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Ρετηινκινγ Ινδυστριαλ Χιτιζενσηιπ: Τηε Ρολε ανδ Μεανινγ οφ Wορκ ιν αν Αγε οφ Αυστεριτψ
1
  

Wορδ χουντ 8,292 (χηεχκεδ 18/5/2015) 

Αβστραχτ 

Τ. Η. Μαρσηαλλ ιν ηισ φαmουσ τραχτ Χιτιζενσηιπ ανδ Σοχιαλ Χλασσ ωροτε βριεφλψ αβουτ ωηατ ηε 

I;ﾉﾉWS けｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ Iｷデｷ┣Wﾐゲｴｷヮげ, α τψπε οφ βελονγινγ ροοτεδ ιν τηε ωορκπλαχε. HWヴW M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ 

ιδεασ αρε δεϖελοπεδ αλονγσιδε ; IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa D┌ヴﾆｴWｷﾏげゲ Προφεσσιοναλ Ετηιχσ ανδ Χιϖιχ 

Μοραλσ τογετηερ ωιτη ρεσεαρχη mατεριαλ φροm τηε Γυιννεσσ Χοmπανψ. Ιτ σηοωσ τηε ωαψ τηε 

Χοmπανψ αχτιϖελψ σουγητ το χρεατε けΓυιννεσσ χιτιζενσηιπげ ωιτηιν ιτσ Λονδον Βρεωερψ. Τηε 

αρτιχλε δραωσ ουτ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηε σιγνιφιχανχε ανδ ποτεντιαλ οφ ωορκ βασεδ χιτιζενσηιπ 

φορ αmελιορατινγ τηε ιλλσ οφ ινδυστριαλ σοχιετψ αρε χλεαρλψ αρτιχυλατεδ ιν mιδ−τωεντιετη χεντυρψ 

Βριταιν ανδ εχηο εαρλιερ νεγλεχτεδ Dυρκηειmιαν σοχιολογιχαλ ιδεασ ον ωορκ. Τηεσε ιδεασ ηαϖε 

ρεαλ ποτεντιαλ το ινφορm χοντεmποραρψ αχαδεmιχ ανδ πολιχψ δεβατεσ αβουτ τηε νατυρε οφ 

χαπιταλισm ανδ τηε φορm ανδ χοντεντ οφ ωορκ νοω ανδ ιν τηε φυτυρε. 

Κεψ Wορδσ: ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ; Τ Η Μαρσηαλλ; ωορκπλαχε χυλτυρε; Γυιννεσσ; αυστεριτψ 

Ιντροδυχτιον 

Ιν τηε εαρλψ ποστ−ωαρ περιοδ τωο χοmπελλινγ παραλλελ ϖισιονσ οφ χιτιζενσηιπ ανδ ωορκ ωερε 

βεινγ ενυνχιατεδ βψ ϖερψ διφφερεντ αχτορσ. Τηε φιρστ ωασ βψ σοχιολογιστ Τ. Η. Μαρσηαλλ (1992 

[1950]) ιν ηισ χλασσιχ Χιτιζενσηιπ ανδ Σοχιαλ Χλασσ ωηερε ηε χονσιδερεδ ιδεασ οφ χιτιζενσηιπ, 

χλασσ ανδ ωορκ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε ωελφαρε στατε. Τηε σεχονδ ωασ υνφολδινγ ιν τηε Γυιννεσσ 

Βρεωερψ ιν Wεστ Λονδον ωηερε σενιορ mαναγεmεντ εξαmινεδ αφρεση τηε ποστωαρ λαβουρ 

θυεστιον ιν τηειρ οων ωορκπλαχε. Ιν βοτη ινστανχεσ τηερε ωασ α διρεχτ λινκαγε βετωεεν τηε 

νατυρε ανδ τψπε οφ ωορκ περφορmεδ ανδ τηε χρεατιον οφ χιτιζενσηιπ τηρουγη α βροαδερ 



2 

 

υνδερστανδινγ οφ τηε ποτεντιαλ εmπλοψmεντ ηαδ το υνδερπιν, σηαπε ανδ φαχιλιτατε χιϖιχ 

Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデく M;ヴゲｴ;ﾉﾉ HヴｷWaﾉ┞ ;ﾉﾉ┌SWS デﾗ けｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ Iｷデｷ┣Wﾐゲｴｷヮげが ┘ｴｷﾉW ES┘;ヴS G┌ｷﾐﾐWゲゲ 

┘ヴﾗデW ﾗa IヴW;デｷﾐｪ けG┌ｷﾐﾐWゲゲ Cｷデｷ┣Wﾐゲげく Bﾗデｴ ┗ｷゲｷﾗﾐゲ οφ ωορκ χιτιζενσηιπ εχηο διρεχτλψ 

D┌ヴﾆｴWｷﾏげゲ ふヱΓΓヲ ぷヱΓヵΑへぶ ヴ;デｴWヴ νεγλεχτεδ Προφεσσιοναλ Ετηιχσ ανδ Χιϖιχ Μοραλσ ωηερε ηε 

σκετχηεσ ουτ α προφουνδλψ ιmπορταντ ωαψ οφ τηινκινγ αβουτ τηε ρολε ανδ mεανινγ οφ mοδερν 

ωορκ γρουπσ. Τηισ αρτιχλε εξαmινεσ ιν δεταιλ τηεσε ϖισιονσ οφ ωορκ βασεδ χιτιζενρψ ανδ ιν 

δοινγ σο αργυεσ τηατ ιν χοmβινατιον τηεψ φλεση ουτ ιν α χοmπλεmενταρψ ωαψ τηισ βροαδερ 

ρελατιονσηιπ βετωεεν εχονοmιχ ανδ σοχιαλ λιφε. Τηεσε ηιστοριχαλ δεβατεσ ηαϖε ιmπορταντ 

ρεσονανχε φορ χοντεmποραρψ δισχυσσιονσ οφ ωορκ ωηερε εχονοmιχ λιφε ισ ϖιεωεδ ασ 

φραγmεντεδ ανδ στεριλε. Τηε αιm ηερε ισ το ρεφρεση σοχιολογιχαλ δισχυσσιονσ οφ ωορκ ωηιχη 

ραρελψ φεατυρε τηε ωορκ οφ ειτηερ Μαρσηαλλげゲ ορ Dυρκηειmげゲ ｷSW;ゲ ﾗﾐ ┘ﾗヴﾆ Iｷデｷ┣Wﾐゲｴｷヮ. Συχη α 

χονσιδερατιον αλλοωσ φορ α σετ οφ βροαδερ χριτιχαλ θυεστιονσ το βε ποσεδ αβουτ τηε φορm ανδ 

χοντεντ οφ ωορκ ασ ωελλ ασ τηε ρολε οφ εmπλοψερσ ανδ εmπλοψεεσ. 

Τηε αρτιχλε οπενσ ωιτη α ρεαππραισαλ οφ τηε νοτιον οφ ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ ανδ τηε ωαψ τηισ 

ιδεα ηασ βεεν δεϖελοπεδ ιν λατερ ψεαρσ βψ οτηερ ωριτερσ ;ﾐS ｷゲ ヮヴWaｷｪ┌ヴWS ｷﾐ D┌ヴﾆｴWｷﾏげゲ 

τεξτσ. Αφτερ α δισχυσσιον οφ mετηοδολογψ ανδ σουρχεσ ιτ τηεν λοοκσ ιν δεταιλ ατ τηε Γυιννεσσ 

Βρεωερψ ανδ ιτσ δισχυσσιον ον τηε νατυρε ανδ ρολε οφ ωορκ δυρινγ τηε 1940σ ανδ 1950σ. Ι 

ωαντ το αργυε τηατ τηε Γυιννεσσ mατεριαλ mυστ βε ρεαδ ασ デW┝デゲ ┘ｴｷIｴ ﾗaaWヴ ; けヮヴｷ┗ｷﾉWｪWS 

ﾗII;ゲｷﾗﾐげ H┞ ┘ｴｷIｴ ┘W I;ﾐ ゲWW ｷSW;ゲ ;Hﾗ┌デ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉｷaW WﾏWヴｪｷﾐｪく Τηε αρτιχλε στρεσσεσ τηε 

ιmπορτανχε οφ τηισ ηιστοριχαλ mατεριαλ ιν χοντεξτυαλισινγ κεψ χοντεmποραρψ δεβατεσ ον τηε 

χηανγινγ νατυρε οφ ωορκ εmπηασισινγ τηατ εϖεν ιν αν αγε οφ αυστεριτψ βοτη αχαδεmιχσ ανδ 

mαναγερσ χουλδ ιmαγινε ανδ πλαν το προφουνδλψ ιmπροϖε ωορκινγ λιφε. 
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Ρετηινκινγ ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ 

Τ. Η. M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ Χιτιζενσηιπ ανδ Σοχιαλ Χλασσ ωασ φιρστ πυβλισηεδ ιν 1950 ανδ ρεmαινσ αν 

ινφλυεντιαλ τεξτ ιν σοχιαλ πολιχψ ανδ σοχιολογψ (Μαρσηαλλ 1992 [1950]; Βυλmερ ανδ Ρεεσ 1996; 

Βαγγυλεψ 2013; Ροχηε 1987; Στανδινγ 2009; Στρεεχκ 1997; Ζετλιν ανδ Wηιτεηουσε 2003). Ηισ 

εσσαψ χηαρτσ τηε δεϖελοπmεντ οφ τηινκινγ αβουτ χιτιζενσηιπ ανδ ιν παρτιχυλαρ τηε εξτενσιον οφ 

ρεχογνιτιον το ωορκινγ−χλασσ πεοπλε δυρινγ τηε νινετεεντη ανδ τωεντιετη χεντυριεσ. Τηε 

εσσαψ ισ λαργελψ α χονσιδερατιον οφ αν εαρλιερ πυβλισηεδ ωορκ βψ Αλφρεδ Μαρσηαλλ φροm τηε 

ヱΒΑヰゲ H;ゲWS ﾗﾐ ; ﾉWIデ┌ヴW ｴW ｪ;┗W デﾗ デｴW C;ﾏHヴｷSｪW ‘Waﾗヴﾏ Cﾉ┌Hく AﾉaヴWS M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ 

ιντερϖεντιον ρεφλεχτεδ ον τηε νατυρε οφ ωορκινγ−χλασσ χιτιζενρψ ανδ ιν παρτιχυλαρ ηοω 

ινδυστριαλ λαβουρ ηαδ δεαδενεδ χυλτυραλ ασπιρατιον. Ιτ φολλοωεδ τηατ τηε ρεφορm οφ ωορκ, τηε 

ρεδυχτιον οφ ηουρσ ανδ χοmπυλσορψ εδυχατιον χουλδ ιmπροϖε τηε λοτ οφ ωορκινγ πεοπλε ανδ 

ιν παρτιχυλαρ αλλοω τηεm αχχεσσ το τηε φυλλ φρυιτσ οφ χιϖιλιζατιον; τηερεφορε εναβλινγ τηεm το 

βεχοmε φυλλψ φλεδγεδ χιτιζενσ. Αλφρεδ Μαρσηαλλ ωασ αττεmπτινγ το τηινκ τηρουγη τηε λογιχ οφ 

τηε ρολε οφ εmπλοψmεντ ανδ περηαπσ mορε ιmπορταντλψ τηε ρεσπονσιβιλιτιεσ οφ τηε στατε ανδ 

εmπλοψερσ ιν ελεϖατινγ ωορκινγ χλασσ σενσιβιλιτψ το αλλοω γρεατερ χιϖιχ ενγαγεmεντ.  Ασ Τ. Η. 

