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MĀCĪBU MATERIĀLS NR. 7 
 

BĒRNU DARBA UPURU STĀSTI 
 
 
1. GRUPA 
 
 
1. Džons Allets sāka strādāt tekstilfabrikā, kad viņam bija 14 gadi. 1832. gada 21. maijā, kad Maikls 
Sadlers iztaujāja Dž. Alletu Pārstāvju palātas komitejā, viņam bija 53 gadi. 
 
 
Jautājums:  Vai apstiprināt, ka darba laiks tika pagarināts? 
Atbilde:  Kad pirmo reizi ierados darbā fabrikā, man bija jāstrādā 11 stundas dienā, bet 

vēlāk — pa 15, 16 un dažreiz pa 18 stundām dienā. Redzēju, ka manis paša bērni 
nedēļas sākumā bija diezgan aktīvi, taču uz beigām jutās noguruši. 

Jautājums: Vai viņi gandrīz visu laiku stāv kājās? 
Atbilde:  Vienmēr. Par atpūtu nevar būt ne runas. 
Jautājums:  Vai viņi bija pārmērīgi miegaini? 
Atbilde:  Ļoti. Vakaros mans jaunākais dēls jautāja "Tēvs, cik ir pulkstenis?" Atbildēju, ka 

varbūt ir septiņi. "Ak tā? Vai tas nozīmē, ka ir divas stundas pirms deviņiem?", viņš 
jautāja. Es to nevaru izturēt. Tādos brīžos domāju, ka drīzāk ļautu viņiem nomirt 
bada nāvē, nekā izmantot viņus tādā veidā. Esmu dzirdējis, kā viņš, nākdams ar mani 
mājās, jau pie durvīm sauc: "Māt, vai vakariņas gatavas?" Un, kad noceļu viņu no 
savas muguras, viņš aizmieg, pirms paēdis. 

Jautājums:  Kad šis bērns sāka strādāt fabrikā? 
Atbilde:  Sešu septiņu gadu vecumā. 
Jautājums:  Vai darbdienas beigās notiek vairāk negadījumu? 
Atbilde:  Zinu, ka dienas pirmajā pusē notiek vairāk negadījumu nekā dienas otrajā pusē. 

Vienu šādu negadījumu redzēju pats savām acīm. Kāds bērns apstrādāja vilnu, tas ir, 
sagatavoja vilnu apstrādei darbmašīnā; taču viņu, pusaizmigušu, aizķēra mašīnsiksna 
un ievilka mašīnā. Vienu ķermeņa daļu mēs atradām vienā vietā, otru — citā; viņš 
bija sagriezts gabalos. Viņu visu ierāva iekšā mašīnā, viņš bija samalts gabalos.  
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2. Elizabete Bentlija piedzima Līdsā 1809. gadā. Sešu gadu vecumā viņa sāka strādāt linu fabrikā. 
1832. gada 4. jūnijā Maikls Sadlers Elizabeti iztaujāja Pārstāvju palātas komitejā. Viņa pastāstīja, ka 
darbs linu kārstuvē ir nopietni kaitējis veselībai: "Bija tik putekļains; putekļi iekļuva plaušās, un darbs 
bija tik smags. Man tik ļoti pasliktinājās veselība, ka pēc tam, kad noliku grozus, man nācās iebīdīt 
kaulus atpakaļ vietās." Viņa paskaidroja, ka tagad viņas kauli ir "ievērojami deformējušies". Turpinot 
sakāmo, viņa teica: "Man bija aptuveni 13 gadi, kad sajutu slimību, bet pēc tam kļuva arvien sliktāk."  
 
 
Jautājums:  Cik stundas dienā jums vajadzēja strādāt? 
Atbilde:  Kad vēl biju bērns, strādāju no pieciem rītā līdz deviņiem vakarā. 
Jautājums: Cik daudz laika bija atvēlēts maltītēm? 
Atbilde:  Pusdienlaikā mums bija četrdesmit minūšu pārtraukums. 
Jautājums:  Vai bija laiks, lai pabrokastotu vai padzertos? 
Atbilde:  Nē, to mēs varējām darīt tikai tad, ja mums atļāva. 
Jautājums:  Vai jums bija laiks apēst brokastu maltīti? 
Atbilde:  Nē, brokastu ēdiens mums bija vai nu jāatstāj, vai jāņem līdzi uz mājām, un, ja mēs 

to nepaņēmām, uzraugs to savāca un izbaroja cūkām. 
Jautājums: Pieņemu, ka noguruma dēļ kļuvāt neuzmanīgāki vai ieradāties ar nokavēšanos, — ko 

viņi darīja šādos gadījumos? 
Atbilde:  Sita. 
Jautājums:  Kādu darbu jūs darījāt? 
Atbilde:  Man kārstuvē vajadzēja svērt linus. 
Jautājums:  Kāds bija darbalaiks, strādājot tur? 
Atbilde:  No pussešiem rītā līdz astoņiem vakarā. 
Jautājums:  Kāda izskatījās kārstuve? 
Atbilde:  Tur bija putekļains. Putekļu dēļ nevarējām cits citu pat saskatīt. 
Jautājums:  Vai darbs kārstuvē ietekmēja jūsu veselību? 
Atbilde:  Jā, tur bija tik putekļains; putekļi iekļuva plaušās, un darbs bija tik smags. Man tik ļoti 

pasliktinājās veselība, ka pēc tam, kad noliku grozus, man nācās iebīdīt kaulus 
atpakaļ vietās. 

