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SETUL DE MATERIALE DIDACTICE NR. 7 

 
POVEȘTI ADEVĂRATE ALE COPIILOR VICTIME ALE EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ 

 
 
 
ECHIPA NR. 1 
 
1. John Allett a lucrat într-o fabrică de textile de la 14 ani. La 21 mai 1832, la vârsta de 53 de ani, 
Allett a fost intervievat de Michael Sadler și de Comisia Camerei Comunelor condusă de acesta. 
 
Întrebare:  Puteți preciza dacă timpul de lucru a crescut? 
Răspuns:  Când am început să lucrez la diferite fabrici, timpul de lucru era de 11 ore pe zi, dar, 
treptat, acesta a crescut la 15, 16 și uneori 18 ore pe zi. Propriii mei copii erau liniștiți, dar plini de 
viață la începutul săptămânii, dar spre sfârșitul ei, deveneau din ce în ce mai obosiți. 
Întrebare: Sunt aproape permanent activi? 
Răspuns:  Întotdeauna. Nu au dreptul la odihnă. 
Întrebare:  Erau prea adormiți? 
Răspuns:  Erau foarte obosiți. Seara, copilul meu cel mic a întrebat „Tata, cât e ceasul?”. Cred 
că i-am răspuns: „E 7” și el a zis „Of, mai sunt doar două ore până la 9?”. Nu mai suport. M-am gândit 
că aproape aș fi preferat să îi văd murind de foame decât să îi văd torturați așa. L-am văzut strigând 
din ușă „Mami, e gata masa?” pentru ca să îl văd apoi, când îl coboram din spate, adormit înainte să 
apuce să mănânce. 
Întrebare:  Când a început copilul să muncească la fabrică? 
Răspuns:  Când avea 6-7 ani. 
Întrebare:  Sunt accidentele mai frecvente la sfârșitul zilei? 
Răspuns:  Din experiența mea, au avut loc mai multe accidente în prima parte a zilei, mai 
degrabă decât în a doua. Am fost martor la unul dintre ele. Un copil muncea lâna, o pregătea pentru 
utilaj, însă cum era adormit, a fost prins într-o curea și tras în interiorul utilajului; l-am găsit făcut 
bucăți - un picior colo, o mână dincolo; utilajul i-a sfărâmat tot corpul.  
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2. Elizabeth Bentley s-a născut la Leeds în 1809. La șase ani, a început să lucreze la o fabrică de in. La 
4 iunie 1832, Elizabeth a fost intervievată de Michael Sadler și de Comisia Camerei Comunelor 
condusă de acesta. Ea a povestit despre modul în care munca în sala de cardare i-a distrus sănătatea: 
„Eram plină de praf, praful îmi intra în plămâni, iar munca era foarte grea. Sănătatea mi s-a 
deteriorat atât de mult încât, când trăgeam coșurile, îmi dislocam oasele.” A explicat că acum corpul 
său este afectat de diferite deformații. A continuat: „Aveam cam 13 ani când am început să mă 
deformez și de atunci s-a tot înrăutățit.”  
 
Întrebare:  Care era orarul de lucru? 
Răspuns:  Când eram copil, munceam de la 5 dimineața până la 9 seara. 
Întrebare: Cât timp aveați la dispoziție pentru a mânca? 
Răspuns:  Aveam voie să luăm o pauză de 40 de minute la prânz. 
Întrebare:  Aveați timp să mâncați micul dejun sau să beți? 
Răspuns:  Nu, mâncam și beam pe apucate. 
Întrebare:  Era prevăzut timp pentru asta? 
Răspuns:  Nu. Eram obligați fie să lăsăm mâncarea acolo, fie să o luăm cu noi acasă. Dacă nu o 
luam, o lua supraveghetorul și o dădea la porci. 
Întrebare: Ce se întâmpla dacă dădeați semne de oboseală sau dacă întârziați? 
Răspuns:  Ne legau. 
Întrebare:  Ce fel de muncă făceați? 
Răspuns:  Cantaragiu în sala cardelor. 
Întrebare:  Cât timp ați lucrat acolo? 
Răspuns:  De la 5 și jumătate dimineața până la 8 seara. 
Întrebare:  Cum arată sala cardelor? 
Răspuns:  Plină de praf. Nu puteai vedea nimic în jurul tău din cauza prafului. 
Întrebare:  Munca în sala cardelor v-a afectat în vreun fel sănătatea? 
Răspuns:  Da. Era atât de mult praf, încât îmi intra în plămâni, iar munca era foarte grea. 
Sănătatea mi s-a deteriorat atât de mult încât, când trăgeam coșurile, îmi dislocam oasele. 
Întrebare:  Din cauza muncii prestate, suferiți de deformații grave? 
Răspuns:  Da. 
Întrebare:  Câți ani aveați când ați început să suferiți de deformații? 
Răspuns:  Aveam cam 13 ani când am început să mă deformez și de atunci s-a tot înrăutățit. De 
la moartea mamei mele, a trebuit să mă descurc singură. 
Întrebare:  Unde locuiți acum? 
Răspuns:  Într-o locuință pentru săraci. 
Întrebare:  Sunteți în imposibilitatea de a munci într-o fabrică? 
Răspuns:  Da. 
Întrebare:  Ați fost dispusă să munciți atât timp cât ați fost capabilă să o faceți, încă de la o 
vârstă fragedă? 
Răspuns:  Da. 
Întrebare:  Și v-ați întreținut mama bolnavă atât timp cât ați putut? 
Răspuns:  Da. 
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ECHIPA NR. 2 
 
