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Spo³eczne i literackie znaczenie tekstu Johna Browna

A Memoir of Robert Blincoe:

obrazy wyzysku i cierpienia

Czytaj¹c wspó³czesne publikacje na temat istniej¹cego rynku pracy, dostrzec
mo¿na coraz czêstsze pojawianie siê okreœlenia „bia³e niewolnictwo” w odnie-
sieniu do warunków pracy oraz stosunków panuj¹cych miêdzy pracodawcami
a podw³adnymi, w miejscach, w których zatrudnia siê zarówno wyspecjalizo-
wan¹ kadrê, jak i niewykwalifikowanych pracowników. Okreœlenie to po-
cz¹tkowo by³o stosowane w odniesieniu do wykorzystywanych seksualnie ko-
biet i dziewczynek zatrudnianych w fabrykach na pocz¹tku XIX wieku
w Wielkiej Brytanii, jednak szybko jego zastosowanie objê³o kolejne grupy ucis-
kane przez posiadaj¹cych w³adzê i pozycjê. Rozpowszechniaj¹ce siê poparcie
wobec idei laissez faire, mechanizacja produkcji, rosn¹ce ceny ¿ywnoœci oraz
konkurencja na rynku doprowadzi³y do du¿ego bezrobocia i obni¿enia wartoœci
pracy ludzkiej, co mia³o swoje konsekwencje w bezprawnym wyzysku i nie-
ludzkim traktowaniu tworz¹cej siê klasy robotniczej.

Bardzo wa¿nym Ÿród³em informacji o bezprawiu w uprzemys³owionych re-
gionach oraz sposobem walki o prawn¹ ochronê zw³aszcza dzieci i kobiet by³a
przede wszystkim prasa, ale tak¿e literatura. Szczególne miejsce zajmuj¹ utwo-
ry poœwiêcone ¿yciu i pracy robotników, które czêsto tworzone by³y z inicjaty-
wy samych uciskanych. Wiêkszoœæ z tych utworów mo¿na okreœliæ mianem au-
tobiografii, jednak z powodu wysokiego analfabetyzmu czêœæ historii zosta³o
podyktowanych bez mo¿liwoœci pe³nej korekty tekstów. Spisuj¹cymi owe histo-
rie najczêœciej by³y osoby zaanga¿owane w walkê o polepszenie standardów ¿y-
cia i pracy tworz¹cej siê klasy. Niniejszy artyku³ koncentruje siê na jednej z pierw-



szych relacji robotniczych z pocz¹tków XIX wieku opisuj¹cej narodziny
industrializacji i sytuacjê robotników, a przede wszystkim dzieci, wówczas gdy
ani warunki pracy, ani zatrudnienie nie by³y prawnie uregulowane. Ponadto
podjêto próbê ukazania wagi tekstu Johna Browna z 1828 roku A Memoir of Ro-

bert Blincoe (Wspomnienia Roberta Blincoe) oraz jego literackiego i spo³eczne-
go znaczenia w celu lepszego zrozumienia sytuacji w Wielkiej Brytanii w dobie
najwiêkszych przemian spo³eczno-gospodarczo-ekonomicznych, tj. rewolucji
przemys³owej w pierwszej po³owie XIX wieku.

Okres ten zosta³ trafnie scharakteryzowany w s³ynnej ksi¹¿ce Benjamina Dis-
raeli z 1845 roku Sybil; Or The Two Nations. Autor napisa³: „Dwie nacje, miê-
dzy którymi nie ma ¿adnego kontaktu i ¿adnej sympatii, które s¹ tak nieœwiado-
me swoich zwyczajów, pogl¹dów i uczuæ, jakby by³y rezydentami ró¿nych stref
albo mieszkañcami ró¿nych planet”1. Jego s³owa, chocia¿ nie opisuj¹ bezpo-
œrednio sytuacji w pañstwie, ale rzeczywistoœæ w powieœci, nad wyraz pasuj¹ do
sytuacji w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii, gdzie dialog i kontakt miêdzy klas¹
uprzywilejowan¹ a tworz¹c¹ siê i coraz liczniejsz¹ klas¹ robotnicz¹ by³y znacz-
nie ograniczone. Ówczesny poziom wiedzy na temat regionów zindustrializo-
wanych czêsto zniekszta³ca³a prasa podkreœlaj¹ca postêp techniczny, ale zapo-
minaj¹ca o jego ofiarach. Z tego powodu coraz wiêksza liczba dziennikarzy,
dzia³aczy spo³ecznych oraz pisarzy zaczê³a tworzyæ teksty, które postulowa³y,
jak pisze Peter Keating, o „dzia³ania redukuj¹ce biedê oraz zmniejszaj¹ce za
wszelk¹ cenê ró¿nice miêdzy klasami”2. Podkreœlano, ¿e zmiany nast¹pi¹ dopie-
ro wtedy, gdy pojawi¹ siê wzajemne zainteresowanie, zrozumienie oraz chêæ
pomocy, a klasom ni¿szym zostanie udzielony g³os w debatach publicznych.
Najskuteczniejsz¹ form¹ „uœwiadamiania” spo³eczeñstwa na pocz¹tku XIX wie-
ku okaza³o siê s³owo pisane, które póŸniej zainspirowa³o obywateli do wyjœcia
na ulice i walczenia o swoje prawa. Wa¿nym wydarzeniem sta³a siê publikacja
omawianego poni¿ej tekstu Johna Browna – autentycznej historii ch³opca siero-
ty, który ca³e dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzi³ w zak³adach w³ókienniczych. John
Brown, za którego namow¹ Robert Blincoe zgodzi³ siê opowiedzieæ o swojej
przesz³oœci, by³ dziennikarzem zaanga¿owanym w dzia³ania na rzecz poprawy
¿ycia i pracy klasy robotniczej. Jego tekst – jako jeden z pierwszych – by³ bez-
poœredni¹ relacj¹ ujawniaj¹c¹ okrucieñstwa i nadu¿ycia w fabrykach, dziêki
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1 Two nations; between whom there is no intercourse and no sympathy; who are as ignorant of

