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Увод

Настоящото изследване на английския историк, 
писател и активист Едуард Палмър Томпсън, е публикувано 
през 1967 г. в брой 38 на Past & Present Society – списание за 
исторически изследвания към Оксфордския университет. 
По това време авторът му вече e широко признат и 
известен изследовател. Седем години по-рано в издание 
наброяващо осемстотин, а през 1968 г. в ревизирано 
и наброяващо хиляда страници, бива публикуван най-
важният труд на Едуард Томпсън, озаглавен Зараждането 
на английската работническа класа (The Making of 
the English Working Class). Произведението се счита за 
едно от най-влиятелните в историята на социалната и 
работническа история. Сред основните и ярко изпъкващи 
тези в съчинението е убеждението на автора, че 
работническата класа е действен исторически субект, 
който активно допринася за оформянето на собственото 
си състояние. Тя създава себе си със същата сила, с която 
бива създавана от ситуацията и отношенията, в които се 
намира. Тук откриваме и основанията за един от важните 
дебати в британската лява мисъл, разразил се между него 
и Пери Андерсън през първите години на 60-те.1

1	 За	 подробно	 изложение	 на	 противостоящите	 си	
положения	 препоръчваме	 блестящата	 статия	 на	
Робърт	 Луукър	 „Shifting	 Trajectories:	 Perry	 Anderson’s	
Changing	 Account	 of	 the	 Pattern	 of	 English	 Historical	
Development“	 в	 Historical Materialism	 (есен	 2019).
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 Следват безброй значими съчинения, които 
превръщат Томпсън в един от най-бележитите 
британски историци на XX век, редом до Ерик Хобсбом. 
Необичайният подход и методология на Томпсън – за 
които ще поговорим малко по-подробно, – а може би 
и цялото му интелектуално развитие, са решително 
повлияни от френската школа  около сп. „Анали“ (Annales 
d‘histoire économique et sociale) и вдъхновяващата работа 
на водещите ѝ представители: Люсиен Февър, Марк Блох, 
Жак Льо Гоф и Фернанд Бродел. Подобно на Лефевр и 
той отказва да бъде „изчерпателен“ в работата си и се 
противопоставя на претендиращата за универсална 
обективност школска историография. Подобно на Блох и 
за него историята не е часовникарство или дърводелство, 
а стремеж към по-добро разбиране.

Политическите аспекти от живота на Едуард 
Томпсън са белязани от множество обрати – той е 
активен член и една от важните интелектуални фигури 
на Британската комунистическа партия през 40-те и 50-
те години на миналия век. Основател е на „Групата на 
историците“ през 1946 г., заедно с Кристофър Хил и 
Ерик Хобсбом. Също така е част и от безпрецедентното 
напускане и дистанциране – след т.нар. „тайна реч“ на 
Хрушчов през 1956 г. – от партията и придвижващата ѝ 
се успоредно с Москва политическа линия. Разочарован 
от инвазията в Унгария и сталинизма изобщо, през 
следващата година – заедно с Джон Савил – основава The 
New Reasoner, който се превръща в основен инструмент на 
неформалното движение от леви интелектуалци познато 
като The New Left, получило името си от едноименното 
съчинение на Томпсън. По-късно същото издание ще се 
разрасне до едно от най-популярните списания в историята 
на лявата популярна и академична публицистика – New Left 
Review. Като върл защитник на човешките права и деен 
активист, историкът не пропуска да се включи в наболелите 
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теоретически дебати и реални борби на времето си – от 
работническите стачки до международни проблеми като 
войната във Виетнам, Кубинската революция и други. До 
последно определя себе си като „хуманен социалист“ и 
„историк марксист“2, с което цели именно дистанциране 
от ортодоксалния съветски марксизъм.

В предговора си към „Зараждането на английската 
работническа класа“ Томпсън посочва към пътеводната 
за цялото си бъдещо творчество звезда: „да избавя 
бедния скотовъд, косачът лудит, „отживелия“ тъкач, 
„утопичният“ занаятчия и дори заблудения последовател 
на Джоана Сауткот от чудовищното снизхождение на 
потомците“.3 С други думи, за Томпсън историята не трябва 
да продължава скромно да обслужва властимащите, 
допринасяйки за прекомерното идеализиране на 
историческия процес, стриктно следвайки тяхното 
поведение – били те пълководци, интелектуалци, 
диктатори или монарси – и техните бележити или злочести 
часове или дни. Тя следва да се ангажира с ежедневните и 
ежечасни творци на историческото; с онези, които твърде 
дълго са пораждали в паметта на потомците единствено 
чудовищно снизхождение. Къде се спотайват бедите 
и несгодите на живия, често безименен исторически 
субект, къде – неговите успехи и победи? Да ги накара да 
заживеят един нов, диханен и пулсиращ живот, пък ако 
ще и безименни – ето я истинската цел на новия историк 
от втората половина на ХХ век. Ако желаем да разберем 
случващото се в неспирния и монотонен ход на дните, 
да разберем един-единствен безименен човек и неговия 
живот, ако щете, трябва преди всичко да научим какви са 

2	 Roger	 Fieldhouse	 and	 Richard	 Taylor	 (съст.).	 (2014)	 E. P. 
Thompson and English Radicalism.	 Манчестър:	 Manchester	
University	Press.

3	 Edward	P.	Thompson.	(1963).	The Making of the English Working 
Class.	Vintage	Books,	с.	12.
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били борбите и стремежите ръководещи всекидневието 
му. За изясняването на историческите отношения между 
хората следва да се изследва „действителния човек и в 
действителния контекст“,4 които от своя страна са такива 
именно в траещото и повтарящото се.

Спокойно може да се каже тогава, че Томпсън е 
преди всичко историк на всекидневието, заинтересуван от 
динамиките в преобразяването на човека, отношенията 
му с другите и техния контекст. От друга страна, Томпсън 
ясно съзнава и задачата пред историята като наука – 
фактът, че вечно сме се интересували от своето минало, 
от своето колективно минало, било то племенно или 
модерно, тясно политическо или религиозно, и че освен 
подразбиращо се, подобно отправно положение е и 
неимоверно задължаващо. Ако историографията по 
подразбиране е притежателка на особена легитимираща 
мощ, то това до голяма степен се дължи на способността 
ѝ да митологизира събитията и участниците в тях, което 
от своя страна гизди всичко в някому подходящите 
одежди. Конструкциите и наративите, които науката 
история предлага, доколкото са ангажирани с битието 
на общността, оформят и довеждат до поне относителна 
реалност конкретни светогледи, често обслужващи 
конкретни интереси. Идеализирайки силите на отминалия 
ден, тя спомага за оправдание на сил(н)ите на днешния.

Историята, колкото и да е банално, е такава 
доколкото се занимава с отминалото, a понятието 
за историчност със самото отминаване и неговото 
преживяване. Ангажимент на историка е, следователно, 
да създава както близост, така и отдалеченост на 
отминалото – едновременно пространствена и времева. 
Но какво общо има тук времето, поставено в началото 
на заглавието? Аргументът на Томпсън е, че то не е 

4	 E.	P.	Thompson.	The Making of The English Working Class,	с.	9
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застинала и фиксирана веднъж завинаги величина и 
следователно отминалото, ведно с историчността, са 
променливи, чието преживяване е по особен начин 
направлявано от условията, в които се намираме. Така 
времето и отношението ни към него се явяват израз 
на конкретна констелация от фактори. То е нищо без 
възприятието за него и отношението към същото това 
възприятие, а те би трябвало да се мислят като резултат 
едновременно от напасването ни спрямо социалното и 
политическо поле, така също и от самото изобретяване 
на това поле. Радикалните (в първичния смисъл на думата 
– от корена на нещата) политически и социални промени, 
както свидетелстват изворите, вървят ръка за ръка с 
едно ново отнасяне към времето и мястото на човека в 
историята. Иначе казано – с разместването на социалните 
и политически пластове се разместват и пластовете на 
времето, а и посоките, към които клонят възможностите 
на тяхното осъществяване.

Казаното може да се поясни с няколко примера. 
Така наречената „юлианска реформа“, която Цезар 
предлага след прекосяването на реката Рубикон 
и сблъсъка си с Помпей през 49 г. пр.н.е., наред с 
обслужващите чисто политически интереси промени, 
е събитие последвано от реформа в самото време – 
прословутият юлиански календар. Разглеждайки това 
събитие изолирано, спокойно бихме го приписали на 
„личната ексцентричност“5 на Цезар. В средата на XIII в. 
обаче, откриваме същата ексцентричност и при Кубилай 
хан, който завладява Китай и основава династията 
Юен. Монголският хан инвестира в създаването на 
обсерватории и реформирането на китайския календар, 
наемайки за тази задача някои от най-опитните по 

5	 Nomi	 Claire	 Lazar,	 „Introduction:	 Framing	 Time“	 в	 Out of 
Joint	 (2019,	 Yale	University	 Press).	 Част	 от	 приведените	 тук	
примери	идват	от	същото	издание.
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него време мюсюлмански астрономи.6 Монголското 
номадско племе, което Кубилай ръководи, дотогава 
дори не е притежавало писменост. Подобно събитие не е 
прецедент в историята на Китай – безброй предшестващи 
династични първоотци правят опити да превъзмогнат 
старите и наложени от други темпорални граници. След 
екзекуцията на Луй XVI по време на Френската Революция 
от 1793 г., якобинците също се ангажират с отхвърляне 
на чуждото време. Френският революционен календар 
(Calendrier révolutionnaire français) атакува едновременно 
църковното и монархическо време, като въвежда и 
часовник с десетична, а не дванадесетична, система. 
Наместо светци, които да се честват в дните от месеца, 
дейците на републиката издигат съответстващите на 
сезона природни блага, култури и селскостопански 
животни – бял равнец и лайка, мед, тютюн, портокали, 
домати, коне и гъски красят дните от тридесетдневните 
месеци в революционната година, всеки от тях кръстен 
на обективни състояния от заобикалящия ги свят, както 
и на предстоящите задачи – Мъгла, Снеговалеж, Цъфтеж, 
Жътва.

Всички тези примери, а и много други, идват да 
ни кажат, че преодоляването на другото и чуждо време, 
наложено от една друга и чужда политическа амбиция, 
е неразделна част от действителната историческа 
развръзка. Новото в историята напасва времето и 
темпоралността изобщо спрямо самото себе си, но 
тъкмо напасва. В приведените примери времето още не 
е прецизно рамкирано и, следователно, не е рамкиращо в 
пълния смисъл на думата. Тук то все още не е напасващото 
всичко останало явление, което, както ни казва авторът, 
може да се осъществи едва с изобретяването на 

6	 Paul	 Lunde,	 1985,	 „Muslims	 in	 China:	 The	 History“.	 Aramco 
World Journal 36(4).
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часовника. Макар и да е налице реално влияние върху 
всекидневието, в приведените примери то все още не 
е поставено в специфичните за капиталистическото 
устройство условия, които да позволят на едно ново 
съдържание да нахлуе в деня, поетапно изменяйки както 
същината му, така и външното ѝ проявление. От интерес 
за Томсън е именно рамкиращото и напасващото 
време – времето на работния ден, договорен и схванат 
двустранно, доколкото именно в него се появява 
понятието за трудова дисциплина, изискваща определено 
поведение в определена част от всекидневието. По 
този начин Томпсън щрихира един твърде различен 
от традиционния образ на времето, който познаваме 
от физичните и философски науки. От ефимерна и 
неизговорима безплътност, то бива трансформирано в 
прецизна математическа измеримост, в една оформена 
от(вътре)вън плътност, която не просто изтича и в която 
се изтича, а която изтича по определен начин, по нужния 
на капиталистическото производство измерим начин.

От тук насетне времето ще задава такта 
на призрачния танц на стоките, на копнеещото по 
количеството самоостойностяване на стойността. 
Отдаването на труда на работника „под наем“ за 
определена част от деня, ще трансформира времето 
в отрицание на способността му да разполага със 
самия себе си. В това отрицание се заражда стоката 
едновременно като това, което бива произвеждано, но и 
като онова, което я произвежда. Или иначе казано, сам 
работникът ще стане стока, тъй като ще му се наложи да 
продава единственото, с което разполага – работната 
си сила – „на капитала [...] за да живее“7. Стоката, която 
работникът притежава, ще трябва да се мери подобно 

7	 Фридрих	 Енгелс,	 „Наемен	 труд	 и	 капитал“	 в	 Избрани 
произведения	т.	7.	(1978,	София:	Партиздат),	сс.	18-19.
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на измеримата с везни захар – нейното мерило ще бъде 
часовникът.

И макар тези специфични за капиталистическото 
производство закономерности да са многократно 
обглеждани теоретично, работата на историка е да ги 
представи в действие, в актуалност, в процеса на тяхното 
утвърждаване и в съпротивата срещу него. Ако през 1975 г. 
големият френски философ Мишел Фуко намира основите 
на т.нар. от него „дисциплинарно общество“ в начина, 
по който пространството възпитава и моделира тялото, 
за да го направи послушно и изпълнително, то Томпсън 
ни дава другата страна на дисциплината – интимните ѝ 
отношения с времето. Как се мисли и преживява, как се 
налага и рамкира времето в периода на индустриалната 
революция, така подробно и увлекателно разгледан тук 
от Томпсън? Паралелно с това следва да се запитаме 
също и чие е чуждото време?

Грубо казано, това е времето на шефовете, 
собственици на средствата за производство. Поначало 
това идващо отвън рамкиране на времето е отчетлива 
граница, вписваща се в иначе естествения ход на дните. 
Времето на работния ден, а с това и самият работник като 
стока, стават измеримото време-на-другите. Прахосаното 
от работника време е изпуснатата от шефа печалба. В 
този първи етап, чуждото време се опитва да изпълни 
времето на работника, тоест всекидневието му и той го 
съзнава именно като чуждо. Тук той все още разполага 
с различни и противостоящи на новата времева логика 
средства, с които да му се противопостави – регулярните 
празници, селските събори, задълженията покрай 
животните, реколтата и прочее, които често го заставят 
да отсъства от производството и се изправят в отчетлива 
опозиция срещу фабричното време. Томпсън подробно 
разглежда и грижите на капиталистите породени от 
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съпротивителните сили на работниците, както и мерките, 
които вземат на индивидуално и надиндивидуално ниво 
за да се преборят с тях.

Сетне обаче, границата между „наше“ и „чуждо“ 
време се размива и става неясна. Първо, второ, трето 
поколение, докато в някакъв момент времето на 
цеховете и техните ръководители, времето на фабриките 
и едрите фабриканти – със своите доминиращи и 
напускащи пределите им мотиви – не изменя цялостното 
отношение към времето. В този втори етап времево 
рамкираният труд вече не се преживява като времето-на-
другите, а се осиновява, така да се каже, превръщайки се 
във вътрешна повеля за смисъл, достижим единствено 
по абстрактните пътища на производителността. Тук и 
инструментите за противопоставяне на „чуждото време“ 
вече са позагубили своята тежест, ако не и самите те да са 
се загубили, както става с „пияния понеделник“ например 
– един от основните акценти на автора, който се е срещал 
и по нашите земи.

Но нека не забравяме, че – както посочихме и 
по-горе – за Томпсън работническата класа е активен 
исторически субект. Макар да губи наследените от 
миналото си опозиционни нагласи, в третия етап тя 
изобретява вътрешни такива, вписващи се в логиката 
на новите условия, но благодарение на които се 
противопоставя успешно на социално-икономическата 
ситуация, а именно – движения, целящи намаляване на 
работния ден, повишаване на почивните дни, заплатите и 
прочее. Ако индустриалната революция прави възможно 
масовото производство на часовници, то тяхната 
употреба в производството дава допълнителен тласък 
на самата Индустриална революция. С всичко това, 
авторът разкрива пред нас процесите-по и съпротивите-
срещу установяването на трудовата дисциплина в 
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ранното капиталистическо общество и как тя се налага 
през понятизирането на времето като измеримост. 
Немалък акцент е и вътрешноприсъщата на конкретната 
епоха изобретателност, дейно възпроизвеждаща 
господстващите я идеологически основания.

Историческият прочит, към който ни подтиква 
настоящата студия и откриването на относимостта 
му спрямо съвремието ни, би могъл да спомогне за 
разбуждане на съпротивителните ни сили. Той би могъл да 
ни припомни значимостта на всяко голямо технологично 
изобретение – каквото е бил часовникът, а за нас 
дигиталните технологии – за начина, по който ще оперира 
едно общество както на социално-икономическо, така 
и на политическо ниво. Целевоориентираният труд, 
предшестващ и изместен от промишленото, абстрактно-
часовниково време през Индустриалната революция, 
ни разкрива отменимостта на приетите за даденост 
привички от всекидневието ни. Работата на Томпсън, 
с която предстои да се запознае читателя, успешно 
разголва пред нас условния характер на утвърденото 
в заобикалящия ни свят ведно със сводимостта му до 
самите нас, а с това посочва и към възможността ние и 
света ни да бъдем иначе.

 Изказвам своите благодарности към Past & Present 
Society и Кейт Томпсън за безвъзмездното предоставяне 
на правата върху студията.

Антон Колев





Време, трудова дисциплина
и промишлен капитализъм

Тес [...] тръгна по тъмната крива уличка, по която не 
можеше да се върви бързо — уличка, прекарана преди 

земята да има цена и когато часовник с една стрелка е бил 
достатъчен за отмерване на времето.

Томас Харди, Тес от рода Д'ърбървил, гл. III
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I

Известно е, че между 1300 и 1650 г. в интелектуална-
та култура на Западна Европа настъпват съществени про-
мени в отношението към времето.1 В „Кентърбърийски 
разкази“ петелът все още фигурира в своята традицион-
на роля на естествен часовник:

Шантиклер във този хубав ден,
от седемте си булки обкръжен,
видял, че слънцето е влязло вече
във знака на Телеца по-далече
от двадесет и първото деление
и в миг разбрал по чувство, без учение,
че идва девет, взел да кукурига.

Джефри Чосър2

Но въпреки че „усещал по самата си природа / как 
се върти кръгът на небосвода", контрастът между  „при-
родно“ и  „хронологично“ време остава заключен в об-
раза -

И нямало часовник, ни звънец,
по-точен от пернатия певец.

1	 Люис	 Мъмфорд	 прави	 предположения	 в	 Technics and 
Civilization (Лондон,	 1934),	 най-вече	 сс.	 12-18,	 196-9:	 виж	
също	S.	de	Grazia,	Of Time, Work, and Leisure (Ню	Йорк,	1962),	
Carlo	M.	Cipolla,	Clocks and Culture 1300-1700 (Лондон,	1967)	и	
Edward	T.	Hall,	The Silent Language	(Ню	Йорк,	1959).

2	 	Джефри	Чосър,	Кентърбърийски разкази,	прев.	Аександър	
Шурбанов	(София:	1980).	Бел.	пр.
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Това е много ранен часовник: Чосър (за разлика 
от Шантиклер) е лондончанин. Наясно е с придворното, 
градското и „търговското“ време, на което Жак Льо Гоф 
в своя статия в сп. „Анали“3 противопоставя времето на 
средновековната църква.4 Не бих спорил за това до как-
ва степен промяната се дължи на разпространението на 
часовниците от XIV век нататък, нито пък доколко тя е 
симптом на новата пуританска дисциплина и буржоазна 
прецизност. Както и да го разглеждаме, промяната със 
сигурност е налице. Часовникът стъпва на елизабетин-
ската сцена преобразявайки последния монолог на Фауст 
в диалог с времето: „тромаво звездите се придвижват, 
времето изтича, часовникът ще удари“. Времето на не-
бесните тела, което съществува от самото начало на лите-
ратурата, сега се е доближило с една крачка от небесата 
към дома. Тленността и любовта се усещат по-болезнено, 
докато „охлювеното пълзене на подвижната стрелка“5 
прекосява циферблата. Щом часовникът се носи на ши-
ята, той се намира в непосредствена близост до по-мал-
ко редовния ритъм на сърцето. Общоприетият образ на 
времето в епохата на Елизабет – този на унищожител, на 
обезобразител, на кървав тиранин и косоносец – е стар, 
но налице е една нова неотложност и настойчивост.6

С отминаването на XVII век образът на часовнико-
вия механизъм се разраства, докато с Нютон не поглъща 

3 Annales d’histoire économique et sociale	е	влиятелен,	френски	
академичен	 журнал,	 занимаващ	 се	 със	 социална	 история,	
основан	 от	 Марк	 Блох	 и	 Люсиен	 Февр	 през	 1929	 г.	 и	 дал	
началото	на	Школата	на	Анали.	Бел.	пр.

4	 J.	 le	 Goff,	 „Au	 Moyen	 Age:	 Temps	 de	 L’Église	 et	 temps	 du	
marchand“,	Annales, E.S.C.,	 xv	 (1960)	 и	 „Le	 temps	 du	 travail	
dans	 le	 ‘crise’	 du	 XVIe	 Siecle:	 du	 temps	 medieval	 au	 temps	
moderne“,	Le Moyen Age,	Ixix	(1963)	от	същия	автор.