1. John Birley s-a născut în Bethnal Green, Londra, în 1805. Tatăl său a decedat când John avea doi 
ani. Mama sa s-a îmbolnăvit și, în 1810, el și sora lui au fost trimiși la azilul de săraci Bethnal Green. 
Mai târziu, Birley a declarat: „Aveam mâncare bună, paturi adevărate și libertatea de a ieși de două 
sau de trei ori pe săptămână. Ne-au învățat să citim și eram tratați cu bunătate.” 
 
 „Anul acela a decedat mama. Aveam 6-7 ani. A venit o persoană care voia să recruteze ucenici din 
cadrul parohiei. Ne-au ordonat să ne reunim cu toții - eram aproximativ 40 - în sala comună. Aș 
spune că erau circa 20 de domni așezați la o masă, cu stilouri și foi de hârtie în față. Ne-au strigat 
rând pe rând numele. Eram toți așezați în rând în fața lor. Mi-au strigat numele și am pășit în mijlocul 
sălii. Bărbatul a zis: „Ei bine John, ești un tânăr în formă, ți-ar plăcea să mergi la țară?” Răspunsul a 
fost: „Da, domnule.” 
 
Birley a fost trimis la Buxton, în Derbyshire. „Am ajuns la Buxton la ora 4 după-amiaza, într-o 
sâmbătă. Acolo ne aștepta o trăsură acoperită. Am urcat toți și am fost duși la căminul de ucenici din 
Litton Mill, la circa șase mile de Buxton. Trăsura s-a oprit și am mers pe jos până la casă. Acolo l-am 
văzut pe administrator, care a venit să ne examineze și a dat ordine unde să fim repartizați. Ne-au 
adus cina. Ne era foarte foame, dar nu am putut mânca. Era turtă de ovăz Derbyshire și nu mai 
mâncasem niciodată așa ceva. Era la fel de acră ca oțetul.” 
 
John Birley și-a dat seama că era de-acum ucenic la Fabrica Cressbrook. „Orarul obișnuit de lucru era 
de la 5 dimineața până la 9 seara. Sâmbăta, munceam până la 11 sau uneori chiar 12 noaptea, iar 
duminica trebuia să curățăm utilajele. Nu aveam pauză pentru micul dejun, la cină nu ne așezam la 
masă și nu aveam pauză de ceai. Ne duceam la moară la 5 dimineața și munceam până pe la 8 sau 9, 
când ne aduceau micul dejun, adică terci de ovăz cu turtă de ovăz și cu ceapă, ca să îi dea gust. La 
cină primeam turtă de ovăz Derbyshire, tăiată în patru bucăți puse una peste alta în două grămezi. 
Una era unsă cu unt, cealaltă cu melasă. Lângă turta de ovăz erau cutii cu lapte. Beam laptele și luam 
turta de ovăz în mână și apoi, fără să ne așezăm la masă, ne întorceam la muncă. Munceam până la 
9-10 noaptea, când se oprea roata hidraulică. Atunci ne opream și ne întorceam la căminul de 
ucenici, aflat la 300 de yarzi de moară. Era o casă mare din piatră, înconjurată de un zid înalt de 2-3 
yarzi, cu o singură ușă, care rămânea mereu încuiată. Puteau fi cazați acolo aproximativ 150 de 
ucenici.” 
 