each other’s habits, thoughts, and feelings, as if they were dwellers in different zones, or inhabi-

tants of different planets. B. Disraeli, Sybil; Or The Two Nations, New York 2004, s. 149. T³uma-
czenie w³asne.

2 [...] an action to alleviate poverty and to bridge, at all costs, the gap between the classes.
P. Keating, Into Unknown England, 1866–1913: Selections from the Social Explorers, Manchester
1976, s. 12. T³umaczenie w³asne.



czemu sta³ siê broni¹ w rêkach walcz¹cych z fabrykantami, narzêdziem poru-
szaj¹cym serca obywateli oraz inspiracj¹ dla pisarzy tworz¹cych powieœci
o kondycji Anglii.

Pe³ny tytu³u utworu, który pojawi³ siê na ok³adce pierwszego wydania
w 1828 roku, brzmia³: A Memoir of Robert Blincoe, An Orphan Boy; sent from

the workhouse of St Pancras, London, at seven years of age, to endure the Hor-

rors of a Cotton-Mill, through his infancy and youth, with a minute detail of his

sufferings, being the first memoir of the kind published3. Tekst jest wspomnie-
niami Roberta Blincoe, który w wieku oko³o siedmiu lat zosta³ wys³any z Lon-
dynu do przêdzalni Lowdham Cotton-Mill niedaleko Nottingham, a nastêpnie
ok. 1802 roku do przêdzalni Litton Mill w hrabstwie Derbyshire, gdzie w 1813
roku zakoñczy³ swoj¹ praktykê. A¿ do 1817 roku kontynuowa³ pracê w za-
k³adach w³ókienniczych. W swojej relacji opisa³ ze szczegó³ami takie aspekty
¿ycia dzieci z fabryk jak: sposób ich naboru do pracy, ¿ywienie, zakwaterowa-
nie, wyzysk, nadu¿ycia, okrucieñstwo, drêczenie i znêcanie siê przez nadzo-
ruj¹cych pracê, epidemie oraz wypadki w zak³adach, tak¿e œmiertelne.

Narracja biograficzna4 Blincoe zaczyna siê od informacji o jego wczesnym
dzieciñstwie w parafialnym domu dla sierot Saint Pancras w Londynie. Swoje
wczesne lata opisuje jako okres pe³en cierpienia i czekania na lepsze jutro;
Brown zanotowa³:

[...] wed³ug jego opisu, Blincoe czu³ z niesamowit¹ intensywnoœci¹ samotnoœæ swo-
jego bytu i na ka¿dym etapie swoich przysz³ych cierpieñ podczas swojej niewolni-
czej pracy w przêdzalni bawe³ny, najmocniej – ze wszystkich jego smutków – to œcis-
ka³o jego serce5.

Do niejasnych nale¿y nie tylko data urodzenia mê¿czyzny (szacowana na
1792 r.), lecz tak¿e jego imiê. We wczesnym dzieciñstwie Blincoe pamiêta, ¿e
nazywano go Saint i Parson, a dopiero po piêtnastych urodzinach dostarczono
mu dokumenty z imieniem Robert, rzekomo nadanym na chrzcie. Choæ brak in-
formacji o pochodzeniu ch³opca mo¿na t³umaczyæ jako zaniedbanie ze strony
s³abo rozwiniêtej administracji, to jednak dalsze jego losy ujawniaj¹ istnienie
nieformalnego systemu, który zacz¹³ funkcjonowaæ w z jednej strony szybko
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3 T³umaczenie w³asne tytu³u: „Wspomnienia Roberta Blincoe, ch³opca sieroty; wys³anego
z przytu³ku St. Pancras w Londynie w wieku siedmiu lat, na prze¿ycie okropieñstw w przêdzalni
bawe³ny, we wczesnym dzieciñstwie i m³odoœci, z najdrobniejszymi szczegó³ami cierpieñ, to
pierwsze opublikowane wspomnienia tego typu”.

4 J. Waller, The Real Oliver Twist: Robert Blincoe: A Life that Illuminates a Violent Age, Cam-
bridge 2006, s. 13. T³umaczenie w³asne okreœlenia u¿ytego przez J. Wallera do opisu Wspom-
nieñ.