5	 M.	 Drayton,	 „Of	 his	 Ladies	 not	 Comming	 to	 London“,	
Works iii,	 съст.	 J.	 W.	 Hebel	 (Оксфорд,	 1932),	 с.	 204.

6	 Промяна,	 обсъждана	 от	 Cipolla,	 op.	 cit.;	 Erwin	 Sturzl,	 „Der	



19

вселената. До средата на XVIII век (ако вярваме на Стърн7) 
часовниците проникнали на по-интимно ниво. Бащата 
на Тристрам Шанди, „един от най-обикновените хора, 
които някога са живели, във всичко, с което се захване-
ше“, „създаде правило в продължение на много години 
от живота си – в първата неделя вечер от всеки месец... 
да навива големия домашен часовник, който стоеше над 
задното стълбище“. „В този период постепенно предста-
ви и други домашни нововъведения“, което позволило 
на Тристрам с точност да датира своето зачеване, а и да 
провокира „Протеста на часовникарите срещу автора на 
‘Животът и мислите на Тристрам Шанди’“:

Насоките, които получих за направата на няколко 
часовника в страната, са отменени, защото никоя 
скромна дама не ще се осмели да спомене и дума от-
носно навиването на часовник, без да се изложи на 
закачките и подигравките на семейството... Дори 
обичайният израз на проститутките е: „Господине, 
желаете ли да Ви навия часовника?“

Целомъдрените матрони, оплаква се „часовника-
рят“, захвърлят стенните си часовници в килерите, пора-
ди „насърчението към плътски деяния“.8

Все пак, подобни свидетелства и впечатления едва 
ли биха допринесли за настоящото изследване. Колко да-
леч, а и по какъв начин, това изменение във времевото 

Zeitbegriff	in	der	Elisabethanischen	Literatur“	в	Wiener Beitrage 
zur Englischen Philologie,	lxix,	(Виена	и	Щутгарт,1965);	Alberto	
Tenenti,	II Senso della Morte e l’amore della vita nel rinascimento 
(Милано,	1957).

7	 Има	се	предвид	Лорънс	Стърн	(1713-1768),	ирландски	пастор	
и	 романист.	 Най-известното	 му	 произведение	 е	 „Животът	
и	мислите	на	Тристрам	Шанди,	джентълмен“	в	десет	тома,	
публикувани	от	1759,	до	1767	г.	Бел.	пр.

8	 Anon.,	The Clockmaker’s Outcry against the Author of ... Tristram 
Shandy	(Лондон,	1760),	сс.	42-3.
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усещане повлиява на работната дисциплина и доколко – 
на вътрешното отношение на работещите хора към вре-
мето? Ако преходът към зрялото индустриално общество 
доведе със себе си строго преструктуриране на трудови-
те навици – нови дисциплини, нови стимули, а и нова чо-
вешка природа, в която тези стимули биха могли да вире-
ят ефективно – доколко това е свързано с промени във 
вътрешната представа за време?

II

Добре известно е, че при примитивните народи 
измерването на времето се свързва с обичайните про-
цеси на работния цикъл или на домакинската работа. 
Еванс-Причард анализира чувството за време при племе-
то Нуер:

Всекидневните часовници са добитъка, цикълът на 
пасторалните дела, времето на деня и отминаване-
то му е за хората Нуер преди всичко последовател-
ността на тези задачи и отношението помежду им.

Сред Нанди трудовата дефиниция за време се е раз-
вила и обхваща не само всеки час, но и неговите половини 
– в 5:30 ч. сутринта воловете отиват на паша, в 6:00 се раз-
вързват овцете, в 6:30 изгрява слънцето, в 7:00 се стопля, 
в 7:30 и козите отиват на паша и прочее – една необичай-
но добре регулирана икономика. По същия начин се раз-
виват способите за измерване на времевите интервали. В 
Мадагаскар времето може да се измери чрез „сварява-
нето на ориза“ (около половин час) или „изпържването 
на скакалците“ (един миг). Твърди се, че местното насе-
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ление на Крос Ривър казвало: „човекът умря по-бързо от 
нужното за изпичане на царевицата време“ (по-малко от 
петнадесет минути).9

Не е трудно да се открият и подобни по-близки до 
нас примери. В Чили през XVII век например, времето чес-
то се измервало чрез „credos“10. Земетресение, случило 
се през 1647 г., е описано с продължителност два credos. 
Нужното за приготвяне на яйце време пък е равно на една 
изречена на глас „Аве Мария“. В Бирма пък, до неотдав-
на, монасите тръгвали по разсъмване „когато има доста-
тъчно светлина, за да видят вените по ръцете си“.11 Окс-
фордският речник на английския език ни дава за пример 
„колкото един pater noster“12, „колкото една miserere“13 
(1450) и (в новия английски речник, но не оксфордският) 
„колкото едно изпикаване“ – някак относителна величи-
на.

Пиер Бурдийо е изследвал отблизо отношението 

9	 E.	E.	Evans-Pritchard, The Nuer (Оксфорд,	1940),	сс.	I00-4;	M.	P.	
Nilsson,	Primitive	Time	Reckoning	(Лунд,	1920),	сс.	32-3,	42;	P.	
A.	Sorokin	and	R.	K.	Merton,	„Social	Time:	a	Methodological	and	
Functional	Analysis“,	Amer. J l. Sociol.,	xlii	(1937);	A.	I.	Hallowell,	
„Temporal	 Orientation	 in	 Western	 Civilization	 and	 in	 a	 Pre-
Literate	Society”,	Amer. Anthrop.,	new	ser.	Xxxix	(1937).	Други	
източници	за	примитивно	изчисляване	на	времето	могат	да	
бъдат	 открити	 при	 H.	 G.	 Alexander,	 Time as Dimension and 
History	(Албакърки,	1945),	с.	26	и	Beate	R.	Salz,	„The	Human	
Element	 in	 Industrialization“,	Econ. Devel. and Cult. Change,	 iv	
(I955),	най-вече	сс.	94-114.

10 Credo	или	символът	на	вярата	е	древен	християнски	текст	за	
изповед	на	вярващите	по	време	на	индивидуални	и	групови	
молитви.	Бел.	ред.

11	 E.	P.	Salas,	„L’Évolution	de	la	notion	du	temps	et	les	horlogers	
l’apoque	&	coloniale	au	Chili“,	Annales E.S.C.,	xxi	(1966),	с.	146;	
Cultural Patterns and Technical Change,	 съст.	 M.	 Mead	 (Ню	
Йорк,	UNESCO,	1953),	с.	75.

12	 Отче	наш.	Бел.	пр.
13	 Търсещ	милост	псалм,	най-вече	Псалм	51.	Бел.	пр.
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към времето на кабилските селяни в Алжир през послед-
ните години: „отношение на смирение и равнодушно 
безразличие спрямо изтичащото време, което никой не 
мечтае да овладее, изразходва или спести... Припрянос-
тта се разглежда като липса на благоприличие, съчетана 
с дяволска амбиция.“ Часовникът понякога бива наричан 
„мелницата на дявола“; няма и точно време за хранене; 
„понятието за точна среща не е познато; те се разбират 
единствено да се срещнат „на следващия пазар“. В една 
популярна песен се пее:

Безсмислено е да се преследва света, никой не ще ус-
пее да го изпревари.14

,Синг,15 в своите изчерпателни наблюдения над Аранските 
острови, ни дава класически пример:

Докато се разхождам с Майкъл често ме спират за 
да попитат кое време от деня е. Малко хора обаче 
са свикнали достатъчно с модерното време, че да 
схванат ясно условността на часовете и когато им 
отвърна според часовника си, те са недоволни и ме пи-
тат колко остава до мръкване.16

Общото познание за времето на острова зависи, кол-
кото и да е странно, от посоката на вятъра. Почти 
всички къщи са изградени... с две срещуположни вра-

14	 P.	 Bourdieu,	 „The	 attitude	 of	 the	 Algerian	 peasant	 toward	
time“,	Mediterranean Countrymen,	съст.	J.	Pitt-Rivers	(Париж,	
1963),	сс.	55-72.

15	 Има	се	предвид	Джон	Милингтън	Синг	(1871-1909),	ирландски	
поет,	драматург	и	пътешественик.	Бел.	пр.

16	 Срв.	пак	там.,	с.	179:	„Испанските	американци	не	регулират	
живота	си	чрез	часовник,	както	англосите.	При	запитване	кога	
планират	да	направят	нещо,	както	селските,	така	и	градските	
жители	отговарят:	Точно	сега,	около	два	или	четири	часа.“
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ти, по-защитената от които е отворена през целия 
ден, за да допуска вътре светлина. Щом задуха север-
няк, е отворена южната врата и сянката на касата ѝ 
се движи по пода на кухнята и показва часа; когато вя-
търът се обърне в южняк и отворят другата врата 
обаче, хората загубват представа за времето, поне-
же никому не хрумва да монтира дори и примитивна 
стрелка…
Щом вятърът е от север, възрастната жена пригот-
вя храната ми сравнително редовно; но в останалите 
дни често сервира чая ми в три, вместо в шест часа...17

Подобно пренебрежение към хронологичното вре-
ме, разбира се, е възможно единствено в земеделски и 
риболовни общества, чиято пазарна и административна 
рамка е минимална, и в които задачите за деня (варира-
щи от риболов до полски труд, строителство, поправка на 
мрежите, подмяна на сламените покриви, изработка на 
люлка или ковчег), изскачат пред земеделеца, следвайки 
логиката на нуждата.18 Но тези сведения ще спомогнат 
за подчертаване на неизбежната условност в различните 
представи за времето, породени от различните работни 
ситуации и тяхното отношение към „естествените“ рит-
ми. Ясно е, че ловците трябва да използват определени 
часове на нощта, за да заложат капаните си. Рибарите и 
моряците пък следва да настроят живота си спрямо при-
ливите. Съндърландска жалба от 1800 г. включва думите 
„трябва да се има предвид, че това е морско пристани-
ще, в което много от хората са длъжни да стоят будни по 

17	 J.	M.	Synge,	Plays, Poems, and Prose	(Everyman	edn.,	Лондон,	
1941),	с.	257.

18	 Най-значимото	събитие,	по	отношение	на	островите	спрямо	
една	външна	икономика,	по	времето	на	Синг,	е	изобретяването	
на	парахода,	чието	време	може	да	бъде	силно	зависимо	от	
приливите,	отливите	и	метеорологичните	условия.	Виж	Synge,	
The Aran Islands	(Дъблин,	1907),	сс.	115-6.
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всяко време на нощта, за да съблюдават приливите и от-
ливите, а и тяхното влияние над реката“.19 Съществената 
фраза е „съблюдават приливите и отливите“. Тя посочва, 
че структурирането на социалното време в пристанища-
та минава през ритъма на морето; и това е естествено 
и разбираемо за рибарите или моряците – принудата е 
собственоприсъща на природата.

По подобен начин работата от изгрев до залез 
слънце в една земеделска общност може да изглежда 
„естествена“, особено по време на жътва. Природата из-
исква зърното да бъде ожънато преди началото на бури-
те. Можем да отбележим подобни „естествени“ работни 
ритми, които присъстват и в други селски или промишле-
ни професии – необходимостта от обгрижване на овцете, 
когато са с малки и опазването им от хищници; издоява-
нето на кравите; поддържането на огнищата с дървени 
въглища, за да не изгори торфът (и нуждата въглищарите 
да спят наблизо) и надзорът над пещите, веднъж щом же-
лязото започне да се топи.

Представата за време, която се обособява в такива 
контексти, е описвана като целево ориентирана. В сел-
ските общества това е и може би най-полезният времеви 
ориентир, който и до днес все още е от значение в селска-

19	 Public	Rec.	Off.,	W.O.	40/17.	Интересно	е	да	се	отбележат	и	
други	примери	за	признаване	на	това	как	моряшкото	време	
е	 в	 противоречие	 с	 градската	 рутина.	 Адмиралтейството	
винаги	 е	 отворено	 „за	 странстващи	 люде,	 търговци	 и	
моряци,	 които	 трябва	 да	 сграбчат	 възможността	 на	
приливите	 и	 ветровете,	 и	 не	 без	 разочарование	 и	 големи	
предразсъдъци	да	участват	в	официалността	на	съдилищата	
и	 мудните	 пледоарии“	 (виж	 E.	 Vansittart	 Neale,	 Feasts and 
Fasts	 [Лондон,	 1845],	 с.	 249),	 а	 в	 някои	 съботянски	 закони	
[относими	към	направление	в	християнството,	което	почита	
съботата	вместо	неделята	като	ден	за	почивка;	бел.	пр.]	е	
направено	 изключение	 за	 рибарите,	 които	 наблюдавали	
плитчините	на	брега	в	съботния	ден.
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та и местната индустрия. Със сигурност не са го загубили 
и селските райони на съвременна Великобритания. Могат 
да се направят три предположения по отношение на це-
левата ориентация. Първо, в някакъв смисъл тя е по-инту-
итивна за хората от отмервания с часовник труд. Селяни-
нът или труженикът съблюдават онова, което е очевидна 
необходимост. Второ, като че ли общностите, в които 
често се среща целевата ориентация, правят най-малко 
разграничение между „работа“ и „живот“. Социалните 
отношения и трудът са взаимосвързани – работният ден 
се удължава или намалява в съответствие с поставената 
задача и почти не се усеща противоречие между работа 
и „мотаене“. На трето място, за свикнали с рамкиран от 
часовника труд хора, подобно отношение към работата 
се счита за разточително и белязано от неразбиране на 
понятието за неотложност.20

Толкова ясно разграничение предполага, разби-
ра се, независим селянин или занаятчия като референт. 
Но въпросът за целевата ориентация става значително 
по-труден в мига, в който трудът стане наемен. Домашно-
то стопанство на дребния земеделец може да бъде целе-
во-ориентирано, но в него да съществува разделение на 
труда, разпределение на ролите и дисциплината, присъ-
ща на отношението работодател-работник, между него 
и неговите деца. Дори и тук времето започва да става 
пари – парите на работодателя. Веднага щом бъде наета 

20	 Henri	 Lefebvre,	Critique de la Vie Quotidienne (Париж,	 1958),	
ii,	с.	52-6,	предпочита	да	се	прави	разлика	между	„циклично	
време“	–	породено	от	смяната	на	сезонните	задължения	в	
селското	 стопанство	 и	 „линейното	 време“	 на	 градските	 и	
промишлени	организации.	По-убедително	е	разграничението	
на	Люсиен	Февр	между	„живяното	и	измеримото	време“,	La 
Problème de L’Incroyancean XVIe Siecle	 (Париж,	 1947),	 с.	 431.	
Схематично	 изследване	 на	 организацията	 на	 задачите	 в	
примитивните	икономики	може	да	намерите	при	Stanley	H.	
Udy,	Organisation of Work (Ню	Хейвън,	1959),	гл.	2.
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действителна работна ръка, настъпва промяната от це-
лево към времеворамкиран труд. Вярно е, че времевото 
отчитане може да се осъществи независимо от какъвто 
и да било часовников механизъм и наистина предхож-
да разпространението на часовника. Въпреки това, още 
в средата на XVII век богати земеделски производители 
изчислявали очакванията от наемния труд (като Хенри 
Бест) в „надници“ – „Кънингарт, със своите долини, из-
исква четири големи надници за добра жътва“, в „Спело-
уейс четири незначителни надници“ и т.н.21; и това, което 
Бест е направил за своята ферма, Маркхам се е опитал да 
представи в общ вид:

Човек... може да жъне царевица, ечемик или овес, ако 
стръковете им са дебели, натежали и близо до земя-
та; вършейки добре работата си, а не режейки гла-
вите на класа́, да оставя сламата да расте с акър и 
половина на ден; но ако е добра, плътна и изправена 
царевица – тогава може да жъне два акра, или два 
акра и половина на ден; ако е къса и тънка пък, може 
да жъне три, а понякога и четири акра, без да се пре-
умори.22

Изчислението е сложно и зависи от много променливи. 
Очевидно непосредственото измерване на времето е 
било по-удобно.23

То въплъщава едно просто отношение. Наетите 

21 Rural Economy in Yorkshire in 1641 ... Farming and Account Books 
of Henry Best,	 съст.	 C.	 B.	 Robinson	 (Surtees	 Society,	 xxxiii,	
1857),	сс.	38-9.

22	 G.M.,	The Inrichment of the Weald of Kent,	I0th	edn.	(Лондон,	
1660),	гл.	xii:	„Общо	изчисление	на	труда	на	хора	и	добитък	
-	 какво	всеки	от	 тях	може	да	 върши	ежедневно	без	да	 си	
навреди“,	сс.	112-8.

23	 Заплатата,	 разбира	 се,	 все	 още	 приема	 статут	 на	 надница	
(от	зори	до	здрач),	определен	още	през	1725	г.	в	оценката	
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лица усещат разлика между времето на своя работода-
тел и своето „собствено“ време. А работодателят тряб-
ва да употреби този труд и да се увери, че то няма да се 
пропилее: тук не задачата, а стойността на сведеното до 
пари време е доминиращото. Времето се превръща във 
валута – то не тече, а се харчи.

Можем да открием същия контраст в отношението 
както към времето, така и към работата, в две извадки от 
поемата на Стивън Дък,  „Трудът на вършача“. Първото 
описва работна ситуация, която се счита за норма през 
XIX и XX век:

Ябълковите ни бастуни отскачат от здравите дъски,
а на хамбарите ехото връща тез’ звуци трещящи.
В ефира оръжието ни чепато лети;
и с еднаква сила се спуска от онези висини:
една надолу, една нагоре, добри пазители на времето са те,
дори чуковете циклопски не ще се справят тъй добре...
Солени са и бързи на потта потоците,
и спускат се неспирно от косите по лицата ни.
В нашата работа почивка не знаем
вършачката трябва безспир да шуми.
Няма ли го господарят им, другите играят,
Ала спящята вършачка се издава сама.  
И досадният труд нежели да ни измами,
убеждавайки минутите усмихнати да се търкалят,
подобно овчари ведра приказка ли да разкажем?
В бъхтенето шумно гласът губи се, удавен.

на	Ланкашир:	„Трябва	да	работя	от	пет	сутринта,	до	между	
седем	 и	 осем	 вечерта,	 от	 средата	 на	 март	 до	 средата	 на	
септември“	-	а	след	това	„от	началото	на	деня	до	вечерта“,	
с	 два	 часа	 и	 половина	 за	 пиене,	 и	 един	 час	 за	 вечеря	 и	
(единствено	 през	 лятото)	 с	 по	 половин	 час	 за	 спане:	 „в	
противен	 случай,	 с	 всеки	 час	 на	 отсъствие	 -	 глоба	 пени“:	
Annals of Agriculture,	xxv	(Лондон,	1796).
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Седмица след седмица над таз' глупава задача бдим,
докато денят за отсяване не подкара отново;
отново, наистина, но често за зло...
Вършачът добива, господарят кълне:
бушели брои – по колко на ден
и кръсти се после, че е само половин.
„Мошеници, да не мислите, че ще ми мине това?
Съседите ви значи да вършеят сега.“

Това описва монотонността, отчуждението от удоволст-
вието от труда и антагонизма между интересите, обикно-
вено приписвани на фабричната система. Вторият абзац 
пък обхваща жътвата:

Благодатна сцена – по дължина на редовете
се издига изсъхналата и готова за хамбара царевица.
Де що имаме, наемната си сила всичката я хвърляме
дордето бдят щастливи, наш‘те Господари благочестиви.
Скоро настъпва смут над цялото поле,
и зашеметяваща врява ушите на тружениците изпълва;
звънците, пляскането на камшици – редуващи се звуци,
а и разтърсващите земята вагонни гърмежи...
Оправихме пшеницата и същата съдба последва
житото, грахът... скоро голото поле едничко ще остане:
в шумен триумф продължи и последното товарене,
а на жътвата края гръмко „Ура!” възвести.

Налице е, разбира се, един задължителен за селско-
стопанската поезия от XVIII век декор. Вярно е също така, 
че високите доходи от реколтата поддържат добрия дух 
на работниците. Но би било грешка да разглеждаме ситу-
ацията с жътвата като пряк отговор на икономически сти-
мули. Това също е момент, в който старите колективни 
ритми преодоляват новите, а значимостта на фолклорни-
те и селски обичаи може да се привлече като подкрепящо 
доказателство за психическото удовлетворение и ритуал-
ната функционалност на жътвата – налице например в мо-
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ментното премахване на социалните различия. „Малцина 
знаят днес“, пише М.К. Ашби, „какво бе жътвата преди 
деветдесет години!“. Макар да не са получавали голяма 
част от плодовете на труда си, работниците са споделяли 
самото постижение, отдаденото участие и радостта, коя-
то носят.24

III

Съвсем не е ясна степента на разпространение на 
точното часовниково време от епохата на индустриална-
та революция. От XIV век нататък в градовете и големите 
търговски селища се издигат църковни и обществени ча-
совници. До края на XVI век с такива разполагат повечето 
британски енории.25 Точността им обаче остава под въ-
прос. През XVII, XVIII и XIX век слънчевите часовници оста-
ват в употреба (отчасти за сверяване).26

24	 M.	K.	Ashby,	Joseph Ashby of Tysoe	(Кеймбридж,	1961),	с.	24.
25	 За	 ранната	 еволюция	 на	 часовника,	 виж	 Carlo	 M.	 Cipolla,	

Clocks	and	Culture,	passim;	A.	P.	Usher,	A History Of Mechanical 
Inventions,	 rev.	edn.	 (Харвард,	 1962),	 гл.	vii;	Charles	Singeret	
al	(съст.),	A History of Technology	(Оксфорд,	1956),	iii,	гл.	xxiv;	
R.	W.	Symonds,	A History of English Clocks (Penguin,	1947),	сс.	
10-16,	 33;	 E.	 L.	 Edwards,	Weight-driven Chamber Clocks of the 
Middle Ages and Renaissance	(Олтринкам,	1965).