Jautājums:  Šķiet, ka šis darbs ir būtiski pasliktinājis jūsu veselību. 
Atbilde:  Jā, tā ir. 
Jautājums:  Kad pirmo reizi sajutāties slikti? 
Atbilde:  Man bija aptuveni 13 gadi, kad sajutu slimību, bet pēc tam kļuva arvien sliktāk. Kad 

nomira māte, man vajadzēja par sevi rūpēties pašai. 
Jautājums:  Kur dzīvojat tagad? 
Atbilde:  Nabagmājā. 
Jautājums:  Vai jūs vispār vairs nespējat strādāt fabrikās? 
Atbilde:  Jā. 
Jautājums:  Vai mazotnē jūs vēlējāties strādāt iespējami ilgāk, cik spējat? 
Atbilde:  Jā. 
Jautājums:  Un jūs, cik vien spējāt, rūpējāties par savu māti, kas bija kļuvusi par atraitni? 
Atbilde:  Jā. 
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2. GRUPA 
 
 
1. Džons Birlijs piedzima 1805. gadā Betnalgrīnā netālu no Londonas. Kad viņam bija divi gadi, 
nomira viņa tēvs. Viņa māte saslima, un 1810. gadā viņu kopā ar māsu aizsūtīja dzīvot Betnalgrīnas 
patversmē. Birlijs vēlāk stāstīja: "Mūs baroja labi, gulējām labās gultās un divreiz vai trīsreiz nedēļā 
mums deva brīvu laiku. Mums mācīja lasīt un visumā pret mums izturējās labi." 
 
"Togad, kad nomira māte, man bija seši septiņi gadi, ieradās kāds vīrietis un meklēja piemērotus 
mācekļus. Mums visiem lika sanākt zālē, mēs bijām aptuveni četrdesmit. Zālē pie galda sēdēja, kā 
man šķiet, ap divdesmit kungu, un uz galda bija gan rakstāmpiederumi, gan papīrs. Mūs izsauca pa 
vienam pēc vārda. Stāvējām viņu priekšā vienā rindā. Mans vārds tika nosaukts, un es nostājos telpas 
vidū. Kāds vīrietis mani uzrunāja: "Skat, kā tu esi izaudzis, Džon! Vai tu vēlētos doties uz laukiem?" Es 
atbildēju: "Jā, kungs!" 
 
Birliju nogādāja Bakstonā, Dārbšīrā. "Mēs ieradāmies Bakstonā pulksten četros sestdienas 
pēcpusdienā. Tur mūs gaidīja slēgti rati. Mēs visi sasēdāmies iekšā un devāmies uz mācekļu māju 
Litonmillā, kas bija aptuveni sešas jūdzes aiz Bakstonas. Rati apstājās, un mēs iegājām namā, kur 
satikām tās saimnieku, kas mūs apskatīja un deva rīkojumus, kur mūs izvietot. Mums tika atnestas 
vakariņas. Mēs bijām ļoti izsalkuši, taču ēdienu nespējām ieēst. Tas bija Dārbšīras auzu plācenis, par 
kuru līdz šim neko nezinājām. Garša tam bija skāba kā etiķim." 
 
Džons Birlijs uzzināja, ka tagad viņš būs māceklis Kresbrūkas fabrikā. "Parastais darbalaiks bija no 
pieciem rītā līdz deviņiem vai desmitiem vakarā; sestdienās līdz vienpadsmitiem un bieži pat līdz 
pusnaktij, un svētdienās mums lika tīrīt darbmašīnas. Brokastīm nekāds laiks netika atvēlēts, 
pusdienlaikā atpūta nebija paredzēta, tāpat kā laiks tējai. Uz fabriku devāmies piecos un strādājām 
līdz aptuveni astoņiem vai deviņiem, kad mums atnesa brokastis — ūdenī vārītu putru ar auzu 
plāceni un sīpoliem labākai garšai. Pusdienās deva četros gabalos sagrieztus Dārbšīras auzu plāceņus, 
un ēdiens bija salikts divās kaudzēs. Vienā kaudzē bija plāceņu gabali ar sviestu, otrā — ar sīrupu. 
Līdzās bija nolikti trauki ar pienu. Plāceņus ēdām, turot tos rokā, padzērām pienu un tad, pat 
neapsēžoties, devāmies atpakaļ pie darba. Pēc tam strādājām līdz deviņiem vai desmitiem vakarā, 
kad tika apturēta ūdens padeve. Pēc darba devāmies uz mācekļu māju, kas atradās aptuveni trīssimt 
jardus no fabrikas. Tā bija no akmeņiem celta liela ēka, kuru apjoza divus līdz trīs jardus augsts mūris. 
Ēkai bija vienas durvis, kas tika turētas aizslēgtas. Mājā bija iespējams izmitināt aptuveni 
150 mācekļu." 
 
