири инча; така 
непрестанното триене на ръката при разтъркването на  съединението върху грубото зебло 
износва кожата и води до кървене на пръста.  Позата, в която свързвачът стои при работата си, 
е с десния крак напред и с дясната си страна към машината: движението, което прави по 
протежение на предната част на машината, за да свързва нишките, не е нито напред, нито 
назад, а е плъзгане, при което той постоянно държи дясната си страна към машината. В тази 
поза той работи цял ден, като ръцете, краката и очите му са в постоянно движение. Лесно е да 
се установи, че основната тежест на тялото се носи от дясното коляно, което почти винаги е 
първата става, която бива увредена. 
 
Често съм работил на тази машина толкова тежко, че едва съм успявал да стигна до дома си, и 
в това състояние са ме спирали хора по улицата, които са забелязвали, че си влача крака, и са 
ме съветвали да не работя повече във фабриките;  но аз не бях господар на живота си. През 
деня често съм поглеждал часовника и съм изчислявал колко часа още трябва да стоя на 
работа; вечерите съм прекарвал в подготовка за следващия ден – разтривайки коленете си, 
глезените си, лактите и китките си с олио и т.н. Лягах си, плачех, докато заспя, и се молех 
Господ да ме прибере при себе си преди да дойде сутринта. [...] 
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Краката ми се деформираха. Заемах най-лесната поза, при която ходилата са около 14 инча 
раздалечени, коленете и бедрата са притиснати едни в други, така че краката правят един вид 
арка, която подкрепя тялото. Един проблем от свиването и сгъването на краката е, че 
кръвоносните съдове се увреждат. Едно сериозно увреждане от недоброто кръвообращение е 
изсъхването на костния мозък в костите. Тогава костите изгниват. 
 
През пролетта на 1840 г. започнах да чувствам някаква болка в дясната си китка, в резултат от 
общата слабост на ставите ми, причинена от фабриките. Подуването и болката се увеличиха; 
макар да се съветвах с практикуващи лекари, нищо не помогна; след като не ходих на работа 
известно време и средствата ми намаляха, се принудих да постъпя в болницата Сейнт Томас, 
където полагаха за мен всякакви възможни грижи и ми обръщаха пълно внимание. Бързо 
стана ясно за всички, които ме видяха, че трябва много скоро или да загубя ръката си, или да 
загубя живота си. Хирурзите от болницата проведоха консултация и стигнаха до заключение, 
че е абсолютно необходима ампутация. На 18 юли бях опериран. Отрязаха ръката малко под 
лакътя. Още един план да преодолея нищетата и да не стигна до приют за бедни беше осуетен 
и разбит. 
 
 
Уилям Дод интервюира Джон Рийд, бивш работник на Ричард Аркрайт, в книгата си The 
Factory System: Illustrated (Системата на фабриките: с илюстрации) (1842 г.) 
Случаят на Джон Рийд е печален случай на младеж с деформации, който живее в Кромфорд. 
Той разказва своята тъжна история така: „Започнах работа в памучната фабрика на господата 
Аркрайт на девет години.  Тогава бях чудесно, силно, здраво момче и всички мои крайници 
бяха прави. Отначало получавах 2 шилинга на седмица за 72 часа работа. Продължих да 
работя в тази фабрика десет години, като постепенно заплатата ми растеше, докато започнах 
да получавам 6 шилинга и 3 пенса на седмица; това беше най-високата заплата, която въобще 
съм получавал. Постепенно осакатях и на 19-годишна възраст вече не можех да стоя до 
машината, така че се принудих да спра.  Общата сума, която спечелих, беше около 130 
шилинга и за тази сума станах окаян инвалид, като виждате, и бях отритнат без пукнат пенс от 
тези, които пожънаха ползата от моя труд.“ 
 
Това беше младеж, който очевидно природата беше създала като здраво сложен човек, но 
който беше осакатен в разцвета на живота си и всичките му перспективи на тази земя бяха 
разрушени завинаги! Рядко съм срещал подобен инвалид. Той не може да стои прав без 
бастун в едната ръка и без да се опира на стола с другата; краката му са деформирани по 
всякакви начини. Тялото му от челото до коленете описва извивка, подобна на буквата С. Не 
смее да излиза от къщи, дори и да може; В момента се учи да прави обувки за прохождане на 
малки деца и се надява в крайна сметка да си изкарва прехраната по този начин. 
 