Μαρσηαλλ νοτεσ: 

Ηισ φαιτη ωασ βασεδ ον τηε βελιεφ τηατ τηε διστινγυισηινγ φεατυρε οφ τηε ωορκινγ 

χλασσεσ ωασ ηεαϖψ ανδ εξχεσσιϖε λαβουρ, ανδ τηατ τηε ϖολυmε οφ συχη λαβουρ χουλδ βε 

γρεατλψ ρεδυχεδ. Λοοκινγ αρουνδ ηε φουνδ εϖιδενχε τηατ τηε σκιλλεδ αρτισανσ, ωηοσε 

λαβουρ ωασ νοτ δεαδενινγ ανδ σουλ−δεστροψινγ, ωερε αλρεαδψ ρισινγ τοωαρδσ τηε 

χονδιτιον ωηιχη ηε φορεσαω ασ τηε υλτιmατε αχηιεϖεmεντ οφ αλλ. Τηεψ αρε λεαρνινγ, ηε 

σαιδ, το ϖαλυε εδυχατιον ανδ λεισυρε ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ けmερε ινχρεασε οφ ωαγεσ ανδ mατεριαλ 

Iﾗﾏaﾗヴデゲげく TｴW┞ ;ヴW けστεαδιλψ δεϖελοπινγ ινδεπενδενχε ανδ mανλψ ρεσπεχτ φορ 
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τηεmσελϖεσ ανδ, τηερεφορε, α χουρτεουσ ρεσπεχτ φορ οτηερσ; τηεψ αρε στεαδιλψ 

αχχεπτινγ τηε πριϖατε ανδ πυβλιχ δυτιεσ οφ α χιτιζεν; στεαδιλψ ινχρεασινγ τηειρ γρασπ οφ 

τηε τρυτη τηατ τηεψ αρε mεν, ανδ νοτ προδυχινγ mαχηινεσ. Τηεψ αρε στεαδιλψ 

βεχοmινγ γεντλεmWﾐげく (Μαρσηαλλ (1950 [1992]: 5) 

Τ. Η. M;ヴゲｴ;ﾉﾉ ゲ┌ｪｪWゲデWS デｴ;デ AﾉaヴWS M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ ｷSW;ゲ ┘WヴW H;ゲWS ┌ヮﾗﾐ ; けゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ 

ｴ┞ヮﾗデｴWゲｷゲ ;ﾐS ;ﾐ WIﾗﾐﾗﾏｷI I;ﾉI┌ﾉ;デｷﾗﾐげく Iﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴW ﾉ;デデWヴ デｴｷゲ ┘;ゲ デｴW ｷSW; デｴ;デ 

ινδυστριαλ σοχιετψ ωασ χαπαβλε οφ προδυχινγ αν αδεθυατε συρπλυσ τηατ ωουλδ αλλοω τηε 

ελιmινατιον οφ εξχεσσιϖε ηεαϖψ mανυαλ λαβουρ ωηιλε ατ τηε σαmε τιmε προϖιδινγ εδυχατιον 

φορ αλλ. Ιν τερmσ οφ σοχιολογιχαλ ηψποτηεσισ, τηισ λαψ ιν τηε σηιφτ αωαψ φροm σεεινγ ηυmαν 

δεϖελοπmεντ σιmπλψ ιν τηε θυαντιτατιϖε προϖισιον οφ mατεριαλ γοοδσ, τοωαρδσ αν 

αππρεχιατιον οφ τηε θυαλιτατιϖε ασσεσσmεντ οφ λιφε に ιν χιϖιλιζατιον ανδ χυλτυρε. Ιτ ωασ τηε 

χαπαχιτψ το ενϕοψ ανδ πραχτιχε χυλτυρε ωηιχη εναβλεδ χιτιζενσηιπ. Τηισ mοδελ δοεσ νοτ δενψ 

χοντινυαλ εχονοmιχ ινεθυαλιτψ βυτ δοεσ αλλοω φορ τηε ποσσιβιλιτψ οφ εθυαλιτψ ιν τερmσ οφ 

χιτιζενρψ. 

Ιν Χιτιζενσηιπ ανδ Σοχιαλ Χλασσ Τ. Η. Μαρσηαλλ σετσ ουτ το εξαmινε τηε ρελεϖανχε οφ τηε οτηερ 

M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ ｷSW;ゲ ; a┌ﾉﾉ デｴヴWW−θυαρτερσ οφ α χεντυρψ λατερ, ιν τηε ωακε οφ Wορλδ Wαρ ΙΙ ανδ τηε 

ελεχτιον ﾗa AデﾉWWげゲ ヮﾗゲデωαρ Λαβουρ γοϖερνmεντ. Τ. Η. Μαρσηαλλ mαδε α τριπαρτιτε διστινχτιον 

βετωεεν χιϖιλ, πολιτιχαλ ανδ σοχιαλ χιτιζενσηιπ. Χιϖιλ χιτιζενσηιπ χονσιστεδ οφ τηε ριγητσ φορ 

ινδιϖιδυαλ φρεεδοm に λιβερτψ οφ τηε περσον, φρεεδοm οφ σπεεχη, τηουγητ ανδ φαιτη, προπερτψ 

ριγητσ ανδ λεγαλ ρεδρεσσ το υπηολδ ανδ χονφιρm ριγητσ. Βψ πολιτιχαλ χιτιζενσηιπ Μαρσηαλλ mεαντ 

τηε ριγητ το στανδ ορ τακε παρτ ιν ελεχτιονσ に τηε βασιχ εξερχισε οφ πολιτιχαλ ποωερ. Φιναλλψ τηε 

σοχιαλ ασπεχτσ οφ χιデｷ┣Wﾐゲｴｷヮ M;ヴゲｴ;ﾉﾉ SWaｷﾐWS ;ゲ けτηε ωηολε ρανγε φροm τηε ριγητ το α 

mοδιχυm οφ εχονοmιχ ωελφαρε ανδ σεχυριτψ το τηε ριγητ το σηαρε το τηε φυλλ τηε σοχιαλ 
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ηεριταγε ανδ το λιϖε τηε λιφε οφ α χιϖιλισεδ βεινγ αχχορδινγ το τηε στανδαρδσ πρεϖαιλινγ ιν τηε 

σοχιετψげ (Μαρσηαλλ(1992 [1950]: 8). Ηιστοριχαλλψ ατ τιmεσ τηεσε ελεmεντσ ηαδ βεεν φυσεδ 

τογετηερ ιν τηε σαmε ινστιτυτιονσ οφ τηε στατε, βυτ γραδυαλλψ τηεσε ριγητσ σεπαρατεδ ουτ ανδ 

ινστιτυτιοναλ φορmσ γρεω υπ αρουνδ τηεm. 

Φορ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ ﾗa デｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW I ┘;ﾐデ デﾗ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ ; ﾏｷﾐﾗヴ ;ゲヮWIデ ﾗa M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ τεξτ に 

ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ. Ιν ηισ εσσαψ τηε τερm ισ ονλψ mεντιονεδ α ηανδφυλ οφ τιmεσ ανδ ινδεεδ 

SﾗWゲ ﾐﾗデ W┗Wﾐ ﾏWヴｷデ ｷデゲ ﾗ┘ﾐ Wﾐデヴ┞ ｷﾐ デｴW Hﾗﾗﾆげゲ ｷﾐSW┝く I ┘;ﾐデ デﾗ ;ヴｪ┌W ｴﾗ┘W┗Wヴが デｴ;デ デｴｷゲ 

IﾗﾐIWヮデ ｷゲ ﾗﾐW デｴ;デ Hﾗデｴ ;ﾐｷﾏ;デWゲ M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ ┘ﾗヴﾆ H┌デ ;ﾉゲﾗ ｴWﾉヮゲ デﾗ ┌ﾐﾉﾗχκ χοντεmποραρψ 

ιδεασ αβουτ τηε ρολε οφ ωορκ ιν φοστερινγ χιτιζενρψ. Τηε χονχεπτ οφ ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ 

σπεακσ το α ωιδερ σενσε οφ ωορκπλαχε χυλτυρε, νορmσ ανδ ϖαλυεσ τηατ αρε εmεργεντ 

προπερτιεσ οφ εχονοmιχ λιφε. Ηε ωασ αττεmπτινγ το ιδεντιφψ βοτη τηε ρολε πλαψεδ βψ χυλτυρε 

ανδ ηοω ιτ εmεργεδ ιν τηε φιρστ πλαχε. Μαρσηαλλ σαω τηε ρισε οφ τραδε υνιονσ ασ εσσεντιαλλψ α 

φορχε τηατ δεϖελοπεδ ουτ οφ χιϖιλ ριγητσ ωηιχη σαω τηε αχχεπτανχε οφ χολλεχτιϖε βαργαινινγ 

ρεmοϖεδ φροm τηε πολιτιχαλ σπηερε, ασ Μαρσηαλλ σ;┞ゲ けTヴ;SW ┌ﾐｷﾗﾐｷゲﾏ ｴ;ゲが デｴWヴWaﾗヴWが IヴW;デWS 

α σεχονδαρψ σψστεm οφ ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ παραλλελ ωιτη ανδ συππλεmενταρψ το τηε σψστεm 

οφ πολιτιχαλ χιτιζενσηιπげ ふM;ヴゲｴ;ﾉﾉ 1992 [1950]: 26). Ηε mακεσ τηε ποιντ τηατ τραδε υνιονισm 

αλλοωσ ωορκερσ το εξερχισε χιϖιλ ανδ πολιτιχαλ ριγητσ χολλεχτιϖελψ. Φυρτηερ ηε ποιντσ ουτ τηατ 

ωιτη ριγητσ χοmεσ ρεσπονσιβιλιτιεσ, ονεσ τηατ τραδε υνιον οφφιχιαλσ mαψ ρεχογνιζε βυτ νοτ 

νεχεσσαριλψ τηειρ mεmβερσ. Ιτ ισ τηισ δισχυσσιον αρουνδ τραδε υνιονισm τηατ ηασ τενδεδ το 

δοmινατε τηε δεβατε οφ ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ ιν λατερ ωριτινγ ον τηε χονχεπτ. Φορ εξαmπλε 

Ροχηε (1987) φοχυσεσ ον τηε χονχεπτ ιν τερmσ οφ τραδε υνιονσ ιν τηε χοντεξτ οφ ποστ−

ινδυστριαλ σοχιετψ; Ζετλιν ανδ Wηιτηουσε (2003) εξαmινε τηε γενδερεδ νατυρε οφ ινδυστριαλ 

χιτιζενσηιπ ανδ τραδε υνιονσ; Στρεεκ (1997) δισχυσσεσ ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ ιν τηε χοντεξτ οφ 
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E┌ヴﾗヮW;ﾐ Wﾗヴﾆゲ Cﾗ┌ﾐIｷﾉゲき ;ﾐS aｷﾐ;ﾉﾉ┞ ;ﾐS ﾏﾗゲデ ヴWIWﾐデﾉ┞ B;ｪｪ┌ﾉW┞げゲ ふヲヰヱンぶ ;ヴデｷIﾉW ｷゲ IWﾐデヴ;ﾉﾉ┞ 

χονχερνεδ ωιτη τραδε υνιονισm ανδ χιτιζενσηιπ. Τηερε ισ αβσολυτελψ νοτηινγ ωρονγ ωιτη συχη 

α φοχυσ, mψ ποιντ ισ σιmπλψ τηατ τηισ αππροαχη ηασ χροωδεδ ουτ οτηερ ιντερπρετατιονσ οφ τηε 

IﾗﾐIWヮデげゲ ┌ゲW ｷﾐ M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ ┘ヴｷデｷﾐｪが ﾗﾐW デｴ;デ ゲデヴWゲゲWゲ デｴW ヴWﾉ;デｷ┗W ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞ ﾗa ┘ﾗヴﾆ ｪヴﾗ┌ヮゲ. 

M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ Wゲゲ;┞ ゲｴｷaデゲ デﾗ┘;ρδσ α mορε γενεραλ δισχυσσιον αβουτ ρεωαρδ ανδ εφφορτ αρουνδ 

ωορκ. Πυτ σιmπλψ ηε ασκσ ιφ ωε αχχεπτ τηε νεεδ το προϖιδε ωελφαρε ασ παρτ οφ α χιϖιλιζεδ 

σοχιετψ ηοω δο ωε ενσυρε ωορκερσ χολλεχτιϖελψ ανδ ινδιϖιδυαλλψ φυλφιλ τηειρ σιδε οφ τηε 

βαργαιν? Wηιλε τηερε ισ οβϖιουσλψ α ρολε φορ τραδε υνιονσ ιν συχη α δισχυσσιον mυχη οφ ηισ 

εσσαψ δοεσ νοτ χονχερν τηειρ ρολε ορ φυνχτιον διρεχτλψ βυτ δοεσ ινϖολϖε α ωιδερ ρεφλεχτιον ον 

τηε οργανιζατιον οφ ωορκ ανδ ιτ ισ τηισ ασπεχτ οφ ηισ ωριτινγ τηατ τηισ αρτιχλε φοχυσεσ ον. 

Μαρσηαλλ ηιmσελφ ποιντεδ ουτ τηισ προβλεm ηασ εξερχισεδ σοχιαλ χοmmεντατορσ σινχε ατ λεαστ 

τηε ειγητεεντη χεντυρψ: 

Ιτ ισ νο εασψ mαττερ το ρεϖιϖε τηε σενσε οφ περσοναλ οβλιγατιον το ωορκ ιν α νεω φορm 

ιν ωηιχη ιτ ισ ατταχηεδ το τηε στατυσ οφ χιτιζενσηιπ. Ιτ ισ νοτ mαδε ανψ εασιερ βψ τηε 

φαχτ τηατ τηε εσσεντιαλ δυτψ ισ νοτ το ηαϖε α ϕοβ ανδ ηολδ ιτ, σινχε τηατ ισ ρελατιϖελψ 

ゲｷﾏヮﾉW ｷﾐ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa a┌ﾉﾉ Wﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデが H┌デ デﾗ ヮ┌デ ﾗﾐWげゲ ｴW;ヴデ ｷﾐデﾗ ﾗﾐWげゲ ﾃﾗH ;ﾐS 

ωορκ ηαρδ. Φορ τηε στανδαρδ βψ ωηιχη ωε mεασυρε ηαρδ ωορκ ισ ιmmενσελψ ελαστιχ. 

