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ZDROJOVÝ MATERIÁL Č. 7 
 

PRÍBEHY OBETÍ DETSKEJ PRÁCE 
 
 
PRVÁ SKUPINA 
 
1. John Allett začal pracovať v textilnej továrni, keď mal 14 rokov. Vo veku 53 rokov odpovedal na 
otázky Michaela Sadlera a jeho výboru Dolnej snemovne (21. mája 1832). 
 
 
Otázka:  Mohli by ste uviesť, či sa Váš pracovný čas predĺžil? 
Odpoveď:  Keď som išiel do továrne po prvý raz, trávil som v práci asi jedenásť hodín denne, ale 
časom sa to zvyšovalo na pätnásť, šestnásť, niekedy aj osemnásť hodín. Videlo sa mi, že moje deti sú 
celkom veselé, ale koncom týždňa začali byť unavené. 
Otázka: Sú takmer stále na nohách? 
Odpoveď:  Neustále. Vôbec si nemôžu oddýchnuť. 
Otázka:  Boli neprimerane ospalé? 
Odpoveď:  Veľmi ospalé. Večer sa najmladší syn spýtal: „Otec, koľko je hodín?“ Tuším som mu 
odpovedal: „Sedem.“ „Ach! Ešte dve hodiny de deviatej?“ Už to neznesiem; pomyslel som si, že to už 
by som ich hádam radšej videl zomierať od hladu, než aby ich takto využívali. Boli sme pár metrov od 
domu, keď vykríkol: „Mama, mám hotovú večeru?“ A keď mi ho zložili z chrbta, videl som, že zaspal 
prv, ako sa mohol najesť. 
Otázka:  Kedy začalo toto dieťa chodiť do pradiarne? 
Odpoveď:  Medzi šiestym a siedmym rokom. 
Otázka:  Dochádza k nehodám väčšinou ku koncu dňa? 
Odpoveď:  Viem o viacerých nehodách, ktoré sa stali skôr na začiatku dňa, než na konci. Pri 
jednej som bol. Nejaké dieťa pracovalo s vlnou, teda pripravovalo vlnu do stroja, ale zachytil ho 
remeň, pretože ani nebolo poriadne zobudené, a vtiahol ho do toho stroja. Jednu končatinu sme 
našli na jednom mieste, druhú na ďalšom... bolo úplne rozsekané. Celého ho to vtiahlo dnu 
a rozmliaždilo.  
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2. Elizabeth Bentley sa narodila v roku 1809 v meste Leeds. Keď mala šesť rokov, začala pracovať 
v pradiarni ľanu. 4. júna 1832 odpovedala na otázky Michaela Sadlera a jeho výboru Dolnej 
snemovne. Rozprávala o tom, ako jej práca v mykárni vážne poškodila zdravie. „Bolo tam toľko 
prachu, že som ho mala plné pľúca, a práca bola veľmi ťažká. Moje zdravie sa natoľko zhoršilo, že 
keď som zvesovala koše, vykĺbila som si kosti.“ Vysvetlila, že teraz je „značne pokrivená“. Ďalej 
pokračovala: „Začalo sa to, keď som mala asi trinásť rokov, a odvtedy sa to zhoršuje.“  
 
Otázka:  Aký bol váš pracovný čas? 
Odpoveď:  Ako dieťa som pracovala od piatej ráno do deviatej večer. 
Otázka: Koľko času ste mali na jedlá? 
Odpoveď:  Povolili nám štyridsať minút na obed. 
Otázka:  Mali ste čas naraňajkovať sa alebo sa niečoho napiť? 
Odpoveď:  Nie, robili sme to, ako sa dalo. 
Otázka:  Mali ste čas zjesť jedlo? 
Odpoveď:  Nie, museli sme ho nechať tak alebo si ho vziať domov, a keď sme si ho nevzali, 
zobral ho majster a dal ho prasatám. 
Otázka: Čo robili, keď ste trošku poľavili v práci alebo ste prišli neskoro? 
Odpoveď:  Zbili nás remeňom. 
Otázka:  Akú prácu ste robili? 
Odpoveď:  Vážila som ľan v mykárni. 
Otázka:  Ako dlho ste tam pracovali? 
Odpoveď:  Od pol šiestej až do ôsmej večer. 
Otázka:  Aká je mykáreň? 
Odpoveď:  Prašná. Pre prach ani nevidíte ostatných. 
Otázka:  Mala práca v mykárni vplyv na vaše zdravie? 
Odpoveď:  Áno, bolo tam toľko prachu, že som ho mala plné pľúca, a práca bola veľmi ťažká. 
Moje zdravie sa natoľko zhoršilo, že keď som zvesovala koše, vykĺbili sa mi kosti. 
Otázka:  Vaše výrazné pokrivenie je dôsledkom tejto práce? 
Odpoveď:  Áno. 
Otázka:  Kedy sa začalo prejavovať? 
Odpoveď:  Začalo sa to, keď som mala asi trinásť rokov, a odvtedy sa to zhoršuje. Keď mi 
zomrela matka, musela som sa o seba postarať. 
Otázka:  Kde ste teraz? 
Odpoveď:  V chudobinci. 
Otázka:  Vôbec nedokážete pracovať v továrňach? 
Odpoveď:  Vôbec. 
Otázka:  Odmalička ste ochotne pracovali, pokiaľ to išlo? 
Odpoveď:  Áno. 
Otázka:  A podporovali ste svoju ovdovenú matku, pokiaľ sa dalo? 
Odpoveď:  Áno. 
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DRUHÁ SKUPINA 
 
