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1657 שיגר כריסטיאן הויגנס )Huygens, 1629–1695( ממקום מושבו בהאג  ב־12 בינואר 

מכתב קצר אל מורו, פרנץ ואן שוטן (van Schooten(, פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת 

ליידן, כחלק מחליפת מכתבים ארוכה בין השניים. בסופו של המכתב מזכיר הויגנס, רק בן 

עשרים ושמונה באותה עת וכבר מהחשובים באנשי המדע החדש של המאה השבע עשרה, 

הויגנס למורו, "המצאתי מבנה חדש  מכשיר חדש שבנה. "באחד מן הימים הללו", כותב 

עבור שעון, אשר ניתן לבצע בו שימוש כדי למדוד זמנים באופן כה מדויק כך שיש יותר 

מתקווה קטנה כי הוא יוכל לשמש על מנת לקבוע את קו האורך, לפחות בכל הנוגע למסעות 
בים".1

הביניים  מימי  וזמן  "שעונים  בקורס  תשע"ו  הלימודים  בשנת  שהוגשה  רפרט  עבודת  על  מבוסס  המאמר   *

אביב  תל  באוניברסיטת  והרעיונות  המדעים  של  ופילוסופיה  להיסטוריה  במכון  העשרים"  למאה  המאוחרים 
בהנחייתו של ד"ר שאול קציר. תודה מיוחדת לד"ר עודד רבינוביץ' מהחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל 

אביב על הייעוץ וההכוונה.
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מבנה השעון החדש שהויגנס מזכיר במכתבו, הלוא הוא שעון המטוטלת שיצר בשלהי 

במאה  ביותר  המשמעותיים  הטכנולוגיים  הפיתוחים  צמד  מבין  הראשון  את  מסמן   ,1656

השבע עשרה בכל הנוגע לדיוק טמפורלי.א שעון המטוטלת ִאפשר למדוד זמן ולהצביע על 

השעה ברמת דיוק גבוהה עשרות מונים מזו שאפשרו השעונים המכאניים המדויקים ביותר 

של אותה מאה )מרמת טעות של חמש עשרה דקות ביום עד לשניות אחדות(. נוסף לכך, 

השעון המבוסס על מנגנון קפיץ שערה )Hairspring(, אשר הוצג לראשונה בפומבי ב־1675, 

הביא לשיפור ניכר ברמת הדיוק של שעונים מיטלטלים, עד לרמה של כחמש דקות ביום.ב 

בעיני חוקרים רבים הפיתוחים הללו מציינים את ראשיתה של מהפכה טכנולוגית משמעותית 

דיוויד  ההיסטוריון  ההורולוגית.ג  המהפכה  המוקדמת:  החדשה  העת  במהלך  שהתחוללה 

לנדס )Landes(, לדוגמה, טוען כי המצאת קפיץ השערה הובילה ל"התיישנות מיידית: בן 

לילה, כפי שהיה, מלאי השעונים בעולם הפך, בעיקרו של דבר, לחסר תועלת".2 השיפור 

ַּבדיוק, ממשיך לנדס, "הביא את ביצועי השעון קרוב מאוד לסטנדרטים שאנו מחילים כיום 

על הסדרת החיים והעבודה. קפיץ השערה, לפיכך, הניח את הבסיס החומרי למה שאפילו 

אנו מחשיבים כדיוק".3 לטענתו, האובייקטים הטכנולוגיים החדשים הפכו נרדפים לתפיסת 

זמן השעון של בני התקופה, שאופיינה מאותה עת ואילך בנטייה ובדרישה הולכות וגוברות 
לדיוק טמפורלי בשדה החברתי־תרבותי.4

ההיסטוריונים פול גלני ונייג'ל ת'ריפט )Glennie and Thrift(, לעומת זאת, קוראים תיגר 

על החשיבות המכרעת שלנדס מייחס לשעון כאובייקט טכנולוגי המניע את תהליך עיצובה 

של תפיסת זמן השעון לאורך ההיסטוריה, ואף מערערים על עצם קיומה כמסגרת אחידה 

וקבועה. בפועל, קובעים גלני ות'ריפט, "לא קיים זמן שעון. במקום זאת, זמן שעון הוא 

מכלול של כמה תפיסות, מכשירים ומנהגים אשר סימנו דברים שונים בזמנים ובמקומות 

ושונים, ואפילו באותו מקום לא הייתה לו משמעות אחידה ויחידה".5 לדידם, אף על פי שאין 