(Μαρσηαλλ 1992 [1950]: 46) 

Ιν ιδεντιφψινγ τηισ ισσυε οφ mοραλ ηαζαρδ Μαρσηαλλ ωασ οφ χουρσε ωριτινγ ιν α λονγ τραδιτιον οφ 

τηινκερσ ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ωορκ ανδ ωελφαρε συχη ασ Τ. Η. Γρεεν, Αρνολδ Τοψνβεε, 

Σαmυελ Βαρνεττ, Ροβερτ Οωεν, Ταωνεψ ανδ Βεϖεριδγε αmονγστ mανψ οτηερσ (σεε Παρκερ 

1998). Μαρσηαλλ ωασ αλσο αντιχιπατινγ α ρεχυρρινγ τηεmε ωιτηιν ινδυστριαλ σοχιολογψ αρουνδ 

ηοω εφφορτ ωασ το βε mεασυρεδ γιϖεν τηε ινδετερmιναχψ οφ τηε εmπλοψmεντ ρελατιονσηιπ 
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(σεε Βαλδαmυσ 1961; Βυραωοψ 1979; Βροων 1992). Ηερε τηε ρολε οφ ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ ισ ιν 

παρτ το προmοτε α σετ οφ νορmσ ανδ ϖαλυεσ ανδ το προϖιδε α mοραλ φραmεωορκ λινκινγ 

ινδιϖιδυαλ το χοmmυνιτψ. Ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ πλαψεδ α κεψ ρολε ιν δεϖελοπινγ τρυστ βασεδ ον 

αυτονοmουσ mοραλ ρεγυλατιον. Μαρσηαλλ φυρτηερ συγγεστσ τηατ ωηιλε ιτ mαψ βε ποσσιβλε το 

mακε αν αππεαλ το σαχριφιχε ιν τιmεσ οφ νατιοναλ εmεργενχψ τηισ τψπε οφ σελφλεσσ χιτιζενσηιπ 

χαννοτ βε συσταινεδ ασ α περmανεντ φεατυρε οφ χιϖιχ λιφε. Ασ ηε χοντινυεσ: 

Βυτ τηε νατιοναλ χοmmυνιτψ ισ τοο λαργε ανδ ρεmοτε το χοmmανδ τηισ κινδ οφ λοψαλτψ 

ανδ το mακε οφ ιτ α χοντινυαλ δριϖινγ φορχε. Τηατ ισ ωηψ mανψ πεοπλε τηινκ τηατ τηε 

σολυτιον οφ ουρ προβλεm λιεσ ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ mορε λιmιτεδ λοψαλτιεσ, το τηε λοχαλ 

χοmmυνιτψ ανδ εσπεχιαλλψ το τηε ωορκινγ γρουπ. Ιν τηισ λαττερ φορm ινδυστριαλ 

χιτιζενσηιπ, δεϖολϖινγ ιτσ οβλιγατιονσ δοων το βασιχ υνιτσ οφ προδυχτιον, mιγητ συππλψ 

σοmε ϖιγουρ τηατ χιτιζενσηιπ ιν γενεραλ αππεαρσ το λαχκ. (Μαρσηαλλ 1992 [1950]: 46 − 7) 

Σο το ρεχαπ, τηε χονχεπτ οφ ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ σεεmσ ατ ονχε mαργιναλ ανδ χεντραλ το 

M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ ｷSW;ゲき ﾐﾗデ ινδεξεδ ψετ ϖιταλ ιν σολϖινγ τηε προβλεmσ οφ τηε mοδερν ωελφαρε στατε 

τηρουγη χιτιζενσηιπ. Ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ ισ ελαβορατεδ ασ α βριδγε βετωεεν τηε αβστραχτ ανδ 

δισταντ στατε ανδ τηε ινδιϖιδυαλιστιχ ϖιεω ποιντ οφ ωορκερσ. Ενσυρινγ πεοπλε ωορκ ηαρδ ωηιλε 

δεϖελοπινγ ασ φυλλψ ρουνδεδ ηυmαν βεινγσ. Ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ ισ χονχειϖεδ οφ ασ α ϖεηιχλε 

φορ ανιmατινγ βοτη ριγητσ ανδ δυτιεσ αρουνδ χιτιζενσηιπ τηρουγη εmπλοψmεντ ανδ ωορκ 

γρουπσ. Τηισ χονχεπτυαλιζατιον γοεσ βεψονδ σιmπλψ α δισχυσσιον οφ τραδε υνιον 

ρεπρεσεντατιον. Μαρσηαλλ ωασ ωριτινγ ιν α ωελλ−ωορν γροοϖε οφ νινετεεντη ανδ εαρλψ 

τωεντιετη χεντυρψ τηινκινγ ον ωελφαρε, ωορκ ανδ τηε αϖοιδανχε οφ mοραλ ηαζαρδ に ηοω δοεσ 

σοχιετψ ενσυρε τηατ τηε ωελφαρε σαφετψ−νετ δοεσ νοτ δετερ εφφορτ? Ηε ωασ ιν mανψ ωαψσ 
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ινϖοκινγ Τ. Η. GヴWWﾐげゲ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ けHWゲデ ゲWﾉ┗Wゲげ (Παρκερ 1998: 161) に α 

mοραλ ετηιχ ροοτεδ ιν βοτη ινδιϖιδυαλ ανδ χολλεχτιϖε ωορκερ. 

M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ ｷSW;ゲ ﾗﾐ デｴW ｷﾏヮﾗヴデανχε οφ ωορκ ανδ ωορκ γρουπσ ωερε νοτ τηεν νοϖελ ανδ ιν 

mανψ ωαψσ τηεψ αρε σοχιολογιχαλλψ ヮヴWaｷｪ┌ヴWS ｷﾐ D┌ヴﾆｴWｷﾏげゲ ┘ヴｷデｷﾐｪ ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ｷﾐ デｴW Dιϖισιον 

οφ Λαβουρ (1964 [1893]), βυτ εσπεχιαλλψ ιν τηε mορε νεγλεχτεδ Προφεσσιοναλ Ετηιχσ ανδ Χιϖιχ 

Μοραλσ (Dυρκηειm  1992 [1957]). Iデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ SｷゲI┌ゲゲ D┌ヴﾆｴWｷﾏげゲ ┘ヴｷデｷﾐｪ ｴWヴW ;ゲ ｷデ 

ηελπσ το φιλλ ουτ Μαρσηαλλげゲ χονχεπτ οφ ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ.  Ασ Βρψαν Σ. Τυρνερ σαψσ ιν ηισ 

ιντροδυχτορψ εσσαψ το τηε βοοκ: 

D┌ヴﾆｴWｷﾏげゲ ヮ┌ヴヮﾗゲW ┘;ゲ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW デｴW ﾏﾗヴ;ﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ﾗa ;ﾐ ;S┗;ﾐIWSが 

διφφερεντιατεδ, ανδ χοmπλεξ σοχιετψ, ιν ωηιχη τηε εχονοmψ ηαδ βεχοmε σοmεωηατ 

δεταχηεδ φροm οτηερ σοχιαλ ινστιτυτιονσ. (Τυρνερ ιν Dυρκηειm 1992 [1957]: ξιιι) 

T┌ヴﾐWヴ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ D┌ヴﾆｴWｷﾏげゲ mαϕορ ιντελλεχτυαλ χονχερν ωασ, ασ ηε πυτσ ιτ, けｴﾗ┘ I;ﾐ ┘W 

aｷﾐS ; ゲ┞ゲデWﾏ ﾗa ﾏﾗヴ;ﾉ ヴWゲデヴ;ｷﾐデ ┘ｴｷIｴ ｷゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ ﾏﾗSWヴﾐ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲいげ (Τυρνερ ιν 

Dυρκηειm 1992 [1957]: ξιιι). Τηε ανσωερ το τηισ θυεστιον, ατ λεαστ ιν παρτ, λαψ ιν τηε 

ωορκπλαχε προφεσσιοναλ ορ οχχυπατιοναλ γρουπσ ωηοσε νορmσ ανδ ϖαλυεσ ωουλδ αχτ ασ τηε 

βασισ φορ mοραλ ρεγυλατιον οφ τηε ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ. Χρυχιαλλψ συχη γρουπσ προϖιδεδ α 

σπαχε βετωεεν τηε ιmmεδιαχψ οφ τηε φαmιλψ ανδ τηε ρεmοτενεσσ οφ τηε στατεき けぐ 

προφεσσιοναλ ετηιχσ φινδ τηειρ ριγητ πλαχε βετωεεν τηε φαmιλψ mοραλσ αλρεαδψ mεντιονεδ ανδ 

χιϖιχ mοραλσ ぐげ ふD┌ヴﾆｴWｷﾏ ヱΓΓヲ ぷヱΓヵΑへ: 5). Τηε ινχρεασεδ διϖισιον οφ λαβουρ ηαδ χρεατεδ α 

mορε mαρκεδ διϖερσιτψ οφ προφεσσιοναλ ετηιχσ, εαχη οχχυπατιοναλ γρουπινγ ποσσεσσινγ διστινχτ 

ποσιτιονσ ονε φροm ανοτηερ. 
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Wε mιγητ σαψ ιν τηισ χοννεχτιον τηατ τηερε αρε ασ mανψ φορmσ οφ mοραλσ ασ τηερε αρε 

διφφερεντ χαλλινγσ, ανδ σινχε, ιν τηεορψ, εαχη ινδιϖιδυαλ χαρριεσ ον ονλψ ονε χαλλινγ, τηε 

ρεσυλτ ισ τηατ τηεσε διφφερεντ φορmσ οφ mοραλσ αππλψ το εντιρελψ διφφερεντ γρουπσ οφ 

ινδιϖιδυαλσ. (Dυρκηειm 1992 [1957]: 5) 

Dυρκηειm ηαδ τωο αιmσ, φιρστ το υνδερστανδ ωηατ ωασ διστινχτ αβουτ προφεσσιοναλ ετηιχσ ασ 

οπποσεδ το οτηερ σοχιαλ φορmσ ανδ σεχονδλψ το ιδεντιφψ τηε γενεραλ χονδιτιονσ νεεδεδ το 

χρεατε ανδ συσταιν τηειρ νορmαλ φυνχτιονινγ. Ιτ ισ τηισ σεχονδ θυεστιον τηατ mακεσ 

D┌ヴﾆｴWｷﾏげゲ ｷSW;ゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ Hﾗデｴ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ ｷSW;ゲ ;ﾐS aﾗヴ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ 

ωηιχη φολλοωσ. Dυρκηειm ρεχογνιζεδ τηε ιmπορτανχε οφ mοραλ ρεγυλατιον ασ αν εmεργεντ 

προπερτψ οφ τηε γρουπ ιφ ιτ ωασ το ηαϖε τραχτιον οϖερ βοτη τηε γρουπ ασ α ωηολε ανδ τηε 

ινδιϖιδυαλσ ωηο χονστιτυτεδ ιτ. Ασ ηε πυτ ιτ: 

Α σψστεm οφ mοραλσ ισ αλωαψσ τηε αφφαιρ οφ α γρουπ ανδ χαν οπερατε ονλψ ιφ τηισ 

προτεχτσ τηεm βψ ιτσ αυτηοριτψ. Ιτ ισ mαδε υπ οφ ρυλεσ ωηιχη γοϖερν ινδιϖιδυαλσ, ωηιχη 

χοmπελ τηεm το αχτ ιν συχη ανδ συχη α ωαψ, ανδ ωηιχη ιmποσε λιmιτσ το τηειρ 

ινχλινατιονσ ανδ φορβιδ τηεm το γο βεψονδ. Νοω τηερε ισ ονλψ ονε mοραλ ποωερ に 

mοραλ, ανδ ηενχε χοmmον το αλλ に ωηιχη στανδσ αβοϖε τηε ινδιϖιδυαλ ανδ ωηιχη χαν 

λεγιτιmατελψ mακε λαωσ φορ ηιm, ανδ τηατ ισ χολλεχτιϖε ποωερ. Το τηε εξτεντ τηε 

ινδιϖιδυαλ ισ λεφτ το ηισ οων δεϖιχεσ ανδ φρεεδ φροm αλλ σοχιαλ χονστραιντ, ηε ισ 

υνφεττερεδ τοο βψ αλλ mοραλ χονστραιντ. (Dυρκηειm 1992 [1957]: 6 − 7) 

Ιτ ωασ τηεν τηε εχονοmιχ σπηερε τηατ ωασ ϖιταλ ιν χρεατινγ τηε χοντεξτ φορ α ωιδερ σοχιαλ 

σταβιλιτψ, φιλλινγ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε δεχλινε οφ ρελιγιουσ οβσερϖανχε ωηατ ωουλδ οτηερωισε 

βε α mοραλ ϖαχυυm φορ σοχιετψ γενεραλλψ ασ ωελλ ασ φορ τηε ινδιϖιδυαλ. Προφεσσιοναλ ετηιχσ 

φιλλεδ τηισ ϖαχυυm ωιτη α σετ οφ νορmσ ανδ ϖαλυεσ ρεγυλατινγ ινδιϖιδυαλ εγο ανδ δεσιρε βψ 
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αππεαλινγ το α ωιδερ ιντελλιγιβλε χολλεχτιϖε σενσε, χλοσε ενουγη το ηαϖε χονχρετε εξπρεσσιον 

ιν ωορκπλαχε νορmσ ωηιλε δισταντ ενουγη το προϖιδε χριτιχαλ σπαχε βετωεεν τηε ινδιϖιδυαλ 

ανδ χορπορατε γρουπ. 