1. John Birley sa narodil v roku 1805 v Bethnal Green v Londýne. Keď mal dva roky, zomrel mu otec. 
Jeho matka ochorela, a tak bol v roku 1810 spolu so sestrou prevezený do chudobinca v Bethnal 
Green. Neskôr spomínal: „Mali sme dobré jedlo, dobré postele a dva- či trikrát za týždeň sme mali 
vychádzku. Naučili nás čítať a v každom ohľade sa k nám správali vľúdne.“ 
 
 „V tom istom roku mi zomrela matka. Mal som tak šesť, sedem rokov, keď do obce prišiel nejaký 
muž hľadať zopár učňov. Všetkým nám prikázali prísť do hlavnej sály; bolo nás tam asi štyridsať. 
Trúfam si tvrdiť, že tam za stolom sedelo približne dvadsať pánov. Pred sebou mali perá a papiere. 
Postupne nás vyvolávali po mene. Všetci sme pred nimi stáli v rade. Keď ohlásili moje meno, postavil 
som sa do stredu miestnosti. Ten muž povedal: „Počúvaj, John, si dobrý mládenec, nechcel by si ísť 
na vidiek?“ Odpovedal som: „Áno, pane.“ 
 
Birleyho presunuli do Buxtonu v Derbyshire. „Do Buxtonu sme prišli v sobotu poobede o štvrtej 
hodine. Tam na náš čakal krytý povoz. Všetci sme nastúpili a pohli sa smerom k domu pre učňov 
v littonskej pradiarni, asi šesť míľ od Buxtonu. Keď povoz zastal, vošli sme do domu, kde sme stretli 
nášho zamestnávateľa, ktorý si nás prišiel prezrieť a vydal rozkazy, kam nás majú umiestniť. Priniesli 
nám nejakú večeru. Aj keď sme boli veľmi hladní, nedokázali sme ju zjesť. Bola to derbyshirská 
ovsená placka; čosi také sme nikdy predtým nevideli. Bola kyslá ako ocot.“ 
 
John Birley zistil, že sa stal učňom v pradiarni v Cressbrooku. „Zvyčajne sme pracovali od piatej ráno 
do deviatej alebo desiatej večer a v sobotu do jedenástej, ba často aj do dvanástej v noci. V nedeľu 
nás poslali vyčistiť stroj. Nemali sme nijaký čas na raňajky, počas obeda sme nemohli sedieť 
a nepovolili nám ani prestávku na čaj. Do pradiarne sme nastúpili o piatej hodine a pracovali sme asi 
do ôsmej alebo deviatej, keď nám priniesli raňajky, ktoré pozostávali z vodnatej kaše, v ktorej bola 
ovsená placka a cibuľa na ochutenie. Na obed sme mávali derbyshirské ovsené placky nakrájané na 
štyri časti a navŕšené na dve kôpky: jedna bola potretá maslom a druhá poliata melasou. Vedľa 
ovsených placiek stáli plechové nádoby s mliekom. Vypili sme ho a s plackou v ruke sme sa vrátili do 
práce bez toho, aby sme si sadli. Potom sme pracovali do deviatej alebo desiatej večer, až kým sa 
vodné koleso nezastavilo. Skončili sme prácu a šli do domu pre učňov, ktorý sa nachádzal asi dvesto 
metrov od pradiarne. Bol to veľký kamenný dom obkolesený múrom vysokým vyše dvoch metrov 
s jednými dverami, ktoré boli stále zamknuté. Zmestilo sa doň približne stopäťdesiat učňov.“ 
 