Attieksme pret Birliju, tāpat kā pret lielāko daļu mācekļu, bija ļoti skarba. "Mūsu saimniekam 
Nīdhema kungam bija pieci dēli: Frenks, Čārlzs, Semjuels, Roberts un Džons. Viņi kopā ar vīru vārdā 
Svons, kas bija mūsu uzraugs, bieži ieradās fabrikā ar koka nūjām rokās. Reiz Frenks mani sita tik ilgi, 
līdz pats pārbijās. Viņš domāja, ka ir nogalinājis mani, jo bija man sitis pa deniņiem, kamēr zaudēju 
samaņu. Reiz viņš mani nogāza zemē un draudēja ar nūju. Lai pasargātu galvu, es pacēlu roku, un 
viņš iesita pa to ar visu spēku. Tā man tika salauzts elkonis. Uz rokas joprojām ir rētas, un līdz pat šai 
dienai jūtu sāpes, un tās nepāries līdz mūža galam." 
 
Birlijs nolēma informēt Betnalgrīnas patversmi par saviem dzīves apstākļiem. "Biju nolēmis kungam 
no Betnalgrīnas darīt zināmu to, kā pret mums izturas, un aizrakstīju vēstuli, uz aploksnes uzrakstot, 
ka tā paredzēta Džonam Outsam, un nodevu to Tīdsvelas pasta nodaļā. Taču aploksne tika atplēsta 
un vēstule nodota vecajam Nīdhemam. Viņš mūs sita ar spieķi, līdz nevarējām gandrīz nemaz 
pakustēties. Pēc šī atgadījuma reizēm no Londonas ieradās trīs kungi. Taču pirms viņu apmeklējuma 
mūs apskatīja, nomazgāja, ieģērba tīrās drēbēs un lika teikt, ka mums patīk strādāt 
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fabrikā un ka esam labi aprūpēti. Nīdhems un viņa dēli tikšanās laikā atradās vienā telpā ar mums. 
Kungi mums uzdeva jautājumus par izturēšanos pret mums, bet mēs atbildējām, kā bija likts, 
neuzdrīkstoties teikt kaut ko citu, jo zinājām, kas notiktu tad, ja mēs teiktu patiesību." 
 
1849. gada vasarā Džonu Birliju iztaujāja Džeimss Reiners Stefens. Džona stāstījums par bērnībā 
piedzīvoto Kresbrūkas fabrikā tika publicēts Eštonas ziņu 1849. gada 19. maija izdevumā. 
 
 
2. Vienpadsmit gadu vecas meitenes liecība Raktuvju komisijas veiktā apsekojumā (1842) — 

"Rūpnieciskās ēras pirmsākumi" (Les débuts de l’industrie), 43. lpp.  

 

"Es strādāju raktuvēs jau trīs gadus, palīdzot savam tēvam. Lejup šahtā man jādodas divos naktī, un 
augšā atgriežos vienos vai divos pēcpusdienā. Gulēt eju sešos vakarā, lai spētu no rīta atkal iet uz 
darbu. Tajā šahtas vietā, kur man jāstrādā, ogļu iegula ir ļoti stāva. Lai nokļūtu raktuvju galvenajā ejā, 
man ar savu nesamo ir jākāpj pa četrām kāpnēm vai četrām stāvām ejām. Mans uzdevums ir 
piekraut četras līdz piecas vagonetes, katrā pa divsimt kilogramiem. Lai piekrautu piecas vagonetes, 
man ir jādodas turp un atpakaļ divdesmit reizes. Ja to nepaveicu, dabūju pērienu. Esmu ļoti priecīga, 
kad darbs beidzas, jo tas ir tik smags, ka atņem man visus spēkus." 
 
 
3. Inspekcijas protokols (Luāras departamenta arhīvs 88 M 21)  

 

"Irénée Laurent stikla ražotnē Vošā 27. jūlijā piecos no rīta astoņgadīgais Žans-Marija Žanuels 
strādāja maiņā, kura darbu sāk četros no rīta un beidz pusnaktī... turklāt situāciju vēl ļaunāku padara 
tas, ka šis bērns neapmeklē skolu, viņam nav personas dokumentu un viņš nav reģistrēts strādnieku 
reģistrā, kas liecina par apzinātu nodomu paturēt šo bērnu ārpus mūsu aizsardzības." "1891. gada 
9. maijā divos naktī, būdami pārliecināti, ka no mums slēpj bērnus, kas strādā naktī, mēs uzkāpām 
bēniņos, kas kalpoja par guļamtelpu, un tur atradām Granžē Žozefu, kurš tikko bija meties gultā ar 
visām drēbēm mugurā, cepuri galvā, kurpēm kājās, un rokā viņam pat vēl bija āķis pavedienu 
izvilkšanai no stellēm. Kad mēs viņu iztaujājām, viņš sākumā noliedza, ka strādājot, un teica, ka 
vienmēr guļot apģērbies, bet vēlāk, paša Perišona kunga klātbūtnē, apstiprināja, ka strādā nakts 
maiņā no pusnakts līdz pusdienlaikam. Tad, neuzdrošinoties doties iekšā meiteņu guļamtelpās... mēs 
savu apsekojumu pārtraucām, taču esam pilnīgi pārliecināti, ka tur no mums tika slēptas mazgadīgas 
meitenes, tāpat sagulušas gultās ar visām drēbēm." 
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3. GRUPA 
 