5 J. Brown, A Memoir of Robert Blincoe, Firle 1977, s. 8–9. T³umaczenie w³asne.



rozwijaj¹cej siê, z drugiej podnosz¹cej siê z kryzysu i plag nieurodzaju Wielkiej
Brytanii. Blincoe powiedzia³ Brownowi, ¿e powodem, dla którego rozpocz¹³
pracê w fabryce, by³y k³amstwa opiekunów z przytu³ku w St. Pancras, którzy –
zachêceni ³apówkami od fabrykantów – przekonywali dzieci do dobrowolnego
zg³aszania siê do pracy, gdy¿ dziêki temu „mieli siê oni wszyscy, gdy przyjad¹
do przêdzalni bawe³ny, zamieniæ w panie i panów: mieli byæ karmieni pieczon¹
wo³owin¹ i œliwkowym puddingiem, mieli mieæ przyzwolenie na je¿d¿enie na
koniu pana, a w kieszeniach mieli mieæ srebrne zegarki i du¿o gotówki”6. Nie-
stety obietnice nie pokrywa³y siê w ¿aden sposób z rzeczywistoœci¹.

Przedstawione fakty to niezwykle cenny obraz pokazuj¹cy narodziny kapita-
lizmu oraz równoczesn¹ ignorancjê wobec potrzeb najbiedniejszych. Wszystkie
wiêksze spo³ecznoœci miejskie w owym czasie musia³y szukaæ sposobów na
rozwi¹zanie problemów zwi¹zanych z rosn¹c¹ liczb¹ dzieci porzucanych przez
niepracuj¹cych i niebêd¹cych w stanie utrzymaæ rodziny rodziców. Zatrudnia-
nie nieletnich w lokalnych warsztatach, sklepach czy pubach nie rozwi¹zywa³o
problemu, poniewa¿ rodziny by³y zbyt liczne, a zarobki, w dobie inflacji na
pocz¹tku XIX wieku, nie wystarcza³y na kupno jedzenia dla wszystkich. Z tego
powodu rodziny czêsto decydowa³y siê „sprzedawaæ” swoje dzieci prze-
mys³owcom albo podrzucaæ je przytu³kom i sierociñcom. Z kolei przepe³nione
instytucje wysy³a³y sieroty do powstaj¹cych fabryk, kopalni i zak³adów, co by³o
op³acalne zarówno dla nich samych, jak i dla w³aœcicieli. Parafie oraz znaj-
duj¹ce siê przy nich oœrodki opiekuñcze by³y biedne, st¹d oferowane korzyœci
finansowe pozwala³y na ich utrzymanie, a nawet ulepszanie i rozbudowê7.

Z perspektywy fabrykantów dzieci by³y tani¹, ale wytrzyma³¹ i w miarê
uleg³¹ i lojaln¹ si³¹ robocz¹, a zaoszczêdzone na nich pieni¹dze mog³y byæ in-
westowane w rozwój zak³adów i zakup nowoczesnych maszyn, co zwiêksza³o
dochody, a minimalizowa³o koszty. Ponadto wiêkszoœæ fabryk by³a czêsto bar-
dzo oddalona zarówno od miejsca narodzin dzieci, jak i najbli¿szych oœrodków
administracyjnych, st¹d w przypadku jakichkolwiek nadu¿yæ czy okrucieñstwa
sk³adanie skargi by³o praktycznie niemo¿liwe. Co wiêcej, nie by³o ¿adnych
przepisów prawnych reguluj¹cych zatrudnienie, co sprawia³o, ¿e bez odpowied-
nich referencji znalezienie nowej pracy by³o bardzo utrudnione8. Nie dziwi
wiêc, ¿e liczba dzieci wysy³anych do pracy ros³a z roku na rok. Przyk³adowo,
przed 1795 rokiem parafia St. Pancras wysy³a³a zaledwie dwie lub trzy osoby
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6 Ibidem, s. 17.
7 J. Waller pisze: [...] debt-ridden and so sending children to mills and factories reduced their

costs. The parish had to pay only 30 shillings for each apprentice indentured to cotton spinners,

but over four times as much per year to support a child in the workhouse. J. Waller, op. cit., s. 69.
T³umaczenie w³asne.

8 Ibidem, s. 70.



rocznie, a w latach, kiedy Blincoe by³ w przytu³ku, liczba ta wzros³a do dwóch
trzecich wszystkich podopiecznych. Ta praktyka obrazuje zapocz¹tkowane
i upowszechniaj¹ce siê w owym czasie masowe migracje za prac¹ szczególnie
w regiony pó³nocnej Anglii, tj. do Lancashire, Nottinghamshire, Derbyshire czy
Midlands9. Jak pisze badacz z Derbyshire,

w wiêkszoœci nowopowsta³ych przêdzalni bawe³ny... popyt na dzieciêc¹ si³ê ro-
bocz¹... jest tak wielki, ¿e znacznie przekracza przyrost naturalny w tamtych okoli-
cach, st¹d dzieci poszukuje siê we wszystkich s¹siaduj¹cych regionach, jednak bar-
dzo czêsto sprowadza siê ich ca³e mnóstwo... z Londynu, Bristolu i innych du¿ych
miast10.