ספק כי קיים קשר בין פיתוחים טכנולוגיים בשדה ההורולוגי לשינויים בתפיסת זמן השעון 

בתקופה שבה הומצאו, האובייקט הטכנולוגי אינו הגורם המכריע בעיצוב תודעת הזמן של 

בני התקופה. לפרקטיקות, לעיסוקים ולהרגלים חברתיים היה תפקיד משמעותי לא פחות 

בשינויים בתפיסת זמן השעון, אם בכלל ניתן להצביע על קיומה של תפיסה סדורה ואחידה 

לאורך תקופות שונות או במיקומים גיאוגרפיים ספציפיים.

במאמר זה אבקש לבדוק כיצד, אם בכלל, בא השיפור הטכנולוגי המשמעותי ברמת הדיוק 

המונח "דיוק טמפורלי" משמעו דיוק המדידה של שעונים ביחס לזמן. א 

קפיץ שערה )מכונה גם "קפיץ איזון"( מווסת את תנודותיו הסיבוביות של גלגל איזון בשעונים מיטלטלים.  ב 

ראו: לנדס )2000(, עמ' 135–136.
המונח "זמן שעון" משמעו אומדן הזמן בשעות שוות כחלק מיום שלם בן עשרים וארבע שעות. ראו: ואן  ג 

רוסום )2015(, עמ' 146.
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 )Mémoires( הטמפורלי לידי ביטוי בנרטיבים האינדיבידואלים המובאים בספרי זיכרונות

מן המאות השבע עשרה והשמונה עשרה בצרפת. לאחר מבוא מתודולוגי וסקירה היסטורית 

מגוון  לניתוח לקסיקלי של  לואי הארבעה עשר אעבור  בימיו של  קצרה של חברת החצר 

ספרי זיכרונות מן התקופה. ניתוח המילים והביטויים שתיעדו בני התקופה ביחס לזמן עשוי 

להעיד על האובייקטים הטכנולוגיים שעמדו לרשותם, על רמת הדיוק הטמפורלי המקובלת 

ועל המניעים או המצבים השונים שזוהו עם הצורך ברמת הדיוק הגבוהה ביותר.

א. קריאה רחוקה

עת  עשרה,  הארבע  במאה  עוד  שראשיתו  מורכב  תהליך  היה  באירופה  השעון  זמן  אימוץ 

נעשו  כבר  עשרה  השש  המאה  בראשית  המכאניים.  השעונים  ראשוני  ביבשת  הופיעו 

שעונים מכאניים ציבוריים לחלק מתבנית הנוף של כל עיר גדולה ביבשת. המרחב העירוני 

הקולי, כותב גרהרד דורן־ואן רוסום )Rossum(, "הוגדל והופרד על ידי האיתותים החדשים 

זמן השעון החל לקנות אחיזה משמעותית בתחומים  של שעון הפעמון או פעמון השעה". 

ועבודה.6 במהלך המאה השמונה עשרה  חינוך, מסחר  ובהם  שונים של החיים העירוניים, 

הפך זמן השעון, במובן מסוים, לנתון אינהרנטי בעולם, "המקבילה התרבותית לנשימה".7 

מעקב אחר שינויים בתפיסות האינדיבידואליות של זמן השעון הופך אפוא למשימה שאיננה 

פשוטה כלל ועיקר, ומחייב התייחסות לקורפוס טקסטואלי רחב.

)Livre de raison( שבני התקופה תיארו  ספרי זיכרונות או יומנים משפחתיים ועסקיים 

בהם את חייהם האישיים הם מקור מועיל למעקב אחר שינויים בתפיסת זמן השעון. ה"מילון 

האוניברסלי" של פּוֶרטֶייר (Furetière( מ־1690 מגדיר ספרי זיכרונות כספרים "אשר נכתבו 

של  תיאור  שמכילים  או  לאירועים,  עדים  שהיו  או  במאורעות  חלק  שלקחו  אלה  ידי  על 

מציגים  זיכרונות  ספרי  קרובות,  אנשים כאלה".8 לעתים  של  וחייהם  הפעולות המרכזיות 

נרטיב היסטורי המובא מנקודת מבטו של הסובייקט באופן שחושף את ה"אני הפעיל" של 

הכותב כצופה או כמשתתף.