S Birleym zaobchádzali veľmi surovo, podobne ako s väčšinou učňov. „Pán Needham, náš 
zamestnávateľ, mal päť synov: Franka, Charlesa, Samuela, Roberta a Johna. Jeho synovia a muž, 
ktorý sa volal Swann a dohliadal na nás, chodili po pradiarni s lieskovicami. Frank ma raz zbil tak, až 
sa preľakol. Myslel si, že ma zabil. Udrel ma do spánkov tak, že som upadol do bezvedomia. Raz ma 
zhodil na zem a hrozil mi palicou. Zdvihol som ruku, aby som si chránil hlavu, a on ma po nej udrel 
celou silou. Zlomil mi lakeť. Zostali mi po tom stopy a doteraz mám bolesti, ktoré neprestanú, kým 
budem živý.“ 
 
Birley sa rozhodol, že o svojej ťažkej situácii poinformuje chudobinec v Bethnal Green. „Bol som 
rozhodnutý, že pánov z obce Bethnal Green upovedomím o tom, ako sa k nám správajú, a tak som 
spolu s Johnom Oatsom napísal list a zaniesol ho na poštu v Tydeswelli. List však otvorili a dali 
starému Needhamovi. Ten nás zbil bakuľou tak, že sme sa ledva plazili. Nejaký čas nato prišli traja 
páni z Londýna. Pred tým, ako si nás mohli prezrieť, nás však umyli a očistili a nakázali nám, aby sme 
im povedali, že práca v pradiarni sa nám páči a zaobchádzajú s nami dobre. Needham a jeho synovia 
boli s nami v miestnosti. Pýtali sa nás, ako sa k nám správajú, a tak sme odpovedali, čo nám bolo 
povedané. Neodvážili sme sa odpovedať inak, pretože sme dobre vedeli, čo by sa stalo, ak by sme 
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povedali pravdu.“ 
V lete roku 1849 sa s Johnom Birleym rozprával James Rayner Stephens. Johnove zážitky z detstva, 
keď pracoval v pradiarni v Cressbrooku, vyšli 19. mája 1849 v novinách The Ashton Chronicle. 
 
 
2. Svedectvo jedenásťročného dievčatka, uverejnené v publikácii Les débuts de l’industrie 
(Počiatky priemyslu), s. 43, vyšetrovanie baníckej komisie (1842):  
„Už tri roky pracujem dolu v bani a zarábam peniaze pre otca. Do bane musím sfárať o druhej ráno 
a von sa dostanem o jednej alebo druhej poobede. Spať chodievam o šiestej večer, aby som na druhý 
deň vládala znovu pracovať. V mieste, kde pracujem, sa ložisko nachádza v strmom zráze. Keď sa 
chcem s nákladom dostať do hlavnej banskej štôlne, musím vyjsť po štyroch poschodiach alebo 
rebríkoch. Mojou úlohou je naplniť štyri až päť vozíkov, z ktorých každý váži dvesto kíl. Ak chcem 
naplniť päť vozíkov, musím celú trasu prejsť dvadsaťkrát. Keď sa mi to nepodarí, dostanem bitku. 
Veľmi som rada, keď mám po práci, pretože som z nej úplne zmorená.“ 
 
 
3. Záznam z inšpekcie (archívy správneho obvodu Loire 88 M 21)  
„V sklárni pána Irénéa Laurenta vo Vauche, 27. júla o piatej večer, osemročný Jean-Marie Januel 
pracoval s partiou, ktorej pracovný deň začínal o štvrtej ráno a končil o polnoci... Za priťažujúcu 
okolnosť považujeme skutočnosť, že toto dieťa nenavštevuje žiadnu školu, nemá doklady a nie je 
zapísané v zozname robotníkov, čo svedčí o úmysle vymaniť toto dieťa spod našej ochrany.“ „Dňa 
9. mája 1891 o druhej hodine rannej sme v presvedčení, že pred nami skrývajú deti pracujúce v noci, 
vošli do podkrovnej miestnosti na spanie, kde sme našli menovaného Grangera Josepha schovaného 
v posteli, do ktorej sa bol práve hodil celý oblečený s čiapkou na hlave a topánkami na nohách, 
pričom v ruke ešte držal hák, ktorý slúži na vyťahovanie priadze z krosien. Keď sme mu kládli otázky, 
najprv vyhlásil, že nepracoval a že bežne spáva oblečený, no neskôr pred samotným pánom 
Perrichonom povedal, že pracuje s nočnou partiou od polnoci až do poludnia. Keďže do miestností 
pre dievčatá sme sa neodvážili vojsť, vyšetrovanie sme ukončili, aj keď sme boli presvedčení, že pred 
nami schovávajú malé dievčatá, ktoré spia v posteliach oblečené.“ 
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TRETIA SKUPINA 
 