Innym czêsto przemilczanym powodem sprowadzania dzieci by³a z³a s³awa
fabryk w regionach zindustrializowanych. Okoliczna ludnoœæ niechêtnie szuka³a
zatrudnienia w fabrykach. Jak to uj¹³ John Waller, „doroœli zwykle wzdrygali
siê na myœl o podjêciu pracy w przemyœle w³ókienniczym”11, poniewa¿ „przy-
zwyczajeni byli pracowaæ przez kilka dni tygodniowo a¿ do momentu, kiedy
mieli wystarczaj¹c¹ iloœæ pieniêdzy, aby zaspokoiæ swoje najpilniejsze potrze-
by”12 takie jak kupno jedzenia, ubrañ czy wizyta w lokalnym pubie. Industriali-
zacja w tym sensie zaczê³a ingerowaæ w sposób i tempo ¿ycia, za którym póŸ-
niej têskniono, okreœlaj¹c je mianem „idyllicznej egzystencji”13. Mimo zachêt
i obietnic, takich jak godziwe wynagrodzenie, edukacja, targowiska, a nawet
otwieranie pubów dla robotników, kr¹¿¹ce historie o okrucieñstwach, ciê¿kiej
pracy, z³ych warunkach, ucieczkach, a nawet wybuchach epidemii skutecznie
odstrasza³y lokaln¹ ludnoœæ. Oczywiœcie czêœæ przekazów by³a wyolbrzymiona,
jednak fabrykanci zmuszeni byli podj¹æ walkê z pog³oskami, niestety, przynaj-
mniej pocz¹tkowo, nie poprzez polepszanie warunków pracy, ale przez – jak pi-
sze Janice Carlisle – propagandê14. Powo³ani do tego byli tzw. commentators –
komentatorzy, którzy wychwalali pracê w zak³adach w³ókienniczych, nazy-
waj¹c j¹ „b³ogos³awieñstwem dla narodu” i dla samych dzieci. Twierdzili oni,
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9 Ibidem, s. 69. Wiêcej informacji w: A.N. Wilson, The Victorians, Croydon 2003.
10 [...] in most newly-erected cotton-spinning mills… the demand for children’s labour… ex-

ceeds even the inordinately excited increase of population in the place, and children are not only

sought for through adjoining districts, but in many instances have been imported by scores at

a time… from London, Bristol, and other great towns. J. Waller, op. cit., s. 69. T³umaczenie
w³asne.

11 Ibidem, s. 70.
12 Ibidem.
13 A.N. Wilson, op. cit., s. 34–47.
14 J. Carlisle, J.R. Simmons Jr., Factory Lives: Four Nineteenth-Century Working-class Auto-

biographies, Peterborough 2007, s. 20.



¿e dzieci pracuj¹ w czystych, przestronnych, wietrzonych i niezat³oczonych po-
mieszczeniach, a praca jest lekka, gdy¿ maszyny wykonuj¹ jej wiêksz¹ czêœæ;
st¹d czas w fabrykach jest niczym zabawa, „niefrasobliwa z natury”15. Dzieci
natomiast „wydawa³y siê zawsze weso³e i ¿ywe, czerpi¹ce przyjemnoœæ z lek-
kiej zabawy miêœniami”16. Carlisle przytacza jeszcze jeden argument wysuwany
w obronie pracy dzieci, mianowicie, ¿e praca w przemyœle ratuje je przed depra-
wacj¹ i popadaniem w nêdzê, poniewa¿ zarabiaj¹ wiêcej ni¿ inni, a nawet, ¿e
praca ratuje je przed ¿ebractwem, w³óczêg¹ i schodzeniem na drogê przestêp-
czoœci17. Oczywiœcie obie strony w debacie mia³y po czêœci racjê, jednak nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e sposób, w jaki oszukiwano i zachêcano werbowane do
pracy dzieci, oraz rozczarowuj¹ca rzeczywistoœæ ¿ycia w fabrykach musia³y
w koñcu doprowadziæ do fali niezadowolenia i walki o lepsze warunki pracy.

G³ówna czêœæ Wspomnieñ poœwiêcona jest traumatycznym prze¿yciom Blincoe
w m³odoœci, które rozpoczynaj¹ siê od szczegó³owego opisu kwestii zwi¹za-
nych z ¿yciem i prac¹ w fabryce. Mówi¹c o jedzeniu, podkreœla, ¿e jakoœæ
i iloœæ racji ¿ywieniowych by³y tragiczne, a dzieci czêsto by³y wyg³odzone. Za-
równo w Lowdham Cotton-Mill, jak i Litton Mill posi³ki by³y nieregularne, na
œniadanie serwowano przede wszystkim rozwodnion¹ owsiankê i ciastko owsia-
ne, ale poniewa¿ wchodzono do zak³adów wczeœnie rano, pora na zjedzenie
posi³ku by³a dopiero po kilku godzinach pracy. Nadzoruj¹cy pracê czêsto nie
pozwalali dzieciom jeœæ o w³aœciwej porze, ale wymagali, aby kontynuowa³y
pracê, a¿ j¹ skoñcz¹. Z tego powodu konsumowane posi³ki by³y zimne i czêsto
pokryte brudem z hali fabrycznej. Blincoe wyzna³, ¿e nadzorcy czêsto przetrzy-
mywali dzieci podczas przerw obiadowych „zazwyczaj szesnaœcie godzin, bez
odpoczynku i jedzenia!”18. Posi³ki by³y obrzydliwe w smaku, nieurozmaicone
i tak ograniczone, ¿e dzieci cierpia³y na niedo¿ywienie, co powodowa³o czêste
infekcje i choroby, które póŸniej uniemo¿liwia³y im pracê. Kolejn¹ wa¿n¹ kwes-
ti¹ by³y warunki noclegowe. W Lowdham Cotton-Mill dwoje dzieci spa³o
w jednym ³ó¿ku, w pokoju panowa³ zaduch, który wydziela³ siê z przesi¹kniê-
tych olejami, smarami i potem ubrañ19. W Litton Mill, wed³ug Blincoe, warunki
by³y gorsze, jako ¿e w jednym pokoju ulokowanych by³o ok. 50 dzieci, a smród
by³ du¿o intensywniejszy. Co gorsza, poziom higieny osobistej by³ bardzo niski,
dzieci by³y przewa¿nie wyczerpane prac¹, st¹d nie przywi¹zywa³y wagi do czy-
stoœci; ponadto dostêpnoœæ myd³a by³a ograniczona (by³ to doœæ drogi produkt
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15 Ibidem, s. 20–21.
16 Ibidem, s. 21.
17 Ibidem.
18 J. Brown, op. cit., s. 47.
19 Ibidem, s. 26.