Разходих се няколко пъти в околностите на това красиво и романтично място и видях чудесния 
замък и други сгради, собственост на семейство Аркрайт, и не можех да не мисля за контраста 
между сегашното състояние на това богато семейство и скромния произход на неговия 
основател през 1768 г. Човек би очаквал, че хора, които по подобен начин са станали толкова 
видни и богати, биха показали някакво състрадание към бедните си инвалиди. Ако е 
необходимо само тези случаи да им бъдат посочени и до момента вниманието им не е било 
насочвано към тях, се надявам и вярвам, че тепърва ще обърнат внимание на случая на Джон 
Рийд. 
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ЕКИП 4 
 
 
 
1. Дейвид Байуотър е роден в Лийдс през 1815 г. На 13 април 1832 г. Байуотър е разпитан от 
Майкъл Садлър и от неговата комисия от Камарата на общините. Той обяснява колко дълго е 
трябвало да работи: „Започвахме в един часа в понеделник сутрин, после продължавахме до 
осем часа – времето за закуска; после имахме половин час; продължавахме да работим до 
дванайсет часа и правехме половинчасова почивка за питие; после спирахме в единайсет и 
половина, за да се подкрепим за час и половина в полунощ; продължавахме пак да работим 
до закуската, когато имахме половин час; продължавахме пак да работим до дванайсет часа, 
времето за обяд, и ни даваха един час; после спирахме в пет часа във вторник следобед и 
правехме половинчасова почивка за питие; продължавахме до след единайсет часа и после 
прекъсвахме до пет часа в сряда сутрин.“ Байуотър твърди, че това е довело до физически 
деформации: „От това коленете ми много се изкривиха“. 
 
 
Въпрос:  На каква възраст бяхте, когато започнахте нощна работа в парното отделение? 
Отговор:  Почти на четиринайсет. 
Въпрос:  Ще опишете ли пред нашата комисия какво трудово натоварване сте понасяли, 
когато искаха от Вас да работите продължително време? 
Отговор:  Започвахме в един часа в понеделник сутрин, после продължавахме до осем 
часа – времето за закуска; после имахме половин час; продължавахме да работим до 
дванайсет часа и правехме половинчасова почивка за питие; после спирахме в единайсет и 
половина, за да се подкрепим за час и половина в полунощ; продължавахме пак да работим 
до закуската, когато имахме половин час; продължавахме пак да работим до дванайсет часа, 
времето за обяд, и ни даваха един час; после спирахме в пет часа във вторник следобед и 
правехме половинчасова почивка за питие; продължавахме до след единайсет часа и после 
прекъсвахме до пет часа в сряда сутрин. 
Въпрос:  Отивахте ли си вкъщи тогава? 
Отговор:  Не, спяхме във фабриката. 
Въпрос:  Как спяхте във фабриката? 
Отговор:  Събличахме си всички дрехи без ризите и отивахме в най-топлата част на 

фабриката на мястото с най-сухи тъкани, което можехме да намерим.  
Въпрос:  Прави ли се хранехте? 
Отговор:  Да, слагахме кошниците си върху кутиите. 
Въпрос:  Бяхте ли с безупречни крайници, когато започнахте да извършвате този дълъг и 

прекомерен труд? 
Отговор:  Да. 
Въпрос:  Какво въздействие оказа той върху вашите крайници? 
Отговор:  От това коленете ми много се изкривиха. 
Въпрос:  Ако бяхте отказали да работите на дълго работно време и бяхте поискали да 
работите единствено с умерена продължителност, щяхте ли да си запазите работата? 
Отговор:  Щеше да се наложи да си отида вкъщи. Щяха да ме уволнят веднага. 

http://spartacus-educational.com/IRbywater.htm
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Въпрос:  Получавали ли сте информация какви ще бъдат последствията от това, че 
давате показания? 

 
Отговор:  Надзирателят е казал на брат ми, че ако дойда в Лондон, после няма да има 
работа нито за мен, нито за брат ми. Брат ми казал, че това не зависи от него, но предполагам, 
че при първия случай, в който свърши незадоволително някоя работа, ще го уволнят, защото, 
ако хора от едно семейство работят заедно и един направи нещо неправилно, уволняват 
цялото семейство. 
 
 
2. Сара Карпентър е дъщеря на стъклодув (майстор на стъклени изделия). Когато е на осем 
години, нейният баща умира и на семейството се налага да отиде в приюта за бедни в Бристол. 
По-късно Сара си спомня:  „Брат ми беше откаран от приюта за бедни в Бристол по същия 
начин, както много други деца – в кола, цялата натоварена с деца. В продължение на две 
години майка ми не знаеше къде е той. Взеха го посред нощ без тя да знае и енорийските 
служители не искаха да кажат къде е.“ 
 