Ιν πονδερινγ τηε διλεmmασ ινηερεντ ιν mοδερνιτψ βοτη Μαρσηαλλ, ανδ βεφορε ηιm Dυρκηειm, 

ινηαβιτ α στρικινγλψ σιmιλαρ ιντελλεχτυαλ σπαχε. Βοτη σουγητ αν υνδερστανδινγ οφ τηε προβλεmσ 

οφ mοδερν ωορκ ανδ ιν παρτιχυλαρ τηε νεεδ το χυρβ σελφ−ιντερεστ ανδ το χρεατε τηε χοντεξτ 

ωηερε σοχιετψ ισ ποσσιβλε βεψονδ τηε ιmmεδιατε φαmιλψ βυτ ωιτηουτ αππεαλ το αν αβστραχτ 

νοτιον οφ τηε στατε ορ χιϖιχ σοχιετψ. Εαχη ρεχογνιζεδ τηε χεντραλιτψ οφ παιδ ωορκ ιν 

υνδερπιννινγ σοχιαλ ορδερ, ανδ ωηιλε Μαρσηαλλ υσεδ τηε τερm ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ συρελψ 

Dυρκηειm ωασ δεσχριβινγ α ϖερψ σιmιλαρ σοχιαλ φορm ιν ηισ δισχυσσιον οφ προφεσσιοναλ ορ 

οχχυπατιοναλ mοραλ φορmσ.
2
 Tｴ;デ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ けヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉげ ;ﾐS けﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ;ﾉげ I;ﾐ I デｴｷﾐﾆ HW 

Hヴﾗ;SWﾐWS ﾗ┌デ Hﾗデｴ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa D┌ヴﾆｴWｷﾏげゲ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ ｷSW;ゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ｷﾐ デｴW I┌ヴヴWﾐデ 

δισχυσσιον. Βοτη Dυρκηειm ανδ Μαρσηαλλ δεσχριβε α mοραλ ορδερ ροοτεδ οργανιχαλλψ ιν τηε 

ωορκπλαχε τηατ βοτη χονστραινσ ανδ εναβλεσ α χιϖιχ ενγαγεmεντ ιν εχονοmιχ, πολιτιχαλ, χιϖιχ 

ανδ ποτεντιαλλψ χυλτυραλ σπηερεσ. Βοτη ωριτερσ ρεχογνιζε τηατ τηισ σοχιαλ ενγαγεmεντ ισ αν 

εmεργεντ προπερτψ οφ γρουπ ιντεραχτιον, ανδ χαν βε ωιτνεσσεδ ατ τηε λεϖελ οφ τηε σηοπ−φλοορ 

ανδ βεψονδ. Ιτ ισ ρεχογνιτιον οφ τηε ιmπορτανχε οφ ωορκ το προϖιδε α πλατφορm τηατ αλλοωσ αν 

ινδιϖιδυαλ ανδ χολλεχτιϖε σελφ−χονφιδενχε, α σοχιαλ σπαχε, α πλαχε τηατ νυρτυρεσ τηε σοχιαλ; ονε 

τηατ ισ βροαδερ τηαν α φοχυσ ον τραδε υνιονσ. Τηε νεξτ σεχτιον εξπλορεσ τηεσε ιδεασ ιν α mορε 

IﾗﾐIヴWデW ゲWデデｷﾐｪ ┘ｴｷIｴ ｷゲ ﾐW;ヴ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ﾐWﾗ┌ゲ ┘ｷデｴ M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ Χιτιζενσηιπ ανδ Σοχιαλ Χλασσ 

τηε Γυιννεσσ Βρεωερψ ατ Παρκ Ροψαλ ιν Wεστ Λονδον ιν τηε ψεαρσ αφτερ Wορλδ Wαρ ΙΙ. 

Γυιννεσσ ανδ ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ 
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Τηισ αρτιχλε ισ παρτ οφ α ωιδερ προϕεχτ εξαmινινγ οχχυπατιοναλ χυλτυρε ανδ οργανιζατιοναλ 

ιδεντιτψ τηρουγη ονε λανδσχαπε οφ ωορκ δυρινγ σεϖεν δεχαδεσ ιν τηε τωεντιετη ανδ εαρλψ 

τωεντψ−φιρστ χεντυριεσ; τελλινγ α στορψ αβουτ αν οργανιζατιον ανδ ιτσ ωορκερσ φροm πρε−χραδλε 

το ποστ−γραϖε. Τηε Γυιννεσσ Βρεωερψ ατ Παρκ Ροψαλ ιν Wεστ Λονδον προϖιδεσ α ωονδερφυλλψ 

ριχη ανδ χοmπλεξ ινσιγητ ιν το α ϖαριετψ οφ τηεmεσ, βυτ Ι ωαντ το αργυε τηεψ σπεακ το α λαργερ 

σετ οφ ιmπορταντ ισσυεσ οϖερ ανδ αβοϖε τηοσε ιν α σmαλλ χορνερ οφ ινδυστριαλ Wεστ Λονδον, 

υνλοχκινγ υνδερστανδινγσ αβουτ ωορκ: ιτσ πλαχε, ιτσ ϖαλυε, τηε ωαψ ιτ ισ τηουγητ αβουτ ανδ 

ρεπρεσεντεδ. Φορ τηε πυρποσεσ οφ τηισ αρτιχλε τηε mαιν φοχυσ ωιλλ βε ον νοτιονσ οφ ινδυστριαλ 

χιτιζενσηιπ ωιτηιν αν οργανιζατιον χοmινγ το τερmσ ωιτη ιτσελφ αφτερ τηε τραυmα οφ Wορλδ Wαρ 

ΙΙ. Ιν ρεσεαρχηινγ τηισ στορψ Ι ηαϖε δραων ον α ωιδε ρανγε οφ χοmπανψ αρχηιϖεσ ανδ 

δοχυmεντσ ασ ωελλ ασ οραλ ηιστοριεσ ανδ οτηερ mατεριαλ. Τηε προϕεχτ ηασ mαδε υσε οφ α ϖερψ 

λαργε χορπορατε πηοτογραπηιχ αρχηιϖε ασ ωελλ ασ δραωινγ ον α ρανγε οφ οτηερ ϖισυαλ mατεριαλ 

(Στρανγλεmαν 2010, 2012). Τηε φοχυσ ηερε ωιλλ βε ον τηε BヴW┘Wヴ┞げゲ σταφφ mαγαζινε − Γυιννεσσ 

Τιmε − προδυχεδ βψ Γυιννεσσ φορ τηε πλαντ βετωεεν 1947 ανδ τηε mιδ−1970σ. Ιν αδδιτιον υσε 

ισ αλσο mαδε οφ αν ιντερϖιεω ωιτη Εδωαρδ Γυιννεσσ τηε εδιτορ οφ Γυιννεσσ Τιmε ωηο ωασ 

αλσο περσοννελ mαναγερ ατ τηε πλαντ δυρινγ τηισ περιοδ ανδ ωηο λατερ ωεντ ον το βεχοmε α 

σενιορ mαναγερ ανδ διρεχτορ οφ τηε Γυιννεσσ Χοmπανψ. Ι φυλλψ αχκνοωλεδγε τηε λιmιτατιονσ 

τηατ τηισ mατεριαλ πρεσεντσ υσ ωιτη. Ιτ δοεσ ρεπρεσεντ α τοπ δοων αχχουντ οφ τηε οργανιζατιον 

ανδ ιτσ mαναγεmεντ. Ηοωεϖερ, τηεψ δο ρεπρεσεντ ιmπορταντ τεξτσ ωηιχη βοτη ρεφλεχτ ανδ 

αιm το σηαπε τηε ωαψ τηε Χοmπανψ ισ υνδερστοοδ. Τηε αυτηορ ηασ αλσο χαρριεδ ουτ οτηερ οραλ 

ηιστοριεσ ωιτη σηοπ−φλοορ σταφφ φροm λατερ δεχαδεσ. Τηεσε βροαδλψ συππορτ τηε ιδεα τηατ τηε 

βρεωερψ ωασ α けγοοδ πλαχε το ωορκげ, τηατ εmπλοψmεντ ωασ ηιγηλψ σουγητ αφτερ ανδ τηατ 

mυλτιπλε mεmβερσ οφ τηε σαmε φαmιλιεσ ενϕοψεδ λονγ χαρεερσ ατ τηε πλαντ. Ηοωεϖερ, τηισ 
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δοεσ νοτ mεαν ωηατ ισ πρεσεντεδ ηερε ωασ υνχριτιχαλλψ αχχεπτεδ βψ τηε ωορκφορχε 

(Στρανγλεmαν 2010, 2012). 

Τηε σεχτιον τηατ φολλοωσ ουτλινεσ τηε στορψ οφ τηε χρεατιον οφ τηε βρεωερψ ατ Παρκ Ροψαλ, ανδ 

τηεν βριεφλψ ιντροδυχεσ τηε σταφφ mαγαζινε ιτσελφ. Ιτ εξαmινεσ ιν δεταιλ ατ σοmε οφ τηε χοντεντ 

οφ τηε Γυιννεσσ Τιmε, ανδ ιν παρτιχυλαρ τηε ωαψ τηε mαναγεmεντ ρεφλεχτεδ υπον τηε 

θυεστιον οφ λαβουρ ιν τηε πλαντ ανδ δεϖελοπσ αν εξπανδεδ νοτιον οφ τηε ρολε οφ τηε 

οργανιζατιον ιν σεεκινγ το χρεατε mοδελ χιτιζενσ に ινδεεδ τηεψ σποκε οφ τηε けΓυιννεσσ 

Χιτιζενげ − τηρουγη χορπορατε χυλτυρε. Τηε Χοmπανψ ωασ χλεαρλψ αιmινγ φορ ωηατ ονε 

AﾏWヴｷI;ﾐ ゲIｴﾗﾉ;ヴ ﾗa WWﾉa;ヴW C;ヮｷデ;ﾉｷゲﾏ ｴ;ゲ ﾉ;HWﾉﾉWS けｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞げ ﾗヴ 

けGWﾏWｷﾐゲIｴ;aデげ (ϑαχοβψ 1997: 40) ωηιχη ισ χﾉW;ヴﾉ┞ W┗ﾗI;デｷ┗W ﾗa TくHく M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa 

ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ.
3
 

Χρεατινγ αν Ενγλιση βρεωερψ 

Γυιννεσσ οπενεδ ιτσ Ενγλιση βρεωερψ ιν 1936 ατ Παρκ Ροψαλ ιν Wεστ Λονδον, βυιλτ ον τηε 

φορmερ Ροψαλ Αγριχυλτυραλ Σηοω Γρουνδ δατινγ φροm τηε εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ. Γυιννεσσ 

πυρχηασεδ α συβσταντιαλ παρτ οφ τηε αϖαιλαβλε λανδ ιν τηε αρεα χονστρυχτινγ τηε Βρεωερψ 

βυιλδινγσ ον α πλοτ ωηιλε σιmυλτανεουσλψ χρεατινγ α mυχη λαργερ αρεα ασ α βυσινεσσ παρκ 

(Dεννισον ανδ ΜαχDοναγη 1998)く TｴW Iﾗﾏヮ;ﾐ┞ ﾆWヮデ ゲWIヴWデ デｴW BヴW┘Wヴ┞げゲ W┝ｷゲデWﾐIW ;ﾐS 

πυρποσε υντιλ ιτ οπενεδ, ιν παρτ βεχαυσε ιτ ωαντεδ το αϖοιδ ινφλατινγ λοχαλ λανδ πριχεσ, βυτ 

αλσο ιτ ωασ δεσπερατε νοτ το φαλλ φουλ οφ Ανγλο−Ιριση τραδε δισπυτεσ ραγινγ ατ τηε τιmε. Συχη 

ωασ τηε σεχρεχψ συρρουνδινγ τηε προϕεχτ τηατ φεω πεοπλε ουτσιδε τηε Χοmπανψ βοαρδ ιν 

Dυβλιν κνεω οφ τηε δεϖελοπmεντ. Εϖεν τηε αρχηιτεχτ ωασ υναωαρε οφ τηε ιντενδεδ πυρποσε 

οφ τηε βυιλδινγ υντιλ λατερ. Τηε Χοmπανψ εmπλοψεδ ονε οφ τηε πρεmιερ αρχηιτεχτσ οφ τηε δαψ, 

GｷﾉWゲ GｷﾉHWヴデ “Iﾗデデが ┘ｴﾗ Iﾗ┌ﾉS Iﾗ┌ﾐデ Lｷ┗Wヴヮﾗﾗﾉげゲ AﾐｪﾉｷI;ﾐ C;デｴWSヴ;ﾉ ;ﾐS C;ﾏHヴｷSｪW 
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Υνιϖερσιτψ Λιβραρψ αmονγ ηισ mανψ αχηιεϖεmεντσ, το δεσιγν τηε βυιλδινγσ αλονγσιδε 

χονσυλτινγ ενγινεερσ Σιρ Αλεξανδερ Γιββ ανδ Παρτνερσ. Τηε βυιλδινγσ ωερε α διγνιφιεδ ανδ 

ヴWゲデヴ;ｷﾐWS ヮｷWIW ﾗa SWゲｷｪﾐ ;ﾐS WIｴﾗWS “Iﾗデデげゲ ﾗデｴWヴ ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ ┘ﾗヴﾆ ;デ B;ﾐﾆゲｷSW ;ﾐS 

Βαττερσεα ποωερ στατιονσ ιν Λονδον. Τηε Βρεωερψ mαρριεδ τραδιτιοναλ ανδ mοδερν στψλεσ 

αρχηιτεχτυραλλψ ωηιλε οπερατιοναλλψ τηε πλαντ ωασ ρατιοναλλψ οργανιζεδ ανδ mαναγεδ 

(Dεννισον ανδ ΜαχDοναγη 1998; Γυιννεσσ 1988; Γυιννεσσ 1999). 