w tamtym czasie) i czêsto nie wystarcza³o ono dla wszystkich. Tak Brown zapi-
sa³ s³owa mówi¹cego: „Blincoe zobaczy³ swoich wspó³pracowników w okrop-
nym stanie – ich cia³a by³y obrzêkniête i pot³uczone – ich g³owy pe³ne ran
i w wielu przypadkach okropnie roi³o siê w nich robactwo”20. Zapewnia³ on, ¿e
lokalne w³adze wiedzia³y, co siê dzieje, ale rzadko ingerowa³y czy te¿ wysy³a³y
inspekcje lub pomoc medyczn¹ ze wzglêdu na uk³ady z w³aœcicielami fabryk.
Brown zanotowa³: „[...] w³aœciciel Litton Mill by³ ³askawszy dla [...] zwierz¹t,
poniewa¿ kosztowa³y pieni¹dze [...] a [...] dzieci z parafii i ubogie sieroty mo¿-
na by³o posi¹œæ za ni¿sz¹ cenê ni¿ owce i œwinie, ¿eby zape³niæ miejsca tych, co
umarli”21. Tak okrutne opisy trudno uznaæ za autentyczne, jednak historiê Blincoe
potwierdzaj¹ raporty komisji parlamentarnych, które spisane zosta³y przez leka-
rzy specjalnie wys³anych do ró¿nych fabryk w celu sprawdzenia informacji na
temat stanu zdrowia pracuj¹cych tam dzieci i obiektywnego ich opisania. Raporty
z zak³adów w³ókienniczych z Manchesteru opublikowane w 1825 roku ujaw-
ni³y, ¿e dzieci by³y zmuszane do wstawania przed wpó³ do pi¹tej rano, a koñ-
czy³y pracê oko³o ósmej wieczorem, co siê równa³o czternastu godzinom ci¹g³ej
pracy, w tym oko³o godziny zajmowa³y posi³ki. Dzieci musia³y byæ ci¹gle sku-
pione na pracy, a poruszaj¹ce siê nieustannie maszyny wymaga³y, ¿e obs³u-
guj¹cy j¹ ca³y czas chodzili w przód i w ty³, dziennie pokonuj¹c dystans,
w przybli¿eniu, dwudziestu mil (ok. 32 km). Medycy stwierdzili równie¿, ¿e
przebywanie w gor¹cych i niewietrzonych pomieszczeniach, zanieczyszczonych
py³ami i ró¿nymi zapachami (smrodem), by³o szkodliwe dla dzieci. £¹cz¹c wa-
runki panuj¹ce w pomieszczeniach z niedo¿ywieniem, niewyspaniem i zmêcze-
niem, ³atwo zrozumieæ, dlaczego wybuchy chorób zakaŸnych i infekcji by³y
czêste. Inny raport przeprowadzony równie¿ w Manchesterze przez Johna
Tweddella i Roberta Mitchella porównywa³ dzieci zatrudnione w fabrykach
z niepracuj¹cymi. Z 269 badanych a¿ 116 wygl¹da³o na chorych, wiêkszoœæ
by³a niemrawa, czêœæ mia³a problemy z p³ucami, cechowa³y je os³abienie, defor-
macje krêgos³upa, zniekszta³cenia koñczyn, pokrzywione koœci, opuchniête sta-
wy, mizerny wygl¹d. Raport ujawni³, ¿e bardzo czêsto zdarza³y siê wypadki,
najczêœciej by³y to utraty palców, z³amania koñczyn, ale niektóre koñczy³y siê
œmierci¹ lub trwa³¹ deformacj¹ cia³a22.