Две години по-късно тя също като брат си отива на работа във фабриката Кресбрук:  „Храната 
на всички ни бяха овесените питки. Те бяха дебели и груби. Тези питки се слагаха в тенекиени 
съдове. Върху тях изливаха сварено мляко и вода. Това беше нашата закуска и вечеря. На обяд 
имахме картофено пюре с малко варен бекон тук-таме, който беше толкова тлъст, че едва 
можехме да го ядем, макар да бяхме толкова гладни, че ни се ядеше всичко. Никога не 
виждахме нито чай, нито масло. Сирене и черен хляб получавахме веднъж годишно. Хранеха 
ни само три пъти на ден, макар че ставахме в пет сутринта и работехме до девет вечерта.“ 
 
Наказанията във фабриката са изключително строги: „Майсторът по кардирането се казваше 
Томас Бъркс; но никога не го наричаха другояче освен Том Дявола. Беше много лош човек – 
началникът го насърчаваше да малтретира всички работници, но най-вече децата. Често съм го 
виждала да вдига дрехите на големи момичета, на седемнайсет или осемнайсет години, да ги 
мята на коляното си и да ги бие с ръка пред очите на мъжете и момчетата. Всички ги беше 
страх от него. Дори не ни даваше да говорим. Веднъж се почувства много зле и тогава бяхме 
толкова доволни! Пожелавахме му да умре.“ 
 
Някои от децата опитват да избягат: „Винаги ни държаха заключени извън работното време на 
фабриката, за да не избяга някой. Един ден оставиха вратата отворена. Шарлот Смит каза, че 
ще ни стане водач, ако другите се присъединят. Тя излезе, но никой не я последва. Господарят 
разбра за това и прати да я намерят. После взе нож за месо и като я хвана за косите, ги отряза 
близко до главата. Имаха навика да режат косите на всички момичета, хванати да си говорят с 
някое момче. Това бръснене на главата беше ужасно наказание. Страхувахме се от него 
повече, отколкото от което и да е друго наказание, защото момичетата се гордеят с косите си.“ 
 
Сара Карпентър е интервюирана от Джеймс Рейнър Стивънс през лятото на 1849 г. Разказът на 
Сара за нейния живот като дете работник във фабрика Кресбрук излиза във вестник Ashton 
Chronicle на 23 юни 1849 г. 
 
 

http://spartacus-educational.com/IRcarpenter.htm
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ЕКИП 5 
 
 
 
ОТКЪСИ ОТ КНИГА – A Memoir of Robert Blincoe (Мемоар на Робърт Блинкоу) (1828 г.) 
През лятото на 1799 г. се пуснал слух, че ще се сключи споразумение между църковните 
настоятели и надзорниците на приюта за бедни „Сейнт Панкрас“ и собственика на голяма 
памучна фабрика край Нотингам. На децата казали, че когато стигнат във фабриката, ще станат 
дами и господа: че ще ги хранят с телешко печено и сливов пудинг, ще им дават да яздят 
конете на своите господари и ще имат сребърни часовници и достатъчно пари в брой в джоба 
си. През август 1799 г. осемдесет момчета и момичета, които били на седем години или 
считани за седемгодишни, станали енорийски чираци за периода до навършване на 21-
годишна възраст. [...] 
 
Отвели новодошлите деца в просторна стая с дълги, тесни маси и дървени пейки. Заповядали 
им да седнат край тези маси – момичетата отделно от момчетата. Вечерята, която сложили 
пред тях, била овесена каша с мляко и изглеждала съвсем синя на цвят! Хлябът бил отчасти от 
ръж, много черен и толкова мек, че едва могли да го преглъщат, защото се лепял по зъбите 
им. „Къде ни е телешкото печено и сливовия пудинг?“, помислил си Блинкоу. 
 
Пристигнали чираците от фабриката. Момчетата носели само риза и панталон. Грубите им 
ризи били изцяло отворени около врата и косите им изглеждали така, сякаш рядко или 
въобще не са виждали гребен! Момичетата, също като момчетата, нямали нито обувки, нито 
чорапи. При влизането си някои от старите чираци огледали новодошлите; голямата част 
обаче отишли да си търсят вечерята, състояща се от млади картофи, които се раздавали от 
едно прозорче между общото помещение и кухнята. 
 
На масите нямало покривки, с каквито новодошлите били свикнали в приюта – нито чинии, 
ножове или вилици. По даден сигнал чираците се спуснали към това прозорче и всеки, 
стигайки до него, получавал порцията си и отивал до мястото си на масата. Блинкоу се 
стреснал, като видял как момчетата вадят от панталона и издърпват напред предната част на 
ризите си и държейки ги с две ръце, вземат в тях картофите за вечеря. Момичетата, малко по-
прилично, вдигали напред мръсните си, мазни престилки, напоени с мазнина и мръсотия, и 
след като получели дажбата, възможно най-бързо отивали по местата си, където с остър 
апетит всеки чирак излапвал дажбата и после сякаш се оглеждал за още. Впоследствие 
изгладнелите чираци изтичали до масите на новодошлите и лакомо погълнали всяка останала 
коричка хляб и всяка неизядена капка овесена каша. [...] 
 