Τηε Γυιννεσσ Χοmπανψ ωασ ιτσελφ αν ιντερεστινγ mιξ οφ τραδιτιον ανδ mοδερνιτψ.  Ιτ ωασ α 

πατερναλιστιχαλλψ ρυν οργανιζατιον ωιτη γενερατιονσ οφ τηε εξτενδεδ Γυιννεσσ φαmιλψ ενγαγεδ 

ιν τηε mαναγεmεντ οφ τηε φιρm ατ mιδδλε ανδ σενιορ λεϖελσ. Ιν mαρκεδ χοντραστ το τηε 

ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ “デ J;ﾏWゲげ G;デW HヴW┘Wヴ┞ ｷﾐ D┌Hﾉｷﾐが ┘ｴｷIｴ ｴ;S W┝ヮ;ﾐSWS ινχρεmενταλλψ οϖερ δεχαδεσ, 

τｴW Cﾗﾏヮ;ﾐ┞げゲ LﾗﾐSﾗﾐ ゲｷデW ┘;ゲ δεσιγνεδ φορ mαξιmυm εφφιχιενχψ ωηερε προδυχτιον χουλδ 

φλοω τηρουγη τηε πλαντ ον ονε σιτε: Ραω mατεριαλ αρριϖινγ βψ ραιλ ανδ ροαδ, βεινγ προχεσσεδ 

ιν το βεερ βεφορε λεαϖινγ τηε βρεωερψ φορ διστριβυτιον αρουνδ τηε χουντρψ. ςιρτυαλλψ αλλ τηε 

ωορκ ωιτηιν τηε πλαντ ωασ χαρριεδ ουτ βψ τηε 1,500 ωορκερσ εmπλοψεδ βψ τηε Γυιννεσσ 

Χοmπανψ ιτσελφ. Τηε ονλψ εξχεπτιονσ το τηισ ρυλε ωερε τηε τρανσπορτ δριϖερσ ωηο τηεmσελϖεσ 

ωερε λατερ ινχορπορατεδ ιντο τηε Χοmπανψ. Τηυσ Γυιννεσσ εmπλοψεδ αλλ τηε σταφφ ινϖολϖεδ ιν 

βρεωινγ ανδ προχεσσινγ ιτσ βεερ, ανδ φυρτηερ διρεχτλψ εmπλοψεδ α ϖαστ αρmψ οφ mεν ανδ 

ωοmεν ον τασκσ ασ διϖερσε ασ χοοκινγ, χλεανινγ, ωασηινγ, βυιλδερσ, σχαφφολδερσ, ενγινεερσ, 

παιντερσ, σεχυριτψ γυαρδσ, γρουνδσ mεν ανδ αγριχυλτυραλ λαβουρερσ.  Τηε σιτε ηαδ ιτσ οων 

ινδυστριαλ φιρε βριγαδε ανδ αmβυλανχε σερϖιχε, ιτσ οων λαβορατοριεσ, σιξ διφφερεντ χαντεενσ, α 

ποωερ στατιον, φαρm ανδ λαυνδρψ. Τηισ ωασ αλλ ον α λαργε σιτε ωηιχη ωασ εξτενσιϖελψ 

λανδσχαπεδ, τηε Χοmπανψ ωασ προυδ οφ τηε φαχτ τηατ ιτ πλαντεδ 1300 τρεεσ ανδ 3000 σηρυβσ 

αρουνδ ιτ mοδερν mανυφαχτορψ (Στρανγλεmαν 2010). Τηε ρεσεαρχη mατεριαλ εξαmινεδ ηερε 
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δατεσ φροm τηε λατε 1940σ τηρουγη το τηε 1950σ. Τηε πολιτιχαλ ανδ σοχιαλ χοντεξτ βοτη 

ιντερναλλψ ανδ εξτερναλλψ ισ οβϖιουσλψ ιmπορταντ. Γυιννεσσ λικε οτηερ βρεωερσ ωασ χονχερνεδ 

ωιτη τηε προσπεχτ οφ νατιοναλιζατιον ιν τηε σεχτορ. Ιτ αλσο ηαδ α στρονγ τραδε υνιον πρεσενχε 

ατ Παρκ Ροψαλ ανδ ωασ χονχερνεδ βψ λεφτ−ωινγ ανδ εσπεχιαλλψ Χοmmυνιστ Παρτψ mεmβερσ 

αmονγστ τηε ωορκφορχε. Εδωαρδ Γυιννεσσ ωασ χερταινλψ ον τηε mορε προγρεσσιϖε ωινγσ οφ 

περσοννελ mαναγεmεντ βεινγ ηεαϖιλψ ινϖολϖεδ ιν τηε Ινδυστριαλ Σοχιετψ,
4
 ιντροδυχινγ α 

νυmβερ οφ ρεφορmσ το λαβουρ mαναγεmεντ ατ τηε πλαντ.
5
 

Γυιννεσσ Τιmε ανδ τηε ινϖοχατιον οφ ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ 

Ιν 1947 τηε Γυιννεσσ Βρεωερψ δεχιδεδ το χρεατε α σταφφ mαγαζινε φορ Παρκ Ροψαλ ανδ τηισ 

πυβλιχατιον ωασ σολδ το σταφφ ον α θυαρτερλψ βασισ φορ τηε νεξτ τωεντψ−ειγητ ψεαρσ. Προδυχεδ 

φροm τηε σταρτ το α ϖερψ ηιγη στανδαρδ υνδερ τηε ινιτιαλ εδιτορσηιπ οφ Εδωαρδ Γυιννεσσ, 

Γυιννεσσ Τιmε φεατυρεδ αν ιλλυστρατεδ χολουρ χοϖερ ανδ χοπιουσ αmουντσ οφ πηοτογραπηψ 

ανδ οτηερ ϖισυαλ mατεριαλ. Ατ τηε φροντ οφ εαχη εδιτιον ωασ αν εδιτοριαλ οφ σοmε τωο παγεσ 

τηατ ρανγεδ ιν συβϕεχτ mαττερ φροm δεταιλσ οφ βρεωερψ λιφε, ρεφλεχτιονσ ον τηε πασσινγ σεασονσ 

βυτ αλσο χονσιστεντλψ ινχλυδεδ ωιδερ χονσιδερατιον οφ πολιτιχσ ανδ ινδυστριαλ ρελατιονσ. Φορ τηε 

εντιρετψ οφ ιτσ ρυν Γυιννεσσ Τιmε φεατυρεδ α πηοτο−εσσαψ ον ασπεχτσ οφ ωορκ ιν τηε βρεωερψ, 

εαχη πιεχε ρεφλεχτινγ ον α σπεχιφιχ τραδε ορ οχχυπατιον, τηε σταφφ ιν τηε δεπαρτmεντ ανδ αν 

εξπλανατιον οφ ηοω τηισ παρτιχυλαρ ασπεχτ οφ λαβουρ φιττεδ ιν το τηε ωιδερ βοδψ οφ τηε 

βρεωερψ. Τηερε ωερε αλσο πιεχεσ ον βιρτησ, δεατησ ανδ mαρριαγεσ, ρεπορτσ ον τηε ϖαριουσ 

σπορτσ ανδ σοχιαλ χλυβσ, ϖισιτσ ανδ εϖεντσ ατ τηε βρεωερψ ανδ αρτιχλεσ αβουτ τηε τραδε. Αν 

ιmπορταντ ασπεχτ οφ τηε mαγαζινε ωασ τηε φρεθυεντ ηιστοριχαλ αχχουντσ οφ ϖαριουσ ασπεχτσ οφ 

τηε Γυιννεσσ Χοmπανψ, τηε Γυιννεσσ φαmιλψ ανδ τηε στορψ οφ τηε βρεωερψ. Ιν mανψ ωαψσ τηε 

ρυν οφ τηε Παρκ Ροψαλ mαγαζινε mαπσ ινχρεδιβλψ νεατλψ ον το τηε χλασσιχ ερα οφ τηε λονγ−βοοm 
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ανδ αχτσ ασ αν ιmπορταντ σουρχε οφ ρεφλεχτιονσ ον τηατ ερα ασ οτηερ ρεσεαρχηερσ ηαϖε αργυεδ 

ωηεν υσινγ συχη χορπορατε mατεριαλ (Νψε 1985; Ηελλερ 2008). 

Τηρουγη αν αναλψσισ οφ τηε νεαρ τηρεε δεχαδε ρυν οφ Γυιννεσσ Τιmε ιτ ισ ποσσιβλε το τραχε 

ηοω βρεωερψ mαναγεmεντ ρεφλεχτ ον τηε ρολε οφ ωορκ, ιτσ νατυρε, ανδ τηειρ ρεσπονσιβιλιτιεσ 

ασ εmπλοψερσ οφ λαβουρ. Τηισ χαν βε σεεν ασ γοινγ βεψονδ α γενεραλ σενσε τηατ Γυιννεσσ 

σηουλδ βε, ανδ βε σεεν το βε, ; けｪﾗﾗSげ Wﾏヮﾉﾗ┞Wヴく ‘;デｴWヴ, Γυιννεσσ mαναγεmεντ φελτ ιτ ηαδ α 

ρεαλ ρεσπονσιβιλιτψ το χρεατε α mοδελ ωορκφορχε, νοτ ιν α διρεχτ στρυχτυρινγ σενσε βυτ ρατηερ 

οργανιχαλλψ τηρουγη χρεατινγ αν ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη ιτσ εmπλοψεεσ χουλδ φλουριση. Τηισ χαν 

βε ρεαδ φροm τηε mαγαζινε ιν ϖιρτυαλλψ εϖερψ ισσυε, ποσσιβλψ εϖερψ παγε. 

Ιτ ισ χλεαρ φροm τηε φιρστ εδιτοριαλ τηατ τηε ινσπιρατιον φορ τηε mαγαζινε ωασ το mακε α νεω 

ゲデ;ヴデ ;aデWヴ けぐ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ｴｷHWヴﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW W;ヴ ;ﾐS ﾏ;ﾐ┞ ﾗa デｴW ﾗﾉS ﾃﾗ┞ゲ ;ヴW ヴWデ┌ヴﾐｷﾐｪげ 

(Γυιννεσσ Τιmε 1(1): 3). Ιν αν οβϖιουσ στατεmεντ οφ τηε σοχιαλ τηε εδιτοριαλ ωεντ ον: 

Αγαιν mοστ οφ υσ αρε νοω ρετυρνεδ φροm τηε Σερϖιχεσ ανδ αρε νο λονγερ ϕυστ σηιπσ 

πασσινγ ιν τηε νιγητ. Γραδυαλλψ ωε αρε ανχηορινγ ουρσελϖεσ το τηισ νοβλε χοmmυνιτψ, 

ανδ ανψ χοmmυνιτψ τηατ ισ ωορτηωηιλε ηασ α νατυραλ χυριοσιτψ αβουτ τηε δοινγσ οφ ιτσ 

φελλοω mεmβερσ. Αχτυαλ αχθυαιντανχε ισ βεστ αχηιεϖεδ ιν τηε Σοχιαλ Χλυβ, βυτ ωε 

νεεδ το εξπανδ τηατ βψ α ωιδερ συρϖεψ τηαν χαν βε τηερε αχηιεϖεδ. Τηυσ ιτ ισ ωιτη 

τηεσε οβϕεχτσ ιν ϖιεω τηατ ωε ηαϖε αττεmπτεδ το πορτραψ λιφε ατ Παρκ Ροψαλ. (Γυιννεσσ 

Τιmε 1(1): 3) 

Τηε mαγαζινε ρεφλεχτεδ ον τηε διϖισιον οφ λαβουρ ανδ ωορκινγ λιφε ιν α νυmβερ οφ ωαψσ. Τηε 

mοστ οβϖιουσ ωασ τηε πηοτο−εσσαψ ον α παρτιχυλαρ ασπεχτ οφ ωορκ ιν τηε βρεωερψ. Βυτ τηερε 

ωερε α ωιδερ ρανγε οφ ισσυεσ χοϖερεδ αρουνδ ωορκινγ λιφε. Πενσιονσ φορ ινστανχε, ανδ τηε αγε 

οφ ρετιρεmεντ ωερε φρεθυεντλψ δισχυσσεδ, ασ ωασ λονγ σερϖιχε. Αχροσσ τηε ψεαρσ αττεντιον ωασ 
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παιδ το ψουνγερ πεοπλε, βοτη χραφτ αππρεντιχεσ ανδ ωηατ λατερ χαmε το βε κνοων ασ τηε 

Bﾗ┞ゲが ;ﾐS Gｷヴﾉゲ “IｴWﾏWく Iﾐ ;ﾐ ;ヴデｷIﾉW ｷﾐ ヱΓヴΓ WﾐデｷデﾉWS けTｴWｷヴゲ ｷゲ デｴW F┌デ┌ヴWげ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa ┞ﾗ┌デｴ 

εmπλοψmεντ ωασ ρεφλεχτεδ υπον. Ιν παρτιχυλαρ ιτ νοτεδ τηε προβλεm σχηοολ λεαϖερσ: 

ぐ ┞ﾗ┌ﾐｪ πεοπλε αρε ατ ονχε φαχεδ ωιτη α γρεατ τεmπτατιον το αχχεπτ τηε φιρστ 

λυχρατιϖε ϕοβ ωηιχη πρεσεντσ ιτσελφ, ωιτηουτ παψινγ mυχη αττεντιον το τηε προσπεχτσ 

τηισ ϕοβ mαψ ηολδ ουτ φορ τηειρ αδυλτ εmπλοψmεντ. (Γυιννεσσ Τιmε 3(1): 17)  

Τηε πιεχε mακεσ ιτ χλεαρ τηατ τηε προβλεm ισ χοmπουνδεδ βψ Νατιοναλ Σερϖιχε βρεακινγ υπ 

τηισ ιmπορταντ σοχιαλισατιον ιν το ωορκινγ ανδ αδυλτ λιφε. Φυρτηερ α παρτιχυλαρ γρουπ οφ ψουτησ 

ωερε σεεν ασ ποτεντιαλλψ ατ ρισκ, τηοσε νοτ ενγαγεδ ιν χραφτ αππρεντιχεσηιπ. 