Poszczególne czêœci Wspomnieñ ujawniaj¹ coraz pe³niejszy obraz tego, jak
wygl¹da³o ¿ycie skazanych na pracê w zak³adach, które, jak wierzono, przy-
czynia³y siê do postêpu technicznego oraz bogacenia ówczesnego Królestwa. Ko-
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lejnym aspektem, który najbardziej porusza czytelnika, s¹ opisy okrucieñstwa
i nadu¿yæ. Jak wspomniano, dzieci pracowa³y po oko³o czternaœcie godzin
dziennie. Jeœli z jakichkolwiek przyczyn nie nad¹¿a³y z prac¹, by³y bite i poni-
¿ane. Blincoe wspomina swój pierwszy dzieñ, kiedy z powodu zbyt niskiego
wzrostu nie móg³ wype³niæ powierzonego mu zadania i przez to zosta³ dotkliwie
pobity i wyzwany23. Przywo³uje równie¿ postaæ Roberta Woodwarda, którego
okreœli³ mianem najokrutniejszego tyrana w Lowdham Cotton-Mill. Brown za-
pisa³:

[...] kiedy wymierza³ kopniaka w Blincoe, dzia³o siê to z tak¹ si³¹, ¿e najczêœciej pod-
rywa³ ch³opca z ziemi. Jeœli go uderzy³, nawet otwart¹ d³oni¹, powala³ go na ziemiê.
Jeœli bi³ go kijem, nie tylko go siniaczy³, lecz tak¿e przecina³ skórê. Nie doœæ, ¿e u¿y-
wa³ nóg i r¹k, to jeszcze pos³ugiwa³ siê kijem, pa³k¹ albo koñcem sznura24.

Blincoe wymienia jeszcze wiele innych sposobów, którymi pos³ugiwali siê
rozbawieni oprawcy, m.in. podnoszenie dzieci za uszy, przebijanie im uszu
d³ugimi paznokciami, potrz¹sanie nimi i ciskanie o pod³ogê, wyrywanie
w³osów, kopanie, zmuszanie do otwierania ust i pi³owanie zêbów25. Aby do-
pe³niæ okropnoœci opisu, Blincoe dodaje, ¿e praca by³a wyczerpuj¹ca, a dzieci
czêsto nie uwa¿a³y wystarczaj¹co przy pracy, co koñczy³o siê kontuzjami,
z³amaniami, a nawet œmierci¹26.

Wszystkie opisy ¿ycia i pracy robotników s¹ bardzo szczegó³owe, dynamicz-
ne i obrazowe, jednak w wielu przypadkach wydaj¹ siê przerysowane lub wyol-
brzymione i nieprawdopodobne. Podawanie w w¹tpliwoœæ autentycznoœci nie-
których przedstawionych wydarzeñ uzasadnia fakt, ¿e tekst nie jest w³asnorêcznie
napisan¹ autobiografi¹, a jedynie zapisem historii, dyktowanej przez niepotra-
fi¹cego ani czytaæ, ani pisaæ Blincoe. Brown nie ukrywa³ swojego zaanga¿owa-
nia w dzia³ania na rzecz klasy robotniczej, st¹d mo¿na przypuszczaæ, ¿e opo-
wieœæ Blincoe traktowa³ jako narzêdzie, które mo¿e staæ siê argumentem
w sprawie, o któr¹ walczy³. Chocia¿ s³yszalny jest g³os Browna w niektórych
fragmentach tekstu, to jednak w 1833 roku Blincoe potwierdzi³ prawdziwoœæ
opisanych zdarzeñ, po wczeœniejszym zapoznaniu siê z treœci¹. Równie¿ po-
twierdzili j¹ inni pracownicy fabryk, którzy niezale¿nie od Blincoe mieli mo¿li-
woœæ uwieczniæ swoje historie w formie biografii b¹dŸ te¿ deklarowali jej praw-
dziwoœæ w listach wysy³anych do redakcji po ukazaniu siê tekstu Wspomnieñ
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w druku. Niezale¿nie od intencji Browna czy te¿ pewnych zmian i wyolbrzy-
mieñ Wspomnienia sta³y siê symbolem, jak pisze Waller, „bestialstwa produkcji
w fabrykach”27 oraz – powtarzaj¹c za Jamesem R. Simmonsem – „najs³ynniej-
sz¹ relacj¹ dziecka z fabryki kiedykolwiek opublikowan¹, któr¹ ogólnie uwa¿a
siê za pierwszy przyk³ad XIX-wiecznego pisania o ¿yciu”28. Choæ pocz¹tkowo
g³os tych, których dotyczy³y wszystkie omawiane wy¿ej kwestie, by³ nies³yszal-
ny i ignorowany, to jednak dziêki takim osobom jak Brown przedstawiciele kla-
sy ni¿szej mieli okazjê w³asnymi s³owami opowiedzieæ historie, które czêsto
przez tragizm wydarzeñ zdawa³y siê niemal niewiarygodne.