26	 Виж	M.	Gatty,	The Book of Sun-dials,	rev.	edn.	(Лондон,	1900).	
Пример	за	трактат,	който	обяснява	как	да	настроите	времето	
си	 по	 слънчев	 часовник,	 вижте	 John	 Smith,	 Horological 
Dialogues	 (Лондон,	 1675).	 За	 примери	 за	 благотворителност	
ориентирана	 към	 слънчевите	 часовници,	 вижте	 John	 Smith,	
Horological Dialogues (Лондон,	1675).	Assn.,	(1962),	сс.	76-8;	A.	J.	
Hawkes,	The Clockmakers and Watchmakers of Wigan,	1650-1850	
(Уиган,	1950),	с.	27.
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През XVII век продължават да се осъществяват и 
благотворителни дарения (понякога представяни като 
„часовникова“, „дзън-дзън“ или „камбанарийна“ земя) 
за сутрешното и вечерно известяване.27 Така през 1664 
г. Ричард Палмър от Уокинхам (Бъркс) залага земя за да 
плати на клисар да бие камбаната по половин час всяка 
вечер в осем и всяка сутрин в четири часа; или колкото е 
възможно по-близо до тези часове – от десети септември 
до втори март всяка година и

така не само тези, които живеят в близост до звъна, 
могат да се оттеглят за навременна вечерна почивка 
и да започнат с появата на зората множеството си 
работни занимания (неща, обикновено извършвани и 
възнаграждавани с пестеливост и вещина),

но също чужденците и всички останали „биха могли да на-
учат за настъпването на нощта, получавайки напътствие 
за правилния път“ от звука на камбана в зимните вечери. 
Тези „разумни цели“ според него „не могат да не се ха-
ресат на всеки благоразумен човек, щом като същото се 
случи и възприе в повечето градове и търговски селища, а 
и на много други места в кралството...“ Камбаните също 
така напомнят на хората за тяхната преходност, за въз-
кресението и Страшния съд.28 Слухът служи пo-добре, от-
колкото зрението, особено в нарастващите манифактур-
ни райони. В шивашката околия на Уест Райдинг, около 
керамичните работилници (а вероятно и в други области) 

27	 Тъй	 като	 много	 от	 ранните	 църковни	 часовници	 не	
известявали	часа,	към	тях	е	прибавен	и	камбанен	звън.

28 Charity Commissioners Reports	(1837/8),	xxxii,	част	I,	с.	224;	виж	
и	H.	Edwards,	A Collection of Old English Customs (Лондон,	1842),	
особено	с.	223-7;	S.	O.	Addy,	Household Tales	(Лондон,	1895),	сс.	
129-30;	County Folklore, East Riding of Yorkshire,	съст.	г-жа	Гътч	
(Лондон,	1912),	сс.	150-1,	Leicestershire and Rutland,	съст.	C.	J.	
Bilson	(Лондон,	1895),	сс.	120-1;	C.	C.	J.	C.	Beeson,	цит.	съч.	с.	
36;	A.	Gatty,	The	Bell	(Лондон,	1848),	с.	20;	P.	H.	Ditchfield,	Old 
English Customs	(Лондон,	1896),	сс.	232-41.
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за утринно известяване все още се използвал рог.29 Не-
рядко фермерът лично разбужда работниците си в бара-
ките им; и без съмнение чукачът30 се е появил с най-ран-
ните фабрики.

Голяма стъпка напред в точността на домашните 
часовници е прилагането на махалото след 1658 г. Часов-
ниците с махало стават по-широко разпространени след 
1660 г., но такива с минутни стрелки (както и часови) ста-
ват популярни далеч по-късно.31 Що се отнася до преноси-
мите часовници, до извършените през 1674 г. подобрения 
в изпускателния отвор и балансиращата спираловидна 
пружина точността им си остава съмнителна.32 Орнамен-
тите и пищният дизайн продължават да са предпочитани 
пред функционалността. В дневника на човек от Съсекс от 
1688 г. четем:

купих... часовник със сребърен корпус, струваше ми 3 
лири... Той показва часа от деня, месеца от годината, 
фазата на луната, както и спадането и покачването 
на водите; също така изкарва до тридесет часа с едно 
навиване.33

29	 H.	 Heaton,	 The Yorkshire Woollen and Worsted Industries 
(Оксфорд,	 1965),	 с.	 347.	 Изглежда,	 че	 Уеджууд	 е	 първият,	
който	заменя	рога	с	камбана	в	керамичните	работилници:	E.	
Meteyard,	Life of Josiah Wedgwood	(Лондон,	I865),	i,	сс.	329-30.

30 Knocker-up	 или	 knocker-upper	 е	 професия,	 популярна	 във	
Великобритания	 преди	 разпространението	 на	 будилника,	
чийто	ангажимент	е	разбуждането	на	работниците	навреме	
за	работа	с	чукане	по	вратите	на	домовете	им.	Бел.	ред.

31	 W.	I.	Milham,	Time and Timekeepers (Лондон,	1923),	сс.	142-9;	
F.	J.Britten,	Old Clocks and Watches and Their Makers,	6th	edn.	
(Лондон,	1932),	с.	543;	E.	Bruton,	The Longcase Clock (Лондон,	
1964),	гл.	ix.

32	 	Milham,	цит.	съч.,	сс.	214-26;	C.	Clutton	and	G.	Daniels,	Watches 
(Лондон,	 1965);	 F.	 A.	 B.	 Ward,	 Handbook of the Collections 
illustrating Time Measurement (Лондон,	 1947),	 с.	 29;	 Cipolla,	
цит.	съч.,	с.	139.

33	 Edward	Turner,	„Extracts	 from	the	Diary	of	Richard	Stapley“,	
Sussex Archaeol.	Coll.,	ii	(1899),	с.	113.
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Професор Чипола говори за 1680 г. като за годи-
ната, в която – за почти век – английското часовниково 
производство взима надмощие над европейските си кон-
куренти.34 То е следствие от изкуството на ковачите,35 
като родеенето между тях все още може да се открие 
сред многобройните, независими местни производители 
на часовници, работещи в собствени магазини, пръснати 
по пазарските градчета и дори из големите селища в Ан-
глия, Шотландия и Уелс през XVIII век.36 Докато мнозина 
произвеждат най-простия дългокорпусен часовник за зе-
меделски обор, сред тях се намират и гениални майсто-
ри. Така Джон Харисън, часовникар и бивш дърводелец в 
Бартън-и-Хъмбър (Линкълншър) подобрява морския хро-
нометър, а през 1730 г. претендира, че довежда

стенния часовник почти до съвършенство – както 
можете добре да си представите, имайки предвид 
огромното количество секунди, което съществува 
в един месец, в който период времето не се променя 
над секунда... Сигурен съм, че мога да го доведа до точ-
ност от две или три секунди на година.37

34	 Виж	 забележителния	 общ	 преглед	 за	 произхода	 на	
английската	индустрия	в	Cipolla,	цит.	съч.	сс.	65-9.

35	 През	1697	г.	в	Лондон	The	Blacksmith's	Company	вече	оспорва	
монопола	на	The	Clockmakers	(основана	през	1631	г.)	с	мотива,	
че	е	„добре	известно	как	те	са	първите	и	оригинални	създатели	
на	 часовници	 и	 притежават	 всички	 умения	 и	 познания	 в	
тази	сфера...	“:	S.	E.	Atkinsand	W.	H.	Overall,	Some Account of 
the Worshipful Company of Clockmakers of the City of London 
(Лондон,	1881),	с.	118.	За	селските	ковач-часовникари	виж	J.	A.	
Daniell,	„The	Making	of	Clocks	and	Watches	in	Leicestershire	and	
Rutland“,	Trans. Leics. Archaeol Soc.,	xxvii	(1951),	с.	32.

36	 Списък	 на	 такива	 майстори	 има	 в	 F.	 J.	 Britten,	 цит.	 съч.;	
John	 Smith,	 Old Scottish Clockmakers	 (Единбург,	 1921);	 и	 I.	
C.	 Peate,	 Clock and Watch Makers in Wales	 (Кардиф,	 1945).

37 Records of the Clockmaker’s Company,	 London	 Guildhall	
Archives,	 6026/1.	 За	 хронометъра	 на	 Харисън	 виж	 F.	 A.	 B.	
Ward,	цит.	съч.,	с.	32.
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A през 1810 г. Джон Тибът, часовникар от Нютаун, 
усъвършенства часовник, който (както той твърди) ряд-
ко варира с повече от секунда на две години.38 Между 
тези крайности се намират множество проницателни и 
способни майстори, които изиграват важна роля за тех-
ническите иновации в ранните етапи на индустриалната 
революция. Нищо от това не остава скрито за историци-
те, особено в убедителната жалба на часовникарите, ос-
порваща начислените им през февруари 1798 г. данъци. 
Така в иска от Карлайл [четем]:

...памучните и вълнени манифактури са изцяло от-
говорни за състоянието на съвършенство, в което 
техниката, използвана в тях, сега се потребява от 
майсторите на часовници, много от които в продъл-
жение на няколко години... са били назначени да изо-
бретяват, конструират и управляват тази техни-
ка...39

Дребноградското часовниково производство оце-
лява до XIX век, макар в първите години на настоящия да 
се превръща в честа практика местният производител да 
изкупува готови, произведени в Бирмингам части, които 
сетне да се сглобяват в собствената му работилница. Об-
ратно, правенето на часовници от първите години на XVIII 
век е съсредоточено в няколко центъра, от които най-ва-
жни са Лондон, Ковънтри, Прескот и Ливърпул.40 По-рано 

38	 I.	 C.	 Peate,	 „John	 Tibbot,	 Clock	 and	 Watch	 Maker“,	
Montgomeryshire Collections,	xlviii,	ч.	2	(Уелшпул,	1944),	с.	178.

39 Commons Journals,	liii,	с.	251.	Свидетели	от	Ланкашър	и	Дарби	
дават	подобни	показания:	цит.	съч.	с.	331,	335.

40	 Цехове	 за	 производство	 на	 часовници,	 подписали	 жалбата	
против	 въведения	 от	 1798	 г.	 данък	 са	 Лондон,	 Бристол,	
Ковънтри,	 Лестър,	 Прескот,	 Нюкасъл,	 Единбург,	 Ливърпул,	
Карлайл	и	Дарби: Commons Journals,	 lIII,	 с.	 158,	 167,	 174,	 178,	
230,	232,	239,	247,	251,	316.	Твърди	се,	че	само	в	Лондон	заети	в	
търговията	били	двадесет	хиляди	души,	от	тях	седем	хиляди	
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появилото се педантично разделение на труда увеличава 
мащаба на производството и намалява цените: годиш-
ната производителност в своят апогей – през 1796 г. – е, 
според различни оценки, 120 000 и 191 678 бройки, голяма 
част от които отива за износ.41 Недомисленият опит на Пит 
за въвеждане на данък върху часовниците,42 продължил 
от юли 1797 до март 1798 г., се превръща в повратна точка 
за съдбата на индустрията. През 1796 г. търговците вече 
се оплакват от конкуренцията на френски и швейцарски 
часовници. В началото на XIX век броят на жалбите про-
дължава да расте. През 1813 г. Часовникарската асоциа-
ция твърди, че контрабандата от евтини златни часовни-
ци придобива застрашителен размер и че се продават 
от бижутери, галантеристи, шапкари, шивачи, френски 
продавачи на играчки, парфюмеристи и прочее, „почти 
изцяло за употреба от висшата класа на обществото“. По 
същото време някои евтини контрабандни стоки, прода-
вани от лихвари или пътуващи търговци, достигат и до 
най-бедните класи.43

в	Кларкънуел,	а	в	Бристол	единствено	сто	и	петдесет-двеста	
души.	За	Лондон,	виж	M.	D.	George,	London Life in the Eighteenth 
Century	(Лондон,	1925),	сс.	173-6;	Atkins	and	Overall,	цит.	съч.	с.	
269;	Morning Chronicle,	 19	декември.	 1797;	Commons Journals,	
liii,	с.	158.	За	Bristol,	пак	там.,	с.	332.	За	Ланкашър,	Vict. County 
Hist. Lancs.	 (Лондон,	 1908),	 ii,	 с.	 366-7.	 Ненаписана	 остава	
историята	на	търговията	с	часовници	от	XVIII	век	в	Ковънтри.

41	 Най-ниската	 оценка	 е	 дадена	 от	 свидетел	 пред	 комисия	
върху	петицията	на	часовникарите	(1798):	Commons Journals,	
liii,	с.	328	-	очакваното	годишно	вътрешно	потребление	-	50	
000,	износно	-	70	000.	Atkins	 i	Overall,	цит.	съч.,	с.	276.	Виж	
подобна	оценка	от	1813	г.	при	Atkins	and	Overall,	цит.	съч.,	с.	
276.	Най-високата	оценка	за	пазара	на	часовници	в	Голдсмит	
Хол	е	на	този	със	сребърен	корпус	–	185	102	през	1796	г.,	със	
спад	до	91	346	през	1816	г.;	в	Report of the Select Committee 
on the Petitions of Watchmakers,	с.	1817,	vi	и	ix,	с.	I,	12.

42	 Има	 се	 предвид	 Уилям	 Пит	 (1759–1806),	 по	 онова	 време	
министър	председател	от	торите.	Бел.	пр.

43	 Atkins	 and	 Overall,	 цит.	 съч.,	 с.	 302,	 308	 1818,	 -	 оценка	
(прекомерна?)	25	000	златни	и	10	000	сребърни	часовници	на	
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Ясно е, че около 1800 г. има изобилие на часовници, 
макар да не е ясно кой ги притежава. В текст от средата 
на XVIII век, д-р Дороти Джордж свидетелства, че „тру-
дещите се мъже, а също и занаятчиите, често притежа-
вали сребърни часовници“, но изложението е несигурно 
датирано, а и слабо документирано.44 Средната цена на 
обикновените, изработени в Рексъм между 1755 и 1774 г. 
дългостенни часовници се колебае между 2 и 2,15 паунда. 
Ценовата листа в Лестър за нов часовник без корпус през 
1795 г., е между 3 и 5 паунда. Без съмнение добре израбо-
тените часовници биха стрували по-малко.45 На тези цени 
никой работник, чийто бюджет е описан от Идън или Дей-
вид Дейвис, не би могъл да си ги позволи, с изключение 
на най-добре платените градски занаятчии. Може да се 
предположи, че в средата на века времето, отмервано с 
часовник, все още принадлежи на дребното дворянство, 
на майсторите, земеделците и търговците; а може би ин-
тригуващият дизайн и предпочитаните благородни мета-
ли нарочно подчертават символния им статут.

Същевременно изглежда, че ситуацията се изменя 
скоростно през последните десетилетия на века. Деба-
тът, предизвикван от опита за въвеждане на данък върху 
всички часовници през 1797-98 г., е слабо свидетелство. 

година,	предимно	нелегален	внос;	и	Anon.,	Observations on the 
Art and Trade of Clock and Watchmaking	(Лондон,	1812),	сс.	16-20.

44	 M.	D.	George,	цит.	съч.,	с.	70.	Различни	начини	за	отброяване	
на	 времето,	 разбира	 се,	 функционират	 без	 часовници:	
гравировката	на	вълнец	в	The Book of English Trades (Лондон,	
1818),	 с.	 438,	 показва	 пясъчен	 часовник	 поставен	 върху	
пейка;	 вършачите	 измервали	 времето	 по	 движението	 на	
светлината	 нахлуваща	 от	 вратата	 по	 пода	 на	 плевнята;	
корнуолските	миньори	под	земята	пък,	по	информация	на	г-н	
Дж.	Г.	Рул,	благодарение	на	свещи.

45	 C.	Peate,	„Two	Montgomeryshire	Craftsmen“,	Montgomeryshire 
Collections,	1.	xlviii,	част	I	(Уелшпул,	1944),	с.	5;	J.	A.	Daniell,	цит.	
съч.,	с.	39.	Средната	цена	на	часовниците	за	износ	през	1792	
г.	е	4	лири:	P.	P.	1818,	ix,	с.	1.
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Това е може би най-непопулярният и определено най-не-
успешният от всички предложени от Пит данъци:

Ако парите ви взима – защо панталонът оставя;
и на вашите ризи ръкава, щом панталонът печели;
а кожата що ли, щом ризата взима;
и ходилата боси – щом без обуща оставаш?
Тогава – ти данъците не мисли –
на холандците флотата нали победихме!46

Данъците са били 2 шилинга и 6 пенса на всеки 
сребърен или метален преносим часовник; 10 шилинга 
на всеки златен и 5 – на всеки стенен. В дебата относно 
данъците, становищата на министрите са забележителни 
единствено поради техните противоречия. Пит твърди, че 
очаква данъкът да донесе двеста хиляди паунда годишно:

В действителност считал, че тъй като броят на пла-
щащите данъци домакинства бил седемстотин хи-
ляди – и най-вероятно във всеки дом имало поне един 
човек, който носи часовник – облагането им би довело 
до желаната сума.

В същото време, в отговор на критиките минист-
рите настояват, че притежанието на часовник е признак 
за лукс. Министърът на финансите гледа в две посоки: 
преносимите и стенните часовници „са, разбира се, на-
същни предмети, но също така са и луксозни артикули... 
обикновено притежавани от лицата, които биха могли 
да посрещнат новия данък...“. „Но също така желаел да 
освободи от таксата преносимите часовници от по-нисък 
клас, най-често притежавани от по-бедните класи“.47 Ми-

46	 „A	loyal	Song“,	Morning Chronicle,	18	декември	1797	г..
47	 Освободени	 в	 закона	 (37	Geo.	 III,	 c.	 108,	 cl.	 xxi,	 xxii	 и	 xxiv)	

са	 (a)	 един	 ръчен	 или	 стенен	 часовник	 за	 всеки	 домакин	
освободен	от	такса	за	прозорец	и	къща	(т.е.	живущите	във	
вили),	(б)	за	часовници,	изработени	от	дърво	или	фиксирани	
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нистърът на финансите очевидно считал данъка за злат-
на възможност, тъй като неговата сметка била три пъти 
по-голяма, отколкото тази на Пайлът:

ТАБЛИЦА С ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СМЕТКИ

Артикули Данък
Преценка на 
министъра на  
финансите

Следователно

Сребърни 
и метални 
преносими 
часовници

2 шилинга 
и 6 пенса

100,000 паунда 800,000 
часовника

Златни 
преносими 
часовници

10 шилинга 200,000 паунда 400,000 
часовника

Стенни 
часовници

5 шилинга 300 или 400,000 
паунда

1,400,000 
часовника

С блещукащи пред перспективата за увеличение на 
приходите очи, Пит ревизирал своите дефиниции: един 
часовник (или куче) може да се притежава от необходи-
мост, а повече от един били сигурен „признак за охол-
ство“.48

За беда на количествените показатели за иконо-
мически растеж, те пропуснали да включат в сметката 

върху	такова,	които	обикновено	се	продават	в	съответните	
магазини	 на	 цена	 не	 по-голяма	от	 сумата	 20	шилинга	 и	 (в)	
служители	в	стопанствата.

48 Morning Chronicle,	1	юли	1797;	Craftsman,	8	юли	1797;	Parl. Hist.,	
xxxiii,	passim.
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невъзможността за събиране на данъка.49 На всички до-
макинства било предписано, под угроза от най-строги на-
казания, да дадат списък със стенните и ръчни часовници 
в домовете си. Данъчната оценка се изготвяла на триме-
сечие:

Г-н Пит има изключително точна представа за на-
личните финанси на страната. Данъкът от половин 
крона50 върху ръчните часовници ще се събира на вся-
ко тримесечие. Това е значително и достойно. Пога-
сяването на седем пенса и половин пени в подкрепа на 
църквата, собствеността и социалния ред, дава на 
човек усещане за причастност.51

В действителност данъкът е считан за глупост, съз-
даваща система за шпионаж, както и за пряк удар върху 
средната класа.52 Избухва и стачка на купувачите. При-
тежателите на златни часовници стопяват капаците им и 
вместо тях слагат сребърни или метални.53 Търговските 
центрове изпадат в криза и депресия.54 При отмяната на 
закона през март 1798 г., Пит отбелязва с горчивина, че 
данъкът би бил по-доходоносен от първоначалните из-

49	 В	 края	 на	 годината,	 5	 април	 1798	 г.	 (три	 седмици	 след	
отмяната)	 събиранията	от	 данъка	били	 2,600	 паунда:	 P.P.,	
ciii,	Accounts and Papers	(1797-98),	vol.	xlv,	933	(2)	и	933	(3).