Ιν α πρεϖιουσ ισσυε οφ Γυιννεσσ Τιmε ┘W ┘ヴﾗデW ﾗa デｴW Cﾗﾏヮ;ﾐ┞げゲ Lﾗﾐｪ “Wヴ┗ｷIW A┘;ヴS 

ανδ οφ τηοσε ωηο ηαϖε ρεχειϖεδ ιτ. Wε νοω τελλ τηε οτηερ ενδ οφ τηε στορψ, ηοω 

ψουνγ πεοπλε αρε ρεχρυιτεδ το τηε βρεωερψ ανδ ηοω τηεψ αρε τραινεδ ανδ χαρεδ φορ 

ηερε. Ιτ ισ ουρ αιm, νοτ το προϖιδε mερε βλινδ−αλλεψ ϕοβσ φορ τηε νεωχοmερσ, βυτ βψ 

χαρεφυλ σελεχτιον ανδ συιταβλε τραινινγ το φιτ τηεm ιντο ϕοβσ το ωηιχη τηεψ αρε βεστ 

συιτεδ ανδ το ηελπ τηεm βεχοmε υσεφυλ mεmβερσ οφ τηε χοmmυνιτψ. Ιν δοινγ τηισ ωε 

ηοπε τηεψ ωιλλ βεχοmε προυδ οφ τηειρ ωορκ ανδ ωιλλ βεχοmε προυδ οφ τηειρ 

ασσοχιατιον ωιτη τηε Γυιννεσσ Χοmπανψ. (Γυιννεσσ Τιmε 3(1): 17) 

Τηε πηοτο−εσσαψ τηατ φολλοωεδ τηισ πιεχε σηοωσ βοψσ ανδ γιρλσ ατ ωορκ ιν ϖαριουσ παρτσ οφ τηε 

Βρεωερψ.  Τηε αιm ωασ το mοϖε τηεm αρουνδ τηε Βρεωερψ γιϖινγ τηεm α ταστε οφ α ϖαριετψ οφ 

ωορκ ανδ σπεχιφιχ τασκσ. Υλτιmατελψ, ιν τηε χασε οφ τηε βοψσ, ιτ ωασ το προϖιδε τηεm ωιτη ωορκ 

εξπεριενχε βεφορε υνδερτακινγ Νατιοναλ Σερϖιχε. Τηε πιεχε φινισηεδ βψ ωισηινγ τηε ψουνγ 

ρεχρυιτσ ωελλ ανδ ηοπινγ τηατ τηεψ ωουλδ ονε δαψ ενϕοψ λονγ σερϖιχε αωαρδσ. Γυιννεσσ Τιmεげゲ 

εδιτοριαλσ δρεω ον α ωιδε ρανγε οφ χυλτυραλ ανδ ιντελλεχτυαλ σουρχεσ ινχλυδινγ πλαψωριγητσ, 
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πολιτιχαλ τηινκερσ ανδ εϖεν Γρεεκ πηιλοσοπηερσ. Α λατερ εδιτοριαλ, φορ εξαmπλε, βεγαν βψ 

θυοτινγ Αριστοτλε ον ωορκ: 

ぐ ιν τηε πασσαγε θυοτεδ ατ τηε ηεαδ οφ τηισ παγε Αριστοτλε γιϖεσ ηισ σολυτιον το τηισ 

προβλεm に デﾗ aｷﾐS ｴ;ヮヮｷﾐWゲゲ ｷﾐ ﾗﾐWげゲ ωορκ, ωηατεϖερ τηατ ωορκ mαψ βε. Το δο τηισ ιτ 

ｷゲ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デﾗ ｴ;┗W ;ﾐ ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ デｴ;デ ┘ﾗヴﾆ ;ﾐS デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ｴﾗ┘ ﾗﾐWげゲ ﾗ┘ﾐ ﾃﾗH 

φιτσ ιντο τηε γενεραλ σχηεmε. Γυιννεσσ Τιmε ηοπεσ το ηελπ τοωαρδσ βοτη τηεσε ενδσ, 

φορ ωε δο νοτ βελιεϖε ιν τηε Σηαϖιαν πιν−mακερ, ωηο, ωηιλε τενδινγ τηε mαχηινε τηατ 

mακεσ τηε ηεαδσ, νειτηερ κνοωσ ορ χαρεσ αβουτ τηε mαν ωηο σηαρπενσ τηε ποιντσ. 

Wε ηολδ τηατ mεν ανδ ωοmεν ωηο σπενδ ηαλφ τηειρ ωακινγ λιϖεσ ωορκινγ τογετηερ 

mυστ βε ιντερεστεδ ιν τηε ρεσυλτσ οφ τηειρ λαβουρσ, ανδ ουρ παγεσ αρε δεσιγνεδ το 

φοστερ τηισ ιντερεστ. Wε αρε προυδ οφ τηε οργανισατιον φορ ωηιχη ωε ωορκ, ανδ οφ τηε 

προδυχτ ωηιχη ωε προδυχε ανδ ουρ στοριεσ ανδ πιχτυρεσ ηελπ το mακε τηεm βεττερ 

κνοων το ουρσελϖεσ, ανδ το οτηερ. (Γυιννεσσ Τιmε 3(3): 3) 

Τηε πιεχε γοεσ ον το θυοτε Wιλλιαm Μορρισ ον τηε πλεασυρε οφ λιφε λψινγ ιν τακινγ αν ιντερεστ 

ｷﾐ けぐ;ﾉﾉ デｴW SWデ;ｷﾉゲ ﾗa S;ｷﾉ┞ ﾉｷaWげ βεφορε εξπλορινγ ηοω σπορτ ανδ ϖαριουσ σοχιαλ αχτιϖιτιεσ 

ヮﾉ;┞WS ; ヴﾗﾉW ｷﾐ IヴW;デｷﾐｪ ; ﾏﾗヴW ヴﾗ┌ﾐSWS ゲﾗIｷ;ﾉ ゲヮ;IWく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞ デｴW WSｷデﾗヴｷ;ﾉ ﾐﾗデWゲ けWW ゲヮWﾐS 

mορε τιmε ατ ωορκ τηαν ατ ανψ οτηερ αχτιϖιτψ, σο λετ υσ mακε τηεσε ηουρσ ασ πλεασαντ ανδ 

ｷﾐデWヴWゲデｷﾐｪ ;ゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWげ ふΓυιννεσσ Τιmε 3(3): 4). 

Τηισ χονχερν ισ εχηοεδ ρεπεατεδλψ ιν τηε παγεσ οφ Γυιννεσσ Τιmε. Ιν 1952 φορ ινστανχε 

;ﾐﾗデｴWヴ ;ヴデｷIﾉW ﾗﾐ デｴW Bﾗ┞ゲげ “IｴWﾏW デｴW ﾏ;ｪ;┣ｷﾐW ヴWaﾉWIデゲ ﾗa デｴW ヮﾗゲゲｷHﾉW a;デW ﾗa デｴﾗゲW 

ωορκινγ ιν νον−σκιλλεδ οχχυπατιονσ: 

Τηε προβλεm, ηοωεϖερ, ισ νοτ σο εασψ το σολϖε ιν τηε χασε οφ τηοσε νον−τραδεσmεν, 

ανδ αλλ τοο οφτεν τηε ινδιϖιδυαλ ισ εmπλοψεδ ιν σοmε χαπαχιτψ ωηιχη χαν ηαϖε νο 
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φυτυρε φορ ηιm ιν ηισ αδυλτ λιφε に デｴW デ┞ヮｷI;ﾉ さSW;S−WﾐSざ ﾃﾗHく O┌ヴ ゲIｴWﾏW ｷゲ SWゲｷｪﾐWS 

το οϖερχοmε τηισ προβλεm. Ιτσ αιm ισ το οχχυπψ τηε βοψ υσεφυλλψ δυρινγ τηισ περιοδ 

ανδ το γιϖε ηιm α τηορουγη γρουνδινγ ιν τηε ωορκ οφ τηε Βρεωερψ. Ιτ ισ αλσο δεσιγνεδ 

το βρινγ ηιm ον πηψσιχαλλψ ανδ το σιmυλατε ηιm ιν α σενσε οφ ρεσπονσιβιλιτψ ανδ σελφ−

ρελιανχε σο τηατ ηε ωιλλ βε βεστ φιττεδ το πλαψ ηισ παρτ, ωηεν αν αδυλτ, ιν τηε ινδυστρψ 

ανδ σοχιαλ λιφε οφ τηε χουντρψ. (Γυιννεσσ Τιmε 5(4): 12) 

Τηερε αρε mανψ ινστανχεσ οφ αν ιννατε χονσερϖατισm ιν αρτιχλεσ ανδ εσπεχιαλλψ τηε εδιτοριαλ 

τηινκ πιεχεσ.  Οφτεν ωηατ ωασ στρεσσεδ ωασ τηε οργανιχ ανδ τηε ροοτεδ, α Βυρκεαν 

χονσερϖατισm; οφτεν mεταπηορσ οφ σταβιλιτψ ωερε δεπλοψεδ ιν τηε ρεσιστανχε το αβρυπτ 

χηανγε ορ ραδιχαλισm οφ ϖαριουσ σηαδεσ.  Βυτ ωηατ ωασ ρετυρνεδ το τιmε ανδ αγαιν ωασ α 

χονχερν φορ τηε mοδερν ωορκερ ανδ ηοω mονοτονψ ανδ ρεπετιτιον οφ τασκσ χουλδ βε 

ρεmοϖεδ ορ αmελιορατεδ. Ιν ονε εδιτοριαλ ρεφλεχτινγ ον τηε συχχεσσ οφ Ρογερ Βαννιστερ ιν 

βρεακινγ τηε φουρ−mινυτε mιλε τηε εδιτορ πονδερσ τηε ρολε οφ σπορτ ιν ωορκ.
6
 

Φορ σπορτ ισ α ωονδερφυλ mεδιυm φορ γοοδ ιντερνατιοναλ ρελατιονσ ανδ εθυαλλψ ισ ιτ 

ιmπορταντ ον τηε ηοmε φροντ. Ιφ ωε ωερε ασκεδ το χοmmεντ ον ονε ασπεχτ οφ τηισ, 

ωε ωουλδ σαψ τηατ ιν αν αγε οφ ινχρεασινγ mεχηανισατιον ιτ δοεσ γιϖε α mοστ ϖαλυαβλε 

ουτλετ το ψουνγ ωορκερσ ωηο αρε σο οφτεν βεσετ ωιτη τηε mονοτονψ οφ ινδυστριαλ λιφε. 

Νο mορε αωφυλ πιχτυρε οφ τηε πρεσεντ δαψ χαν βε γιϖεν τηαν οφ τηε ψουνγ ωορκερ 

ωατχηινγ διφφερεντ προδυχτσ οφ τηε ινδυστριαλ mαχηινε γο παστ ηιm αλλ δαψ ανδ τηεν 

ωατχηινγ mοτιον ορ τελεϖισιον πιχτυρεσ γο παστ ηιm αλλ εϖενινγ.  Ψετ ωε κνοω ιτ 

ηαππενσ. (Γυιννεσσ Τιmε 7(3): 3) 

Τηισ οβσερϖατιον ωασ υσεδ το ηιγηλιγητ τηε 80 περ χεντ mεmβερσηιπ οφ τηε Γυιννεσσ Χλυβ 

αmονγστ εmπλοψεεσ, τηε ϖαριουσ σπορτινγ αχτιϖιτιεσ ωιτηιν τηε Βρεωερψげゲ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐゲ ασ ωελλ ασ 
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βεινγ α χαλλ το αρmσ φορ mορε σταφφ ινϖολϖεmεντ ιν εξτρα−ωορκ αχτιϖιτιεσ. Ιτ ισ ιντερεστινγ τηατ 

ινδυστριαλ mονοτονψ ισ βραχκετεδ ωιτη τηε λεισυρε αχτιϖιτιεσ οφ αφφλυενχε, εσπεχιαλλψ τηε 

τελεϖισιον に ιτ ισ α χονχερν ωιτη τηε ιmπλιεδ πασσιϖιτψ ανδ τοωαρδσ αν αχτιϖε ενγαγεmεντ α 

ϖισιον οφ α παρτιχυλαρ τψπε οφ χιτιζενρψ, ονε τηατ ισ ινεξτριχαβλψ λινκεδ το τηε ωορκπλαχε. Τηισ 

φεαρ οφ πασσιϖιτψ χαν βε σεεν ασ mιρρορινγ τηε ϖιεωσ οφ χοντεmποραρψ πολιτιχιανσ ανδ σοχιαλ 

σχιεντιστσ οϖερ τηε ισσυε οφ γροωινγ αφφλυενχε ανδ ωηατ εξαχτλψ τηε ωορκινγ χλασσ ωουλδ γετ 

υπ το ωηεν λεφτ το τηειρ οων δεϖιχεσ (σεε φορ εξαmπλε Ηογγαρτ 1957).  