Od chwili ukazania siê drukiem ksi¹¿ka wzbudza³a emocje zarówno w gaze-
tach, jak i na ulicach. Relacja Blincoe publikowana by³a wielokrotnie w ró¿-
nych formach (pamflety, odcinki oraz jako ca³oœæ), przede wszystkim, aby do-
trzeæ do jak najszerszego grona czytelników. Nieœwiadomoœæ wielu obywateli
potwierdzaj¹ listy nadsy³ane do wydawców oraz gazet, w których czytelnicy
dziêkuj¹ za szokuj¹ce informacje. Przyk³adem mo¿e byæ list nades³any do gaze-
ty „The Lion”, którego autor stwierdza, ¿e mimo mieszkania niedaleko fabryk
nie by³ œwiadomy losu wysy³anych tam dzieci. Poruszony histori¹ Blincoe po-
stanowi³ sprawdziæ, czy historia jest prawdziwa, i niestety uzyska³ potwierdze-
nie. O wadze tekstu napisa³ równie¿ pierwszy wydawca, Richard Carlile, który
we wstêpie podkreœli³: „[...] takie wspomnienia by³y bardzo potrzebne, aby
przekazaæ pokoleniom prawdziwy powód skarg na sposób, w jaki traktowane
by³y dzieci w zak³adach bawe³ny”29. Z historycznego punktu widzenia Wspom-
nienia, nawet jeœli lekko zniekszta³cone, stanowi¹ wartoœæ. Uzupe³nione doku-
mentami zgromadzonymi przez komisje parlamentarne oraz inne biografie daj¹
wgl¹d w okres jednej z najwa¿niejszych przemian spo³ecznych w historii Wiel-
kiej Brytanii. Ponadto ukazuj¹ œwiat z perspektywy dot¹d niemej klasy robotni-
czej, co dope³nia obrazu XIX-wiecznej rzeczywistoœci. Tekst Browna osi¹gn¹³
swój cel, jako ¿e po wielu latach walk i starañ dosz³o do podpisania kolejnych
ustaw parlamentarnych gwarantuj¹cych godziwe warunki pracy oraz chro-
ni¹cych najbardziej bezbronnych – dzieci.

Problemy opowiedziane przez Blincoe oraz innych by³ych pracowników fa-
bryk, m.in. ciê¿kie warunki ¿ycia, cierpienie, samotnoœæ, zmaganie siê z prze-
ciwnoœciami losu osamotnionej jednostki, to tematy, które sk³oni³y do dzia³ania
nie tylko obywateli aktywnie zaanga¿owanych w sprawy polityczne. Drama-
tyzm opisu, niewyobra¿alne historie wyzysku i poni¿enia oraz niewinne ofiary
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równie mocno poruszy³y i zainspirowa³y ludzi pióra. W ten sposób powstawa³y
kolejne ksi¹¿ki przedstawiaj¹ce „okropieñstwa z fabryk”, a ich wspólnym ce-
lem by³o „oœwiecanie” nieœwiadomych wspó³obywateli i inspirowanie ich do
popierania akcji maj¹cych na celu polepszenie warunków ¿ycia oraz prawne
uregulowanie kwestii zwi¹zanych z zatrudnieniem i prac¹. Idealn¹ i najskutecz-
niejsz¹ form¹ okaza³a siê popularna wówczas powieœæ. Liczba ksi¹¿ek poœwiê-
conych tematyce industrializacji i kapitalizmowi by³a tak wielka, ¿e dzisiaj
³¹czy siê je w jeden gatunek, tj. powieœæ o kondycji Anglii. Ten typ pisarstwa,
jak pisze Simmons, porusza³ wiele takich kwestii jak: nowe sposoby produkcji,
konflikty klasowe, formowanie siê klas robotniczej i œredniej, skutki zwi¹zane
z urbanizacj¹ i migracj¹ ludnoœci, problemy kobiet i dzieci pracuj¹cych zarob-
kowo30. Celem tych powieœci by³o pokazanie prawdziwej kondycji pañstwa
oraz zwrócenie uwagi wy¿szych klas na tragiczn¹ sytuacjê w zindustrializowa-
nych regionach Królestwa. Pisz¹cy musieli wzi¹æ pod uwagê ró¿nych odbior-
ców, zarówno tych mniej, jak i tych bardziej wykszta³conych. Niezwykle efek-
tywn¹ metod¹ docierania do czytelnika mniej wymagaj¹cego by³o oddzia³ywanie
na emocje, wzbudzanie poczucia winy, a tak¿e sympatii do nies³usznie uciemiê-
¿onych wspó³obywateli. W tej grupie powieœci bohaterami najczêœciej by³y
dzieci osierocone lub porzucone przez rodziców i zmuszane do walki o swój
byt. Fabrykanci przedstawiani byli najczêœciej jako bezwzglêdni kapitaliœci
¿¹dni zysków za wszelk¹ cenê. Taki obraz wy³ania siê z inspirowanej Wspom-
nieniami Roberta Blincoe powieœci Frances Trollope zatytu³owanej The Life

and Adventures of Michael Armstrong: The Factory Boy, wydanej w 1849 roku.
Autorka nie tylko osadzi³a wydarzenia w zindustrializowanym regionie, lecz tak-
¿e przedstawi³a losy bohatera w bardzo zbli¿ony do pierwowzoru sposób. Inne
przyk³ady to: The Factory Lad Johna Walkera z 1832 roku, Tales of the Facto-

ries autorstwa Caroline Bowles z 1833 roku czy A Voice from the Factories Ca-
roline Norton z 1836 roku31.