William Dodd, Rozprávanie o zážitkoch a utrpení továrenského mrzáka Williama Dodda (1841) 
Keď som mal šesť rokov, stal som sa nadväzovačom. Aby čitateľ jasne pochopil, v čom spočíva práca 
nadväzovača, treba ho oboznámiť so strojom na predpriadanie vlnených vlákien, ktorý sa volá „billy“. 
Ide o stroj, ktorý má približne tvar písmena H, pričom jedna strana je nehybná a druhá pohyblivá 
a dokáže sa vsunúť tesne pod nehybnú časť, takmer ako zásuvka stolíka. Pohyblivá časť, alebo krídlo, 
sa hýbe dopredu a dozadu pomocou šiestich železných kolies na troch železných koľajničkách, ako 
vozík na železnici. Na tomto krídle sa nachádza 70 až 100 vretien poháňaných jedným kolesom, ktoré 
má na starosti pradiar. Keď pradiar priblíži krídlo pod nehybnú časť stroja, dokáže na každé vreteno 
získať mykaný prameň určitej dĺžky, povedzme 10 alebo 12 palcov, ktorý následne zosúka do 
predpriadze. Potom navinie predpriadzu na vretená, priblíži krídlo tak, ako predtým, a znovu dostane 
čerstvú várku mykaných prameňov. 
 
 
Nadväzovač berie tieto mykané pramene do ľavej ruky, asi dvadsať kúskov naraz. Drží ich 
vo vzdialenosti asi štyri palce od jedného konca, pričom ich opačné konce zostanú visieť. Tieto konce 
berie po jednom pravou rukou, aby ich nadviazal, a ukladá ich nad seba, pričom konce sú od seba 
vzdialené asi dva palce. Plochou rukou ich zošúľa na plachte. Musí byť veľmi zručný, aby bol pradiar 
stále dostatočne zásobený. Dobrý nadväzovač dokáže dodať mykané pramene na 30 až 40 vretien. 
 
Dennodenne prejde nadväzovačovými prstami obrovské množstvo prameňov; každý kúsok pritom 
treba zošúľať tri- či štyrikrát v dĺžke troch až štyroch palcov, pričom neustálym trením ruky pri šúľaní 
jednotlivých kúskov na drsnom pruhu látky sa mu zodiera koža a krvácajú prsty. Nadväzovač má pri 
práci pravú nohu predsunutú a pravou časťou tela stojí oproti rámu predpriadacieho stroja. Pred 
rámom sa pri nadväzovaní nepohybuje ani dopredu, ani dozadu, ale v smere pohybu stroja, pričom 
pravou časťou je stále otočený smerom k rámu. V tejto polohe mu ubieha deň, pričom jeho ruky, 
nohy a oči sú neustále v pohybe. Ľahko sa dá vidieť, že hlavná váha jeho tela spočíva na pravom 
kolene, ktoré je zvyčajne prvým kĺbom, ktorý povolí. 
 
Za rámom som pracoval tak často, že som takmer nevládal dôjsť domov. V tomto stave ma na ulici 
zastavovali ľudia, ktorí si všimli, ako sa vlečiem, a radili mi, aby som sa už do továrne nevracal, ale 
o tom som nemohol rozhodnúť ja sám. Počas dňa som často odratúval hodiny a rátal som, koľko 
času ešte musím zostať v práci. Večery som trávil prípravou na ďalší deň: natieral som si kolená, 
členky, lakte a zápästia olejom atď. Na spánok som sa ukladal s plačom a modlitbou, aby si ma Pán 
vzal k sebe ešte pred brieždením. [...] 
 
Nohy sa mi pokrútili. Stával som v najľahšej polohe, pri ktorej som mal chodidlá rozkročené asi na 14 
palcov – kolená a stehná tak boli stisnuté a nohy vytvárali akúsi klenbu a podopierali telo. Toto 
krčenie a zohýbanie nôh má jeden zhubný následok: nevyhnutne sa ničia cievy. Slabé prekrvenie 
spôsobuje ďalšiu pohromu – vysychanie kostnej drene. Kosti sa potom rozpadajú. 
 