Ca majoritatea ucenicilor, Birley era supus unui tratament dur: „Administratorul, dl Needham, avea 
cinci băieți: Frank, Charles, Samuel, Robert și John. Băieții, împreună cu supraveghetorul, un bărbat 
pe nume Swann, se plimbau toată ziua prin fabrică cu bastoane. Odată, Frank m-a bătut atât de tare 
încât i s-a făcut și lui frică. A crezut că mă omorâse. M-a lovit peste tâmple atât de tare încât mi-am 
pierdut cunoștința. Altădată m-a împins și m-a amenințat cu bastonul. Ca să nu mă lovească în cap, 
mi-am ridicat brațul. M-a lovit atât de tare încât mi-a rupt cotul. Și în ziua de azi mai am semnul și 
am dureri și le voi avea pentru tot restul zilelor.” 
 
Birley a decis să informeze azilul de săraci Bethnal Green despre situația în care se afla: „Eram 
hotărât să le spun celor din parohia Bethnal Green despre modul în care eram tratați și i-am scris o 
scrisoare lui John Oats, pe care am pus-o la Oficiul poștal Tydeswell. Cineva a deschis-o și i-a dat-o 
bătrânului Needham. Ne-a bătut cu un baston cu măciulie până când nici să ne târâm aproape că nu 
mai puteam. La o vreme după acest incident, au venit trei domni de la Londra. Înainte ca aceștia să 
ne examineze, am fost spălați și aranjați și ni s-a ordonat să le spunem că ne place să lucrăm la 
fabrică și că suntem tratați bine. Needham și fiii lui au rămas în sală tot timpul. Ne-au pus întrebări 
legate de modul în care eram tratați și noi am răspuns așa cum ni se ceruse. Știind ce avea să se 
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întâmple dacă spuneam adevărul, nu am îndrăznit să zicem altceva.” 
 
 
În vara anului 1849, James Rayner Stephens i-a luat un interviu lui John Birley. Povestea vieții lui John 
despre vremurile când, copil fiind, a lucrat pentru Fabrica Cressbrook, a apărut în The Ashton 
Chronicle, la 19 mai 1849. 
 
 
2. O fată în vârstă de 11 ani a declarat, la capitolul „începuturile industriei” din Ancheta comisiei 
pentru mine, p. 43 (1842):  
„De trei ani de zile, lucrez în mină în locul tatălui meu. La două dimineața cobor în mină și ies de 
acolo la 1-2 după-amiaza. Mă culc la 6 după-amiaza ca să reușesc să o iau de la capăt ziua 
următoare. În locul din mină unde muncesc, zăcământul este într-o pantă abruptă. Cu încărcătura pe 
care o car, trebuie să urc patru pante sau seturi de scări ca să ajung la galeria principală a minei. 
Sarcina mea este să umplu 4-5 vagoane cu câte 200 de kg fiecare. Ca să umplu 5 vagoane, trebuie să 
fac 20 de drumuri. Când nu reușesc să îmi fac toată treaba, o încasez. Sunt fericită când termin 
munca, pentru că sunt obosită moartă.” 
 
 
3. Proces-verbal al inspecției (arhivele departamentului Loarei 88 M 21) 
„La fabrica de sticlă a dlui Irénée Laurent, la Vauche, la 27 iulie, ora 17.00, Jean-Marie Januel, în 
vârstă de 8 ani, își desfășura activitatea împreună cu echipa lui. Tura lor începea la 4 dimineața și se 
încheia la miezul nopții. Printre circumstanțele agravante se numără faptul că copilul nu mergea la 
școală, nu avea carte de muncă și nu era înregistrat în registrul muncitorilor, ceea ce ne 
îndreptățește să stabilim că a fost sustras cu premeditare de sub protecția noastră.” „La 9 mai 1891, 
la ora 2 dimineața, având convingerea că existau copii pe care îi ascundeau și care munceau 
noaptea, am urcat într-un pod folosit drept dormitor, unde l-am descoperit pe Granger Joseph, 
ascuns într-un pat în care tocmai se băgase îmbrăcat, cu șapca pe cap și încălțat și cu suveica pentru 
războiul de țesut încă în mână. La întrebările noastre, a răspuns mai întâi că nu muncea, că așa 
dormea, îmbrăcat, și apoi, în fața dlui Perrichon, a declarat că făcea parte din echipa care muncea de 
noapte, de la miezul nopții la prânz. Întrucât nu am îndrăznit să pătrundem în dormitorul fetelor, am 
pus capăt anchetei noastre, convinși de altfel că acolo se ascundeau minore care dormeau la rândul 
lor îmbrăcate.” 
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ECHIPA NR. 3 
 
William Dodd, Povestea lui William Dodd, mutilat în timp de muncea la fabrică, și suferințele 
îndurate de el (1841) 
 