Jednoczeœnie tworzono powieœci, które poza kwesti¹ skutków industrializacji
stara³y siê bardziej kompleksowo przedstawiæ zmieniaj¹c¹ siê z wielu powodów
rzeczywistoœæ. W tego typu powieœciach nie wystêpowa³y wy³¹cznie czarno-
-bia³e postacie, ale spo³eczeñstwo ukazywane by³o jako mieszanina z³o¿onych
osobowoœci i miejsce realnych konfliktów; oczywiœcie miejscem akcji by³y re-
giony uprzemys³owione lub zurbanizowane. Dobrym przyk³adem jest Oliver

Twist (Charles Dickens; 1839), którego podobieñstwo, co podkreœla Waller, do
historii Blincoe jest wrêcz uderzaj¹ce32. Watro wspomnieæ kilka innych wa¿-
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nych pozycji: Mary Barton (1848) i North and South (1855) autorstwa Eliza-
beth Gaskell czy Shirley (1849) napisanej przez Charlotte Brontë. Wa¿nymi ce-
chami ³¹cz¹cymi powstaj¹ce ksi¹¿ki by³y inspiracje w³asnymi obserwacjami lub
publikowanymi biografiami robotniczymi, realistyczne obrazowanie b¹dŸ te¿
przesadny melodramatyzm, próby imitowania mowy i s³ownictwa robotników
oraz celowoœæ tworzenia. Simmons zauwa¿a, ¿e powieœæ o kondycji Anglii
by³a, szczególnie w pierwszej po³owie XIX wieku, niezwykle popularna. Jed-
nak razem z wprowadzaniem nowych ustaw reguluj¹cych prawa zarówno robot-
ników, jak i fabrykantów gatunek ten stopniowo traci³ czytelników. Paradoksal-
nie „sta³ siê ofiar¹ w³asnego sukcesu”33.

Podsumowuj¹c, teksty tworzone dziêki dzia³aczom spo³ecznym takim jak
Brown pozwoli³y uwieczniæ rozmaite historie ludzi pochodz¹cych z ró¿nych
œrodowisk, zawodów i profesji, m.in. kominiarzy, ³apaczy szczurów, ¿ebraków,
kamerdynerów, s³u¿¹cych itp. Co wiêcej, podania te zawiera³y opisy ró¿nych
miejsc pracy, jak np. fabryk tekstyliów, kopalni, sklepów, pracowni rzemieœlni-
czych czy nawet domów ludzi nale¿¹cych do wy¿szych sfer. Obszerny zbiór
tekstów stanowi bogate Ÿród³o informacji na temat sytuacji klasy robotniczej,
dostarcza realistycznych opisów z ¿ycia prywatnego, relacji panuj¹cych miêdzy
osobami pochodz¹cymi z ró¿nych sfer, rzuca nowe œwiat³o na zachodz¹ce
w owym czasie zmiany spo³eczne, polityczne i etyczne obserwowane z perspekty-
wy zwyk³ego obywatela klasy ni¿szej. Z punktu widzenia sztuki pisania, war-
toœæ owych prac nie jest wysoka pod wzglêdem literackim, jednak ich znaczenie
historyczne jest zdecydowanie bezcenne. Ponadto za ich przyczyn¹ powsta³o
wiele znakomitych i cenionych pozycji ksi¹¿kowych, których autorzy inspirowa-
li siê losami uciemiê¿onych bohaterów i opierali swoje postacie na autentycz-
nych osobach i wydarzeniach. W ten sposób pojawi³ siê wspomniany nowy ga-
tunek powieœci tzw. powieœci o kondycji Anglii. Ponadto, jak podkreœla Carlisle
we wstêpie do ksi¹¿ki Factory Lives: Four Nineteenth-Century Working-class

Autobiographies, owe spisane relacje zmieni³y formê autobiografii z utworu pi-
sanego i czytanego prywatnie w dzie³o z przes³aniem i celem, choæ niejedno-
krotnie mniej wyszukane stylistycznie i jêzykowo34. Autobiografie robotnicze
przybiera³y ró¿ne formy, takie jak memuary, wspomnienia, literatura faktu i fik-
cji czy te¿ pamiêtniki, jednak ³¹cz¹cymi je elementami by³y celowoœæ opisów
oraz ich przedmiot. Bez w¹tpienia A Memoir of Robert Blincoe to tekst, który
znacz¹co zapisa³ siê na kartach historii i literatury swojej epoki poprzez szcze-
gó³owoœæ i szczeroœæ opisów. Równie¿ i dzisiaj historia ch³opca sieroty porusza
i ma swoich zwolenników; dowodem jest wydana w 2011 roku powieœæ
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Blincoe’s Progress oraz opublikowana rok póŸniej ksi¹¿ka Robert Blincoe and

the Cotton Trade, opisuj¹ca kontekst historyczny oraz zawieraj¹ca oryginalny
tekst Browna. Autor obu pozycji, Stuart Courtman, nie kryje swojej fascynacji
owym tekstem i podkreœla jego nies³abn¹ce znaczenie i wartoœæ.

SOCIAL AND LITERARY SIGNIFICANCE OF JOHN BROWN’S TEXT
A MEMOIR OF ROBERT BLINCOE: IMAGES OF EXPLOITATION AND SUFFERING

S u m m a r y

The article is devoted to the analysis of one of the first and most influential real life accounts
concerning the life of the working class, especially children, in Great Britain in the nineteenth
century. John Brown, an activist fighting for the improvement of working conditions in the
industrialized regions, wrote down a story, which was dictated by an ex-factory worker, Robert
Blincoe, who at the age of seven was sent to the cotton mill factories as an apprentice. The text
revealed the cruelties and abuse imposed on children and thanks to its detailed description, was
turned into a weapon to fight the injustice and exploitation of the time. The article tries to show
the social importance of A Memoir of Robert Blincoe for the period of its publication and for our
current times. Moreover, its influence on the world of literature is stressed as it eventually led to
the formation of a new genre – a condition of England novel.
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