Na jar roku 1840 som začal cítiť bolestivé príznaky v pravom zápästí spôsobené celkovou slabosťou 
mojich kĺbov, čo bol následok mojej práce v továrni. Opuchy a bolesti sa stupňovali; nič nepomáhali 
ani rady lekárov. A keďže som už nejaký čas nepracoval a míňali sa mi prostriedky, zostávalo mi len 
ísť do nemocnice sv. Tomáša, kde sa mi venovali s najväčšou starostlivosťou a pozornosťou. Všetkým, 
čo ma videli, bolo zanedlho jasné, že zakrátko určite prídem buď o ruku, alebo o život. Nemocniční 
chirurgovia zvolali poradu a prišli k záveru, že je absolútne nevyhnutné vykonať amputáciu. Dňa 18. 
júla som podstúpil operáciu. Ruku mi odrezali poniže lakťa. Tak sa mi nadobro zmaril ďalší plán, ako 
sa vyhrabať z biedy a odísť z chudobinca. 

http://spartacus-educational.com/IRdodd.htm
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Vo svojej knihe The Factory System: Illustrated (Názorné ukážky továrenského systému) z roku 
1842 William Dodd zaznamenal rozhovor s Johnom Reedom, bývalým zamestnancom Richarda 
Arkwrighta  
John Reed je pokrivený mladý muž, ktorý žije v Cromforde. Takto vyrozprával svoj poľutovaniahodný 
príbeh: „Keď som mal deväť rokov, šiel som pracovať do bavlnárskej továrne pánov Arkwrightovcov. 
V tom čase som bol v poriadku, bol som silný, zdravý mládenec a všetky končatiny som mal rovné. 
Najprv som zarábal 2 šilingy týždenne za 72 hodín práce. V tejto továrni som pracoval ďalších desať 
rokov a mzda sa mi postupne zvyšovala až na 6 šilingov a 3 pence týždenne. To bola moja najvyššia 
zarobená mzda. Postupne sa zo mňa stával mrzák. Keď som mal devätnásť rokov, nedokázal som stáť 
pri stroji a musel som s prácou prestať. Celkovo som zarobil približne 130 šilingov a, vidíte, kvôli tejto 
sume sa zo mňa stal úbohý mrzák, a tí, čo žali zisky z mojej práce, sa ma zbavili bez toho, aby mi dali 
čo len jednu pencu.“ 
 
Tento mladík, ktorého príroda očividne predurčovala na to, aby sa z neho stal statný muž, bol 
dokaličený v najlepších rokoch, a všetky jeho svetské vyhliadky sú navždy zmarené! Málokedy vidno 
takéhoto mrzáka: nedokáže stáť bez toho, aby sa jednou rukou neopieral o palicu a druhou o kreslo, 
nohy má všakovak pokrútené. Telo má od čela až po kolená ohnuté ako písmeno C. Aj keby dokázal 
vyjsť z domu, neodváži sa: ľudia by naňho veľmi zazerali. Teraz sa učí vyrábať topánky pre najmenšie 
deti a dúfa, že týmto spôsobom sa mu konečne podarí uživiť. 
 
Často som sa prechádzal v okolí tohto krásneho a romantického miesta a keď som videl nádherný 
zámok a ďalšie budovy, ktoré patria rodine Arkwrightovcov, nedalo mi, aby som v mysli 
neporovnával súčasné podmienky tohto bohatého rodu so skromnými pomermi jej zakladateľa 
v roku 1768. Človek by si pomyslel, že tí, ktorí takto prišli k bohatstvu a význačnému postaveniu, 
budú mať trochu súcitu s úbohými mrzákmi. Snáď iba potrebujú upozorniť na tieto prípady, ktorým 
doposiaľ nevenovali pozornosť. Prechovávam preto v sebe nádej a vieru, že raz sa ešte oboznámia 
s prípadom Johna Reeda. 
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ŠTVRTÁ SKUPINA 
 
1. David Bywater sa narodil v meste Leeds v roku 1815. Dňa 13. apríla 1832 odpovedal na otázky 
Michaela Sadlera a jeho výboru Dolnej snemovne a vysvetľoval, ako dlho musel pracovať: „Začínali 
sme v pondelok v noci o jednej a pracovali sme až do ôsmej, keď sa podávali raňajky, na ktoré sme 
mali polhodinu, a potom sme pokračovali do dvanástej, keď sme mali polhodinu na pitie. Ďalšiu 
prestávku na občerstvenie sme mali o pol dvanástej v noci; trvala hodinu a pol. Potom sme zase 
pokračovali až do raňajok, na ktoré sme mali polhodinu, a zase sme pokračovali až do obeda do 
dvanástej, keď sme mali hodinu voľna. Ďalšia prestávka bola v utorok popoludní o piatej; mali sme 
polhodinu na pitie, potom sme mali prestávku až po jedenástej a zastavili sme sa v stredu ráno 
o piatej.“ Bywater tvrdil, že tento štýl práce mu spôsobil telesné deformácie: „Veľmi mi to pokrivilo 
kolená.“ 
 