 
Viljams Dods, "Stāsts par Viljama Doda, fabrikā sakropļota strādnieka, pieredzi un ciešanām" 
(1841) 
Sešu gadu vecumā es kļuvu par pavedienu nostiprinātāju. Pavedienu nostiprinātāja pienākumi 
mūsdienu lasītājam, visticamāk, būs grūti saprotami, ja vien nav zināšanu par to, kas ir vilnas dzijas 
vērpšanas mašīna, ko dēvē par "biliju". Bilijs ir mašīna, kas atgādina burtu H. Viena tās daļa ir 
nekustīga, otra — kustīga, kuru var bīdīt tuvu nekustīgajai daļai, līdzīgi kā galda atvilktni. Kustīgā daļa 
jeb rāmis tiek bīdīts uz priekšu un atpakaļ ar sešu dzelzs riteņu palīdzību, kuri ripo pa trim sliedēm, 
tāpat kā vagons pa dzelzceļa sliedēm. Šajā rāmī ir no 70 līdz 100 vārpstām, kuras visas darbina viens 
ritenis, ko uzrauga vērpējs. Kad vērpējs piespiež rāmi tā, lai tas būtu tuvu zem mašīnas nekustīgās 
daļas, viņš var iegūt noteikta garuma, teiksim, 10 vai 12 collu garu vilnas kārsumu uz katru vārpstu. 
To viņš izvelk un pievērpj klāt dzijas pavedienam. Tad, kad tas izdarīts, viņš tin dzijas pavedienu uz 
vārpstām, cieši pabīda uz savu pusi rāmi, kā iepriekš, un atkal iegūst jaunu kārsumu. 
 
Pavedienu nostiprinātājs savāc šos kārsumus ar kreiso roku, vienlaikus paņemot kādus divdesmit.  
Viņš tos tur aptuveni četras collas no viena gala, otrs gals brīvi nokarājas. To viņš satver ar labo roku, 
katru reizi pa vienam, lai nostiprinātu kārsumus. Tad viņš galus pārliek pāri vienu otram aptuveni 
divu collu garumā, un ar plaukstu savirpina tos kopā uz audekla. Viņam jābūt ļoti pieredzējušam, lai 
vērpējam netrūktu materiāla. Labs pavedienu nostiprinātājs ar kārsumiem apgādā 30 līdz 40 
vārpstas. 
 
Kārsumu skaits, ko pavedienu nostiprinātājs izlaiž caur savām rokām vienā dienā, ir ļoti liels. 
Pavedienu nostiprinātājam jāizdara trīs vai četras virpinošas kustības trīs vai četru collu lielā 
laukumā. Tā kā ar plaukstu tiek veikta nepārtraukta kustība, virpinot kārsumu pret raupjo audekla 
virsmu, āda tiek noberzta un pirksti asiņo. Pavedienu nostiprinātājs, veicot savu darbu, stāv, 
ķermeņa labo pusi pagriezis pret rāmi un izvirzījis uz priekšu labo kāju. Lai nostiprinātu pavedienus, 
viņš virzās gar rāmja priekšpusi, taču šī kustība nav ne uz priekšu, ne atpakaļ vērsta, tā ir slīdoša, 
vienmēr ejot ar labo sānu pret rāmi. Šādā pozā viņš pavada visu dienu; rokas, kājas un acis ir 
nemitīgā kustībā. Var viegli saskatīt, ka galvenais ķermeņa svars balstās uz viņa labās kājas ceļa, kas 
gandrīz vienmēr ir pirmā locītava, ko skar slimība. 
 
Es bieži strādāju pie rāmja, kamēr vairs gandrīz nebiju spējīgs aizkļūt līdz mājām. Uz ielas cilvēki, kas 
redzēja, kā kliboju, apturēja mani un ieteica vairs nekad nestrādāt fabrikās. Taču ne jau es biju 
noteicējs pār sevi. Dienas gaitā bieži vien skatījos pulkstenī un skaitīju stundas, cik vēl atlicis strādāt. 
Vakarus pavadīju, gatavodamies nākamajai dienai — masēju ceļus, potītes, elkoņus un locītavas ar 
eļļu un visu ko citu. Devos gulēt, aiz sāpēm raudādams, un lūdzu Dievu, lai pret rītu ņem mani pie 
sevis. [...] 
 
Manas kājas deformējās. Lai stāvot būtu ērtāk, kājas jātur ap 14 collām atstatus vienu no otras, bet 
ceļi un augšstilbi cieši jāsaspiež kopā, lai kājas veidotu kaut ko līdzīgu arkai, kas balstītu ķermeni. 
Stāvēšana ar ieliektām un izliektām kājām nodara ļaunumu — bojājas asinsvadi. Vēl viens ļaunums 
tiek nodarīts nepareizas asins cirkulācijas dēļ — izžūst kaulu smadzenes un kauli sadrūp. 
 
1840. gadā labajā plaukstā sajutu pirmos sāpju simptomus, ko izraisīja vispārējais locītavu vājums 
fabrikas darba dēļ. Pampums un sāpes pastiprinājās, un, lai gan mani apskatīja ārsti, no tā visa nebija 
nekāda labuma. Kādu laiku uz darbu negāju, man trūka iztikas līdzekļu un es biju spiests meklēt 
palīdzību Sv. Tomasa slimnīcā, kur saņēmu nepieciešamo aprūpi un uzmanību. Drīz viss kļuva 
skaidrs — visi, kas mani apskatīja, teica, ka drīzumā zaudēšu vai nu roku, vai dzīvību. Slimnīcas ķirurgi 
savā starpā apspriedās, nonākot pie secinājuma, ka rokas amputācija ir absolūti 
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nepieciešama. Mani operēja 18. jūlijā. Roka tika amputēta nedaudz zem elkoņa. Kārtējais plāns 
izvilkt sevi no nabadzības un turēties tālāk no patversmēm izplēnēja un sagruva. 
 