50	 2	шилинга	и	6	пенса.	Бел.	пр
51 Morning Chronicle,	26	юли	1797.
52	 Един	от	признаците	може	да	се	открие	в	бавното	събиране	

на	 просрочените	 задължения.	 Наложени	 данъци	 (юли	 1797	
г.):	 отчетени	 в	 годината	 завършваща	 януари	 1798	 -	 300	
паунда.	Отменени	данъци	(март	1798	г.):	получени	просрочени	
задължения	 в	 година,	 завършваща	 януари	 1799:	 35,420	
паунда;	година	завършваща	януари.	1800:	14,966	паунда.	P.P.,	
cix,	Accounts and Papers (1799-1800),	lI,	с.	1009	(2)	и	1013	(2).

53 Morning Chronicle,	16	март	1798;	Commons Journals,	liii,	с.	328.
54	 Виж	отбелязаните	 в	 бележка	 40	 петиции	 по-горе;	Commons 

Journals,	 liii,	 с.	 327-33;	Morning Chronicle,	 13	март	 1798	 г..	Две-
трети	от	часовникарите	в	Ковънтри	са	били	безработни;	пак	
та	8	декември	1797	г..
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числения, макар да не става ясно дали има предвид собст-
вените такива (200,000 паунда) или тези на министъра на 
финансите (700,000 паунда).55

Оставаме – но в най-добра компания – в неведение. 
През 1790-те е налице изобилие от часовници: акцентът е 
изместен от „лукса“ към „необходимостта“. Дори селя-
чеството разполага с дървени такива, струващи по-малко 
от двадесет шилинга. Общото разпространение на прено-
симите и стенни часовници се появява (както може да се 
очаква) точно в момента, в който индустриалната рево-
люция изисква по-съвършена синхронизация на труда.

Макар да започват да се появяват евтини – и кал-
пави – часовници, цените на качествените остават, в про-
дължение на няколко десетилетия, отвъд възможностите 
на занаятчиите.56 Но не бива да позволяваме на обикно-
вените икономически предпочитания да ни заблуждават. 
Малкият инструмент, регулиращ новите ритми на про-
мишления живот, е в същото време една от най-належа-
щите потребности, които индустриалният капитализъм е 
призовал, за да стимулира своето развитие. Преносими-
те и стенни часовници са не само полезни, но и придават 
престиж на собственика им и хората често се разорявали, 
стига да се сдобият с такъв – от различни източници и по 
различни поводи. В продължение на десетилетия малък 

55	 Craftsman,	17	март	1798	г..	Едно	от	постиженията	на	закона	
бе	да	доведе	до	съществуване	–	в	кръчмите	и	обществените	
места	–	Акта	за	парламентарния	часовник.

56	 През	1813	г.	вносът	на	часовници	е	определен	на	понижената	
цена	от	5	шилинга:	Atkins	and	Overall,	цит.	съч.,	с.	292.	Виж	
също	така	бел.	47	по-горе.	Цената	на	качествен,	британски,	
сребърен	 джобен	 часовник	 е	 посочена	 през	 1817	 г.	
(Committee	on	Petitions	of	Watchmakers,	P.P.,	 1817,	vi)	като	
отговаряща	на	две-три	гвинеи	[21	шилинга];	до	1830-а,	човек	
може	да	се	сдобие	с	качествен	и	преносим	метален	часовник	
за	1	паунд.	D.	Lardner,	Cabinet Cyclopaedia	(Лондон,	1834),	iii,	с.	
297.
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брой здрави, но евтини часовници, намират пътя си от 
джебчията до данъчния чиновник, лихваря или кръчма-
та.57 Дори и работниците, веднъж или два пъти в живота 
си, са сполетявани от неочакван късмет – премии за про-
служено време във войската,58 приходи от реколтата или 
годишна надница на слугата, които пропилявали за часов-
ник.59 В някои части на страната се основават клубове за 
закупуване на часовници на изплащане.60 В допълнение, 
часовникът е банката на бедняка, една инвестиция на 
спестяванията му, която в лоши дни може да се продаде 

57	 Множество	 преносими	 часовници	 трябва	 да	 са	 сменили	
притежателите	 си	 в	 подземния	 свят	 на	 Лондон:	
законодателството	през	1754	г.	(27	Geo.	 II,	c.	7)	е	насочено	
към	сдобилите	се	с	откраднати	такива.	Джебчиите,	разбира	
се,	 продължават	 безпроблемно	 своята	 търговия:	 виж,	
напр. Minutes of Select Committee to Inquire into the State of 
the Police of the Metropolis (1816),	 с.	 437	 -	 „от	 часовниците	
например,	можеш	да	се	отървеш	толкова	лесно,	колкото	от	
каквото	и	да	е	друго...	За	оригинален	сребърен	ще	получиш	
два	паунда;	а	за	златен	пет	или	шест.	Сдобилите	се	с	крадени	
часовници	 в	 Глазгоу,	 ги	 продават	 в	 големи	 количества	 из	
селските	райони	на	Ирландия“	(1834).	Виж	J.	E.	Handley,	The 
Irish in Scotland, 1798-1845 (Корк,	1943),	с.	253.

58	 „Уинчестър	 -	 една	 от	 общите	 срещи	 на	 доброволците	 от	
запаса,	 беше	 сцена	 на	 разврат,	 разпуснатост	 и	 абсурдна	
екстравагантност.	 Предполага	 се,	 че	 девет	 десети	 от	
премиите	изплатени	на	тези	хора	–	равняващи	се	на	поне	20	
000	паунда	–	са	били	похарчени	из	публичните	домове,	при	
производители	 на	 шапки,	 часовници	 и	 т.н.	 На	 по-големите	
гуляи,	 разписките	 са	 изяждани	 между	 филиите	 хляб	 с	
масло“:	Monthly Magazine,	септември	1799	г..

59	 Свидетели	 пред	изборната	 комисия	от	 1817	 г.	 се	оплакват,	
че	 нестандартни	 стоки	 (понякога	 известни	 като	 „еврейски	
часовници“)	 биват	 натрапвани	 по	 селските	 панаири	 и	
продавани		по	фиктивни	търгове	на	лековерните:	P.P.,	1817,	
vi,	сс.	15-16.

60	 Benjamin	 Smith,	 Twenty-four Letters from Labourers in America 
to their Friends in England (Лондон,	 1829),	 с.	 48:	 препратката	
е	към	части	от	Съсекс	 -	двадесет	души,	взето	заедно	(като	в	
клуб),	плащат	по	5	шилинга	всеки	в	продължение	на	двадесет	
последователни	 седмици,	 теглейки	 жребий	 за	 5-паундов	
часовник.
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или заложи.61 „Преди този часовник“, твърди един слово-
слагател от Кокни през 1820 г., „ми струваше около 5 па-
унда. Отварял съм го общо двадесетина пъти, а получих 
повече от 40 лири за него. Ангел пазител е за човека до-
брият часовник, щом я закъса с парите.“62

Всеки път, щом някоя група работници подобри 
стандарта си на живот, едно от първите неща, които на-
блюдателите отбелязват, е сдобиването с часовник. В 
известните разкази на Радклиф за Златния век на тъкачи-
те на ръчни станове от 1790-те години в Ланкашър, всеки 
от тях разполага с „часовник в джоба си“, а всяка къща 
е „обзаведена с часовник в елегантен махагон или друг 
луксозен корпус“.63 Петдесет години по-късно в Манчес-
тър, вниманието на репортер е привлечено от същия този 
факт:

Нито един работник в Манчестър няма да се забави 
и с миг по-дълго, отколкото е нужно. Виждаш тук и 
там, в домовете на по-високите класи, някой старо-
времски осемдневен часовник,64 но най-често срещани-
ят артикул все още са малките холандски машини с 
тяхното дейно махало, открито и честно люлеещо 
се пред целия свят.65

Тридесет години по-късно, златният часовник с 
двойна верига се превръща в символ на успешния либе-

61	 P.P.,	1817,	vi,	с.	19,	22.
62	 C.	M.	Smith,	The	Working	Man’s	Way	in	the	World	(Лондон,	1853),	с.	67-8.
63	 W.	 Radcliffe,	 The Origin of Power Loom Weaving	 (Стокпорт,	

1828),	с.	167.
64	 Такъв,	който	се	навива	един	път	на	осем	дни.	-	Бел.	пр.
65	 Morning	 Chronicle,	 25	 октомври	 1849	 г..	 Но	 през	 1843	 г.	

в	 J.	 R.	 Porter,	 The Progress of the Nation,	 iii,	 с.	 5,	 все	 още	
притежаването	 на	 часовник	 се	 смята	 за	 „специфичен	 знак	
за	просперитет	и	лична	почтеност	от	страна	на	работещия	
човек“.
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рално-работнически66 синдикален лидер. В чест на петде-
сетте години длъжност, просветеният работодател връч-
вал на своите подчинени гравирани златни часовници.

IV

Нека се върнем от часовника към задачата. Фикса-
цията върху времето в труда зависи до голяма степен от 
нуждата от синхронизирането му. Доколкото обаче ма-
нифактурната промишленост продължава да бъде ръко-
водена – подобно на домашните или малки работилници 
– без сложнo подразделениe на процесите, степента на 
необходимата синхронизация е незначителна, а целе-
вата ориентация все още надделява.67 Системата на  на-
домния труд изисква много носене, местене и чакане за 
материалите. Лошите метеорологични условия могат да 
разстроят не само земеделието, строителството и транс-

66	 Под	съчетанието	Lib-Lab	(от	Liberty-Labour)	се	имат	предвид	
спогодбите	извършвани	между	либералната	и	работническата	
партия	във	Великобритания	от	онова	време.	Бел.	пр.

67	 За	 някои	 от	 проблемите,	 обсъждани	 в	 този	 и	 следващите	
раздели,	виж	по-специално	Keith	Thomas,	„Work	and	Leisure	
in	 Pre-Industrial	 Societies“	 Past and Present,	 29	 (декември,	
1964).	 Също	 и	 C.	 Hill,	 „The	 Uses	 of	 Sabbatarianism“,	 Society 
and Puritanism in Pre-Revolutionary England	 (Лондон,	 1964);	 E.	
S.	Furniss,	The Position of the Laborer in a System of Nationalism 
(Бостън,	1920:	препубликувано.	Ню	Йорк,	1965);	D.	C.	Coleman,	
„Labour	 in	 the	English	Economy	of	 the	Seventeenth	Century“,	
Econ. Hist. Rev.,	 2nd	 ser.,	 viii	 (1955-6);	 S.	 Pollard,	 „Factory	
Discipline	 in	 the	 Industrial	 Revolution“,	 Econ. Hist. Rev.,	 2nd	
ser.,	xvi	 (1963-4);	T.	S.	Ashton,	An Economic History of England 
in the Eighteenth Century	 (Лондон,	 1955),	 гл.	vii;	W.	E.	Moore,	
Industrialization and Labor (Ню	Йорк,	1951);	и	B.	F.	Hoselitz	and	
W.	E.	Moore,	Industrialization and Society (UNESCO,	1963).
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порта, но и тъкачеството, при което завършените парчета 
трябва да се разтегнат и рамкират, за да могат да изсъх-
нат. Колкото повече се приближаваме до всяка задача, 
толкова по-изненадани сме да открием множество под-
чинени задачи, които един и същи работник или семей-
ство следва да извършат в една къща или работилница. 
Дори и в по-големите цехове хората от време на време 
продължават да изпълняват различни задачи на собстве-
ните си тезгяси или станове и – с изключение на случаите, 
в които страхът от кражба на материали изисква по-строг 
надзор – се случва да проявяват известна гъвкавост в ра-
ботното си време.

Оттук и характерната нередовност на трудовите 
процеси преди появата на мащабната промишленост, 
задвижвана от машини. В рамките на общите изисквания 
на седмичните или двуседмичните задачи – парче плат, 
изготвянето на пирони или чифт обувки – работният ден 
може да бъде удължен или съкратен. Освен това, в ранно-
то развитие на манифактурната промишленост и минното 
дело оцеляват много смесени професии: корнишките ми-
ньори68 например, които също така се включвали в улова 
на сардини; северните оловни миньори, които освен това 
били и дребни производители; селските майстори, които 
поели различни задължения в строителството, доставки-
те и сглобяването; домашните помощници, които напус-
кали работа при събиране на реколтата, а и пенинските 
дребни земеделци-тъкачи.

Поради естеството си, тази работа не подлежи на 
точно и представително времево бюджетиране. Но някои 
откъси от дневника на един методичен земеделец-тъкач 
от Уивър от 1782-1783 г., могат да ни дадат представа за 
разнообразието на задачите. През октомври 1782 г. той 

68	 Имат	се	предвид	работниците	в	калаените	мини	в	Корнуол,	
Великобритания.	Бел.	пр.
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все още е ангажиран с жътва и вършитба, заедно с тъка-
нето. В дъждовен ден може да изтъче осем и половина 
или девет ярда. На 14 октомври той носи своя завършен 
къс и значи е изтъкал само четири ярда и три-четвърти. На 
23-ти е работил навън до три часà, изтъкал е два ярда пре-
ди залез слънце и вечерта закърпил палтото си. На 24 де-
кември, до 10 часа през нощта изтъкал два ярда. Покрил 
купчината въглища, замитайки покрива и стените на кух-
нята, а боклука изхвърлил на бунището. Освен реколтата 
и вършитбата, избиването, копаенето и градинарството, 
разполагаме и със следното:

18 януари 1783:

Бях назначен да подготвя обора за телетата с дърве-
сина от върховете на три прави дървета, израснали 
в странична уличка, които този ден бяха отсечени и 
продадени на Джон Благброу.

21 януари:

Изтъках двадесет и един ярда, а кравата се отели и 
искаше голямо обгрижване. (На следващия ден оти-
шъл пеша до Халифакс, за да купи лекарство за живот-
ното.)

На 25 януари изтъкал два ярда, отишъл в съседното 
село и свършил „няколко неща на струга”, а привечер в 
двора написал писмо. Други занимания включват работа 
с коне и каруци, бране на череши, работа по язовирната 
стена, посещение на сдружението на баптистите и пуб-
лично обесване.69

Тази обща нерегулярност трябва да се причисли 
към нерегулярния цикъл на работната седмица (и дори на 

69	 MS.	 Diaries of Cornelius Ashworth of Wheatley,	 в	 Halifax Ref. 
Lib.;	 виж	 също	 T.	 W.	 Hanson,	 „The	 Diary	 of	 a	 Grandfather“,	
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работната година), което предизвиква силното недовол-
ство у моралистите и меркантилистите през XVII и XVIII 
век. Отпечатано през 1639 г. стихотворение ни предоста-
вя негова сатирична версия:

Вие знаете, че понеделникът е на неделята брат,
вторникът ли – и той е такъв;
да се помолиш в църквата трябва във сряда,
четвъртък пък празник е наполовина,
в петък е късно да се завъртиш;
наполовина, отново, е събота празник.70

През 1681 г. Джон Хютън се възмущава:

Когато плетачите71 или производителите на копри-
нени чорапи получавали висока цена за свършеното, 
те рядко работели в понеделник и вторник. Вместо 

Trans. Halifax Antiq. Soc.,	 1916	 г.	 M.	 Sturge	 Henderson,	 Three 
Centuries in North Oxfordshire (Оксфорд,	1902),	сс.	133-46,	103,	
цитира	същите	задачи	(тъкане,	колене	на	свине,	изсичане	на	
дървета	и	търговия)	в	дневника	на	Тъкача	от	Чарлбъри,	1784	
г.	и	т.н.,	но	уви	не	успях	да	се	сдобия	с	оригинала.	Интересно	
би	било	да	 се	 сравни	 времевия	бюджет	 в	 по-примитивните	
селски	домакинства,	като	например	Sol	Tax,	Penny Capitalism 
- a Guatemalan Indian Economy	 (Вашингтон,	 1953	г.),	сс.	 104-5;	
George	 M.	 Foster,	 A	 Primitive	 Mexican	 Economy	 (Ню	 Йорк,	
1942),	сс.	35-8;	M.	J.	Herskovits,	The Economic Life of Primitive 
Peoples (Ню	 Йорк,	 1940),	 сс.	 72-9;	 Raymond	 Firth,	 Malay 
Fishermen (Лондон,	1946),	сс.	93-7.

70 Divers Crab-Tree Lectures	 (1639),	 с.	 126,	 цит.	 в	 John	 Brand,	
Observations on Popular Antiquities	 (Лондон,	 1813),	 i,	 с.	 459-
60.	 H.	 Bourne,	 Antiquitates Vulgares	 (Нюкасъл,	 1725),	 с.	 115	
f.	обявява,	 че	в	 съботните	следобеди	в	 селата	и	махалите	
„хората	на	плуга,	освежаването	и	удобствата	са	из	цялото	
село“.

71 Framework knitters,	 „рамкови	 плетачи“	 -	 има	 се	 предвид	
такова	 плетене,	 което	 използва	 „стокова	 рамка“,	 машина	
широко	 използвана	 в	 текстилната	 промишленост	 от	 онова	
време.	Изобретена	е	през	1598	г.	от	Уилям	Лий	от	Калвъртън	
(Нотингам).	 Познатото	 като	 „рамково	 плетене“	 е	 един	
от	 първите	 важни	 етапи	 в	 механизацията	 на	 текстилната	
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това прекарвали по-голямата част от времето си в 
кръчмата или в игра на кегли... Тъкачите пък обикно-
вено били пияни в понеделник, във вторник ги боляла 
главата, а в сряда извън строй били инструментите 
им. Що се отнася до обущарите, те предпочитали да 
бъдат обесени пред това да не почитат свети Кри-
спин в понеделник... А той [понеделникът] обикновено 
се задържал, докато разполагали с малко пара́ или въз-
можност за кредит.72

Подобен работен шаблон от редуващи се пристъпи 
на интензивен труд и безделие, е характерен за хората 
разполагащи със собствения си трудов живот. (При ня-
кои самонаети лица – художници, писатели, дребни земе-
делци, а може би и студенти – той се запазва и днес, като 
повдига въпроса не е ли това „естественият“ човешки 
работен ритъм?) По традиция в понеделник или вторник 
ръчният тъкач бавно припява за „изобилието от време, 
изобилиетo от време: в четвъртък и петък денят излетя, 
денят излетя.“73 Изкушението да полежиш един допъл-
нителен час сутрин измества задълженията към вечерта, 
към часовете на свещите.74 Въпреки това, има някои зана-
яти, които не са описани като почитащи Св. Понеделник75: 
обущари, шивачи, въглекопачи, печатари, грънчари, тъка-
чи, трикотажни работници и ножари – всички те кокнита. 
Въпреки пълната заетост на много лондонски занаятчии 
по време на Наполеоновите войни, свидетел се оплаква, 
че „ние виждаме Св. Понеделник толкова религиозно 

промишленост,	имащ	съществена	роля	и	в	ранните	етапи	на	
Индустриалната	революция.	Бел.	пр.

72	 J.	 Houghton,	Collection of Letters	 (Лондон,	 изд.	 от	 1683),	 с.	
177,	посочено	във	Furniss,	цит.	съч.,	с.	121.

73	 T.	W.	Hanson,	цит.	съч.,	с.	234.
74	 	J.	Clayton,	Friendly Advice to the Poor	(Манчестър,	1755),	с.	36.
75 Saint Monday	 или	Св.	Понеделник	е	 познат	по	нашите	 земи	

като	„пияния	понеделник“.	Бел.	ред.
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почитан в този велик град... неизбежно следван от Св. 
Вторник“76. Ако трябва да се вярва на „Веселите ножари“ 
– шефилдска песен от XVIII век – съблюдаването не е ми-
навало без вътрешно напрежение:

И седя край огнището на ковачите
в добрия свети понеделник
и разказвам какво е станало в неделя,
заговорничейки с приповдигнато настроение.
В миг чух как вратата се вдига,
и се възправя на стълбата мойта жена.
„Проклет да си, Джак, очите ти с пръст ще напълня,
за животът пиянски, дето го водиш.
Изтегнал се тука, вместо да работи,
почива си с халбата на коле́не!
Проклет да си – докато ти се спотайваш,
Като робиня блъскам аз!“

Съпругата продължава като казва „с движение по-бързо / 
от изнурената ми тояга при петъчна крачка“, за да демон-
стрира наличното потребителско търсене:

Погледни, виж, че ми е останал един
и то какви обуща чифт;
каква рокля и половин изгнила фуста,
и нивга цял шев на чорапите мои...

и да предупреди за всеобщата стачка:

Ти знаеш, как мразя да се карам и припирам,
но нямаме ни сапун, ни чай;
Да изгориш дано, Джак, ако не захвърлиш барела,
или нивга повече мен не лъжи.77

76 Report of the Trial of Alexander Wadsworth against Peter Laurie 
(Лондон,	 1811),	 с.	 21.	 Оплакването	 е	 насочено	 директно	
против	сарачите	[седлари,	Saddlers;	бел.пр.].