La vârsta de șase ani, William s-a angajat/a fost angajat ca muncitor la legarea firelor textile 
(legător). Pentru a înțelege bine care erau sarcinile unui legător, cititorul trebuie să se familiarizeze 
mai întâi cu utilajul de tors firul de lână, denumit torcător. Un torcător este un utilaj a cărui formă 
este asemănătoare cu cea a literei H, cu o componentă fixă și una mobilă, care poate fi împinsă sub 
partea fixă, în mod similar cu sertarul unei mese. Componenta mobilă, sau carul, are șase roți de fier 
și astfel poate fi împinsă înainte și înapoi pe trei șine de fier, asemenea unui vagon pe calea ferată. În 
car, sunt între 70 și 100 de fuse, toate acționate de o roată care este pusă în mișcare de un muncitor 
numit filator. Când filatorul împinge carul sub componenta fixă a utilajului, poate obține o bucată de 
material cardat pentru fiecare fus lungă de 10-12 inchi pe care apoi o trage înapoi și răsucește firul 
de lână; după aceea, el înfășoară firul în jurul fusurilor, readuce carul într-o poziție apropiată de 
partea fixă ca înainte și obține o nouă tură de material cardat. 
 
Materialele cardate, câte 20 odată, sunt apucate de legător cu mâna stângă. Le ține la aproximativ 4 
inchi de capăt în timp ce celălalt capăt rămâne atârnat. Apoi, pentru a le lega, cu mâna dreaptă ia 
materialele cardate pe rând și pune câte 2 inchi din fiecare capăt unul peste altul, apoi le freacă cu 
podul palmei pe pânza de lucru până le leagă într-un singur fir. Legătorul trebuie să acționeze cu 
multă precizie, pentru a-i furniza suficient material filatorului. Un legător bun furniza material cardat 
pentru 30-40 de fusuri. 
 
Legătorului îi trece prin mâini o cantitate mare de material cardat în fiecare zi; fiecare bucată de 
material cardat trebuie frecată de trei sau patru ori, pe o lungime de trei sau patru inchi. Fricțiunea 
continuă a mâinii la frecarea materialului de pânza aspră de lucru distruge pielea, cauzând sângerări 
la nivelul degetelor. Poziția legătorului în timp ce muncește este sprijinit pe piciorul drept și întors cu 
partea dreaptă spre cadrul torcătorului: mișcarea pe care o execută pentru a se deplasa în cadrul 
torcătorului pentru a lega firele nu este nici înainte, nici înapoi, ci una de târâre, cu partea dreaptă 
întoarsă constant către cadrul torcătorului. Toată ziua muncește în această poziție. Mâinile, 
picioarele și ochii îi sunt constant în mișcare. Este ușor de observat că cea mai mare parte a greutății 
corporale este concentrată asupra genunchiului drept, a cărui articulație este întotdeauna prima 
care cedează. 
 
De nenumărate ori am muncit atât de mult în torcător încât de-abia mai reușeam să ajung acasă; 
văzându-mă în ce stare eram și cum îmi pierdeam echilibrul, necunoscuții mă opreau pe stradă și mă 
sfătuiau să renunț a mai lucra la fabrică. Nu eram însă propriul meu șef. De multe ori, în cursul zilei, 
mă uitam la ceas și calculam câte ore de lucru îmi mai rămâneau. Îmi petreceam serile pregătindu-
mă pentru ziua următoare: îmi frecam genunchii, gleznele, coatele și încheieturile mâinilor cu ulei. 
Când mă duceam la culcare, plângeam până adormeam și mă rugam la Dumnezeu să mă ia la el până 
dimineață. [...] 
 
Picioarele mi s-au deformat. Așezat în poziția cea mai ușoară pentru lucru, cu picioarele depărtate 14 
inchi, genunchii apasă pe coapse, astfel încât picioarele formează un fel de boltă de susținere a 
corpului. Una dintre nenorocirile cauzate de îndoirea și curbarea picioarelor este că vasele de sânge 
nu mai funcționează cum trebuie. Una dintre problemele grave cauzate de funcționarea inadecvată a 
sângelui este uscarea măduvei oaselor, urmată de descompunerea oaselor. 
 