Viljams Dods savā grāmatā "Fabriku sistēma: atspoguļojums" (The Factory System: Illustrated, 
1842) iztaujā bijušo Ričarda Arkraita strādnieku Džonu Rīdu 
Džons Rīds ir stipri sakropļots jauns vīrietis, kas dzīvo Kromfordā. Viņa bēdīgais stāsts ir šāds: "Deviņu 
gadu vecumā es sāku strādāt Arkraitu kokvilnas fabrikā. Tad es biju pietiekami spēcīgs, veselīgs puisis 
ar nedeformētiem locekļiem. Sākumā man maksāja divus šiliņus nedēļā par 72 stundu darbu. Es 
turpināju strādāt šajā fabrikā vēl desmit gadus; alga pakāpeniski tika palielināta, līdz es saņēmu 
6 šiliņus un 3 pensus nedēļā, kas bija mana līdz šim vislielākā saņemtā alga. Taču pakāpeniski kļuvu 
par invalīdu un deviņpadsmit gadu vecumā vairs nebiju spējīgs nostāvēt pie mašīnas. Es biju spiests 
pārtraukt strādāt. Kopumā biju nopelnījis 130 šiliņus un šādas naudas dēļ padarījis sevi par 
nožēlojamu kropli, kā redzat, un tie, kas guva labumu no mana darba, vairs nelikās par mani ne zinis 
un neizmaksāja ne penija." 
 
Lūk, šis ir jauns cilvēks, kuram noteikti vajadzēja būt staltam jauneklim, taču tagad, savas dzīves pašā 
plaukumā, viņš ir sakropļots un visas viņa cerības zudušas uz visiem laikiem! Reti nācies satikt tik 
sakropļotu cilvēku. Viņš nevar nostāvēt un ir atspiedies uz spieķa, ko tur vienā rokā, un, lai apsēstos 
krēslā, izmanto otru spieķi; viņa kājas ir deformējušās visos iespējamos veidos. Viņa ķermenis no 
pieres līdz ceļgaliem veido izliekumu, kas atgādina burtu C. Ja varētu, viņš labprāt vispār neizietu no 
mājas, jo viņš piesaista cilvēku skatienus. Tagad viņš mācās darināt pirmos bērnu apavus un cer, ka 
kādreiz ar šo darbu varēs nopelnīt sev iztiku. 
 
Vairākas reizes esmu devies pastaigā pa šo brīnišķīgo un romantisko apkārtni un esmu pamanījis 
skaistu pili un citas ēkas, kas pieder Arkraitu ģimenei, un nevarēju nesalīdzināt šīs bagātās ģimenes 
pašreizējo stāvokli ar fabrikas dibinātāja kādreizējo necilo stāvokli 1768. gadā. Kādam varētu šķist, ka 
tiem, kas kļuvuši bagāti un ieguvuši augstu stāvokli sabiedrībā, vajadzētu just līdzjūtību pret nabaga 
sakropļotiem cilvēkiem. Ja ir vajadzīgs vien tas, lai viņi uzzinātu par šādiem cilvēkiem un pievērstu 
viņiem uzmanību, es ceru un ticu, ka Džona Rīda gadījums nonāks viņu uzmanības lokā. 
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4. GRUPA 
 
 
1. Deivids Baivoters piedzima Līdsā 1815. gadā. 1832. gada 13. aprīlī Maikls Sadlers D. Baivoteru 
iztaujāja Pārstāvju palātas komitejā. Viņš paskaidroja, cik ilgi viņam vajadzēja strādāt: "Mēs sākām 
darbu vienos pirmdienas naktī un turpinājām līdz brokastlaikam, līdz pulksten astoņiem. Tad mums 
bija pusstunda laika; un pēc tam strādājām līdz divpadsmitiem, kad mums deva pusstundu laika, lai 
padzertos. Nākamais pārtraukums bija pusdivpadsmitos, kad pusotru stundu atpūtāmies līdz 
pusnaktij. Tad atkal vajadzēja strādāt līdz brokastlaikam, kad bija pusstundu brīvs; pēc tam atkal 
strādājām līdz divpadsmitiem, kad bija pusdienas un varējām stundu atpūsties. Pēc tam pārtraukums 
bija pulksten piecos otrdienas pēcpusdienā, un tad mums bija pusstunda laika, lai padzertos. Tad bija 
pārtraukums pēc vienpadsmitiem, un pēc tam strādājām līdz pieciem trešdienas rītā." Baivoters 
uzskatīja, ka tādēļ viņam radušās fiziskas kroplības: "Man bija ceļos ieliektas kājas." 
 