77 The Songs of Joseph Mather (Шефилд,	1862),	с.	88-90.	Темата	
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Св. Понеделник изглежда е почитан почти навсякъ-
де, където е налице дребна, домашна и надомна промиш-
леност. Откриваме го и в рудниците. Често бива празнуван 
и в преработвателната и тежка промишленост.78 В Англия 
през XIX век продължава да се почита – а действително, 
и през XX79 – поради сложни икономически и социални 
причини. В някои занаяти дребните майстори възприемат 
обичая и започват да отказват да приемат работа в поне-
делник. В Шефилд, където ножарите в продължение на 
векове упорито честват светеца, той се превърна в „уста-
новен навик и обичай“, който е почитан дори и в заводите 
за стомана (1874):

В някои случаи понеделнишкото безделие е производ-
но на факта, че това е денят предвиден за ремонт на 
машините в големите стоманолеярни.80

изглежда	 е	 популярна	 сред	 композиторите	 на	 балади.	
Пример	от	Бирмингам,	за	който	съм	задължен	на	г-н	Чарлз	
Паркър,	 „Пияния	ден	 или	Св.	Понеделник“	 продължава	 на	
следващата	страница.

78	 Той	 се	 чества	 и	 от	 мексиканските	 тъкачи	 през	 1800	 г.:	 вж.	
Jan	Bazant,	 „Evolution	of	 the	 textile	 industry	 of	 Puebla,	 1544-
1845“,	Comparative Studies in Society and History,	viii	 (1964),	с.	
65.	 За	 ценни	 сведения	относно	обичаите	 във	Франция	 през	
1850-а	и	1860-а	виж	George	Duveau,	La Vie Ouvriere en France 
sous le Second Empire	 (Париж,	 1946),	 с.	 242-8,	 и	 P.	 Pierrard,	
La Vie Ouvriere & Lille sous le Second Empire	 (Париж,	 1965),	 с.	
165-6.	 Едуард	 Йънг	 провежда	 проучване	 за	 условията	 на	
труд	 в	 Европа	 със	 съдействието	 на	 консули	 от	 САЩ.	 Тема	
са	обичаите	във	Франция,	Белгия,	Прусия,	Стокхолм	и	други,	
през	 70-те	 години	 на	 XIX	 в.:	 E.	 Young,	 Labour in Europe and 
America (Вашингтон,	1875),	с.	576,	661,	674,	685,	и	т.н.

79	 Особено	в	рудниците.	Стар	йоркширски	миньор	съобщава,	че	
когато	бил	млад	било	обичай	в	ясната	сутрин	на	понеделника	
да	хвърлят	монета,	за	да	решат	дали	да	работят	или	не.	Също	
така	ме	информираха,	че	„св.	Понеделник“	все	още	е	почитан	
(1967	г.)	с	девствена	чистота	от	малцина	бъчвари	в	Бъртън	и	
Трент.

80	 E.	 Young,	 цит.	 съч.,	 сс.	 408-9	 (Report of U.S. Consul).	 По	
подобен	начин,	в	някои	минни	региони,	понеделник	е	признат	
от	 работодателите	 за	 изплащане	 на	 заплати,	 а	 рудниците	
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Там, където обичаят се е превърнал в традиция, по-
неделник е отделен за търговия и лични начинания. Също 
така, както твърди Дюво относно френските работници, 
„ако неделята е ден за семейството, то понеделникът е 
за приятелите“. С напредването на XIX век обаче чества-
нето му е било нещо като привилегия, присъща на добре 
платените майстори.81

[Продължение от бележка 77]

Св. Понеделник носи повече злини,
когато парите са изхарчени,
загубена вече е детската дреха
и поражда това недоволство,
а когато, олюлявайки се, вечер се прибере,
какво да рече даже не знае,
и глупакът от него е повече мъж
в дни на алкохолно опиянение.

В действителност това са сведения от „Един стар 
грънчар“, книга публикувана в края на 1903 г., в която от-
криваме някои от най-точните наблюдения върху нерегу-
лярните работни ритми, които се задържат до средата на 
века и в по-старите грънчарски работилници. Грънчарите 
(през 30-те и 40-те години на XIX век) са били „искрено 
отдадени на Св. Понеделник“. Въпреки че обичаят за го-
дишното наемане взима надмощие, действителните сед-

са	отворени	единствено	за	ремонти.	Така	в	понеделник	се	
осъществява	единствено	„мъртвата	работа“,	Report of the 
Select Committee on the Scarcity and Dearness of Coal,	 P.P.,	
1873,	x,	QQ	177,	с.	201-7.

81	 Duveau,	 цит.	 съч.,	 с.	 247.	 „Калфата	 инженер“	 (T.	 Wright)	
посвещава	 цяла	 глава	 на	 „св.	 Понеделник“	 в	 своята	 Some 
Habits and Customs of the Working Classes	 (Лондон,	 1867),	
най-вече	 с.	 112-6,	 заблуден,	 че	 обичаят	 е	 „сравнително	
скорошен“	 и	 следствие	 от	 парната	 енергия,	 пораждаща	
„многочислен	 корпус	 от	 високо	 квалифицирани	 и	 високо	
платени	работници“,	предимно	инженери!



50

мични приходи са били предимно от работа на парче, а 
опитните грънчари наемали деца, които с малко настав-
ления работили със свое собствено темпо. Жените и де-
цата идвали на работа в понеделник и вторник, но „усе-
щането за празник“ преобладавало и работният ден бил 
по-кратък от обикновено, тъй като през по-голямата част 
от времето грънчарите били заети да пропиват доходите 
си от предишната седмица. Децата трябвало да подготвят 
материалите на грънчаря (например дръжките за съдове, 
които иначе би изхвърлил) и се бъхтели изключително 
дълги часове (четиринадесет, а понякога и шестнадесет 
на ден) от сряда до събота:

Оттогава си мисля, че без облекчаването на труда 
на жените и децата в началото на седмицата, те 
трудно биха издържали смъртоносния стрес в грън-
чарството от последните четири дни на седмицата.

„Един стар грънчар“, методистки проповедник с 
либерално-радикални възгледи, разглежда тези обичаи 
– които впрочем осъжда – като следствие от липсата на 
механизация в грънчарския занаят. Той твърди, че съща-
та тази липса на дисциплина във всекидневната дейност 
оказва влияние върху целия начин на живот, както и вър-
ху работническите организации на грънчарите. „В про-
мишлените операции машината означава дисциплина“:

Ако парният двигател се палеше всеки понеделник 
в шест часа, работниците биха се дисциплинирали 
спрямо навиците на редовната и непрекъсната про-
мишленост... Също така забелязах, че техниката из-
глежда води до навика да се пресмята. Работниците 
от грънчарството бяха крайно необразовани по този 
въпрос; те живeeха като деца, без никакво прогнозно 
изчисляване на трудовия процес или неговия резул-
тат. В някои от по-северните региони, навикът да 
се пресмята прави хората проницателни по редица 
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очевидни начини. Техните големи кооперативни общ-
ности никога не биха се развили до такава огромна и 
продуктивна степен,  без въведеното с помощта на 
машинното оборудване изчисляване. Една машина, 
работеща определен брой часове през седмицата, 
ще произведе определена дължина прежда или плат. 
Минутите се усещат като фактор в резултатите, 
докато в грънчарството часовете, а понякога дори 
дните, рядко са считани за такива. Винаги се е разчи-
тало на сутрините и вечерите в последните дни от 
седмицата, които да компенсират загубата от про-
пиляната седмица.82

Нерегулярният работен ритъм обикновено се 
свързва с тежко пиянство в края на седмицата. Св. Поне-
делник е на мушката на множество викториански тракта-
ти за въздържание. Но дори най-трезвите и дисципли-
нирани занаятчии могат да изпитат нужда от подобни 
опиянения. „Не зная как следва да се опише болното от-
вращение, което от време на време обзема трудещия се 
човек, превръщайки го в напълно неспособен – за по-дъл-
го или кратко – да извършва обичайните си задължения“, 
пише Франсис Плейс през 1829 г., като добавя в бележка 
под линия лично свидетелство:

82	 „An	Old	Potter“, When I was a Child (Лондон,	1903),	с.	16,	47-9,	
52-4,	57-8,	71,	74-5,	81,	185-6,	191;	г-н	В.	Сокол	от	Университета	в	
Уисконсин	насочи	вниманието	ми	към	множество	докладвани	
случаи	 в	 Стафордширските	 грънчарски	 работилници	 на	
„Телеграф“	 през	 1853-4	 г.,	 където	 работодатели	 успели	 да	
глобят	или	лишат	от	свобода	работници	и	служители,	които	
пренебрегвали	работата	най-често	в	 понеделник	и	 вторник.	
Тези	действия	са	предприети	под	предлог	 за	нарушение	на	
договора	(годишното	наемане),	за	което	може	да	прегледате	
Daphne	 Simon,	 „Master	 and	 Servant“,	 в	 Democracy and the 
Labour Movement,	 съст.	 J.	 Saville	 (Лондон,	 1954).	 Въпреки	
кампанията	 по	 преследване,	 обичаят	 за	 „Св.	 Понеделник“	
успява	да	се		съхрани	и	е	отбелязан	в	Report of the Children’s 
Employment Commission,	P.P.,	1863,	xviii,	сс.	xxvii-xxviii.
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За почти шесте години работа и заетост от двана-
десет до осемнадесет часа на ден, когато вече не бях 
способен да продължа да работя, поради вече споде-
лената причина, често бягах от нея и отивах колко-
то се може по-бързо в Хайгейт, Хампстед, Масвел Хил 
или Норууд, а после се „завръщах към своето повръ-
щано“. Това се случва с всеки работещ човек, който 
някога съм познавал и то пропорционално – колкото 
по-безнадеждно е състоянието на човека, толкова 
по-чести и по-продължителни са подобни пристъпи.83

Най-сетне можем да отбележим, че нерегулярност-
та на работния ден и седмица е повлияна – чак до първите 
десетилетия на XIX век – от нерегулярността на работна-
та година, белязана от традиционните празници и панаи-
ри. Все пак, въпреки триумфа на съботата [Sabbath] над 
дните на старите светии през XVI век,84 хората упорито се 
придържат към обичайните празници на бдения и пирше-
ства, може би утвърждавайки ги както по сила, така и по 
степен.85 Но обсъждането на проблема за психическата 
нужда, срещана в периодичността на фестивалите, тряб-
ва да се отложи за друг повод.86

83	 F.	Place,	Improvement of the Working People	(1834),	с.	13-15:	Brit. 
Mus., Add. Mus., Add.	Виж	също	така	John	Wade,	History of the 
Middle and Working Classes,	3-то	изд.	(Лондон,	1835),	с.	124-5.

84	 Виж	C.	Hill,	цит.	съч.
85	 Clayton,	 цит.	 съч.,	 с.	 13,	 твърди,	 че	 „традицията	 е	

поставила	толкова	много	свети	дни,	че	малцина	от	нашите	
производствени	работници	са	постоянно	заети	в	повече	от	
две	трети	от	времето	си“.	Виж	също	Furniss,	цит.	съч.	с.	44-5	
и	заданието	към	работата	ми	в	Bulletin of the Society for the 
Study of Labour History,	no.	9,	1964.

86	 Авторът	посвещава	по-късен	сборник,	в	който	присъства	и	
настоящата	студия	и	в	който	пряко	или	косвено	е	засегната	
тази	 тема.	 Вж.	 Customs in Common: Studies in Traditional 
Popular Culture (Лондон:	Merlin	Press,1991).	Бел.	пр.		
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Дали този аргумент може да се отнесе не само към 
манифактурната промишленост, но и към селските работ-
ници? На пръв поглед е налице мъчителен дневен и седми-
чен труд. Полският работник не почита Св. Понеделник. 
Но все пак е необходимо стриктно разграничение между 
различните работни ситуации. Селото през XVIII (и XIX) 
век е разполагало със своите самонаети занаятчии, както 
и множество заети с нередовен труд хора.87 Освен това, в 
селските райони, в които земята все още не е оградена88, 
класическото възражение против общата собственост се 
корени в неефективността и разточителството на време 
от страна на дребния фермер или селянин:

... ако им предложите работа, те ще отвърнат, че 
трябва да наглеждат овцете, да подрежат храста-
лака, да изведат кравите или може би, че трябва да 
подковат коня, който да ги отведе на  надбягвания 
или мач по крикет. (Arbuthnot, 1773)

С шляенето си след добитъка те усвояват леността. 
Четвърт, половин, а понякога и цели дни са безвъз-

87	 	„Имаме	четири	или	пет	малки	земеделски	производители...	
имаме	зидар,	дърводелец,	ковач	и	мелничар,	като	всички	те	
[...]	често	се	поддават	на	навика	си	да	пият	за	здравето	на	
краля...	Тяхната	заетост	е	нерегулярна;	понякога	са	крайно	
натоварени,	 а	 друг	 път	 никак;	 като	 правило	 разполагат	
с	 много	 свободно	 време,	 защото...	 най-трудната	 част	
от	 [тяхната	 работа]	 се	 свежда	 до	 онези,	 които	 наемат“,	
„Земеделски	производител“,	описващ	собственото	си	село	
(виж	бележка	98	по-долу),	през	1798	г.

88	 	Ограждането	 (enclosure,	 понякога	 inclosure)	 е	 процесът	 по	
приватизация	 на	 общите	 земи,	 широко	 разпространен	 в	
Англия	от	XVI	в.	нататък.	В	марксистката	историография	се	
счита,	 че	 богатите	 земевладелци	 са	 използвали	 влиянието	
си	 върху	 държавата	 за	 изземването	 на	 публичната	 земя	 с	
цел	индивидуална	печалба.	Самият	Томпсън	пише	другаде,	
че	 „[о]граждането	 (веднъж	 допуснато	 с	 всичките	 си	
специфики),	 е	 съвсем	очевиден	случай	на	класов	 грабеж.“	
(Thompson,	 E.	 P.	 (1991).	 The Making of the English Working 
Class;	Penguin,	с.	237).	Бел.	ред.	



54

вратно загубени. Дневният труд се превръща в от-
вратителен... (Report on Somerset, 1795)

Щом работникът притежава повече земя, отколко-
то той и семейството му могат да обработят в сво-
бодното си време... земеделецът не може да разчита 
повече на него за постоянна заетост... (Commercial & 
Agricultural Magazine, 1800).89

Към това трябва да се добавят и честите оплаква-
ния на  мелиораторите90 за пропиляното време, както по 
сезонните панаири, така и – преди появата на селския ма-
газин –  по седмичните пазарни дни.91

Дали през XVII или XIX век, земеделският слуга или 
наемен работник, полагащ труд в рамките на няколко 
часа или по-дълго, който няма достъп до общинска земя 
и обитава пристройка към стопанството,92 ако не живее 
директно при стопанина, без съмнение е бил подложен на 
строга трудова дисциплина. Денят на такъв орач е описан 
с охота от Маркхам през 1636 г.:

89	 Цитирано	 в	 J.	 L.	 and	 B.	 Hammond,	 The Village Labourer 
(Лондон,	1920),	с.	13;	E.	P.	Thompson, The Making of the English 
Working Class	(Лондон,	1963),	с.	220.

90	 В	 ориг.	 е	 използвано	 agricultural improvers,	 като	 това	 е	
най-близкия	 български	 еквивалент	 със	 смисъла	 на	 лица	
подобряващи	производителността	на	земята	чрез	различни	
техники	за	култивиране	и	обработване.	Бел.	ред.

91	 Виж	например	Annals of Agriculture,	xxvi	(1796),	с.	37-8.
92 Тied cottage	 или	 „вързана	 колиба“	 е	 обикновено	 жилище	

притежавано	 от	 работодателя,	 което	 се	 отстъпва	 на	
наемните	му	работници	за	периода	на	служба.	При	напускане	
на	работа,	те	често	са	принудени	да	напуснат	и	обитанието	
си.	 Така	 работниците	 са	 „вързани“	 за	 работодателите.	
Макар	първоначално	да	се	свързва	именно	с	малките	къщи	
покрай	 и	 в	 земеделските	 региони,	 както	 се	 използва	 тук,	
понятието	може	да	препраща	към	всякакъв	вид	настаняване	
от	страна	на	работодателя.	Бел.	пр.
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... Орачът трябва да се буди преди четири сутринта 
и след благодарността към Бога за почивката, да се 
помоли да сполучи с труда си, а след това да отиде в 
конюшнята...

След като изчисти, обгрижи конете, нахрани ги и 
подготви инструментите си, може да закуси (към 6-6:30 
ч.). До два или три часа следобед трябва да изоре; а сетне 
разполага с половин час за ядене, грижа за конете и про-
чее, докъм 6:30 вечерта, когато може да се прибере за 
вечеря:

... а след това или ще кърпи както своите, така и обу-
щата на семейството си край камината, или ще тупа 
и чука коноп или лен, или ще вземе да сортира ябълки 
или киселици за сайдер или оцет, или ще смила малц 
с мелничка, ще ламбира свещите или пък ще свърши 
някаква друга семейна работа край вратата, докато 
не стане осем часа...

След това може отново да се погрижи за добитъка и 
(„благодарен на Бога за ползите от този ден“) да се от-
тегли.93

Дори в този случай имаме право да проявим опре-
делена доза скептицизъм. Налице са очевидни трудности 
в естеството на професията. Оранта не е целогодишна 
задача. Часовете и задачите трябва да се съобразяват с 
метеорологичните условия. Конете (ако не работниците) 
трябва да са отпочинали. Налице са и затруднения при 
надзора. Сведенията на Робърт Лодър показват, че слуги-
те (когато не са под надзор) невинаги са на колене, бла-
годарни на Бога за неговите блага: „те могат да работят, 
ако са наблюдавани, но могат и да се мотаят“.94 Самият 

93	 G.	Markham,	The Inrichment of the Weald of Kent,	 Io-то	 изд.	
(Лондон,	1660),	сс.	115-7.

94	 В	 опит	 да	 обясни	 дефицита	 в	 запасите	 от	 пшеница	 през	 1617	
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земеделец е длъжен да работи извънредни часове, ако 
иска всичките му ратаи да са постоянно ангажирани.95 
Колкото до ратаите – ако не харесват назначението си, те 
могат да се позоват на годишното си право за напускане.

По този начин ограждането и мелиорацията на сел-
ското стопанство са в известен смисъл свързани с ефек-
тивното стопанисване на времето на работната сила. В 
края на XVIII век ограждането и нарастващият излишък 
на работна ръка усложняват живота на редовно заетите. 
Изправени са пред избор – непълна заетост, законите за 
бедняците96 или подчинение на по-строгата трудова дис-
циплина. Става въпрос не за нови техники, а за по-голям 
усет спрямо икономията на време сред напредничавите 
капиталистически работодатели. Това се проявява в де-
бата между привържениците на постоянната трудова зае-
тост, както и тези работещи на дневна надница (тоест на-
етите за конкретни задачи, на които се плаща на парче). 
През 1790-те, сър Мордант Мартин осъжда временната 
заетост, чрез която работодателите си спестяват надзо-
ра над работниците си. Последицата от това е зле свър-
шената работа, докато наемниците се хвалят в кръчмата 
с това какво могат да „хвърлят на вятъра“, събуждайки 
недоволство у хората със средни заплати.

г.,	 Лодър	 пише:	 „Каква	 бе	 причината	 не	 зная,	 но	 бе	 точно	 в	
годината,	в	която	Р.	Пиърс	и	Алис	бяха	мои	ратаи,	а	след	това,	
бидейки	влюбен	(както	стана	ясно),	той	ѝ	даде	моите	коне...	или	
само	Бог	знае	какво	се	случи	с	тях.“	Robert Loder’s Farm Accounts,	
съст.	G.	E.	Fussell	(Camden	Soc.,	3rd	ser.,	liii,	1936),	с.	59,	127.

95	 За	 сведения	 относно	 един	 пълноценен	 ден	 на	 земеделец,	
виж	William	Howitt,	Rural Life of England	(Лондон,	1862),	с.	110-1.

96	 Закони,	 които	 водят	 началото	 си	 от	 епохата	 на	 Тюдорите	
и	биват	преработени	от	правителството	на	Лорд	Мелбърн	
през	 1834	 г.	 Упражняването	 им	 води	 до	 затваряне	 на	
„излишната“	 и	 „скитаща“	 се	 работна	 ръка,	 изобилстваща	
след	 ограждането,	 в	 приюти.	 Биват	 отменени	 чак	 с	
обявяването	 на	 т.нар.	 социална	 държава	 след	 края	 на	
Втората	световна	война.	Бел.	ред.