În vara anului 1840 am început să simt dureri la încheietura de la mâna dreaptă cauzate de 
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fragilitatea generală a articulațiilor mele ca urmare a muncii la fabrică. Umflăturile și durerea s-au 
intensificat. Deși am urmat sfaturile doctorilor, nu am obținut niciun rezultat. Întrucât nu mai 
mersesem de foarte mult timp la muncă și puterile mă părăseau, am fost nevoit să mă internez la 
Spitalul St Thomas, unde mi-au fost acordate toate îngrijirile necesare. În curând, a devenit evident 
pentru toți cei ce mă vedeau că fie aveam să îmi pierd mâna, fie viața însăși. Chirurgii spitalului m-au 
consultat și au decis că amputarea mâinii era absolut necesară. Operația a avut loc la 18 iulie. Mâna 
mi-a fost tăiată de la cot în jos. Astfel, de planul meu de a ieși din sărăcie și de a scăpa din fabrică, s-a 
ales doar frustrare și tristețe. 
 
 
William Dodd intervievat de John Reed, un fost angajat al lui Richard Arkwright, în cartea sa, The 
Factory System: Illustrated (Sistemele fabricilor, ilustrații) (1842) 
John Reed este un biet tânăr deformat care locuiește în Cromford. El își relatează povestea tristă: „La 
vârsta de 9 ani am fost angajat să lucrez la fabrica de bumbac a domnilor Arkwright. La vremea 
respectivă, eram un tânăr puternic și sănătos, cu toate membrele în stare perfectă. La început, 
câștigam 2 șilingi pe săptămână pentru 72 de ore de muncă. Am continuat să lucrez la fabrica 
respectivă timp de 10 ani, timp în care salariul mi-a crescut treptat. Am ajuns să câștig, și acesta a 
fost cel mai mare salariu pe care l-am avut vreodată, 6 șilingi și 3 cenți pe săptămână. Treptat, am 
ajuns infirm. La 19 ani nu mai puteam să operez utilajul și am fost nevoit să renunț la servici. În total, 
câștigasem cam 130 de șilingi. Pentru această sumă, devenisem un biet infirm. Am fost dat la o parte 
de cei care au avut de câștigat de pe urma muncii mele fără să mi se ofere nici măcar un cent.” 
 
Iată un tânăr care ar fi devenit un bărbat bine făcut dacă nu ar fi fost mutilat în floarea vârstei, 
distrugându-i-se astfel toate șansele în viață pentru totdeauna. Rar am întâlnit un infirm ca el. Nu 
poate sta în picioare fără un baston într-o mână, sprijinindu-se de scaun cu cealaltă; picioarele sale 
sunt deformate în toate direcțiile. De la frunte la genunchi, corpul său formează o curbă 
asemănătoare literei C. Nu îndrăznește să iasă din casă, chiar dacă ar putea, pentru că atrage privirile 
tuturor trecătorilor. Acum învață să facă botoșei pentru copii și speră ca în cele din urmă să poată să-
și câștige existența în felul acesta. 
 
De multe ori, m-am plimbat în aceste împrejurimi frumoase și romantice, m-am uitat la castelul 
splendid și la alte clădiri ale familiei Arkwright și nu am putut să nu mă gândesc și să nu compar 
situația din prezent a acestei familii înstărite și condiția umilă a întemeietorului său în 1768. S-ar 
crede că cei care au ajuns să fie personalități proeminente și să aibă o asemenea avere ar da dovadă 
de compasiune pentru bieții oameni care au ajuns infirmi lucrând pentru ei. Dacă e nevoie pur și 
simplu să li se atragă atenția că aceștia există și până acum nu a făcut-o nimeni, atunci sper și am 
încredere că vor afla despre cazul lui John Reed. 
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ECHIPA NR. 4 
 
1. David Bywater s-a născut la Leeds în 1815. La 13 aprilie 1832, Bywater a fost intervievat de 
Michael Sadler și de Comisia Camerei Comunelor condusă de acesta. Bywater a explicat care era 
orarul său de lucru: „Începeam lucrul lunea, la ora unu dimineața, și munceam în continuu până la 8 
dimineața, la ora micului dejun; apoi aveam pauză o jumătate de oră; după aceea, munceam până la 
prânz, când aveam o jumătate de oră la dispoziție ca să bem; apoi, de la 11 și jumătate la miezul 
nopții ne opream ca să ne răcorim; după aceea, munceam din nou până la micul dejun, când aveam 
o pauză de o jumătate de oră; apoi, continuam până la ora 12, ora cinei, și ulterior aveam pauză o 
oră; marți, la ora 5 după-amiaza, ne opream din nou timp de o jumătate de oră ca să bem niște apă; 
apoi continuam până după ora 11 noaptea și, după aceea, ne odihneam până miercuri la 5 
dimineața.” Potrivit lui Bywater, din cauza ritmului acesta de lucru, s-a ales cu deformații ale 
corpului: „Am ajuns să am picioarele strâmbe.” 
 