לאיתור  ות'ריפט  גלני  את  ששימשו  המתודולוגיים  מהכלים  אחד  את  מאמץ  זה  מחקר 

שינויים ביחס לדיוק טמפורלי: ניתוח לקסיקלי של ביטויי זמן בספרי זיכרונות.9 תדירות 

השימוש בביטויים המציינים פרקי זמן קטנים משעה )חצי שעה, רבע שעה, דקה( עשויה 

להעיד לא רק על החשיבות שייחסו כותבי ספרי הזיכרונות לדיוק טמפורלי, אלא גם על 

זמינות האמצעיים הטכנולוגיים שעמדו לרשותם. נוסף על כך, שיוך ביטויי הזמן המדויקים 

דפוסי  לאתר  מאפשר  הזיכרונות  בספרי  הנזכרים  מסוימים  למצבים  או  לפעולות  ביותר 

בלב  העומדים  הזיכרונות  ספרי  ואחד  עשרים  לדיוק.  נטייה  בהם  שיש  והתנהגות  פעולה 
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מחקר זה נבחרו באקראי מתוך ערך אנציקלופדי העוסק בספרי זיכרונות בצרפת של העת 

החדשה המוקדמת, וזאת כדי לצמצם במידת האפשר את ההטיה המחקרית העלולה להיווצר 
עקב היכרות מוקדמת עם מקורות הקשורים למושא המחקר.10

ביטויי זמן הם אפוא יחידת הניתוח הבסיסית והמרכזית של מחקר זה. הביטויים אותרו 

)Distant reading(, מונח  גישה המכונה "קריאה רחוקה"  בקורפוס הטקסטואלי באמצעות 

:)Moretti( שטבע חוקר הספרות פרנקו מורטי

לנו  מאפשר  הוא  שכן  לידע,  תנאי  הוא   ]...[ המרחק  שבה  קריאה  רחוקה:  קריאה 

להתמקד ביחידות שהן קטנות בהרבה או גדולות בהרבה מן הטקסט עצמו: תחבולות, 

תמות, טרופים )tropes( – או ז'אנרים ומערכות שלמות. ואם הטקסט עצמו נעלם בין 

היחידות הקטנות לאלה הגדולות, הרי זה אחד מאותם מקרים שבהם ניתן לומר בצדק 

שפחות זה יותר.11 

בקריאה רחוקה הקורפוס הטקסטואלי המלא מתרחק מעינו של החוקר, ומתגלה רק בהקשרה 

של יחידת הניתוח הבסיסית שהוגדרה מראש. אולם יישום מוצלח של קריאה רחוקה מותנה 

לא רק בזמינות המקורות אלא גם במתודת חיפוש טקסטואלי יעילה. בהתאם לכך, ספרי 

הזיכרונות שמחקר זה נסמך עליהם זמינים בתצורה דיגיטלית לציבור הרחב, ועברו תהליך 

זיהוי תווים אופטי )OCR( שמאפשר למחשב לקרוא את הטקסט. תהליך החיפוש הממוחשב 

זה  באופן   .)Regular expressions( מתוקננים  בביטויים  שימוש  על  ונסמך  מראש  הוגדר 

הדיוק  בעיות  עם  ולהתמודד  זמן  ביטוי  אותו  של  דקדוקיים  וריאנטים  על  לעמוד  אפשר 
שעדיין מתלוות לתהליך זיהוי התווים האופטי.12

ב. דיוק טמפורלי בחברת החצר של לואי הארבעה עשר

בדצמבר 1637, שנתיים לאחר ייסודה הרשמי על ידי הקרדינל רישלייה, החלה האקדמיה 

 Le Dictionnaire( "בעבודה על "מילון האקדמיה הצרפתית )Académie française( הצרפתית

בטיסט  ז'אן  מצא  ב־1673,  מכן,  לאחר  שנה  לארבעים  קרוב   .)de l’Académie française

קולבר )Colbert(, שר האוצר בחצרו של לואי הארבעה עשר, כי העבודה על המילון טרם 

הושלמה בשל היעדר לוח זמנים מוסדר ומדויק, והעניק לאקדמיה במתנה שעון מטוטלת כדי 

 )Perrault( להסדיר את העבודה.13 ִויְנֶיָטה קצרה זו מזיכרונותיו של חבר האקדמיה שארל פרו

לואי  של  בתקופתו   )Ancien Régime( בצרפת  הישן  המשטר  שייחס  החשיבות  על  מעידה 