Otázka:  V akom veku ste začali s nočnou prácou v naparovacej hale? 
Odpoveď:  Mal som takmer štrnásť rokov. 
Otázka:  Povedzte tomuto výboru o práci, ktorú ste počas dlhých hodín museli znášať. 
Odpoveď:  „Začínali sme v pondelok v noci o jednej a pracovali sme až do ôsmej, keď sa 
podávali raňajky, na ktoré sme mali polhodinu, a potom sme pokračovali do dvanástej, keď sme mali 
polhodinu na pitie. Ďalšiu prestávku na občerstvenie sme mali o pol dvanástej v noci; trvala hodinu 
a pol. Potom sme zase pokračovali až do raňajok, na ktoré sme mali polhodinu, a zase sme 
pokračovali až do obeda do dvanástej, keď sme mali hodinu voľna. Ďalšia prestávka bola v utorok 
popoludní o piatej; mali sme polhodinu na pitie, potom sme mali prestávku až po jedenástej 
a zastavili sme sa v stredu ráno o piatej. 
Otázka:  Potom ste šli domov? 
Odpoveď:  Nie, spali sme v pradiarni. 
Otázka:  Ako ste tam spali? 
Odpoveď:  Vyzliekli sme si všetky šaty, až na košele, a uložili sme sa v najteplejšej časti 
pradiarne na čo najsuchšie handry. 
Otázka:  Jedávali ste postojačky? 
Odpoveď:  Áno, košíky sme si položili na debničky. 
Otázka:  Keď ste sa dali na túto dlhú a neprimerane namáhavú prácu, mali ste končatiny 
v poriadku? 
Odpoveď:  Áno. 
Otázka:  Aký účinok mala táto práca na vaše končatiny? 
Odpoveď:  Veľmi mi to pokrivilo kolená. 
Otázka:  Ak by ste boli odmietli pracovať celé tie hodiny a chceli pracovať menej, dokázali by 
ste si udržať zamestnanie? 
Odpoveď:  Bol by som musel ísť domov. Hneď by ma boli vyhodili. 
Otázka:  Boli ste informovaní o tom, aké následky bude mať toto vaše svedectvo? 
Odpoveď:  Môj majster povedal môjmu bratovi, že ak pôjdem do Londýna, ja ani môj brat sa už 
nikdy nebudeme môcť zamestnať. Brat povedal, že tomu nemôže zabrániť, a podľa mňa len čo urobí 
niečo, čo sa nebude páčiť, prepustia ho, pretože ak pracujete spolu s rodinou a niekto z vás urobí 
niečo zle, musí odísť celá rodina. 
 
 
 
2. Sarah Carpenter bola dcérou fúkača skla. Keď mala osem rokov, jej otec zomrel a celá rodina 
musela odísť do bristolského chudobinca. Sarah na tieto časy spomína takto: „Môjho brata poslali 
preč z bristolského chudobinca tak, ako mnohé iné deti, ktoré naraz odvážali na povozoch. Počas 
dvoch rokov matka nevedela, kde sa nachádza. Vzali ho uprostred noci bez jej vedomia a obecní 
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úradníci jej nikdy nepovedali, kde je.“ 
 
O niekoľko rokov neskôr nasledovala svojho brata na práce do pradiarne v Cressbrooku: „Zvyčajne 
sme jedávali placku. Bola hrubá a drsná. Táto placka bývala uložená v plechových nádobách, 
do ktorých sa nalialo vriace mlieko a voda. To boli naše raňajky a večera. Na obed sme mávali 
zemiakový koláč poskromne posypaný varenou slaninou, ktorá bola taká mastná, že sa ledva dala 
jesť, aj keď by sme boli od hladu zjedli čokoľvek. Čaj ani maslo sme nikdy nevideli. Raz do roka sme 
mávali syr a tmavý chlieb. Jesť sme mohli len trikrát denne, hoci sme vstávali o piatej ráno 
a pracovali do deviatej večer.“ 
 
Tresty v pradiarni boli mimoriadne kruté: „Majster mykár sa volal Thomas Birks, ale každý ho volal 
len Diabol Tom. Bol to veľmi zlý muž. Pán ho podporoval v zlom zaobchádzaní so všetkými 
robotníkmi, najmä s deťmi. Často som videla, ako vyhrnul šaty veľkým dievčatám, čo mohli mať tak 
sedemnásť, osemnásť rokov, prehol si ich cez koleno a vyšľahal ich rukou pred zrakom mužov 
a chlapcov. Každý sa ho bál. Nedovolil nám ani len hovoriť. Raz škaredo spadol, čomu sme sa 
nesmierne potešili. Želali sme si, aby zomrel.“ 
 