 
Întrebare:  La ce vârstă ați început să lucrați de noapte în departamentul cu utilaje pe bază de 
vapori? 
Răspuns:  Aveam aproape 14 ani. 
Întrebare:  Puteți declara în fața comisiei care era orarul dumneavoastră de lucru și ce ați 
îndurat în aceste lungi ore de lucru? 
Răspuns:  Începeam lucrul lunea, la ora unu dimineața, și munceam în continuu până la 8 
dimineața, la ora micului dejun; apoi aveam pauză o jumătate de oră; după aceea, munceam până la 
prânz, când aveam o jumătate de oră la dispoziție ca să bem; apoi, de la 11 și jumătate la miezul 
nopții ne opream ca să ne răcorim; după aceea, munceam până la micul dejun, când aveam o pauză 
de o jumătate de oră; apoi, continuam până la ora 12, ora cinei, și ulterior aveam pauză o oră; marți, 
la ora 5 după-amiaza, ne opream din nou timp de o jumătate de oră ca să bem niște apă; apoi 
continuam până după ora 11 noaptea și după aceea ne odihneam până miercuri la cinci dimineața. 
Întrebare:  Vă odihneați acasă? 
Răspuns:  Nu, dormeam la fabrică. 
Întrebare:  În ce condiții dormeați la fabrică? 
Răspuns:  Ne dezbrăcam de toate hainele, cu excepția cămășilor, și ne duceam în cea mai 
călduroasă parte a fabricii, acolo unde găseam materialele cele mai uscate. 
Întrebare:  Mâncați în picioare? 
Răspuns:  Da, ne puneam coșurile pe cutii. 
Întrebare:  Aveați membrele perfecte când ați început să prestați aceste ore lungi, excesive de 
muncă? 
Răspuns:  Da. 
Întrebare:  Ce consecințe a avut munca asupra membrelor dumneavoastră? 
Răspuns:  Am ajuns să am picioarele strâmbe. 
Întrebare:  Dacă refuzați să munciți peste program și preferați să munciți un timp mai limitat, v-
ați fi putut păstra locul de muncă? 
Răspuns:  Aș fi fost nevoit să plec acasă. Aș fi fost concediat direct. 
Întrebare:  Ați fost informat cu privire la consecințele faptului că ați depus mărturie? 
Răspuns:  Supraveghetorul meu i-a spus fratelui meu că, dacă m-aș mai întoarce la Londra, nici 
eu nici el nu ne vom mai găsi de lucru vreodată. Fratele meu i-a spus că el nu are nicio vină, dar cred 
că, de îndată ce va face ceva de care nu vor fi mulțumiți, îl vor da afară. Dacă muncitorii provin din 
aceeași familie și unul dintre ei face ceva greșit, toată familia este concediată. 
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2. Sarah Carpenter era fiica unui suflător de sticlă. La vârsta de opt ani, tatăl său a murit și familia a 
trebuit să se ducă să locuiască la azilul de săraci Bristol. Mai târziu, Sarah și-a amintit: „Ca mulți alții, 
fratele meu a plecat de la azilul de săraci Bristol într-o trăsură plină de copii. Timp de doi ani, mama 
nu a știut unde este. A fost luat în toiul nopții, fără ca ea să știe, iar reprezentanții parohiei au refuzat 
să îi spună unde fusese dus.” 
 
După câțiva ani, a fost dusă la rândul ei să muncească cu fratele său la Fabrica Cressbrook: „Toți 
mâncam turtă de ovăz. Era tare și de proastă calitate. O puneau în conserve și turnau peste ea lapte 
fiert și apă. Conserva reprezenta și micul dejun și prânzul. La cină aveam plăcintă de cartofi cu 
slănină fiartă prin ea; era atât de grasă încât aproape că nu o puteam mânca, deși ne era extrem de 
foame și am fi mâncat orice. Nu aveam niciodată parte de ceai sau de unt. O dată pe an primeam 
brânză și pâine neagră. Aveam dreptul la doar trei mese pe zi, deși ne trezeam la 5 dimineața și 
munceam până la 9 seara.” 
 
Pedepsele aplicate la moară erau extrem de dure: „Numele cardatorului șef era Thomas Birks, dar 
toți îl știam de Tom Afurisitul. Era un om foarte rău - directorul îl încuraja să-i trateze urât pe toți 
muncitorii, în special pe copii. De multe ori, l-am văzut când le dezbrăca pe fetele mai mari, de 17-18 
ani, le trăgea peste genunchii săi și le pălmuia sub privirile bărbaților și băieților. Tuturor le era 
teamă de el. Nu ne lăsa nici măcar să vorbim. I s-a întâmplat să cadă o dată. Toți ne-am bucurat. Ne 
doream să moară.” 
 