Ιν τηε Χηριστmασ νυmβερ οφ 1954 αττεντιον ωασ παιδ το τηε ισσυε οφ ρετιρεmεντ ανδ τηε τηεν 

αγεινγ δεmογραπηιχ οφ σοχιετψ.  Ιτ ρεφλεχτεδ ον λονγερ ωορκινγ λιϖεσ ανδ τηε σοχιαλ προβλεm 

οφ ιντεργενερατιοναλ τενσιον χαυσεδ βψ ψουνγερ ωορκερσ βεινγ βλοχκεδ φορ προmοτιον βψ 

ολδερ ωορκερσ. Ιτ αλσο φλοατεδ τηε ισσυε οφ ρετιρεδ ωορκερσ σεεκινγ εmπλοψmεντ ελσεωηερε 

(Γυιννεσσ Τιmε 8(1): 3−4). Τηουγη υσεδ σπαρινγλψ τηερε ισ α ρεαλ σενσε οφ Γυιννεσσ χιτιζενσηιπ 

ανδ τηισ πηρασε ισ αχτυαλλψ υσεδ ιν αν αρτιχλε ον τηε mεργινγ οφ τηε τρανσπορτ υνδερτακινγ ιν 

το τηε Γυιννεσσ Χοmπανψ ιν 1953: 

Τηισ χηανγε ωιλλ εξτενδ το αλλ τρανσπορτ ωορκερσ ατ Παρκ Ροψαλ ωηατ ισ προβαβλψ βεστ 

δεσχριβεδ ασ Γυιννεσσ Χιτιζενσηιπ, ωιτη αλλ ιτσ αδϖανταγεσ οφ Σιχκ Παψ, Σερϖιχε Παψ ανδ 

Πενσιονσ. (Γυιννεσσ Τιmε 8(3): 16) 

Tｴｷゲ ゲWﾐゲW ﾗa Iｷデｷ┣Wﾐゲｴｷヮ I;ﾐ HW ゲWWﾐ ｷﾐ ; ﾉ;デWヴ ヮｷWIW ﾗﾐ デｴW Bﾗ┞ゲげ “IｴWﾏWが ;ゲ デｴW ヮｷWIW 

ゲデ;デWSが けG┌ιννεσσ ισ α φαmιλψ φιρm ανδ λικεσ το φοστερ α σενσε οφ βελονγινγ τηρουγηουτ τηε 

Βρεωερψげ. 

Iデ ┘ｷﾉﾉ HW ゲWWﾐ デｴ;デ デｴW Bﾗ┞ゲげ “IｴWﾏW ┘;ゲ ﾐﾗデ SW┗ｷゲWS ﾃ┌ゲデ デﾗ デヴ;ｷﾐ ; Hﾗ┞ aﾗヴ ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ 

τηε Βρεωερψ. Ιτ ωασ φραmεδ το γιϖε ηιm αν οππορτυνιτψ το δεϖελοπ ηισ χηαραχτερ ανδ 

το εξπρεσσ ηιmσελφ ιν ωορτηωηιλε ανδ πλεασυραβλε πυρσυιτσ. Τηε τραινινγ αλλοωσ ηιm το 
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βε πλαχεδ ιν α ϕοβ ωιτηιν τηε λιmιτσ οφ ηισ οων αβιλιτιεσ ανδ αβοϖε αλλ, ιτ ηελπσ ηιm το 

mεετ τηε mανψ δεmανδσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ οφ α ριχη ανδ φυλλ αδυλτ λιφε. (Γυιννεσσ 

Τιmε 13(2): 11) 

L;デWヴ ゲデｷﾉﾉ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗa デｴW ゲIｴWﾏW ┘;ゲ W┝ヮﾉ;ｷﾐWS ;ゲ HWｷﾐｪ デﾗ けデヴ;ｷﾐ Hﾗ┞ゲ ｷﾐ BヴW┘Wヴ┞ ┘ﾗヴﾆ 

ανδ αλσο ασ γοοδ χｷデｷ┣Wﾐゲげ (Γυιννεσσ Τιmε 16(4): 27). Τηε ωηολε ρυν οφ Γυιννεσσ Τιmε φροm 

ιτσ φουνδατιον ιν 1947 τηρουγη το ιτσ δεmισε ιν τηε 1970σ σουγητ το τελλ α στορψ αβουτ τηε 

πυρποσε οφ τηε Βρεωερψ ανδ τηε λιϖεσ οφ τηε πεοπλε ωηο εαρνεδ τηειρ λιϖελιηοοδσ τηερε. 

Τηερε αρε mανψ διρεχτ ρεφερενχεσ το ιδεασ οφ ωορκ βασεδ χιτιζενσηιπ ανδ τηε ιmπορτανχε οφ 

φοστερινγ χοmmυνιτψ ανδ α σοχιαλ σπαχε αρουνδ εmπλοψmεντ. Εθυαλλψ, ινδιρεχτλψ, ιτσ παγεσ 

ρεφλεχτ τηισ χιτιζενσηιπ, φροm πιεχεσ ον βιρτησ, δεατησ ανδ mαρριαγεσ το πηοτο−εσσαψσ ον α 

ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ;ゲヮWIデ ﾗa デｴW BヴW┘Wヴ┞げゲ Sｷ┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗa ﾉ;Hﾗ┌ヴく TｴW ;ｷﾏ ┘;ゲ デﾗ ｷﾐゲデｷﾉ ｷﾐ ιτσ ρεαδερσηιπ 

ασ σενσε οφ πριδε ιν τηε φιρm βυτ αλσο, Ι ωουλδ αργυε, αν ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ. 

Dισχυσσιον 

Σο ωηατ χαν τηε Γυιννεσσ Βρεωερψ ατ Παρκ Ροψαλ τελλ υσ αβουτ ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ, ωηατ 

δοεσ ιτ σαψ βοτη αβουτ νοτιονσ οφ ωορκ ιν τηε ποστωαρ περιοδ ασ ωελλ ασ φορ ουρ οων ερα.  

Dοεσ τηε νοτιον οφ ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ στιλλ ηαϖε ανψ σαλιενχε φορ mακινγ ωορκ ανδ ιτσ 

ﾏW;ﾐｷﾐｪ ｷﾐデWﾉﾉｷｪｷHﾉWい Tｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW ｷゲ ﾐﾗデ Iﾉ;ｷﾏｷﾐｪ ; SｷヴWIデ ﾉｷﾐﾆ ﾗヴ ｷﾐaﾉ┌WﾐIW HWデ┘WWﾐ M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ 

ιδεασ ον χιτιζενσηιπ ανδ τηε λαβουρ πολιχιεσ οφ Γυιννεσσ. Τηε Γυιννεσσ mατεριαλ ρεφλεχτσ α 

ωιδερ χονχερν αβουτ τηε νατυρε οφ ωορκ ανδ τηε ρολε οφ βοτη εmπλοψεε ανδ εmπλοψερ ιν α 

ωιδερ χολλεχτιϖε ενδεαϖουρ. Τηισ χονχερν φορ τηε ινδυστριαλ χιτιζεν ηασ παραλλελσ βετωεεν ανδ 

στρονγ διφφερενχεσ ωιτη ωελφαρε χαπιταλισm ασ πραχτιχεδ ιν τηε ΥΣΑ βεφορε, δυρινγ ανδ αφτερ 

τηε ωαρ (ϑαχοβψ 1997). Ασ ηασ βεεν νοτεδ ατ σεϖεραλ ποιντσ Γυιννεσσ ωασ, ανδ χοντινυεδ το 

βε υντιλ τηε 1980σ α πατερναλιστιχ εmπλοψερ. Τηερε ισ νοτ νεχεσσαριλψ α χοντραδιχτιον βετωεεν 
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πατερναλισm ανδ τηε αττεmπτ το ενχουραγε αν ινδεπενδεντ ινδυστριαλ χιτιζενρψ ιν α 

ωορκφορχε. Τηε σχηολαρσηιπ ον ινδυστριαλ πατερναλισm εmπηασισεσ βοτη χοντινυιτψ ανδ 

χηανγε φροm εαρλψ ϖερσιονσ το λατερ mανιφεστατιονσ. Ρεϖιλλ (1999: 202) νοτεσ τηε ωαψ ιν τηε 

νινετεεντη χεντυρψ εαρλψ φαχτορψ πατερναλισm (τηε νεεδ το ινστιλ ινδυστριαλ δισχιπλινε ον α 

λαργελψ ρυραλ λαβουρ συππλψ) ﾐﾗデ;HﾉW ;ﾏﾗﾐｪゲデ デW┝デｷﾉW ﾏ;ゲデWヴゲ ｪ;┗W ┘;┞ デﾗ デｴW けNW┘ 

P;デWヴﾐ;ﾉｷゲﾏげ βετωεεν 1850 ανδ 1875 (τηε αττεmπτ το χρεατε ιδεολογιχαλ οφ χο−οπερατιον ιν 

πρεδοmιναντλψ υρβαν σεττινγσ)く IﾐSWWS W;ﾉﾉWヴげゲ (1983) ρεσεαρχη ον τηε Dυκεριεσ Χοαλφιελδ οφ 

τηε Εαστ Μιδλανδσ ηιγηλιγητσ τηε χηανγινγ νατυρε οφ πατερναλιστιχ mαναγεmεντ ιν τηε φιρστ 

φεω δεχαδεσ οφ τηε τωεντιετη χεντυρψ. Τηερεφορε ινδυστριαλ χιτιζενσηιπ χουλδ βε υνδερστοοδ 

ασ α χονχεπτυαλιζατιον οφ ωορκπλαχε χυλτυρε ωηιχη σιτσ αλονγσιδε πατερναλισm ιν ιτσ διφφερεντ 

στριπεσ. Wηατ ωε σεε ιν τηε χασε οφ Γυιννεσσ ιν τηε 1940σ ανδ 1950σ ισ τηε εmεργενχε οφ α 

λαβουρ πολιχψ ωηιχη ωηιλε ροοτεδ ιν πατερναλισm αττεmπτσ το νεγοτιατε τηε σοχιαλ, πολιτιχαλ 

ανδ χυλτυραλ σηιφτσ οχχυρρινγ αφτερ τηε Σεχονδ Wορλδ Wαρ. 

M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ Iｷデｷ┣Wﾐゲｴｷヮ ヮﾉ;┞WS ;ﾐ ;ﾏHｷｪ┌ﾗ┌ゲ ヴﾗﾉW ｷﾐ ｴｷゲ ┘ｷSWヴ デｴWゲｷゲく  Iデ ｷゲ 

βοτη σιmυλτανεουσλψ mαργιναλ ανδ χεντραλ, βεινγ βοτη ελυσιϖε ανδ ψετ ϖιταλ το ηισ ϖισιον οφ 

mοδερν χιτιζενσηιπ. Εmπλοψmεντ ωασ τηε φυνδαmενταλ σπαχε ιν ωηιχη αν αχτιϖε χιτιζενρψ 

ωασ το βε φορmεδ ανδ νυρτυρεδ. Ιτ ωασ αλσο α χονχεπτυαλιζατιον οφ ωορκ ροοτεδ ιν α ϖισιον οφ 

αδυλτ mαλε φυλλ εmπλοψmεντ, αρουνδ ωηιχη α ωελφαρε στατε ανδ σοχιαλ σερϖιχεσ ωουλδ βε 

βυιλτ.  Ασ νοτεδ αβοϖε υνπαιδ λαβουρ ανδ τηοσε ωηο περφορm ιτ αρε τηερεφορε προβλεmατιχ ιν 

τηισ mοδελ. Ιτ ωασ ιν τηε ωορκπλαχε τηατ νορmσ ανδ ϖαλυεσ ωερε το βε τρανσmιττεδ ανδ 

ρεπροδυχεδ. Ιν ϕυστ τηε σαmε ωαψ τηε ωηολε τονε οφ Γυιννεσσ Τιmε, ανδ εσπεχιαλλψ ιτσ 

εδιτοριαλσ, αιmεδ ατ χρεατινγ α σοχιαλ ανδ χυλτυραλ σπαχε ωηιχη αλλοωεδ πεοπλε το γροω. 

Ηοωεϖερ ιδεαλιστιχ, πατερναλιστιχ ορ εϖεν ινστρυmενταλ τηεσε στατεmεντσ mαψ σεεm ωηατ ωε 
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σεε αχροσσ τηε mαγαζινε ισ αν αττεmπτ το χοmε το τερmσ ωιτη τηε ποστωαρ σεττλεmεντ ανδ 

ωιτη ιτ τηε προβλεm οφ ωορκ, mονοτονψ, οφ αφφλυενχε ανδ ϖαλυεσ. Γυιννεσσ ωασ τηινκινγ 

τηρουγη τηεσε προβλεmσ ανδ ιν τηε προχεσσ ρεφλεχτινγ δεεπλψ αβουτ ιτσ οων ϖαλυεσ ανδ 

ρεσπονσιβιλιτιεσ. Ιτ σαω ιτσ ρολε ωαψ βεψονδ σιmπλψ προϖιδινγ ωαγεσ φορ ιτσ σταφφ ιν ρετυρν φορ 

εφφορτ. Ιτ σουγητ το χρεατε α πηψσιχαλ ανδ ιντελλεχτυαλ σπαχε φορ σοχιαλ δεϖελοπmεντ, φορ τηε 

χρεατιον ανδ νυρτυρινγ οφ τηε Γυιννεσσ χιτιζεν. 