57

„Земеделец“ контрира с довода, че трудът на вре-
менно и постоянно заетите може да бъде разумно съче-
тан:

Двама наемни работници се хващат да окосят тре-
ва за два шилинга или половин крона97 на декар. Из-
пращам двама от моите земеделски слуги с техните 
коси на полето и така мога да разчитам, че техните 
спътници ще следят дали те работят; и по този на-
чин печеля... същите допълнителни часове труд от 
моите домашни слуги, които са доброволно отдаде-
ни на работата заради наемните работници.98

През XIX век спорът е решен до голяма степен в 
полза на седмичната работна надница, допълнена, кога-
то случаят го изисква, с работа на парче. Денят на уилт-
ширския работник, описан от Ричард Джефрис през 70-те 
години на XIX век, е не по-малко дълъг, отколкото описа-
ния от Маркхам. Може би като съпротива срещу неумор-
ния труд, той се отличавал с „тромавост в походката“ и 
„мъртвешка мудност, която сякаш прониква във всичко, 
което върши“.99

Най-тежката и продължителна работа в селското 
стопанство е тази на жената на работника. Работата по 
грижата за невръстните е най-силно целево ориентирана-
та. Другата част е полската работа, от която тя се връща 
отново към домашните задачи. Както се оплаква Мери 
Колиър, рязко възразявайки на Стивън Дък:

97	 2	шилинга	и	6	пенса.	-	Бел.	пр.
98	 Sir	Mordaunt	Martin	 in	Bath	and	West	and	Southern	Counties	

Society,	Lettersand	Papers	(Бат,	1795),	vii,	с.	109;	„A	Farmer“,	
„Observations	on	Taken-Work	and	Labour“,	Monthly Magazine,	
September	1798,	May	1799.

99	 	J.	R.	Jefferies,	The Toilers of the Field	(Лондон,	1892),	сс.	84-8,	
211-2.
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... когато вкъщи се завърнем ний – 
Уви! – работата ни тепърва предстои;
безброй неща повеляват присъствието наше,
ще ги свършим, знай, десеторъки ако бяхме.
В леглата – с усърдие голямо ще турим ний децата,
и готово ще е всичко за завръщането ваше:
натъпчи се, не отлагай, в леглото се хвърли,
до следващия ден ти добре си почини.
Докато нас – уви! – никак сън не ни чака,
Поради виковете и крясъка неистов на децата.

Делът си поемаме от работа всяка,
от началото на жътвата,
дорде царевицата се събере,
а мъката и трудът ни са тъй прекомерни,
че не притежаваме миг да си помечтаем дори.100

Дългите часове работа са поносими само защото 
част от тях е свързана с децата и дома, разкриващи себе 
си като необходими и неизбежни, вместо като наложени 
отвън. Това остава вярно и до ден днешен – въпреки вре-
мето за училище и телевизия, – доколкото домашните ра-
ботни ритми на жените не са напълно приспособени към 
мерилото на часовника. Майката притежава несъвърше-
но чувство за време, обгрижвайки различни човешки по-
риви. Тя още не се е откъснала изцяло от конвенциите на 
„прединдустриалното“ общество.

100	Мери	Колиер,	 перачка	в	Хемпшир,	The Woman’s Labour: an 
Epistle to Mr. Stephen Duck; in Answer to his late Poem, called 
The Thresher’s Labour (Лондон,	1739),	сс.	10-11.
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V

Неслучайно поставих „прединдустриален“ в кавич-
ки. Действително преходът към зрялото промишлено об-
щество изисква както социологически, така и икономиче-
ски анализ.

Понятия като „времево предпочитание“ и „крива на 
предлагането на труд с обратен  завой“ са твърде често 
тромави опити за описване на социологически проблеми 
с икономически термини. Но освен това, те са опит да се 
представят прости модели за един-единствен, предпола-
гаемо неутрален и технологично предопределен процес, 
известен като „индустриализация“ (толкова популярен 
днес в утвърдените социологически кръгове в САЩ),101 
който също поражда съмнения. Не става дума за това как 
силно развитите технически манифактурни индустрии (и 
поддържаният от тях начин на живот) във Франция или 
Англия през XVIII век могат да бъдат описани само чрез 
семантичната гимнастика „прединдустриални“. (А и по-
добно описание отваря вратите към безкрайно фалшиви 
аналогии между общества, силно различаващи се в ико-
номически план). Но също е важно и че никога не е имало 
един-единствен тип „преход“. Бремето  на  прехода пада 
върху цялата култура – съпротивата към промяна, но и 
готовността за такава, произтичат тъкмо от нея. И тази 
култура включва силовите и имуществените отношения, 
религиозните институции и прочее, невниманието към 
които единствено замазва феномените и тривиализира 
анализа. Преди всичко, преходът не е чисто и просто към 

101	 Виж	 примерите	 в	 бел.	 150	 и	 151	 по-долу,	 както	 и	 ценната	
критика	на	Андре	Гюндер	Франк	в	„Sociology	of	Development	
and	Underdevelopment	of	Sociology“,	Catalyst	(Бъфало,	лято	
1967).
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„индустриализъм“, а към индустриален капитализъм или 
(през ХХ век) към алтернативни системи, чиито характе-
ристики са все още смътни. Онова, което разглеждаме 
тук, е не само промяната в производствените технологии, 
изискващи по-голяма синхронизация на труда и по-голя-
ма точност във времевите навици на което и да било об-
щество, но също и начина, по който тези промени са пре-
живявани в зараждащия се индустриален капитализъм. 
Ние се занимаваме едновременно с усета за време, в не-
говите технологични условности, както и с измерването 
му като средство за експлоатация на труда. 

Има причини, поради които в Англия този преход 
е особено продължителен и изпълнен с конфликти. Сред 
тези, които се споменават най-често, е, че английската 
индустриална революция е първата, макар да не са били 
налице нито Кадилаци, нито стоманолеярни, нито телеви-
зори, които да демонстрират предмета на прехода. Ос-
вен това, встъплението към индустриалната революция е 
толкова дълго, че в манифактурните райони в началото 
на XVIII век се формира дейна и редовна популярна кул-
тура, разглеждана с тревога от пропагандистите на дис-
циплината. През 1745 г. Джоузая Тъкър, епископ на Глос-
тър, заявява, че „низшата класа“ се е изродила изцяло. 
Чужденците, проповядва той, намирали „обикновените 
хора на най-населените ни градове за най-разюзданите и 
развратни нещастници на земята“:

Такава жестокост и наглост, такъв разврат и разпус-
натост, такава леност, безбожие, проклятия и ру-
гатни, презрение към всички правила и авторитети... 
Нашият народ е опиянен от чашата на свободата.102

Нерегулярните трудови ритми, описани в предиш-
ния раздел, ни помагат да разберем строгостта, с която 

102	J.	Tucker, Six Sermons (Бристъл,	1772),	сс.	70-1.
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меркантилистката доктрина налага необходимостта за 
поддържането на ниско заплащане като средство за пре-
дотвратяване на безделието. Изглежда, че „нормалните“ 
капиталистически парични стимули стават широкораз-
пространени едва след втората половина на XVIII век.103 
Сблъсъците около дисциплината обаче вече са разгледа-
ни от други.104 Моето намерение тук е да засегна няколко 
проблема, които са в по-конкретно отношение с време-
вата дисциплина. Първият от тях се намира в необикно-
вения правилник на металургичния завод Кроули. Тук, в 
самия зародиш на едрата преработваща промишленост, 
старият диктатор Кроули сметнал за необходимо да раз-
работи цял граждански и наказателен кодекс в повече от 
сто хиляди думи, който да управлява и регулира неговите 
непокорни служители. Преамбюлите към заповед №40 
(надзирателят в мелницата) и №103 (съветникът) набля-
гат на морално-праведния надзор. Към заповед №40:

Имах разни хора, работещи на дневна надница с одо-
брението на чиновниците, от които бях жестоко 
излъган и на които плащах за много повече време, от-
колкото в действителност дължах. Колко голяма е 
подлостта и предателството на тези чиновници, че 
да скрият от мен леността и небрежността на ра-
ботниците...

И от заповед №103:

Някои си мислеха, че щом работят по-бързо от други, 
имат право да се мотаят. Други бяха толкова глупа-

103	Може	 би	 промяната	 алармира	 едновременно	 и	 в	
идеологията	на	по-просветените	служители,	вж.	A.	W.	Coats,	
„Changing	attitudes	to	labour	in	the	mid-eighteenth	century“,	
Econ. Hist. Rev.,	2nd	ser.,	xi	(1958-9).

104		Виж	Pollard,	цит.	съч.;	N.	McKendrick,	„Josiah	Wedgwood	and	
Factory	Discipline“,	Hist. Journal,	iv	(1961);	също	и	Thompson,	
цит.	съч.,	сс.	356-74.
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ви да считат, че простото им присъствие, без да са 
заети с работа, е достатъчно... Трети пък, тъй без-
срамни, се хвалят с подлостта си докато укоряват 
другите за тяхното усърдие.

Мързеливите и подлите трябва да бъдат разкрити, 
а праведните и усърдните – възнаградени. Реших да 
създам контролен отчет за времето, да въведа ред, 
това и правя тук, от 5 до 8 и от 7 до 10 са 15 часа, от 
които половин час за закуска, вечеря и прочее. Тогава 
ще има тринадесет часа и половина за работа.

Тази служба трябва да се изчислява „след всички 
удръжки за ходене по кръчми, бирарии, кафенета, закус-
ки, вечери, игри, сън, пушене, песни, четене на вестници, 
разправии, спорове, дискусии, както и скатаване или как-
вото и да било друго, което в никакъв случай няма отно-
шение към моя бизнес“.

На началника и ръководителя на завода е нареде-
но да изготвят времеви отчет за всеки надничар, който 
се попълва с точност до минутата, със „Започна“ и „При-
ключи“. По-късно нареждане в ал. 31 към началника запо-
вядва:

Бях информиран, че няколко служители са били толко-
ва неправедни, че да се водят по часовниците, които 
вървят най-бързо и така звънецът удрял преди часа 
за напускане на работното място, докато за присти-
гането си използвали най-бавните. Тези двама долни 
предатели Фауъл и Скелърн, съзнателно са позволили 
същото; поради това е разпоредено, че никой човек не 
може да изчислява по друг стенен или ръчен часовник, 
циферблат, а и звънец, освен по този на началника, с 
който часовник не може да разполага никой друг, освен 
пазителят на часовника.105

105	В	 ориг.	 е	 използвано	 сlock-keeper,	 с	 което	 се	 има	
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На началника на завода е наредено да пази часовни-
ка „така, че нито един човек да не може да го пренавие“. 
Неговите отговорности са определени в ал. 8:

Всяка сутрин в пет часа, за начало на работния ден 
началникът трябва да удари звънеца, в осем часа – за 
закуска, след половин час отново – за да се върнат на 
работа, в дванадесет – за обяд, в един – за работа и в 
осем – за напускане, след което навсякъде трябва да 
се заключи.

Тефтерът с  отчетеното време е трябвало да прис-
тига всеки вторник със следните писмени показания:

Този доклад се прави без пристрастие или привърза-
ност, недоброжелателност или злост, и наистина 
считам, че горепосочените лица са работили, през 
упоменатите часове, в услуга на благородния Джон 
Кроули.106

Намираме се вече в XVIII век, в познатия пейзаж на 
дисциплинарния, индустриален капитализъм и неговите 
графици, хронометри, доносници и наказания. Повече от 
седемдесет години по-късно, същата дисциплина трябва-
ше да бъде въведена в ранните памучни фабрики (макар 
самата тази техника да е сериозен придатък към хроно-
метъра). Без помощта на механизми, с които да се регу-
лира темпото на работа на грънчарските колела, Джозая 

предвид	 лице,	 което	 измерва	 и/или	 записва	 необходимо	
отработеното	 време.	 На	 български	 се	 е	 наложило	
„отговорник	 трудова	 дейност“,	 чийто	 обем	 е	 далеч	
по-всеобхватен	 и	 включва	 допълнителни	 задължения	
покрай	 безопасността	 на	 труда	 и	 други,	 затова	 се	
придържам	към	буквалния	превод	на	съчетанието.	Бел.	пр.

106	Заповед	№103	 е	 изцяло	 упомената	 в	 The Law Book of the 
Crowley Ironworks,	 съст.	 M.	 W.	 Flinn	 (Surtees	 Soc.,	 clxvii,	
1957).	 Вж	 също	 така	 Law	 16,	 „Reckonings“.	 Заповед	
№40	 се	 намира	 в	 Law Book, Brit. Mus.,	 Add.	 MS.	 34555.
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Уеджууд107 – този застрашителен възпитател – се видял 
принуден да налага дисциплина на грънчарите по изне-
надващо скромен начин. Задълженията на чиновниците 
във фабриката били:

Да бъде пръв на работното място и да уреди задачи-
те на работниците щом пристигнат. Да насърчава 
онези, които идват редовно, а при наличието на не-
редност да ги уведомява за това, че не са останали 
незабелязани. Да ги отличава с повтарящи се, одо-
брителни жестове в сравнение с по-малко редовната 
част от работниците чрез подаръци или други похва-
ли, подходящи за тяхната възраст и прочее.

Закъсненията от по час трябва да бъдат отбелязва-
ни и, ако след многократни забележки наетите на за-
плати продължават да не се явяват в определеното 
време на работа, то трябва да се удържи от тях оно-
ва, което не са изработили, а ако работят на парче 
– да се изпъждат до другия ден.108

По-късно позатегнали правилата:

Всеки от работниците, които се придвижват през 
заслона след времето, разрешено от господаря, губи 
2 пенита.109

107	Джозая	 Уеджууд	 (1730	 –	 1795)	 е	 английски	 предприемач	
и	 аболиционист,	 революционизирал	 грънчарството	
организирайки	 го	 по	 индустриален	 модел	 със	 строго	
разделение	на	труда.	Смятан	е	за	изобретател	на	модерния	
маркетинг,	 въвеждайки	 в	 търговската	 си	 практика	
обичайните	 за	 днес	 способи	 като	 връщане	 на	 стока,	
илюстрирани	каталози,	самообслужване,	маркови	опаковки,	
директни	продажби	и	др.	Бел.	ред.

108 MS. instructions,	 ок.	 1780,	 в	 Wedgwood MSS	 (Барластън),	
26.19114.

109	„Някои	 разпоредби	 и	 правила,	 направени	 в	 тази	 фабрика	
преди	 повече	 от	 30	 години“,	 датират	 от	 около	 1810	 г.,	 в	
Wedgwood MSS.	(Keele	University),	4045.5.
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А Макендрик показа как Уеджууд се справя с проблема в 
Етрурия, въвеждайки първата известна ни система за от-
читане на работното време.110 Но изглежда, че след като 
Джозая се оттегля, непоправимите грънчари се върнали 
към много от старите си навици.

Въпреки това е твърде лесно да видим в този слу-
чай единствено фабрична или цехова дисциплина и да 
пропуснем опита за налагане на времеспестовност в ра-
йоните с надомна работа и нейното въздействие върху 
обществения и семеен живот. Почти всичко, което гос-
подарите искат да видят наложено, може да се намери в 
рамките на един-единствен памфлет – „Приятелски съвет 
към бедните“ на преподобния Дж. Клейтън „написан и 
публикуван по искане на бившите и настоящи лидери на 
град Манчестър“ през 1755 г. „Ако ленивецът крие ръцете 
си в пазвата, вместо да ги използва за работа, ако пилее 
времето си в шляене, ако уврежда  тялото си чрез мър-
зел и притъпява духа си чрез безделие...“, то тогава може 
да очаква единствено бедността като своя награда. Ра-

110	 В	Баластън	е	запазен	един	„клюкарстващ	часовник”	[„Хартиен	
диск,	 разделен	 на	 12	 часови	 сегмента,	 монтиран	 върху	
завъртащ	се	за	12	часа	кварцов	механизъм.	Дискът	се	върти	под	
заключен	капак	с	прозорец	за	достъп,	през	който,	на	всеки	час,	
се	 подписват	 пазачите.	 Ако	 забравят	 или	 заспят,	 часовникът	
„клюкарства“	за	представянето	на	служителите	при	проверка	
от	страна	на	надзорника.	Всеки	ден	се	поставя	нов	хартиен	диск	
за	дневните	отчети.	Този	часовник	би	могъл	да	е	единственият	
и	 в	близост	до	 главната	 врата	или	да	 са	 няколко,	 поставени	
в	 различни	 краища	 по	 ъглите	 на	 сградите	 за	 поддръжка	 от	
патрулиращите	 стражари;	 бел.	 пр.]	 (произведени	 от	 Джон	
Уайтхърст	от	Дерби	около	1750	г.),	но	тези	„клюкари“	служат	
само	за	да	осигурят	редовното	патрулиране	и	присъствието	на	
нощните	пазачи	и	др.	Първите,	разписващи	времето	печатни	
устройства,	са	направени	от	Бънди	в	САЩ	през	 1885	година.	
F.	 A.	 B.	Ward,	 цит.	 съч.,	 с.	 49;	 също	 и	 T.	 Thomson,	Annals of 
Philosophy,	vi	(1815),	сс.	418-9;	vii	(I816),	с.	160;	Charles	Babbage,	
On the Economy of Machinery and Manufacturers	(Лондон,	1835),	
с.	28,	40;	E.	Bruton,	цит.	съч.,	сс.	95-6.
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ботникът не трябва да се мотае лениво по пазара или да 
губи време в зяпане из тържищата. Клейтън се оплаква, 
че „църквите и улиците са претъпкани с безброй зяпа-
чи“ на сватби и погребения, „които в разрез с мизерията 
на собственото си съществуване, без колебание пилеят 
добрите часове от деня, в името на... съзерцанието...“. 
Чаената маса „безсрамно поглъща време и пари“, също 
както помените и празниците, годишните пиршества на 
кооперациите. Също и „мързеливо пропиляната сутрин в 
леглото“:

Необходимостта от ранно ставане би накарала бе-
дните по необходимост да са в леглото рано и по 
този начин би предотвратила опасността от сред-
нощни удоволствия.

Ранното ставане, също така,  „ще въведе точна законо-
мерност в семейството, един прекрасен ред в управле-
нието на техните домакинства“.

Каталогът е добре известен и звучи като изваден от 
Бакстър през миналия век. Ако можем да се доверим на 
„Ранните дни“ на Бамфърд, Клейтън не успява да накара 
тъкачите да се откажат от стария си начин на живот. Въ-
преки това, дългият хор на моралистите е прелюдия към 
доста рязка атака срещу народните обичаи, игри и праз-
ници, която се извършва в последните години на XVIII и 
първите години на XIX век.

Една друга непромишлена институция може да се 
използва за насаждане на „времеспестовност“ – учили-
щето. Клейтън се оплаква, че улиците в Манчестър са 
пълни с „бездействащи деца, които не просто губят вре-
мето си, но и се учат на игри“ и прочее. Той възхвалява 
благотворителните училища като инструмент за приуча-
ване към трудолюбие, пестеливост, ред и постоянство: 
„Учителите тук са задължени да стават рано и да съблю-
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дават часовете с голяма прецизност“.111 През 1770 г. Уилям 
Темпъл се застъпва бедните деца да бъдат изпращани на 
четиригодишна възраст в манифактурите и ангажирани в 
производството, като за училище да им се отделят по два 
часа на ден. Той е категоричен относно социализиращото 
влияние на процеса:

Това е от значителна полза – те така или иначе са по-
стоянно заети по най-малко дванадесет часа на ден, 
независимо дали печелят прехраната си, или не. Надя-
ваме се, че благодарение на тези средства младото 
поколение ще бъде приучено към постоянна работа, 
което в крайна сметка ще се окаже приятно и забав-
но за тях...112

През 1772 г. Пауъл също вижда в образованието ме-
тод за възпитаване на „трудолюбие“. По времето, кога-
то детето е на шест или седем години, то ще е „усвоило, 
да не кажа напълно привикнало към, труда и умората“.113 
Преподобният Уилям Търнър, пишейки от Нюкасъл през 
1786 г., препоръчва училищата на Райкс като „зрелище на 
реда и постоянството“ и цитира производител на коноп и 
лен в Глостър, който потвърждава, че в училището са из-
вършени невероятни промени: „те... стават по-послушни 
и покорни, по-малко свадливи и отмъстителни“.114 Насоки-
те за точност и постоянство са записани в правилата на 
всички начални училища:

Всеки ученик трябва да бъде в класната стая в девет 
часа сутринта в неделя, както и през втората по-
ловина на следобеда, иначе ще изгуби мястото си за 
следващата неделя и ще върви последен.115

111	 Clayton,	цит.	съч.,	с.	19,	42-3.
112	 По	Furniss,	цит.	съч.,	с.	114.
113	 	Anon.	[Powell], A View of Real Grievances	(Лондон,	1772),	с.	90.
114	 W.	Turner,	Sunday Schools Recommended (Нюкасъл,	1786),	с.	23,	42.
115 Rules for the Methodist School of Industry at Pocklington for the 

instruction of Poor Girls in Reading, Sewing, Knitting, and Marking 
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Веднъж попаднало зад училищните порти, детето навли-
за в нова вселена на дисциплинарно време. В методист-
ките неделни училища в Йорк, учителите били глобявани, 
ако закъснеят. Първото правило, което трябва да съблю-
дават учениците, било:

Аз трябва да присъствам в училище... няколко мину-
ти преди девет и половина.

Щом пристигнат на училище, те са под военен режим:

Директорът отново ще позвъни, когато с движение-
то на ръката си изправя цялото училище от своите 
места; с второто движение – се завъртат ученици-
те; с третото, бавно и мълчаливо всички се запът-
ват към мястото, предвидено за повторение на уро-
ците. След това произнася думата „Започни“...116

Настъплението от толкова много посоки срещу 
старите работни навици на хората, разбира се, не остава 
неоспорено. В първата фаза откриваме проста съпроти-
ва.117 Но в един по-късен етап, когато новото време или 
дисциплина бъдат въведени, работниците започват да се 
борят не срещу времето, а за него. Доказателството тук 
не е съвсем ясно. Но в по-добре организираните занаят-
чийски професии, особено в Лондон, няма съмнение, че 
със синдикализацията през XVIII век работното време по-
степенно се скъсява. Липсън цитира случай с лондонски-
те шивачи, чието работно време е намалено през 1721 г. 