Jautājums:  Cik vecs bijāt, kad sākāt naktsmaiņu darbu fabrikas tvaika mašīnu daļā? 
Atbilde:  Biju gandrīz četrpadsmit gadus vecs. 
Jautājums:  Vai jūs varētu komitejai pastāstīt par to, kā izturējāt garās darba stundas? 
Atbilde:  Mēs sākām darbu vienos pirmdienas naktī un turpinājām līdz brokastlaikam, līdz 

pulksten astoņiem. Tad mums bija pusstunda laika; un pēc tam strādājām līdz 
divpadsmitiem, kad mums deva pusstundu laika, lai padzertos. Nākamais 
pārtraukums bija pusdivpadsmitos, kad pusotru stundu atpūtāmies līdz pusnaktij. 
Tad atkal vajadzēja strādāt līdz brokastlaikam, kad bija pusstundu brīvs; pēc tam 
atkal strādājām līdz divpadsmitiem, kad bija pusdienas un varējām stundu atpūsties. 
Pēc tam pārtraukums bija pulksten piecos otrdienas pēcpusdienā, un tad mums bija 
pusstunda laika, lai padzertos. Tad bija pārtraukums pēc vienpadsmitiem, un pēc 
tam strādājām līdz pieciem trešdienas rītā. 

Jautājums:  Vai pēc savas maiņas devāties mājās? 
Atbilde:  Nē, mēs gulējām turpat fabrikā. 
Jautājums:  Kā jūs gulējāt fabrikā? 
Atbilde:  Noģērbāmies, atstājot tikai kreklu, devāmies uz fabrikas siltāko telpu un 

iekārtojāmies starp audumiem, sameklējot iespējami sausākās vietas. 
Jautājums:  Vai maltītes ieturējāt stāvus? 
Atbilde:  Jā, mēs nolikām savus grozus uz kastēm. 
Jautājums:  Vai jūsu kājas bija veselas, kad sākāt darīt šo ilgo un nogurdinošo darbu? 
Atbilde:  Jā. 
Jautājums:  Kā šis darbs ietekmēja jūsu kājas? 
Atbilde:  Tās man ieliecās ceļos. 
Jautājums:  Ja jūs būtu atteicies strādāt tik garas darba stundas un būtu vēlējies īsāku darbalaiku, 

vai jūs tiktu paturēts darbā? 
Atbilde:  Man būtu jādodas mājās. Es tiktu nekavējoties atlaists. 
Jautājums:  Vai esat informēts par sekām, kādas jums varētu rasties saistībā ar šo liecību? 
Atbilde:  Mans uzraugs pateica manam brālim, ka, ja es došos uz Londonu, ne man, ne 

manam brālim vairs nebūšot darba. Brālis atbildēja, ka viņš tur neko nevarot darīt, 
bet es domāju, ka, izdarot kaut vienu reizi kaut ko tādu, kas uzraugam nepatiks, 
brālis tiks atlaists, jo, ja fabrikā strādā vairāki ģimenes locekļi un viens kaut ko izdara 
ne tā, jāaiziet visai ģimenei. 

 
 

http://spartacus-educational.com/IRbywater.htm
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2. Sāra Kārpentere bija stikla pūtēja meita. Kad viņai bija astoņi gadi, viņas tēvs nomira un ģimenei 
nācās pārcelties uz Bristoles patversmi. Vēlāk Sāra dalījās atmiņās: "Manu brāli, tāpat kā tolaik 
daudzus citus bērnus, no Bristoles patversmes nosūtīja darbā par krāvēju. Mana māte divus gadus 
nezināja, kur viņš ir. Viņu aizveda pa nakti, mātei nezinot, un neviens viņai neteica, kur viņš aizvests." 
 
Pēc pāris gadiem viņa nonāca turpat, kur strādāja brālis — Kresbrūkas fabrikā: "Mūsu ierastais 
ēdiens bija auzu plācenis. Tas bija biezs un ciets. Auzu plāceņi tika ielikti traukā. Tos pārlēja ar vārītu 
pienu un ūdeni. Tās bija mūsu brokastis un vakariņas. Pusdienās mums deva kartupeļus ar vārītu 
speķi, tas bija sagriezts gabalos, taču tik trekns, ka mēs, lai gan jutāmies tik ļoti izsalkuši, ka varētu 
apēst jebko, to gandrīz nevarējām ieēst. Nebija ne tējas, ne sviesta. Reizi gadā saņēmām sieru un 
rupjmaizi. Bija atļautas tikai trīs ēdienreizes dienā, lai gan cēlāmies piecos no rīta un strādājām līdz 
deviņiem vakarā." 
 
Sodi fabrikā bija ārkārtīgi bargi: "Galveno kārsēju sauca par Tomasu Birku, bet mēs viņu nesaucām 
citādi, kā vien par Velna Tomu. Viņš bija ļoti ļauns cilvēks — fabrikas īpašnieks pieļāva, ka viņš slikti 
izturas pret visiem strādniekiem, bet jo īpaši bērniem. Es bieži redzēju, kā viņš, pacēlis uz augšu 
septiņpadsmit vai astoņpadsmit gadus vecu meiteņu svārkus un pārmetis viņas sev pāri celim, pēra 
viņas ar roku gan vīriešu, gan zēnu klātbūtnē. Visi no viņa baidījās. Viņš pat neļāva mums sarunāties. 
Reiz viņš neveiksmīgi pakrita, par ko mēs ļoti priecājāmies. Mēs vēlējāmies, kaut viņš nomirtu." 
 