הארבעה עשר )מלך בשנים 1643–1715( לדיוק טמפורלי. עדות נוספת לכך מספק החייל 
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אלמנך  "עם  כי  עשר  הארבעה  לואי  על  שכתב   ,)Saint-Simon( סן־סימון  הדוכס  והסופר 
ושעון, אתה יכול להימצא במרחק שלוש מאות ליגות מכאן ]ורסאי[ ולומר מה מעשיו".14

תחת שלטונו של לואי הארבעה עשר התחוללו בצרפת כמה שינויים משמעותיים בזמן 

השעון, הן ברמת הדיוק הטכנולוגי הן באופן שחוו אותו בני התקופה. בשנת 1666 הוקמה 

למדעים  הצרפתית  האקדמיה  עשר(  הארבעה  לואי  של  )כינויו  השמש  מלך  של  בהוראתו 

הטכנולוגיים  בפיתוחים  המשטר  אחיזת  את  להדק  כדי  וזאת   ,)Académie des sciences(

בתחומי המדינה, וכדי למשוך לצרפת מלומדים מכל רחבי היבשת.15 כך למשל הזמין קולבר 

ולהצטרף  לפריז  לעקור   ,1656 בשנת  המטוטלת  שעון  את  לראשונה  שייצר  הויגנס,  את 

לאקדמיה בשכר שנתי קבוע.16 נוסף לכך, תחת חסותה של האקדמיה הציג הויגנס לראשונה 

בפומבי, בינואר 1675, שעון מיטלטל עם מנגנון קפיץ שערה שבנה השען המלכותי אייזק 

תורה )Thuret( בהתאם להוראותיו.17 ראוי לציין כי שעונים בעלי מחוג יחיד שעוצבו כדי 

להצביע על פרקי זמן קצרים יותר משעה היו ידועים עוד לפני המצאת שעון המטוטלת.18 

והמיניאטוריזציה  דקות,  על  להצבעה  נפרד  במחוג  השימוש  התקדים,  חסר  הדיוק  אולם 

והניידות שנגזרו מטכנולוגיית קפיץ השערה של הויגנס אפשרו לראשונה, לבעלי האמצעים 

המתאימים, מדידת זמן מדויקת יותר, בדקות ובשניות, באמצעות אובייקט טכנולוגי שניתן 
היה לשאת על גופם.19

מדעיות  חברות  )למעט  התקופה  בני  חוו  שבו  באופן  השינוי  של  ביותר  הבולט  המייצג 

שונות( את תוצרי המהפכה ההורולוגית הוא לא אחר מחברת החצר של המלך לואי הארבעה 

האיברים  מן  "אחד  הייתה   ,Elias(( אליאס  נורברט  כותב  החצר,  חברת  בוורסאי.  עשר 

המייצגים ביותר" של החברה הצרפתית בכללה במאה השבע עשרה, ולבטח בעלת ההשפעה 

הרחבה ביותר עליה.20 לואי הארבעה עשר עקר עם חצרו לוורסאי ב־1682, ועד סוף המאה 

טקסים  באמצעות  התנהלה  החצר  חברת  קבע.  תושבי  לרבבת  קרוב  החצר  חברת  מנתה 

 ,)Valois( וכללי נוהג שהתבססו בחלקם על מסורות מוקדמות יותר של המלכים לבית ולואה

וכמה בוורסאי.21 מיודענו סן־סימון חד העין, שהתגורר עם משפחתו  אך הועצמו פי כמה 

בוורסאי, תיעד בדקדקנות את הדינמיקה הטמפורלית אשר ָסְבָבה את מלך השמש ואפיינה 
את סדר יומה של חברת החצר:22

המלך,  של  בחדרו  ישן  אשר  בתפקיד,  הראשי  המשרת  ]בבוקר[  שמונה  בשעה 

עוד  כל  והמטפלת,  הראשי  המנתח  הראשי,  הרופא  המלך.  את  והעיר  לבד  התלבש 

הייתה בין החיים, נכנסו באותו זמן ]...[ ברבע השעה, נקרא החצרן הראשי ]...[ עם 

המשתתפים ב"כניסה הגדולה" ]grande entrée[ ]...[ האדונים הללו נשארו רק לרגע 

]...[ ולאחר מכן יצאו אל אולם המועצה. בתום הטקס הדתי הקצר קרא להם המלך, 

ולאחר מכן כולם  נוספים נכנסו,  ]...[. מייד לאחר מכן משתתפים  והם נכנסו שוב 
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]...[. המלך ואלה שצעדו אחריו מצאו שם ]באולם המועצה[, את כל מי שנכנס קודם 