(Йорк,	1819),	с.	12.
116 Rules for the Government, Superintendence, and Teachings Of 

the Wesleyan Methodist Sunday Schools, York	(Йорк,	1833).	Виж	
също	Harold	Silver,	The Concept of Popular Education	(Лондон,	
1965),	 сс.	 32-42;	 David	Owen,	 English Philanthropy, 1660-1960 
(Кеймбридж,	Масачузетс,	1965),	сс.	23-7.

117	 Най-ценните	 сведения	 за	 проблемите	 на	 работниците	
откриваме	при	S.	Pollard,	The Genesis of Modern Management 
(Лондон,	1965),	гл.	V,	„The	Adaptation	of	the	Labour	Force“.
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и още веднъж през 1768 г. И в двата случая целият ден е 
скъсен, с едновременното намаляване и на дневните по-
чивки, отредени за вечеря и пиене.118 Има доказателства, 
че до края на XVIII век някои предпочитани професии са 
си извоювали нещо като десет часов работен ден.

Подобна ситуация може да се задържи само в опре-
делени занаяти, както и при благоприятен трудов пазар. 
Препратка в брошура от 1827 г. към „английската систе-
ма на трудене от 6 сутринта до 6 часа вечерта“119 може 
да послужи като по-точно сведение за очакваното работ-
но време на механика и занаятчията извън Лондон през 
1820-те. При по-нечестивите и надомните занаяти (когато 
изобщо имат работа), часовете следват обратната посо-
ка: от 6 вечерта до 6 сутринта.

Именно в тези отрасли на промишлеността – 
текстилните фабрики и машиностроителните работилни-
ци, в които новата времева дисциплина е налагана най-яр-
остно, борбата за  времето е най-интензивна.

Например, някои от най-лошите господари се опи-
тали да скрият от работниците си всяко познание за вре-
мето. „Работил съм в мелницата на господин Брейд“, за-
явява един свидетел:

През лятото работехме докато все още беше вѝдело 
и не мога да кажа с точност в колко часа приключва-
хме. Никой, освен господарят и неговият син, не раз-
полагаше с часовник, така че не знаехме часа. Един 

118	 E.	Lipson,	The Economic History of England,	6-то	изд.	(Лондон,	
1956),	 iii,	 сс.	 404-6.	 Виж	 например	 J.	 L.	 Ferri,	 Londres et les 
Anglais (Париж,	An	xii),	 i,	сs.	163-4.	Някои	от	свидетелствата	
за	часовете	се	обсъждат	при	G.	Langenfelt,	The Historic Origin 
of the Eight Hours Day	(Стокхолм,	1954).

119 A Letter on the Present State of the Labouring Classes in America, 
by an intelligent Emigrant at Philadelphia	(Бери,	1827).
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човек имаше часовник... Той му бе отнет и поверен на 
господаря, тъй като сподели с останалите времето 
от деня...120

Свидетел от Дънди дава приблизително същите показа-
ния:

... в действителност нямаше фиксирани часове. Гос-
подарите и ръководителите разполагаха с нас, както 
им скимнеше. Часовниците във фабриките често се 
превъртаха напред сутринта и се връщаха назад ве-
черта, и вместо като инструменти за измерване на 
времето, те се използваха за да прикриват измамата 
и потисничеството. Въпреки че работниците бяха 
наясно с това, всички се страхуваха да говорят, а и не 
се осмеляваха да носят часовници, тъй като нерядко 
онези, които знаеха твърде много за измерването на 
времето, бяха уволнявани.121

Използват се дребнави хитрости за  съкращаване 
на нощта и увеличаване на деня. „Всеки производител 
иска да бъде джентълмен веднага“, каза свидетел пред 
комисията на Садлър:

и се стреми да отмъкне всяка минута, която успее, 
така че звънецът за напускане да удари половин ми-
нута по-късно, а звънецът за влизане ще позвъни две 
минути преди уречения час... Ако часовникът е както 
трябва, минутната стрелка натежава, така че вед-
нага след като премине гравитационната точка, тя 
изпуска три минути наведнъж и ги оставя само с два-
десет и седем минути, вместо тридесет.122

120	Alfred	[S.	Kydd],	History of the Factory Movement ...	(Лондон,	
1857),	 i,	с.	283,	цит.	в	P.	Mantoux,	The Industrial Revolution in 
the Eighteenth Century	(Лондон,	1948),	с.	427.

121	 Anon:	 Chapters in the Life of a Dundee Factory Boy	 (Дънди,	
1887),	с.	10.

122	 Сс.	1831-32,	xv,	сс.	177-8.	Виж	също	така	примерът	от	Factory 
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Плакат от стачка в Тодмордън, приблизително от 
същия период, го заявява по-ясно: „Ако това парче мръс-
на лой - поддържащият машините на стария Робъртшоу, 
не си гледа работата и не ни остави да си вършим нашата, 
скоро ще го попитаме колко време мина, откакто получи 
халба ейл, за да работи машината десет минути повече“.123 
Първото поколение фабрични работници са научени от 
господарите си колко е важно времето; второто поколе-
ние формира своите временни комисии в движението за 
десетчасов работен ден; третото поколение стачкува за 
извънреден труд или надница и половина. Те са приели 
категориите на своите работодатели и са се научили да 
се борят в техните рамки. Те са научили урока си – уви, 
твърде добре! – че времето е пари.124

VI

Досега се занимавахме с външния натиск, налагащ 
дисциплината. Но какво да кажем за нейното овътрешнос-
тяване? Докъде се простира налагането ѝ и докъде – 
нейното възприемане? Може би следва да разгледаме 
проблема другояче, разполагайки го в контекста на ево-
люцията на пуританската етика. Не може да се твърди, че 
има нещо радикално ново в проповядването на трудолю-
бие или в моралната критика на безделието. Но може би 

Commission	(1833)	в	Mantoux,	цит.	съч.,	с.	427.
123	 Плакати	на	мое	разположение.
124	 	За	дискусия	относно	следващото	ниво,	в	което	работниците	

са	 научили	 „правилата	 на	 играта“,	 виж.	 E.	 J.	 Hobsbawm,	
Labouring Men	 (Лондон,	 1964),	 гл.	xvii,	 „Custom,	Wages	and	
Work-load“.
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е налице нова настойчивост, по-силен акцент, доколкото 
моралистите, приели новата дисциплина за себе си, са я 
наложили върху работещите хора. Много преди джоб-
ния часовник да стане достъпен за занаятчията, Бакстър и 
последователите му предлагали всекиму негов собствен 
морален хронометър.125 Така в своето „Християнско ръ-
ководство“, Бакстър възпроизвежда множество вариа-
ции на тема изкуплението на времето: „използвай всяка 
минута от живота си като най-скъпоценното нещо, и я из-
харчи изцяло в името на дълга“. Образът на времето като 
валута е силно релефен, но изглежда Бакстър си предста-
вя, че публиката му е съставена от търговци и занаятчии:

Не забравяйте колко доходно е изкуплението на вре-
мето... в търговията, в селското стопанство или 
което и да е печелившо начинание ние говорим за 
човек, който е забогатял благодарение на това, че е 
оползотворил времето си.126

В „Съветник на младежта“ от 1689 г., Оливър Хейу-
уд се обръща към същата аудитория:

Спазвайте пазарните ритми, разчитайте на пазара; 
съществуват особени сезони, които ще са по-благо-
приятни за ускоряване на бизнеса ви с лекота и успех; 
критични моменти на развръзка, които могат да ви 

125	 През	1628	г.	Джон	Престън	използва	образа	на	часовниковия	
механизъм:	 „В	 тази	 любопитна	 часовникова	 работа	 на	
религията,	всеки	болт	и	колело,	което	не	е	наред,	разболява	
всички	 останали“:	 Sermons Preached before His Majestie 
(Лондон,	 1630),	 с.	 18.	 Срв.	 R.	 Baxter,	 A Christian Directory 
(Лондон,	 1673),	 i,	 с.	 285:	 „Един	 мъдър	 и	 добре	 подготвен	
християнин	 трябва	 да	 постави	 нещата	 си	 в	 такъв	 ред,	 че	
всяко	 обикновено	 задължение	да	 е	 на	мястото	 си	 спрямо	
всички	 останали...	 като	 частите	 на	 часовник	 или	 друга	
машина,	 които	 трябва	 да	 са	 разположени	 правилно	 и	 в	
съответствие.“

126	Пак	там,	i,	сс.	274-5,	277.
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изтласкат бърже: сезоните на благоденствие не са 
вечни; панаирът не може да продължи цяла година...127

Моралната реторика се лашка между два полюса. 
От една страна, поставя ударението върху краткостта на 
земното ни време в сравнение с неизбежността на Страш-
ния съд. В „Среща на небесата“ от 1690 г., Хейууд пише:

Времето не трае, изтича набързо, но от него зависи 
вечното. В този свят или ще спечелим, или ще загу-
бим безкрайното блаженство. Великото бреме на 
вечността виси на тънките и крехки нишки на живо-
та... Това е нашият работен ден, нашето пазарно вре-
ме... О, господа, спете сега и се събудете в ада, където 
няма изкупление.

Или отново от „Съветник на младежта“:

времето е  „твърде ценна стока, за да остане недо-
оценена... Това е златната верига, на която тежко 
виси вечността; загубата на време е непоносима, за-
щото е безвъзвратна“.128

Или от ръководството на Бакстър:

О, къде са мозъците на тези хора и от какъв метал са 
изработени техните загрубели сърца, които мързе-
луват и прахосват времето, това тъй малко време, 
единственото, с което разполагат за вечното спасе-
ние на своите души?129

От друга страна, разполагаме с най-прямите и прос-
ти наставления за стопанисването на времето. Така Бак-
стър, в „Семейната книга на бедняците“, съветва: „Нека 

127 The Whole Works of the Rev. Oliver Heywood	(Айдъл,	1826),	v,	
с.	575.

128	Пак	там,	v,	сс.	286-7,	574;	вж.	също	с.	562.
129	Baxter,	цит.	съч.,	i,	с.	276.
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времето ви за сън бъде толкова, колкото изисква здраве-
то, защото времето е ценно и не трябва да се пропилява 
в ненужно туткане“; „облечи се бързо“ и „следвай начи-
нанията си с постоянно усърдие“.130 И двете традиции се 
разширяват, първата от „Сериозният призив на закона“, 
втората от Джон Уесли. Самото име „методист“ подчер-
тава стопанисването на времето. При Уесли също са на-
лице тези две крайности – напомнянето за смъртността, 
както и практическата проповед. Първото, а не адските 
мъки, понякога дава истеричен наклон на неговите изказ-
вания и така довежда новопокръстените до внезапно чув-
ство за грях. Той поддържа образа на времето-като-валу-
та, но не толкова изрично като образ на търговското или 
пазарно време:

Виж, казва Апостолът, как внимателно крачим всич-
ки ние... изкупвай времето; съхранявай цялото време, 
което успееш, за най-добрите цели; изкупувай всяка 
мимолетност от ръцете на греха и сатаната, от 
ръцете на леността, удобството, удоволствието, 
светските занимания...

Уесли, който никога не щади себе си и до осемде-
сетгодишна възраст става всеки ден в четири часа сутрин-
та (съветвайки всички момчета в училището Кингсууд да 
следват примера му). През 1786 г. публикува своята про-
повед „Задължението ранно ставане и ползите от него" 
като трактат: „Така с дългото търкаляне... из топлите 
чаршафи, плътта става като попарена – мека и отпусната. 
Нервите, междувременно, съвсем се разстройват". Това 
ни напомня на гласа на „Ленивецът“ от Айзак Уотс. Къде-
то и да надзърне Уотс в природата – към „работливите 
малки пчели“ или към изгрева на слънцето в „подходя-
щия час", той открива един и същи урок за нереформи-

130	R.	 Baxter,	 The Poor Man’s Family Book,	 6-то	 изд.	 (Лондон,	
1697),	сс.	290-1.
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рания човек.131 Евангелистите и методистите, поддържат 
една и съща позиция. В „Ранно ставане“ Ханна Мор приг-
лася със своите собствени, неизличими редове:

Леност – ти убийцо мълчалива, никога веч'
не ще ума ми плениш,
не ще те оставя ни теб, ни спътника ти –
престъпния сън, друг час да опустошиш.132

В трактата си „Двамата богати фермери“, тя успя-
ва да въведе образа на времето като валута в пазара на 
труда:

Когато извикам работниците си, за да им се разплатя 
в събота вечерта, често си припомням за великия и 
всеобщ ден за равносметка, в който и аз, и вие, и из-
общо всички ние, ще бъдем призовани за величестве-
ната и ужасяваща разплата... Щом видя, че някой от 
моите хора е взел по-малко пари, отколкото трябва 
да получи, защото е безделничел на панаира, а друг е 
загубил деня си в пиене... не мога да не си кажа: „Но-
щта дойде, съботната нощ дойде. Никакво разкаяние 
или усърдие от страна на тези бедни хора не ще ус-
пее да преобрази лошата работна седмица в добра. Тя 
пропадна във вечността.133

Много преди времето на Ханна Мор обаче, темата 
за ревностното стопанисване на времето престанала да 
бъде изключение, запазено само за пуританските, уесли-
анските или евангелистките традиции. Най-недвусмис-
лен светски израз ѝ придал Бенджамин Франклин, който 

131 Poetical Works of Isaac Watts, D.D. (Cooke’s	 Pocket	 edn.,	
Лондон,	 [1802]),	 с.	 224,	 227,	 232.	 Темата,	 разбира	 се,	 не	 е	
нова:	Пасторът	на	Чосър	твърди:	„Дългото	спане	на	тихо	е	
ужасяващ	трамплин	към	разврата“.

132	 H.	More,	Works	(Лондон,	1830),	ii,	с.	42.	Виж	също	с.	35,	„Time“.

133	 	Пак	там,	iii,	с.	167.
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през целия си живот питаел технически интерес към ча-
совниците, а сред неговите познати бил Джон Уайтхърст 
от Дерби, изобретателят на „клюкарстващия“ часовник, 
който му е дал най-недвусмисления светски израз:

Тъй като нашето време е сведено до стандарт, а 
кюлчетата на деня са изсечени в часовете, трудолю-
бците знаят как да превърнат в истинско преиму-
щество всяко късче време в различните си професии; 
а този, който блудства с часовете си, по същество 
е прахосник на пари. Спомням си една забележителна 
жена, която напълно осъзнаваше вътрешноприсъща-
та стойност на времето. Нейният съпруг беше обу-
щар и отличен майстор, но му бе все едно как мина-
ват минутите. Тя напразно се мъчеше да го убеди, че 
времето е пари. Беше прекалено остроумен, че да не я 
надвие и тъкмо това го опропасти. Когато сред без-
дейните му спътници в кръчмата, някой отбележе-
ше, че часовникът е ударил единадесет, тъкмо той 
възкликваше: „Какво значи за всички нас това?“ Ако 
пък тя му изпратеше някое момче, което да напомни, 
че е ударилo дванадесет часа, той го връщаше обра-
тно със заръката да я успокои – „никога няма да удари 
тринадесет“. Когато пък удареше един, я утешава-
ше, че никога не ще удари нула.134

Споменът идва, както предполагам, директно от 
Лондон, където Франклин е работил като печатар през 20-
те години на XVIII век. В своята автобиография той ни уве-
рява, че никога не се водил по  примера на колегите си, 
почитатели на Св. Понеделник. Уместно е, в известен сми-
съл, идеологът, който е предоставил на Вебер централ-

134 Poor Richard’s Almanac,	 януари	 1751,	 в	 The 
Papers of Benjamin Franklin,	 съст.	 L.	 W.	 Labaree	
and	 W.	 J.	 Bell	 (Ню	 Хейвън,	 1961),	 iv,	 сс.	 86-7.



77

ния текст за илюстриране на капиталистическата етика,135 
да произлиза не от Стария свят, а от Новия – светът, кой-
то изобрети устройство за отчитане на работното време 
и бе първопроходец в научния мениджмънт, достигайки 
своя апогей с Хенри Форд.136

VII

Разделението на труда, неговият надзор, глобите, 
звънците и часовниците, паричните поощрения, пропо-
ведите и ученията, потискането на празниците и игрите, 
изобщо всички тези неща оформят нови трудови навици 
и налагат нова времева дисциплина. Понякога това отне-
ма няколко поколения (както в случая  с грънчарите) и 
е спорно доколко е постигнато напълно; нерегулярните 
трудови ритми са увековечени (и институционализирани) 
– особено в Лондон и в големите пристанищни градове.137

135	Max	Weber,	 The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism 
(Лондон,	1930),	сс.	48-50	и	др.

136	Форд	 започнал	 кариерата	 си	 поправяйки	ръчни	 часовници.	
Тъй	 като	 съществува	 разлика	 между	 местното	 и	
стандартното	железопътно	време,	той	изобретява	часовник	
с	два	циферблата	 -	едно	зловещо	начало;	Ford, My Life and 
Work	(Лондон,	1923),	с.	24.

137	 Съществува	 изобилие	 от	 пристанищна	 литература	 от	 XIX	 век,	
която	 илюстрира	 това.	 Въпреки	 всичко,	 през	 последните	
години	 обикновеният	 работник	 в	 пристанищата	 престава	 да	
бъде	„жертва“	на	пазара	на	труда	(както	го	е	видял	Мейхю)	и	
се	 характеризира	 с	 предпочитания	 към	 по-високите	 приходи	
спрямо	сигурността.	Виж	К.J.W.	Alexander,	„Casual	Labour	and	
Labour	 Casualties“,	 Trans. Inst. of Engineers and Shipbuilders in 
Scotland	(Глазгоу,	1964).	В	тази	публикация	не	успях	да	се	докосна	
до	новите	времеви	графици	на	заетостта,	които	индустриалното	
общество	 въвежда,	 а	 именно	 нощните	 смени	 (мините,	
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През XIX век пропагандата на времеспестовни-
чеството все още е насочена към трудещите се – рето-
риката става все по-размита, обръщането към вечността 
все по-изтъркано, а проповедите все по-пошли и банални. 
В ранните викториански книги и трактати, прицелени в 
масите, човек може да се задуши от изобилието на по-
добни неща. Вечността се превръща в безкрайни разка-
зи за смъртните легла на набожните (или на поразените 
от гръм грешници), докато поученията са станали малки 
смайлесиански138 откъси от житията на смирени мъже, 
чиито старание и ранобудност ги направили богати. Без-
делническите класи открили „проблема“, за който чува-
ме непрекъснато днес – свободното време на масите. На 
значителна част от хората на ръчния труд – както с трево-
га открива един моралист – след приключване на работа-
та си

им остават по няколко свободни часа на ден. И по ка-
къв начин… бива оползотворено това ценно време 
от онези, на които липсва духовно възпитание? Чес-
то ще ги видим чисто и просто да го унищожават. 
Те седят по пейките с часове, лежат на брега или на 
някой хълм... поддали се на апатия и тъпота... или се 
събират в групи край пътя, в готовност да подложат 
на груба подигравка всичко, което се изпречи на пътя 
им, упражнявайки нахалството си или подигравател-
ните си вулгарности за сметка на хората, които ги 
подминават...139

железниците	 и	 прочее).	 Виж	 наблюденията	 в	 „Journeyman	
Engineer“	[T.	Wright],	The Great Unwashed (Лондон,	1868),	сс.	188-
200;	M.	A.	Pollock	(съст.),	Working Days	(Лондон,	1926),	сс.	17-28;	
Tom	Nairn,	New Left Review	34	(1965),	с.	38.

138	Има	 се	 предвид	 творчеството	 на	 Самуел	 Смайлс	 (1812-
1904).	 В	 най-популярната	 си	 книга	 Самопомощ (Self Helр,	
1859),	 определяна	 като	 библия	 на	 средновикторианския	
либерализъм,	 той	 твърди,	 че	 мизерията	 и	 бедността	 са	
резултат	от	безотговорни	навици.	Бел.	пр.

139	John	Foster,	An Essay on the Evils of Popular Ignorance (Лондон,	
1821),	сс.	180-5.
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Това, очевидно, е по-лошо от бингото: непроизво-
дителност, примесена с нахалство. В зрялото капиталис-
тическо общество всяко време трябва да бъде потребе-
но, изтъргувано, вкарано в употреба. Обидно е, когато 
работната сила „пилее времето“ си.