Niektoré z detí sa pokúsili utiecť: „Keď sa nepracovalo, vždy nás zamykali zo strachu, aby niekto 
neušiel. Jedného dňa zostali dvere otvorené. Charlotte Smith povedala, že ak sa k nej pridáme, 
povedie nás. Vyšla von, no nik ju nenasledoval. Pán sa to dozvedel a poslal po ňu. Vzal nôž na 
krájanie, schmatol ju za vlasy a odrezal jej ich tesne pri hlave. Mali vo zvyku odrezávať vlasy všetkým 
dievčatám, ktoré prichytili pri rozhovore s chlapcami. Toto odrezávanie vlasov bolo strašným 
trestom. Báli sme sa ho viac ako čohokoľvek iného, pretože vlasy sú pýchou dievčat.“ 
 
So Sarah Carpenterovou sa rozprával James Rayner Stephens v lete roku 1849. Jej zážitky z detstva, 
keď pracovala v pradiarni v Cressbrooku, vyšli 23. júna 1849 v novinách The Ashton Chronicle. 
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PIATA SKUPINA 
 
ÚRYVKY Z KNIHY – A Memoir of Robert Blincoe (Pamäti Roberta Blincoea), 1828 
V lete roku 1799 sa rozchýrilo, že sa chystá dohoda medzi cirkevnými správcami a dozorcami 
v chudobinci sv. Pankráca a vlastníkom veľkej pradiarne bavlny blízko Nottinghamu. Deťom povedali, 
že po príchode do pradiarne sa zmenia na dámy a pánov: budú si pochutnávať na pečenej hovädzine 
a ovocnom múčniku, budú môcť jazdiť na pánových koňoch a nosiť strieborné hodinky a vrecká budú 
mať plné peňazí. V auguste roku 1799 odišlo osemdesiat chlapcov a dievčat, ktoré mali sedem rokov 
(resp. sa predpokladalo, že dosiahli tento vek) do učenia, v ktorom zostali, až kým nedosiahli vek 21 
rokov . [...] 
 
Týchto nováčikov odviedli do priestrannej miestnosti, v ktorej boli dlhé úzke stoly a drevené lavice. 
Prikázali im, aby si sadli za stoly – chlapci a dievčatá zvlášť. Priniesli im večeru, ktorá pozostávala 
z mliečnej kaše výrazne modrej farby; chlieb bol sčasti upečený z raže, veľmi tmavý a taký mäkký, že 
sa takmer nedal zjesť, pretože sa lepil na zuby. V duchu sa spytoval, kde je sľúbená pečená hovädzina 
a ovocný múčnik. 
 
Prišli učni z pradiarne. Chlapci mali na sebe iba košele a nohavice. Hrubé košele mali pri krku úplne 
otvorené a zdalo sa, že hrebeň sa ich vlasov dotkne len zriedka, ak vôbec niekedy. Podobne ako 
chlapci, ani dievčatá nemali žiadne topánky či pančuchy. Keď starší učni vošli do miestnosti, časť 
z nich si premerala nováčikov, prevažná väčšina sa však najprv ponáhľala k dvierkam smerujúcim do 
kuchyne, kde sa podávala večera, ktorá pozostávala z nových zemiakov. 
 
Na stoloch neboli prestreté obrusy, ako tomu bolo zvykom v chudobinci, ani žiadne taniere, nože, či 
vidličky. Učni sa na znamenie nahrnuli k dvierkam, kde si každý postupne vzal svoju porciu a potom 
sa odobral na svoje miesto za stolom. Blincoe zostal zarazený, keď videl, že chlapci si vyhrnuli prednú 
časť košele, chytili ju do oboch rúk a dostali do nej horúce varené zemiaky pridelené na večeru. 
Dievčatá si o trochu slušnejšie držali špinavé, zamastené zástery presiaknuté mastnotou a špinou 
a po prídele jedla čo najrýchlejšie odcupotali na miesta, kde všetky dychtivo zjedli svoju porciu 
a zdalo sa, že sa nepokojne obzerajú po ďalšom jedle. Hladný kŕdeľ sa potom rozbehol k stolom 
nových učňov, kde nenásytne pohltal každú omrvinku chleba a každú kvapku kaše, ktorá zvýšila. [...] 
 
K miestnosti, do ktorej dali Blincoea a viacerých ďalších chlapcov, viedlo dvojité schodisko. Miesta na 
spanie vyzerali ako ohrádky postavené v dvojrade pozdĺž celej izby. Učni spali v posteliach po dvoch. 
Správca si zavolal všetkých nováčikov a každému z nich pridelil posteľ a spolunocľažníka, pričom noví 
učni nemohli spať spolu. Chlapec, s ktorým sa mal Blincoe deliť o posteľ, vrtko skočil na lôžko a bez 
toho, aby sa pomodlil alebo čokoľvek povedal, zaspal ešte skôr, než sa Blincoe stihol vyzliecť. Keď 
Blincoe vkĺzol do postele, takmer mu prišlo zle zo smradu zafúľaných šiat a mastnej kože jeho 
spiaceho kamaráta. [...] 
 