חילק  הוא   גדול במיוחד משום שכללה את כל המשתתפים.  לכן אל חדרו, חבורה 

הוראות עבור כל אחד ליתר היום; לפיכך בתוך מחצית מרבע שעה היה ידוע מה עתיד 
הוא לעשות.23

 )Levée( אולם סדר יומה המדוקדק של חברת החצר בוורסאי לא הסתיים עם טקס ההשכמה

וכונסו  מראש  תואמו  בחצר  שונים  חברתיים  ומפגשים  ממשל  ישיבות  סן־סימון.  שמתאר 

בימים ובשעות קבועים במהלך השבוע, הארוחות לאורך היום הוגשו בשעות קבועות מראש, 

וגם טקס השינה )Coucher( של המלך, שאף בו השתתפו אנשי החצר, התנהל בדקדקנות 

טמפורלית מרשימה.24 רמת הדיוק והתיאום הטמפורליים שאפיינו את הטקסיות ואת כללי 

הנוהג של חברת החצר היו, לבטח, קשים יותר להשגה ללא תוצרי המהפכה ההורולוגית; 

ובייחוד במקום דוגמת ורסאי, שתושביו התגוררו ב־364 דירות בטירה עצמה או במבנים 

ולהעצמת  לשימור  מאמצעי  יותר  לא  היו  הם  המלך  עבור  כי  לציין  ראוי  אולם  סמוכים.25 

כוחו הפוליטי. סדר היום המדוקדק והקפדני של חברת החצר היה אפוא רק אחד מן הכלים 
שהמלך השתמש בהם בדרך להשגת מטרותיו.26

חברת החצר של לואי הארבעה עשר, כתב ויליאם ביק )Beik(, "הכתיבה במשך ארבעים 

שנה את הלך הרוח של האריסטוקרטיה הצרפתית והאירופית".27 אולם הטקסים והכללים 

הנהוגים בה, על דקדקנותם הטמפורלית, לא יכולים להסביר לבדם את הנוכחות ההולכת 

וגוברת של שעונים במרחב הציבורי והפרטי ברחבי צרפת. על אף שלואי החמישה עשר, 

יורשו של מלך השמש, הקפיד לשמור על הטקסים ועל כללי הנוהג של קודמו, ורסאי החלה 

לאבד את מקומה כמרכז החברתי־תרבותי של צרפת,ובתקופתו של לואי השישה עשר רבים 

מחברי החצר החלו למאוס בהם.28 למרות זאת, תוצרי המהפכה ההורולוגית נפוצו עד מהרה 

בכל רחבי המדינה. 

שלילת זכויות הדת של ההוגנוטים עם ביטול האדיקט של נאנט ב־1685 הנחיתה מכה 

קשה על תעשיית השענות הצרפתית )שרבים מחבריה היו הוגנוטים(.א על אף זאת, הנתונים 

שבידינו מעידים על גידול ניכר ועקבי במספר הָׁשָעִנים בפריז בין המאה השש עשרה לשלהי 

המאה השמונה עשרה )לוח 1). 

למיעוט  מסוימות  זכויות  והקנה  הרביעי,  הנרי  צרפת  מלך  בידי   1598 באפריל  נחתם  נאנט  של  האדיקט  א 

בריגס  ראו:  לפרוטסטנטים.  קתולים  בין  משותפים  חיים  האדיקט  ִאפשר  לביטולו,  עד  בצרפת.  הפרוטסטנטי 
)1998, עמ' 29–32(.
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29
לוח 1. מספר השענים במרכזי השענות בצרפת, 1751-1550 

ז י ר B(פ l o i s ( ה  א ו ל ןב ו י ל

1600–1550201710

1693–1650704560–40
1751210----

סיסי  מציגה  עשרה  השמונה  המאה  של  בצרפת  העירונית  הצריכה  מהפכת  על  במחקרה 

פיירצ'יילדס )Fairchilds(, בהסתמך על נתוני רכוש פרטי המתועדים ברשומות מלאי, גידול 

משמעותי באחוז שעוני הזהב מכלל השעונים המתועדים ברשומות במהלך התקופה. אם 

בשנת 1725 רק כ־5.1 אחוזים מן הרשומות מעידות כי לרשות המנוח עמד שעון זהב, הרי 

ב־1785 ל־54.7 אחוזים מן המנוחים כבר היה שעון כזה.30 מחקרה של פיירצ'ילדס מתמקד 

הבינוני־ במעמד  אמנם 

נמוך של התקופה בצרפת, 

אולם סביר להניח כי גידול 

יותר,  רב  לא  אם  דומה, 

המעמד  בני  בקרב  גם  חל 

להרשות  שיכלו  הגבוה 

קלות  ביתר  לעצמם 

רכישה של מוצר מסוג זה. 