Но доколко тази пропаганда наистина успява? До-
колко можем да говорим за радикално преустройство 
на социалния характер и работните навици на човека? На 
друго място изказах някои аргументи в полза на предпо-
ложението, че тази дисциплина е действително възпри-
ета и че можем да видим в методистките секти от нача-
лото на XIX век контурите на последващата психическа 
криза.140 Точно както новото усещане за време на търго-
вците и аристокрацията през епохата на Ренесанса сякаш 
намира израз в повишеното съзнание за смъртността, 
така и разпространението на това чувство сред трудещи-
те се по време на индустриалната революция – заедно с 
опасностите и хаотичната и висока смъртност на епохата 
– спомага да се обясни натрапчивия акцент върху смър-
тта из проповедите и трактатите, чиято аудитория е била 
работническата класа. Или може да се отбележи – от по-
ложителна гледна точка, – че с напредъка на индустриал-
ната революция, паричните поощрения и нарастващото 
потребление – осезаемите награди за продуктивното по-
требление на времето и доказателствата за нови „пред-
сказуеми“ нагласи спрямо бъдещето141 – са очевидно 
ефективни. Към 1830-те и 1840-те години на ХIХ век, ан-
глийският индустриален работник вече се отличава от 
ирландския си колега не заради обема на извършваната 
дейност, а поради нейната регулярност, поради методич-
ното изразходване на неговите сили. Може би и поради 

140	Thompson,	цит.	съч.,	гл.	xi	и	xii.
141	 Виж	важната	дискусия	за	отношението	към	прогнозирането	и	

предсказуемостта,	както	и	за	влиянието	му	върху	социалното	
и	икономическото	поведение,	в	P.	Bourdieu,	цит.	съч.
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потискане не на насладата, а на способността да разпусне 
по старите, невъздържани начини.

Няма как да измерим чувството за време на един 
или милион работници, но е възможно да се предложи 
една проверка със сравнителен характер. Твърдения-
та на меркантилните моралисти, че англичаните от XVIII 
век не успяват да реагират на стимулите и дисциплината, 
често се повтарят от наблюдатели и теоретици на иконо-
мическия растеж спрямо хората в развиващите се страни 
днес. Така мексиканските закрепостени работници в ран-
ните години на този век са били считани за „подобни на 
деца мързеливци“. Мексиканският миньор имал навика 
да се завръща в селото си за сеитбата и жътвата на царе-
вицата:

Липсата на предприемемчивост, неспособността му 
да спестява, отсъствията при прекалено многото 
празници, желанието му за работа само три или че-
тири дни от седмицата, ако заплатата покрива нуж-
дите, ненаситното желание за алкохол – всичко това 
са доказателства за естествена малоценност.

Той не успява да откликне на преките поощрения 
чрез дневна надница и (подобно на английски въглекопач 
или калайджия от XVIII век) работи най-добре на парче:

Ако му се даде  договор и уверение, че ще получи тол-
кова много пари за всеки тон, който добие, и че няма 
значение колко време би му отнело или колко често 
ще седи, за да съзерцава живота, той ще се труди със 
забележителна енергичност.142

В обобщение, подкрепено от друго изследване на 
условията на труд в Мексико, Уилбърт Мур отбелязва: 

142	Цитирано	в	M.	D.	Bernstein,	The Mexican Mining Industry,1890-95 
(Ню	Йорк,	1964),	гл.	vii;	виж	също	M.	Mead,	цит.	съч.,	сс.	179-82.
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„В неиндустриалните общества работата е почти винаги 
целевоориентирана... и... може би е подходящо тъкмо в 
развиващите се райони заплатата да бъде обвързана със 
задачите, а не с времето.“143

В литературата, занимаваща се с „индустриализа-
цията“, проблемът се явява в дузина форми. За радетели-
те на икономическия растеж, това би могло да изглежда 
като проблем с отсъствията – как компанията се справя с 
непокаялия се работник на камерунските плантации, щом 
заяви: „Как човекът да се нагоди да работи така, ден след 
ден, без отсъствие? Не би ли умрял?“144

... всички порядки на африканския живот правят от 
високото и постоянно усилие в рамките на работния 
ден по-голямо физическо и психологическо бреме, от-
колкото в Европа.145

В Близкия Изток или в Латинска Америка подхождат 
към точността някак небрежно спрямо европей-
ските стандарти. Новите промишлени работници 
свикват поетапно с редовните часове, редовното 
присъствие и редовното темпо на работа; транс-
портните графици или доставката на материали не-
винаги са надеждни...146

Проблемът, може би, се явява като следствие от на-
пасването на сезонните ритми на провинциалния живот 
– с неговите фестивали и религиозни празници – към нуж-

143	W.	E.	Moore,	 Industrialization and Labor	(Итака,	1951),	с.	310,	и	
сс.	44-7,	114-22.

144	F.	A.	Wells	and	W.	A.	Warmington,	Studies in Industrialization: 
Nigeria and the Cameroons	(Лондон,	1962),	с.	128.

145	Пак	там.,	с.	170.	Виж	също	и	с.	183,	198,	214.
146	Edwin	 J.	 Cohn,	 „Social	 and	 Cultural	 Factors	 affecting	 the	

Emergence	 of	 Innovations“,	 в	 Social Aspects of Economic 
Development (Economic	and	Social	Studies	Conference	Board,	
Истанбул,	1964),	сс.	105-6.
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дите на индустриалното производство:

Работната година във фабриката отговаря повече на 
изискванията на работниците, отколкото на идеала 
от гледната точка на най-ефективното производ-
ство. Няколкото опита на ръководителите за про-
мяна в начина на работа не доведоха до нищо. Фабри-
ката се завърна към разписанията, съответвстващи 
на Кантелано.147

Или се явява, подобно на ранните години на бом-
байските памучни заводи, като проблем на поддържа-
нето на работната сила за сметка на затвърждаваните 
неефикасни производствени методи – гъвкавите графи-
ци, нередовните почивки, времето за хранене и прочее. 
Най-често обаче – в страни, в които връзката между но-
вия фабричен пролетариат и техните роднини из селата 
(и може би връзката им със земята и правата над нея) е 
много по-силна и бива поддържана по-дълго отколкото в 
Англия – проблемът се явява като проблем с дисциплини-
рането на работна сила, която е само отчасти и временно 
„отдадена“ на индустриалния начин на живот.148

147	Manning	 Nash,	 „The	 Recruitment	 of	 Wage	 Labor	 and	 the	
Development	of	New	Skills“,	Annals of the American Academy,	
cccv	(1956),	сс.	27-8.	Виж	също	Manning	Nash,	„The	Reaction	
of	a	Civil-Religious	Hierarchy	to	a	Factory	in	Guatemala“,	Human 
Organization,	xiii	(1955),	сс.	26-8,	и	B.	Salz,	цит.	съч.	(бел.	6),	сс.	94-114.

148		W.	E.	Moore	and	A.	S.	Feldman	(съст.)	Labor Commitment and 
Social Change in Developing Areas (Ню	 Йорк,	 1960).	 Полезни	
изследвания	 относно	 адаптацията	 и	 отсъствието	 са	 тези	 на	
W.	Elkan,	An African Labour Force (Кампала,	1956),	особено	гл.	
ii	и	 iii;	и	F.	H.	Harbison	and	I.	A.	Ibrahim,	„Some	Labor	Problems	
of	 Industrialization	 in	 Egypt“, Annals of the American Academy,	
cccv	(1956),	сс.	114-29.	M.	D.	Morris,	The Emergence of an Industrial 
Labor Force in India	(Бъркли,	1965)	омаловажава	проблемите	на	
дисциплината,	отсъствието,	сезонните	колебания	в	заетостта	и	
т.н.	в	памучните	фабрики	в	Бомбай	в	края	на	XIX	век,	а	на	много	
места	аргументите	влизат	в	противоречие	със	собствените	си	
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Доказателствата са безброй, а съпоставянето ни 
напомня и колко много сме привикнали с различните 
видове дисциплина. Зрелите индустриални общества от 
всички разновидности са белязани с времеспестовност 
и ясно разграничение между „работа" и „живот".149 Но, 
след като стигнахме толкова далеч в разглеждането на 
този проблем, може би ще ни бъде позволено – в духа 
на XVIII век – малко да поморализираме. Въпросът не е 
в „стандарта на живот“. Ако теоретиците на растежа на-
стояват да говорим така, тогава можем да се съгласим, 
че старата народна култура е в много отношения безпо-
лезна, интелектуално празна, лишена от оживление и оче-
видно адски бедна. Отсъствието на времева дисциплина 
би ни лишило от мощта на индустриалния човек и незави-
симо от това дали тази дисциплина идва в одеждите на 
методизма, сталинизма или национализма, тя неминуемо 
ще нахлуе в развиващия се свят.

Това, което трябва да се каже, е не дали този или 
онзи начин на живот е по-добър от другия, а че е място 
на конфликт с дълбоки последици; че историята не е чис-
то и просто една неутрална и неизбежна технологическа 
промяна, но също свидетелства и за експлоатация и съ-
протива срещу експлоатацията; както и че тези ценности 
ще бъдат колкото загубени, толкова и спечелени. Бързо 

доказателства:	виж	с.	85,	97,	102;	виж	също	C.	A.	Myers,	Labour 
Problems in the Industrialization of India	(Кеймбридж,	Масачузетс,	
1958),	 гл.	 iii,	и	S.	D.	Mehta,	„Professor	Morris	on	Textile	Labour	
Supply“, Indian Economic Journal,	i,(3)	(1954),	сс.	333-40.	Professor	
Morris	„The	Recruitment	of	an	Industrial	Labor	Force	in	India,	with	
British	and	American	Comparisons“,	Comparative Studies in Society 
and History,	ii	(1960)	изравнява	и	схваща	погрешно	британските	
сведения.	 Полезни	 изследвания	 върху	 само	 частично	
„отдадената“	работна	сила	са	G.	V.	Rimlinger,	„Autocracy	and	
the	early	Russian	Factory	System“,	Jour.Econ. Hist.,	xx	(1960)	и	T.	
V.	Von	Laue,	„Russian	Peasants	in	the	Factory“,	пак	там,	xxi	(1961).

149		Виж	G.	Friedmann,	„Leisure	and	Technological	Civilization“,	Int. 
Soc. Science Jour.,	xii	(I960),	сс.	509-21.
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нарастващата литература по социология на индустриали-
зацията е подобна на пейзаж, разрушен от десет годишна 
морална суша и човек трябва да премине през десетки 
хиляди думи на пресъхнала, аисторичeска абстракция, за 
да достигне оазиса на човешката действителност. Твърде 
много от западните инженери на растежа самодоволно 
хвалят дара на реформата в характерите, който носят на 
ръце за своите изостанали братя. „Структурирането на 
работната сила“, твърдят Кер и Зигел:

... предполага определянето на правила за работното 
и неработното време, за метода и размера на запла-
щането, за движението на и извън работа, както и 
от една позиция към друга. Предполага и правила, 
свързани с поддържането на непрекъснатостта на 
работния процес... с опита за свеждане до минимум 
на индивидуалния или организиран бунт, обезпечава-
нето на светогледа, на идеологическите насоки, на 
вярванията...150

Уилбърт Мур дори е съставил списък на „всеобхват-
ни ценности и нормативни насоки от голямо значение за 
постигане на социалното развитие“; „тези промени в от-
ношението и убежденията са „необходими“, за да се по-
стигне бързо икономическо и социално развитие“:

Безпристрастно  отсъждане според заслугите и по-
стиженията, а не според социалния произход или не-
съществените качества.
Специфика на отношенията както според конте-
кста, така и според ограниченията на взаимоотно-
шенията.
Рационалност и разрешаване на проблеми.

150		C.	Kerr	and	A.	Siegel,	„The	Structuring	of	 the	Labor	Force	 in	
Industrial	 Society:	 New	 Dimensions	 and	 New	 Questions“,	
Industrial and Labor Relations Review,	ii	(1955),	с.	163.
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Навременност.
Приемане на индивидуално ограничената, но систем-
но свързана взаимозависимост.
Дисциплина, уважение към законната власт.
Уважението към правото на собственост...

Изброените, заедно със „стремежа към изпълни-
телност и издигане“, не са, уверява ни професор Мур, 
предложени като изчерпателен списък на качествата на 
модерния човек... „Цялостният човек“ също така обича 
семейството си, почита своя Бог и дава израз на естетиче-
ските си способности. Но и държи всяка от тези дейности 
„на мястото ѝ“.151

Не е особено изненадващо, че подобно „предос-
тавяне на идеологически насоки“ от бакстърианците на 
двадесети век е добре дошло за Фондация „Форд“. Но 
честата им поява в спонсорирани от ЮНЕСКО публикации 
не може да се обясни така лесно.

VIII

Налице е проблем, който народите от развиващия 
се свят трябва да изживеят и през който да преминат. 
Надявам се, че ще се отнесат предпазливо към отиграни-
те, манипулативни модели, които представят трудовите 
маси единствено като инертна работна сила. В развитите 

151	 E.	 de	 Vries	 and	 J.	 M.	 	 Echavarria	 (съст.),	 Social Aspects of 
Economic Development in Latin America (UNESCO,	1963),	с.	237.	
Виж	също	и	моят	очерк	на	W.	E.	Moore,	Man, Time and Society 
(Ню	Йорк,	1963),	в	Peace News,	26	юни	1964.
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индустриални страни е налице усещането, че този про-
блем е престанал да бъде проблем на миналото. Намира-
ме се в момент, в който социолозите обсъждат „пробле-
ма“ за свободното време. И част от проблема се състои 
в това как изобщо се е превърнало в проблем? Пуритан-
ството, в своя брак по сметка с индустриалния капитали-
зъм, е деецът, който преобрази отношението на хората 
към времето. То учеше децата, дори в най-ранна възраст, 
да се стремят да подобрят всеки буден час и пропи умо-
вете на хората с уравнението, според което времето е 
пари.152 Бунтът в западния индустриален капитализъм, 
бил той бохемски или битнически, често приема форма-
та на пренебрежение към неотложността на почитаните 
ценности, свързани с времето. И възниква интересен въ-
прос, а именно – ако пуританството е необходима част от 
работния етос, довел до откъсването на индустриалния 
капитализъм от отминалите сиромашки икономики, ще 
започне ли неговото остойностяване на времето да се 
разлага с облекчаването на натиска на бедността? Дали 
вече не се разлага? Дали хората ще започнат да губят тази 
неуморима спешност, това желание да консумират вре-
мето целеустремено – нещо, което повечето носят със 
себе си по сходен с часовниците на китките си начин?

Ако в автоматизираното бъдеще разполагаме с по-
вече свободно време, то проблемът не би бил „как хо-
рата да консумират всички тези допълнителни откъслеци 
време?“, а „каква ще бъде способността за опит на оне-
зи, които разполагат с толкова свободно време?“. Ако се 
придържаме към пуританското остойностяване на вре-
мето, тоест към едно стоково остойностяване, тогава въ-
просът е как това време да се употреби или как ще бъде 

152	 Показателни	 коментари	 към	 това	 уравнение	 могат	 да	 се	
намерят	в	Lewis	Mumford	and	S.	de	Grazia,	цит.съч.;	Paul	Diesing,	
Reason in Society	(Урбана,	1962),	сс.	24-8;	Hans	Meyerhoff,	Time 
in Literature	(Univ.	of	California,	1955),	сс.	106-I9.
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експлоатирано от индустрията на свободното време. Но 
ако целенасоченото отчитане на употребата на време 
стане по-малко натрапчиво, тогава може да се наложи да 
изучим наново някои от изкуствата на живеенето, загу-
бени в индустриалната революция: как да запълним про-
междутъците на дните си с обогатяващи, по-безгрижни, 
лични и обществени отношения или как отново да разру-
шим бариерите между работа и живот. И следователно, 
това ще породи една нова диалектика, в която някои от 
старите агресивни сили и дисциплини ще мигрират в нас-
коро индустриализираните нации, докато старите ще се 
стремят да преоткрият опита, натрупан и забравен преди 
началото на писмената история:

... Народът Нуер не разполага с аналогичен на нашите 
езици израз за „време“ и следователно не могат, как-
то нас, да говорят за него като че ли е нещо действи-
телно, което отминава; което може да се пропилее 
или спести и прочее. Не мисля, че някога изпитват съ-
щото чувство за борба с времето или пък че се налага 
да координират дейностите си с някакъв абстрактен 
времеви ход, тъй като техните отправни точки са 
предимно самите дейности, които обикновено имат 
характера на почивка. Събитията следват логичен 
ред, но не са контролирани от някаква абстрактна 
система, тъй като не съществуват автономни от-
правни точки, към които дейностите да се отнесат 
с точност. Нуер са щастливци.153

Разбира се, нито една култура не се появява два 
пъти под една и съща форма. Ако хората следва да по-
срещнат както изискванията на една високо синхрони-
зирана и автоматизирана промишленост, така и тези на 
силно разширените области на „свободното време“, то 
те трябва по някакъв начин да съчетаят в нов синтез еле-
менти от старото и новото, откривайки образ, който не се 

153	E.	Evans-Pritchard,	цит.съч.,	с.	103.
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основава нито на сезоните, нито на пазара, а на човешки-
те занимания. Точността в работните часове би изразява-
ла уважение към колегите, а пилеенето на време ще бъде 
поведение, което културата одобрява.

Този образ едва ли ще срещне привърженици сред 
онези, които виждат историята на „индустриализацията“ 
в привидно неутрални, но всъщност дълбоко ценностно 
натоварени понятия, като това за нарастващата в услуга 
на икономическия растеж рационализация. Аргументът е 
поне толкова стар, колкото индустриалната революция. 
Дикенс вижда емблемата на Томас Градграйнд („готов 
да претегли и да премери всяко парче човешка приро-
да и да ви каже точно на какво възлиза“154) подобно на 
„убийствено точния часовник“ в неговата обсерватория, 
„който отмерваше всяка секунда с цъкане като удар по 
капак на ковчег“.155 Но от времето на Градграйнд насам, 
рационализмът придобива нови социологически измере-
ния. Вернер Сомбарт е този, който, използвайки същия 
любим образ на часовникаря, подмени бога на механич-
ния материализъм с предприемача:

Ако модерният икономически рационализъм наподо-
бява часовников механизъм, то някой трябва да го 
навие.156

Западните университети днес са препълнени с ака-
демични часовникари, стремящи се да патентоват нови 
ключета.157 Малцина са онези обаче напреднали колкото 
Томас Уеджууд, синът на Джозая, който изобретява план 

154	Чарлз	Дикенс.	Тежки времена.	превод:	Сидер	Флорин	(1980,	
Профиздат),	с.	21.	Бел.	пр.

155	 	Пак	там,	с.	126.	Бел.	пр.
156	„Capitalism“,	Encyclopaedia of the Social Sciences	(Ню	Йорк,	

1953),	iii,	с.	205.
157	Авторът	има	предвид	необходимите	за	навиване	на	стенните	

махнични	часовници	преносими	ключета.	-	Бел.	ред.
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за налагане на времевата и работна дисциплина на Етру-
рия в самото сърце на механизмите, формиращи детско-
то съзнание:

Целя се на високо – стремях се към майсторски щрих, 
който да изпревари с едно или две столетия бързо-
то темпо в прогреса на човешкото усъвършенстване. 
Почти всяка предходна стъпка от неговият напре-
дък, може да се проследи до влиянието на велики лич-
ности. По мое мнение, не повече от един час от десет 
в образоването на най-великите е посветен на  фор-
мирането на онези качества, от които зависи това 
влияние. Представете си, че се окажем притежатели 
на подробен отчет на първите двадесет години от 
живота на някой необикновен гений; какъв хаос от 
възприятия!... Колко много часове, дни и месеци са 
разточително захвърлени в непродуктивни занима-
ния! Какво количество полуоформени впечатления 
и неубедителни концепции сливащи се в обща бърко-
тия... Не губи ли и най-добре устроения съвременен 
ум часове от деня в блянове, в разюздани и безпосочни 
мисли?158

Уеджууд планирал да създаде нова, строга рацио-
нална и затворена образователна система. Уърдсуърт159 е 
предложен като възможен управител. В отговор на това 
той написал „Прелюдия“ – есе за осъзнаването на поета, 
което в същото време е полемично против –

158	Томас	Уеджууд	до	Уилиям	Гадуин,	31	юли	1797	г.,	публикувано	
във	 важната	 статия	 на	 Дейвид	 Ердман,	 „Coleridge,	
Wordsworth,	 and	 the	Wedgwood	 Fund“,	Bulletin of the New 
York Public Library,	lx	(1956).

159	Уилям	Уърдсуърт	(1770-1850)	е	английски	поет,	решително	
повлиял	началото	на	романтичния	период	в	английската	
литература.	Бел.	пр.
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Водачите, пазителите на нашите способности,
настойниците на нашия труд, бдителните мъже
умели в лихварството на времето,
те, преднамерените мъдреци контролиращи
всички случайности, и до самия път
от тях създаден ще ни ограничат,
подобно на двигатели...160

Защото няма такова нещо като икономически рас-
теж, който да не е в същото време нарастване или промя-
на на дадена култура. А повишаването на общественото 
съзнание, подобно на самоосъзнаването на поета, в край-
на сметка никога не може да бъде планирано.

Е. П. Томпсън

160 The Prelude	 (Лондон,	 1805),	 книга	 v,	ред	377-83.	Виж	също	
черновата	в	Poetical Works of William Wordsworth,	съст.	E.	de	
Selincourt	и	Helen	Darbishire	(Оксфорд,	1959),	v,	с.	346.
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