Ιτ ωουλδ βε εασψ το δραω συπερφιχιαλ παραλλελσ το λατερ ιδεασ αβουτ χορπορατε χυλτυρε βυτ α 

νυανχεδ ρεαδινγ οφ τηε Γυιννεσσ mατεριαλ ωιτηιν τηε ιντελλεχτυαλ φιρmαmεντ οφ τηε τιmε 

εξεmπλιφιεδ βψ ωριτερσ συχη ασ Μαρσηαλλ ρεϖεαλσ α διφφερεντ τψπε οφ σοχιαλ ανδ εχονοmιχ 

σπαχε ωασ βεινγ ιmαγινεδ. Τηισ σπαχε ωασ χονχειϖεδ οφ ασ αλλοωινγ αυτονοmψ το ωορκερσ 

ανδ ρεχογνιζεσ διστινχτ ανδ υργεντ δυτιεσ ον εmπλοψερσ το χονσιδερ τηειρ ρολε. Τηισ ωασ α 

ϖερψ διφφερεντ ϖισιον οφ χαπιταλισm τηαν mορε χοντεmποραρψ φορmσ βυτ σηουλδ βε σεεν ασ 

βυιλδινγ ον, ορ εmεργινγ φροm, ινδυστριαλ πατερναλισm ρατηερ βεινγ σοmετηινγ εντιρελψ 

διστινχτ. Τηε ιδεασ οφ Μαρσηαλλ ιν Χιτιζενσηιπ ανδ Σοχιαλ Χλασσ αλσο σπεακ το αν εξπανδεδ ρολε 

φορ σοχιολογψ ανδ mορε βροαδλψ τηε πυβλιχ ιντελλεχτυαλ ιν τηε ποστωαρ περιοδ. Εϖεν ιν τηε 

χοντεξτ οφ βιτινγ αυστεριτψ Μαρσηαλλ ωασ υναφραιδ το τηινκ ον α βιγγερ χανϖασ ανδ ιν ποσιτιϖε 

ωαψσ αβουτ ηοω σοχιετψ χουλδ βε ιmπροϖεδ φορ ιτσ χιτιζενσ. 

Τηε mατεριαλ πρεσεντεδ ηερε ανδ ιτσ ιντελλεχτυαλ αντεχεδεντσ σπεακ το χοντεmποραρψ 

δεβατεσ ιν ουρ οων τιmε ιν ιmπορταντ ωαψσ. Α φεατυρε οφ ρεχεντ λιτερατυρε ον εmπλοψmεντ ισ 

τηε εmπηασισ πλαχεδ ον χρισισ, φλυξ ανδ ινσταβιλιτψ. Ηιγη προφιλε ωριτερσ συχη ασ Βεχκ (2000), 

Βαυmαν (1998) ανδ Γορζ (1999) ηαϖε αλλ στρεσσεδ τηε χορροσιϖε εφφεχτσ οφ τηε けνεω 

χαπιταλισmげ (Στρανγλεmαν 2007). Εσσεντιαλλψ τηειρ αργυmεντ ισ τηατ εχονοmιχ λιφε χαν νο 

λονγερ αχτ ασ α βασισ φορ τηε φορmατιον οφ ινδιϖιδυαλ ορ χολλεχτιϖε ιδεντιτψ. Wορκινγ λιφε ηασ 
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βεεν ηολλοωεδ ουτ ασ α σπαχε φορ τηε σοχιαλ ωιτη ιδεντιτψ ανδ mεανινγ βεινγ φουνδ ανδ 

δεφινεδ ελσεωηερε. Mﾗゲデ ヴWIWﾐデﾉ┞ G┌┞ “デ;ﾐSｷﾐｪげゲ ふヲヰヱヱぶ ┘ヴｷデｷﾐｪが WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ｴｷゲ Πρεχαριατ 

τηεσισ ηασ ταλκεδ διρεχτλψ το τηε εροσιον νοτ ονλψ οφ ωορκ ιδεντιτψ βυτ αλσο οφ εmπλοψmεντ ασ 

α σουρχε οφ σοχιαλ σταβιλιτψ ανδ χιτιζενσηιπ.  

Ιν α σλιγητλψ διφφερεντ ρεγιστερ ανοτηερ ρελατεδ τροπε ισ τηατ ωηιλε χοντεmποραρψ ωορκ ισ 

ιmποϖερισηεδ τηερε ισ νονε τηε λεσσ ποτεντιαλ το ρεδισχοϖερ τηε ϖαλυε ιν mανυαλ λαβουρ ανδ 

βλυε−χολλαρ σκιλλ. Φορ εξαmπλε ‘ｷIｴ;ヴS “WﾐﾐWデデげゲ ふヲヰヰΒぶ Τηε Χραφτσmαν ρεφλεχτσ ον τηε 

ιmπορτανχε οφ εmβεδδινγ ονεσελφ ιν τηε ωορκ ονε δοεσ, ιν δοινγ τηινγσ ριγητ, ανδ ιν τακινγ 

ヮヴｷSWく Eケ┌;ﾉﾉ┞ M;デデｴW┘ Cヴ;┘aﾗヴSげゲ ふヲヰヰΓぶ Σηοπ Χλασσ ασ Σουλχραφτ mακεσ α βροαδερ δεφενχε 

οφ mανυαλ λαβουρ ανδ τηε ποτεντιαλ mεανινγφυλνεσσ το βε φουνδ mορε γενεραλλψ ιν βλυε−

χολλαρ εmπλοψmεντ. Τηισ ηασ λεδ το α ρεφλεχτιον υπον τηε χηανγινγ νατυρε οφ ωορκ ανδ τηε 

ϖαλυεσ τηατ ηαϖε βεεν ατταχηεδ το ιτ, εσπεχιαλλψ τηε δενιγρατιον οφ mανυαλ λαβουρ οϖερ τηε 

λαστ τηρεε δεχαδεσ ορ mορε ανδ τηε γενεραλ ινστρυmενταλ σθυεεζινγ ουτ οφ τηε σοχιαλ φροm 

εmπλοψmεντ ατ τηε εξπενσε οφ ιντρινσιχ ρεωαρδ. Βοτη Σεννεττ ανδ Χραωφορδ λιγητ υπον τηε 

ινδιϖιδυαλ ανδ σοχιαλ ϖαλυε οφ ωορκ ιν σηαπινγ χηαραχτερ ανδ φορmινγ ιδεντιτψ, ιδεασ ωηιχη 

φορm παρτ οφ α ωελχοmε βροαδενινγ ουτ οφ τηε ιντερρογατιον οφ χοντεmποραρψ εmπλοψmεντ 

(σεε φορ εξαmπλε Βυδδ 2011; Μυιρηεαδ 2004; Σϖενδσεν 2008). Το βε χλεαρ βοτη αρε 

χονχερνεδ ωιτη τηε θυαλιτψ ανδ νατυρε οφ χοντεmποραρψ ϕοβσ ανδ σεεκ σολαχε ιν ολδερ 

mοδελσ οφ εχονοmιχ λιφε ωηιχη ιν τηειρ διφφερεντ ωαψσ σεε ασ α πλατφορm φορ νυρτυρινγ χιϖιχ 

λιφε. 

Τηε πορτραψαλ οφ τηε mοδερν ωορκπλαχε ασ δεϖοιδ οφ mεανινγ, ασ δεσιχχατεδ ανδ υναβλε το 

συππορτ σοχιαλ ρεπροδυχτιον ανδ ιδεντιτψ ηασ βεχοmε α ποωερφυλ τροπε. Ηερε τηε τψπεσ οφ 

ιδεντιτψ βυιλτ ον ινδυστριαλ ωορκ αρε ρεϕεχτεδ ασ λιmιτεδ ανδ συπερφιχιαλ, ασ δεγραδεδ mοδελσ 
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οφ ωηατ ηυmανιτψ χουλδ βε.  Βοτη τηεσε σετσ οφ χοmmεντατορσ ον τηε χοντεmποραρψ νατυρε 

οφ εmπλοψmεντ σηαρε σιmιλαριτιεσ ασ ωελλ ασ διφφερενχεσ βυτ αργυαβλψ βοτη ρεστ ον ιmαγεσ οφ 

α σταβλε παστ αγαινστ ωηιχη πρεσεντ ινσταβιλιτψ ισ ϕυξταποσεδ. Οφτεν τηε ηιστοριχαλ περιοδ τηατ 

σερϖεσ ασ α φοιλ φορ χοντεmποραρψ δισχυσσιονσ ισ νοτ σπεχιφιχ βυτ ισ ϖαγυελψ τηε τιmε βετωεεν 

τηε ενδ οφ Wορλδ Wαρ ΙΙ υπ το ανδ ινχλυδινγ τηε εαρλψ 1970σ に デｴW けLﾗﾐｪ Bﾗﾗﾏげが デｴW けGヴW;デ 

Bﾗﾗﾏげ ﾗヴ デｴW けGﾉﾗヴｷﾗ┌ゲ Tｴｷヴデ┞げ に τηισ ισ α περιοδ Στανδινγ (2009: 3), αφτερ Πολανψι, δεσχριβεσ ασ 

ﾗﾐW け┘ｴWヴWH┞ デｴW ゲデ;デW ┘ﾗ┌ﾉS ヴW−εmβεδ τηε εχονοmψ ιν σοχιετψ βψ νεω φορmσ οφ ρεγυλατιον, 

ρεδιστριβυτιοﾐ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐげく Tｴｷゲ ｷゲ ;ﾐ Wヴ; ゲWWﾏｷﾐｪﾉ┞ ｷﾏ;ｪｷﾐWS ;ゲ ﾏ;ヴﾆWS H┞ 

γροωινγ ανδ συσταινεδ αφφλυενχε, ρισινγ παψ ανδ ιmπροϖεδ χονδιτιονσ φορ αλλ. Ηοωεϖερ, τηισ 

λαχκ οφ ηιστοριχαλ φοχυσ λεαδσ το ϖαριουσ σπεχυλατιϖε ναρρατιϖεσ ινσυφφιχιεντλψ βασεδ ον δατα, 

βεινγ πλαψεδ ουτ αβουτ τηε νατυρε οφ ωορκ ιν τηε παστ ανδ ωηατ ιτ προϖιδεδ. Ασ τηισ αρτιχλε 

ηασ σηοων ιτ ισ ϖιταλλψ ιmπορταντ το ροοτ ουρ χοντεmποραρψ υνδερστανδινγσ οφ ηιστορψ ιν 

εϖιδενχε ρατηερ τηαν συχη βροαδ βρυση αχχουντσ.  Τηε Γυιννεσσ mατεριαλ πρεσεντσ α περιοδ 

οφ βοτη σταβιλιτψ ανδ φλυξ σοχιαλλψ ασ ωελλ ασ εχονοmιχαλλψ ανδ ιν δοινγ σο αλλοωσ υσ το σεε τηε 

χοmπλεξιτψ οφ χοmπετινγ πρεσσυρεσ ανδ φορχεσ πλαψινγ ον τηοσε ινϖολϖεδ. 

Wηατ ιδεασ οφ ινδυστριαλ χιτιζενρψ αλλοω υσ το δο τηεν ισ το εξπλορε βοτη ηιστοριχαλ ανδ 

χοντεmποραρψ ιδεασ ανδ ποτεντιαλ ┗ｷゲｷﾗﾐゲ ﾗa ┘ﾗヴﾆく  M;ヴゲｴ;ﾉﾉげゲ ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ Iｷデｷ┣Wﾐゲが D┌ヴﾆｴWｷﾏげゲ 

προφεσσιοναλ ετηιχσ ανδ τηε Γυιννεσσ Χﾗﾏヮ;ﾐ┞げゲ ┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗa ;ﾐ ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ ┌デﾗヮｷ; ヮﾗヮ┌ﾉ;τεδ βψ 

mοδελ Γυιννεσσ χιτιζενσ mαψ ηαϖε βεεν ιδεαλιστιχ βυτ τηεψ σπεακ το αν ιντελλεχτυαλ 

ενγαγεmεντ ωιτη τηε προβλεmσ ανδ ϖαλυε οφ ωορκ, τηε ρολε οφ τηε χοmπανψ, στατε ανδ 

ωορκερ ιν mοδερνιτψ ανδ τηε ρεσπονσιβιλιτψ το χρεατε α σοχιαλ σπαχε το αλλοω χιτιζενσηιπ το βε 

νυρτυρεδ. Τηισ mαψ βε δισmισσεδ ασ ιmποσσιβλε ιν τηε χυρρεντ ερα οφ αυστεριτψ, ινσταβιλιτψ ανδ 

φλυξ βυτ ιτ ισ ωορτη αχκνοωλεδγινγ τηατ Μαρσηαλλ, Dυρκηειm ανδ Εδωαρδ Γυιννεσσ ωερε αλσο 
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ωριτινγ ατ α τιmε οφ υπηεαϖαλ ανδ χηανγε ανδ ιν παρτ τηισ χοmπελλεδ τηεm το τηινκ χρεατιϖελψ 

αβουτ ωορκ, χιτιζενσηιπ ανδ εχονοmιχ λιφε. 
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