Unii dintre copii au încercat să fugă: „Eram mereu încuiați în afara orelor de muncă la fabrică, nu 
cumva să fugim. Într-o zi, au lăsat ușa deschisă. Charlotte Smith s-a oferit să fie șef de bandă dacă 
ceilalți vor să o urmeze. A ieșit, dar nimeni nu a mers cu ea. Directorul a aflat ce se întâmplase și a 
trimis după ea. A luat o daltă și a apucat-o de păr, apoi i l-a tăiat de la rădăcină. De obicei le tăiau 
părul fetelor care erau prinse vorbind cu băieții. Să fim rase în cap era o pedeapsă groaznică. Ne era 
mai frică de asta decât de orice altceva; noi fetele, ne mândrim cu părul nostru.” 
 
În vara anului 1849, James Rayner Stephens i-a luat un interviu lui Sarah Carpenter. Povestea vieții 
lui Sarah despre vremurile când, copil fiind, a lucrat pentru Fabrica Cressbrook, a apărut în The 
Ashton Chronicle, la 23 iunie 1849. 
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ECHIPA NR. 5 
 
FRAGMENTE DIN CARTE - Biografia lui Robert Blincoe (1828) 
În vara lui 1799, circula un zvon potrivit căruia administratorii bisericii și supraveghetorii de la azilul 
de săraci St. Pancras urmau să încheie un acord cu proprietarul unei fabrici de bumbac, lângă 
Nottingham. Copiilor li s-a spus că, odată ajunși la fabrica de bumbac, aveau să devină doamne și 
domni, că vor mânca fripturi și budincă de prune, că o să poată să călărească pe caii șefilor, că vor 
avea ceasuri de argint și o grămadă de bani. În august 1799, 80 de băieți și fete care aveau 7 ani sau 
se credea că au 7 ani au devenit ucenici în cadrul parohiei, până la vârsta de 21 de ani. 
 
Tinerii au fost duși într-o sală spațioasă, cu mese lungi și înguste și cu bănci de lemn. Li s-a cerut să se 
așeze la mese, băieții separat de fete. La prânz li s-a servit terci de ovăz cu lapte, de o culoare 
albăstruie. Pâinea avea în ea secară, era foarte neagră și atât de moale încât de-abia puteau să o 
înghită, pentru că li se lipea de dinți. S-a întrebat în sinea sa unde erau friptura și budinca de prune. 
 
Au ajuns și ucenicii de la fabrică. Băieții erau îmbrăcați doar cu o cămașă și pantaloni. Erau îmbrăcați 
cu cămăși uzate, aveau gâtul gol și nu păreau să folosească pieptenele prea des. Fetele, ca și băieții, 
nu aveau pantofi și nici ciorapi. Când au intrat, unii dintre ucenicii mai mari le-au aruncat o privire 
noilor-veniți. Majoritatea însă căutau cu privirea mâncarea - în ziua aceea erau cartofi noi, distribuiți 
printr-o ferestruică care dădea din bucătărie în sala comună. 
 
Nu erau fețe de masă, așa cum ne obișnuiserăm să avem la azilul de săraci, nu aveam farfurii, cuțite 
sau furculițe. Când li s-a dat semnalul, toți ucenicii s-au îmbulzit la ferestruică și fiecare și-a luat în 
primire porția și s-a așezat la locul lui la masă. Blincoe a fost surprins să vadă cum băieții și-au scos 
cămășile din pantaloni și le-au întins ca să primească în poală cartofii fierți fierbinți, mâncarea lor de 
prânz. Fetele au arătat mai multă decență - și-au ridicat șorțurile îmbâcsite, pline de grăsime și 
murdărie și, după ce și-au primit porția, s-au grăbit fiecare la locul ei; înfometați, toți ucenicii își 
devorau porțiile și se uitau în stânga și în dreapta să vadă dacă a mai rămas vreun pic. După aceea, 
toți înfometații au luat cu asalt mesele noilor-veniți și au devorat cu lăcomie toate cojile de pâine și 
tot terciul de ovăz, până la ultima picătură. [...] 
 
Împreună cu mai mulți băieți, Blincoe a fost cazat într-o cameră unde au ajuns după ce au urcat două 
etaje. Paturile erau asemenea unor pătuțuri, suprapuse două câte două în toată camera. Ucenicii 
dormeau doi în pat. Administratorul i-a chemat la el pe fiecare nou-venit în parte și le-a alocat patul 
și colegul de pat; nu le-a dat voie niciunuia dintre noii prizonieri să doarmă împreună. Noul prieten al 
lui Blincoe s-a clătinat până la pat și, fără să spună vreo rugăciune sau vreo vorbă, a adormit înainte 
ca Blincoe să apuce să se dezbrace. Când s-a urcat în pat, mirosul greu al hainelor pline de grăsime și 
al pieii murdare a colegului său obosit i-au întors stomacul pe dos. [...] 
 