Daži bērni mēģināja bēgt: "Kad nestrādājām, mūs vienmēr turēja ieslēgtus, jo baidījās, ka varam 
aizmukt. Vienu dienu durvis tika atstātas vaļā. Šarlote Smita teica, ka uzņemsies barvedes lomu, ja 
pārējie viņai sekos. Viņa izgāja pa durvīm, bet neviens viņai negāja līdzi. Īpašnieks par to uzzināja un 
lika viņu atvest. Viņš paņēma nazi, satvēra Šarloti aiz matiem un tos nogrieza gandrīz pie pašas ādas. 
Viņi mēdza nogriezt matus ikvienai meitenei, ko pieķēra sarunājamies ar puišiem. Matu nogriešana 
bija drausmīgs sods. Mēs no tā baidījāmies visvairāk, jo meitenes taču lepojas ar saviem matiem." 
 
1849. gada vasarā Sāru Kārpenteri iztaujāja Džeimss Reiners Stefens. Sāras stāstījums par bērnībā 
piedzīvoto Kresbrūkas fabrikā tika publicēts Eštonas ziņu 1849. gada 23. jūnija izdevumā. 
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5. GRUPA 
 
 
FRAGMENTI NO GRĀMATAS "Roberta Blinko autobiogrāfija" (1828) 
1799. gada vasarā klīda baumas par vienošanos starp baznīcu priekšniekiem, Sv. Pankras patversmes 
pāraudzītājiem un lielas kokvilnas fabrikas īpašnieku, kura atradās netālu no Notingemas. Bērniem, 
kas tika atvesti uz kokvilnas fabriku, tika teikts, ka šeit viņi mācīsies kļūt par dāmām un 
džentlmeņiem — viņi tikšot ēdināti ar liellopa cepeti un plūmju pudiņu, viņiem ļaušot jāt ar 
saimnieku zirgiem un viņiem būšot sudraba pulksteņi un daudz naudas. 1799. gada augustā 
astoņdesmit zēni un meitenes, kuriem bija septiņi gadi vai kurus uzskatīja par septiņgadīgiem, kļuva 
par mācekļiem un palika tur līdz 21 gada vecumam. [...] 
 
Jaunpienācējus ieveda plašā telpā, kurā bija gari, šauri galdi un koka soli. Viņiem lika apsēsties pie 
galdiem — zēniem atsevišķi no meitenēm. Vakariņās viņiem pasniedza ūdeņaini zilganu piena putru. 
Maize bija ļoti tumša, pa daļai cepta no rudziem, un tik mīksta, ka to gandrīz nebija iespējams norīt, 
jo tā lipa pie zobiem. "Kur gan ir solītais cepetis un plūmju pudiņš...", viņš nodomāja pie sevis. 
 
Mācekļi atgriezās no fabrikas. Zēniem mugurā bija tikai krekls un bikses. Raupjajiem krekliem 
priekšpusē bija liels izgriezums, un viņu mati izskatījās tā, it kā nekad nebūtu ķemmēti. Meitenēm, 
tāpat kā zēniem, nebija ne kurpju, ne zeķu. Kad viņi ienāca telpā, daži vecie mācekļi uzlūkoja 
jaunpienācējus, taču lielākā daļa vispirms apskatīja vakariņu maltīti, kas sastāvēja no jaunajiem 
kartupeļiem, kuri tika izdalīti pie durvīm, kas no virtuves veda uz kopējo telpu. 
 
Uz galdiem nebija nekādu galdsegu, kuras jaunpienācēji bija pieraduši redzēt patversmē, un nebija 
ne šķīvju, ne nažu, ne dakšiņu. Pēc signāla mācekļi steigšus devās uz durvju pusi, un katrs, ejot tām 
garām un saņemot savu maltītes devu, atgriezās savā vietā pie galda. Blinko bija pārsteigts, redzot 
skatu, kā zēniem, kas pacēluši uz augšu krekla priekšējo malu un, turot to saņemtu rokās, kreklā 
iemet vakariņām paredzētos karstos vārītos kartupeļus. Meitenes, uzvedoties pieklājīgāk, pacēla uz 
augšu netīros, taukainos priekšautus, uz kuriem bija redzami eļļaini traipi un netīrumi, un, saņemot 
savu maltītes devu, skrēja prom, cik vien ātri varēja, uz savām vietām, kur ar lielu apetīti notiesāja 
porciju, izmisīgi vēloties saņemt vēl. Pēc tam izsalkušais bariņš mācekļu skrēja pie jaunatnācēju 
galdiem un drudžainām kustībām steigšus uzlasīja ikvienu maizes kripatiņu un putras pilienu, ko 
jaunatnācēji bija atstājuši aiz sevis. [...] 
 
Istaba, kas tika ierādīta Blinko un dažiem citiem zēniem, atradās divas kāpnes augstāk. Guļvietas bija 
šauras gultiņas, izkārtotas rindās pa vairākām kopā pa visu istabu. Mācekļi gulēja pa diviem vienā 
gultā. Uzraugs sasauca jaunpienācējus, ierādīja katram viņa gultasvietu un blakusgulētāju, turklāt 
jaunpienācēji nedrīkstēja gulēt kopā. Zēns, ar kuru Blinko bija jāguļ kopā, nevilcinoties ielēca savā 
gultas pusē un, nenoskaitot ne lūgšanu, ne ko citu, aizmiga, pirms Blinko paspēja noģērbties. Kad 
viņš ielīda gultā, viņam gandrīz palika slikti no smārda, kas nāca no gulošā biedra taukainajām 
drēbēm un netīrās ādas. [...] 
 