До стаята, в която Блинкоу и няколко момчета били настанени, се стигало по две стълби. 
Леглата били нещо като рафтове, окачени на два реда покрай всички стени на стаята. Чираците 
спели по двама в едно легло. Управителят извикал новодошлите при себе си и разпределил на 
всеки легло и съсед по легло, като не позволил на никои двама от новодошлите да спят 
заедно. Момчето, с което Блинкоу бил разпределен, скочило пъргаво в леглото и без да казва 
молитва или нещо друго, заспало, преди Блинкоу да успее да се съблече. Когато Блинкоу 
пропълзял в леглото, вонята на омазнените дрехи и мазната кожа на сънения му съсед почти 
го накарали да повърне. [...] 

http://spartacus-educational.com/IRblincoe.htm
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Пратили Блинкоу в зала, където началник бил мъж на име Смит. Дали му задача да вдига 
падналите на пода парчета памук. На пръв поглед нямало нищо по-лесно и той започнал 
работа с усърдие, макар и силно уплашен от въртенето и шума на машините и полузадушен от 
праха и отпадните газове.   Тъй като не бил свикнал с вонята, скоро му се пригадило, а от 
непрестанното навеждане го заболял гърбът. Ето защо Блинкоу си позволил да седне; но, 
както скоро открил, тази поза била строго забранена в памучните фабрики. Смит, неговият 
надзирател, му казал, че трябва да стои на крака. Той се подчинил и стоял така до дванайсет 
часа, шест часа и половина без никаква пауза.  
 
След като Блинкоу работил известно време по описания начин, го повишили на по-важна 
длъжност – бобинар. Поради ниския му ръст, за да стига до машината, стоейки на пода, го 
сложили да стъпи на блокче. По никакъв начин, колкото и да се стараел, не смогвал да 
поддържа темпа на машината. Напразно горкото дете обяснявало, че не зависи от него да се 
движи по-бързо. Надзирателят го набил много жестоко. Както другите чираци Блинкоу бил 
изцяло зависим от милостта на надзирателите, които намирал като цяло за брутални, свирепи, 
неграмотни негодници.  Блинкоу се оплакал на г-н Бейкър, управителя, но той му отговорил 
само: „Върши си добре работата и няма да те бият.“ Надзирателят, който отговарял за него, 
трябвало да свърши определено количество работа за определено време.  Ако всяко от децата 
не свършело определената си задача, вината била приписвана на надзирателя и следвало 
уволнение. 
 
Един ковач на име Уилям Полфри, който живеел в Литън, работел в залата под тази на 
Блинкоу. Той много се тревожел от писъците и виковете на момчетата. Според Блинкоу често 
от горния към долния етаж често течала човешка кръв. Когато не можел да понася писъците на 
децата повече, Полфри удрял по тавана толкова силно, че дъските се повдигали, и викал 
„Засрамете се! Да не искате да убиете децата?“. С това си поведение човечният ковач 
възпирал жестокостта на бруталните надзиратели, докато работел в своята работилница; но 
той си отивал в седем часа и щом Удуърд, Мерик и Чарнък разбирали, че Полфри си е тръгнал, 
биели и удряли чираците без никаква мярка.   [...] 
 
Момиче на име Мери Ричардс, което било считано за забележително красиво, когато 
напуснало приюта, и още нямало десет години, работело на изтегляща машина, под която, 
около един фут над пода, минавал хоризонтален вал, който задвижвал механизмите отгоре. 
Една вечер престилката на Мери се заплела във вала. Мигновено бедното момиче било 
дръпнато от неудържимата сила и повалено на пода. То изпищяло сърцераздирателно! 
Блинкоу изтичал към нея и в безпомощен потрес гледал ужасната сцена. Той видял, как валът 
върти неспирно момичето – чул как костите на ръцете, краката, бедрата и т.н. една след друга 
се чупят, разтрошават се сякаш на атоми, докато машината премята момичето насам-натам и 
го всмуква все по-навътре в механизмите, кръвта опръсква машината и потича по пода, а 
главата му изглежда разбита на парчета – най-накрая обезобразеното му тяло се заклинило 
толкова здраво между валовете и пода, че тъй като водната тяга била ниска и предавките се 
изключили, това довело до спиране на основния вал.    Когато извадили момичето от 
машината, открили, че всички кости са счупени, а главата е смазана по ужасен начин. Отнесли 
момичето безжизнено.  
 