Sala unde a fost repartizat Blincoe era administrată de un om pe nume Smith. Prima lui sarcină a fost 
să adune de pe jos bumbacul căzut. Nimic mai ușor, s-a gândit, și s-a pus pe treabă, deși era îngrozit 
de mișcarea de rotație a utilajelor și de zgomotul lor și aproape sufocat de praful și pulberile care se 
degajau. Cum nu era obișnuit cu mirosul îngrozitor, nu i-a trebuit mult până să se simtă rău și, din 
cauză că trebuia să se aplece permanent, îl durea spatele. Astfel, Blincoe și-a permis să se așeze, 
însă, după cum avea să afle cât de curând, un astfel de comportament era strict interzis la fabrica de 
bumbac. Șeful lui, Smith, i-a spus că trebuie să își continue treaba. Și așa a făcut, până la ora 12, 
adică șase ore și jumătate, fără cea mai mică întrerupere.  
 
După ce și-a îndeplinit sarcinile de mai sus, Blincoe a fost promovat la poziția mai importantă de 
bobinator. Fiindcă era prea mic de înălțime, ca să ajungă să își facă treaba în picioare, s-a urcat pe o 
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cărămidă. Oricât se străduia, nu reușea să țină pasul cu utilajul. Bietul copil le spunea în van că pur și 
simplu nu putea să se miște mai repede. Supraveghetorul îl bătea cu agresivitate. Ca și colegii săi, 
Blincoe era la bunul plac al supraveghetorilor, pe care îi considera, în general, niște sălbatici violenți, 
cruzi și needucați. Blincoe s-a plâns la dl Baker, administratorul, care i-a răspuns pur și simplu: „Fă-ți 
treaba bine și nu vei fi bătut.” Supraveghetorul său trebuia să îndeplinească anumite sarcini într-o 
anumită perioadă. Dacă un copil nu își ducea la bun sfârșit munca repartizată, supraveghetorul era 
considerat a fi de vină și era concediat. 
 
Un fierar pe nume William Palfrey, care locuia în Litton, lucra într-o sală aflată sub cea unde muncea 
Blincoe. Palfrey era tulburat de strigătele și plânsetele copiilor. Potrivit lui Blincoe, de multe ori 
sângele lor se scurgea la etajul de dedesubt. Când nu mai putea suporta strigătele copiilor, Palfrey 
bătea în tavan cu atâta violență încât muta podeaua din loc. El striga „Rușine! Rușine! Omorâți 
copiii?” Atâta timp cât era în atelierul său, prin comportamentul lui, fierarul plin de omenie ținea în 
frâu cruzimea supraveghetorilor brutali, dar, la ora 7 seara pleca acasă și, de îndată ce Woodward, 
Merrick și Charnock aflau că Palfrey a plecat, îi băteau și îi trânteau pe ucenici fără să mai țină seama 
de nimic. [...] 
 
Mary Richards, o fată de nici 10 ani considerată deosebit de frumoasă la plecarea de la azilul de 
săraci, muncea la laminor, sub care, la aproximativ un picior de sol, un ax orizontal rotea cilindri 
laminori. Într-o seară, șorțul i s-a prins în axul laminorului. Într-o secundă, fata a fost atrasă de o 
forță nestăvilită și aruncată pe podea. Țipetele ei îți rupeau sufletul. Blincoe a sărit să o ajute, dar nu 
a putut decât să asiste neputincios și îngrozit la scena înfiorătoare. A văzut cum fata se rotea odată 
cu axul cilindrului - i-a auzit trosnind oasele brațelor și picioarelor și coapselor, a văzut cum era 
zdrobită pe măsură ce cilindrul se rotea și cum corpul ei era cuprins de utilaj, cum sângele țâșnea și 
curgea pe dușumea, cum capul i s-a sfărâmat în bucățele. Într-un final, corpul ciopârțit s-a blocat în 
utilaj atât de repede, undeva între ax și podea, încât nu a mai fost apă suficientă și roțile au sărit de 
pe angrenaj, oprind axul cu totul. Când au scos-o de acolo, nu era os care să nu fie rupt, iar capul îi 
era zdrobit. Au scos-o afară aproape moartă.  
 
 
 
 