Blinko vajadzēja strādāt telpā, kuru uzraudzīja vīrs vārdā Smits. Pirmais pienākums, ko viņam 
vajadzēja darīt, bija savākt uz grīdas nokritušo kokvilnu. Šķita, ka nekas nevar būt vieglāks, un Blinko 
rūpīgi darīja darbu, daudz vairāk baidoties no mašīnu radītās vibrācijas un trokšņa, nekā no 
putekļiem un pūkām, kuru dēļ viņš gandrīz smaka nost. Nepieradis pie smakas, viņš bieži juta sliktu 
dūšu, un, tā kā strādāt vajadzēja, bieži saliecoties, sāpēja mugura. Blinko uzdrīkstējās uz brīdi 
apsēsties, taču, kā viņš uzzināja vēlāk, šāda rīcība kokvilnas fabrikā bija stingri aizliegta. Smits, viņa 
darbuzraugs, teica, ka viņš nedrīkstot sēdēt. Bez jebkāda pārtraukuma Blinko šādi strādāja līdz 
divpadsmitiem, kopumā sešarpus stundas.  
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Pēc tam, kad Blinko bija kādu laiku strādājis, kā aprakstīts, viņam uzticēja svarīgāku darbu — viņš 
kļuva par spolētāju. Būdams pārāk īsa auguma, viņš, stāvot uz grīdas, nevarēja aizsniegties līdz darba 
vietai un tādēļ pakāpās uz kluča. Par spīti visiem iespējamiem pūliņiem, viņš nekādi nespēja 
pielāgoties mašīnas ritmam. Nabaga bērns veltīgi centās paskaidrot, ka nav viņa spēkos kustēties 
ātrāk. Uzraugs viņu sita bez žēlastības. Kopumā Blinko, tāpat kā pārējie mācekļi, bija pilnīgi atkarīgi 
no uzraugu žēlastības, kuri, pēc mācekļu domām, visā visumā bija brutālu, negantu un neizglītotu 
kaušļu bars. Blinko pasūdzējās pārvaldniekam Beikera kungam, un viss, ko viņš spēja ieteikt, bija 
"strādā labi, un tevi neviens nesitīs". Par Blinko atbildīgā uzrauga pienākums bija noteiktā laikā 
izdarīt konkrētu darba apjomu. Ja kāds bērns neizpildīja savu darbu, par vainīgu atzina uzraugu un 
viņu atlaida.  
 
Zem telpas, kurā strādāja Blinko, bija kalēja, Litonā dzīvojošā Viljama Polfrija, darbnīca. Viņam bieži 
nācās dzirdēt zēnu kliedzienus un raudas. Pēc Blinko teiktā — bieži varēja redzēt, kā no augšējā stāva 
uz apakšējo plūst cilvēku asinis. Nespējot paciest bērnu kliedzienus un raudas, Polfrijs, saucot 
"Kaunieties! Kaunieties! Vai jūs tos bērnus tur slepkavojat?", mēdza sist pa griestiem tik stipri, ka 
šķita, ka dēļi aizlidos kur kurais. Šādi rīkojoties, lādzīgais kalējs, kamēr strādāja savā darbnīcā, 
mazināja brutālo uzraugu nežēlību, bet septiņos vakarā viņš devās mājās, un Vudvords, Meriks un 
Čarnoks, zinot, ka Polfrijs darbu ir beidzis, sita un iekaustīja mācekļus bez jebkādas žēlastības. [...] 
 
Meitene vārdā Mērija Ričardsa tika uzskatīta par ļoti glītu un, kad viņa devās prom no patversmes, 
vēl nebija sasniegusi desmit gadu vecumu. Viņai bija jāstrādā pie stiepšanas rāmja, zem kura 
aptuveni pēdu no zemes bija horizontāla vārpsta, kas darbināja virs tās esošos rāmjus. Tas notika 
vienu vakaru, kad vārpsta aizķēra viņas priekšautu. Acumirklī nabaga meitene ar ārkārtīgu spēku tika 
norauta pie zemes. Viņa kliedza sirdi plosošiem kliedzieniem. Blinko pieskrēja pie viņas, taču 
sastindzis bezpalīdzīgi noskatījās šausmu ainā. Viņš redzēja, kā vārpsta grieza viņu apkārt un apkārt. 
Viņš dzirdēja, kā viņas roku, kāju, augšstilbu kauli, mašīnai viņu griežot un velkot viņas ķermeni 
arvien dziļāk iekšā mehānismā, cits pēc cita krakšķēdami salūza gabalos un, šķiet, tika samalti 
daļiņās; viņas asinis izplūda pa rāmi un pilēja uz grīdas; viņas galva bija sašķaidīta pa daļām; 
visbeidzot, viņas sakropļotais ķermenis tika ierauts starp vārpstām un grīdu tik ātri, ka apstādināja 
galveno vārpstu, jo tika nosprostota ūdens padeve un griezējriteņi pārtrauca darboties. Kad viņu 
izvilka, kauli bija salauzti un galva sašķaidīta. Viņa bija mirusi.  
 
 
 
 