Blincoe bol pridelený do miestnosti, na ktorú dozeral muž menom Smith. Jeho prvou úlohou bolo 
pozbierať povaľujúcu sa bavlnu, ktorá popadala na dlážku. Zdalo sa, že je to tá najjednoduchšia 
práca, a tak sa do nej usilovne pustil, hoci ho dosť desil krúživý pohyb a hluk stroja a nemálo trápil 
prach a chĺpky bavlny, ktoré ho zadúšali. Zanedlho mu prišlo nevoľno zo zápachu, na ktorý nebol 
zvyknutý, a keďže sa stále zohýbal, rozbolel ho chrbát. Blincoe si teda dovolil posadiť sa, no čoskoro 
zistil, že takéto niečo je v pradiarňach prísne zakázané. Smith, ktorý dozeral na jeho prácu, mu 
povedal, že musí zostať na nohách. A tak aj urobil: bez najmenšej prestávky pracoval šesť a pol 
hodiny, až do dvanástej.  
 
Blincoe nejaký čas vykonával túto prácu a neskôr postúpil na dôležitejšiu pozíciu navíjača pri 
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krídlovke. Bol však primalý nato, aby z podlahy dočiahol na stroj, a tak ho postavili na klát. No nech 
sa snažil, ako chcel, nedokázal držať krok so strojom. Darmo úbohé dieťa tvrdilo, že pracovať 
rýchlejšie je nad jeho sily. Majster ho neľútostne zbil. Blincoe bol spolu s ďalšími učňami úplne 
vydaný napospas majstrom, ktorých vo všeobecnosti považoval za bandu krutých, zúrivých 
a nevzdelaných surovcov. Keď sa sťažoval správcovi, pánu Bakerovi, povedal mu iba: „Rob si dobre 
prácu a nebudú ťa biť.“ Majster, ktorý ho mal na starosti, mal za stanovený čas vykonať určité 
množstvo práce. Ak si každé dieťa nesplnilo pridelenú úlohu, vinu prisúdili jeho majstrovi a prepustili 
ho. 
 
V Littone žil kováč menom William Palfrey. Pracoval pod miestnosťou, v ktorej bol zamestnaný 
Blincoe. Veľmi ho znepokojovali výkriky a plač chlapcov. Podľa Blincoea z horného na dolné 
poschodie často presakovala krv. Palfrey nedokázal znášať krik detí, a tak búchal na podlahu tak 
silno, až nadskakovali dosky, a volal: „Že vám nie je hanba! Chcete tie deti zabiť?!“ Takto mal ľudský 
kováč pod kontrolou krutosť nemilosrdných majstrov, teda aspoň kým bol v dielni. Keď však 
o siedmej odišiel domov a Woodward, Merrick a Charnock zistili, že je preč, učňov nehorázne bili 
a mlátili. [...] 
 
V pradiarni pracovala dievčina menom Mary Richards, ktorá mala sotva desať rokov. Keď odchádzala 
z chudobinca, hovorilo sa o nej, že je mimoriadne pekná. Obsluhovala preťahovací stroj, pod ktorým 
bol asi vo vzdialenosti jednej stopy od podlahy umiestnený horizontálny hriadeľ, ktorý otáčal rámy 
nad ním. Stalo sa to raz večer, keď jej zásteru zachytil hriadeľ. Úbohú dievčinu začala okamžite ťahať 
ohromná sila, ktorá ju šmarila na zem. Z úst sa jej vydral srdcervúci krik. Blincoe sa k nej rozbehol, no 
mohol sa už len zúfalo a bezmocne prizerať hrôzostrašnému výjavu. Videl, ako sa stále točí spolu 
s hriadeľom, počul, ako jej kosti v rukách, nohách, stehnách postupne praskajú na kusy a zdanlivo sa 
trieštia na atómy. Ako ju stroj krútil dookola a vťahoval jej telo čoraz viac do súkolesia, jej krv 
pofŕkala celý rám a tiekla na podlahu. Nakoniec sa objavila jej hlava rozmliaždená na kúsky. Jej 
rozsekané telo sa medzi hriadele a podlahu vklinilo tak rýchlo, že pri nízkej hladine vody a kolesách 
s vyradeným prevodom zastavilo hlavný hriadeľ. Keď sa jej telo podarilo vybrať zo stroja, mala 
všetky kosti polámané a hlavu príšerne pomliaždenú. Odniesli ju bez známok života.  
 
 
 
 