ות'ריפט  גלני  בבד,  בד 

של  באנגליה  כי  כותבים 

עשרה  השמונה  המאה 

המכשירים  "צפיפות 

גבוהה  הייתה  ]שעונים[ 

יותר; הם הפגינו ביצועים 

וסיפקו  יותר,  טובים 

עשיר  טמפורלי  מידע 

לשימושים  יותר  ומזוקק 

קביעה  ספציפיים".31 

מנתוני  שעולה  כפי  זו, 

מלאי  מרשומות  השענים, 

ומהפרקטיקות  השעונים 

איור 1. שעון המטוטלת של הויגנס
איור של שעון המטוטלת הניסיוני של כריסטיאן הויגנס כפי שהופיע 

ב-Horologium Oscillatorium, עבודתו המרכזית על מטוטלות והורולוגיה )1673(
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הטקסיות בחברת החצר של מלך השמש, נכונה גם לצרפת. עד תום המאה הפכה פריז, לצד 

וז'נבה, לאחד מהמרכזים החשובים ביותר של תעשיית השענות העולמית.32 אולם  לונדון 

כדי לאתר את השינויים ברמת הדיוק הטמפורלי המקובלת על בני התקופה, וכדי לבודד 

לניתוח  כעת  אפנה  בדיוק,  הצורך  עם  זיהו  העליונים  המעמדות  שבני  נוספות  פרקטיקות 

לקסיקלי של ספרי זיכרונות מאותן שנים.

ג. ניתוח לקסיקלי: דיוק טמפורלי בספרי זיכרונות

ביטויי זמן
)Précis( בקורפוס הטקסטואלי ההיסטורי  באחד מהאזכורים הראשונים של המילה "דיוק" 

 .Pizan, 1364-c( בשפה הצרפתית, הגדירה אותה המשוררת הוונציאנית קריסטין דה פיזאן

וכתבה בחצרו של שארל השישי מלך צרפת, כדבר ש"נקבע באופן מהימן  1430(, שחיה 

במדידת הזמן".33 הגדרה דומה מובאת גם במהדורה הראשונה )1694( של מילון האקדמיה 

ספרי  למחברי  חדשים  היו  לא  לזמן  ביחס  במילה  והשימוש  שהמשמעות  כך  הצרפתית, 

הובילה  אכן  ההורולוגית  המהפכה  אם  המוקדמת.34  החדשה  העת  של  בצרפת  הזיכרונות 

ייחסו לדיוק טמפורלי, או במילותיו של סטיוארט  לשינוי ברמת החשיבות שבני התקופה 

החולף",  הזמן  של  חדשה  חוויה  והמחשבה  החוש  עבור  לזמינה  "הפכה   ,)Sherman( שרמן 

זיכרונות מן התקופה עשויים לסייע לנו לעמוד על טיבו של אותו שינוי בשדה  אזי ספרי 
החברתי־תרבותי לאורך זמן.35

ביטויים  של  וסיכום  איתור  מסיווג,  מורכב  זה  פרק  בבסיס  העומד  הלקסיקלי  הניתוח 

טמפורליים המציינים פרקי זמן הקטנים משעה אשר מופיעים בספרי הזיכרונות מן התקופה. 

לוח 2 מציג נתונים מצרפיים של כמות הביטויים הטמפורליים המובאים בספרי הזיכרונות 

על  שמצביעים  או  שעה,  מרבע  הקצרים  זמן  פרקי  שעה",  "רבע  שעה",  "חצי  המציינים 

דקה מדויקת )לדוגמה 22 דקות(. ניתוח מסוג זה מאפשר להגיע לתובנות שונות הקשורות 

לתודעת הזמן ולתפיסת זמן השעון של בני התקופה. הואיל ומאמר זה עוסק בשינוי ברמת 

הדיוק הטמפורלי בשדה החברתי־תרבותי בצמוד למהפכה ההורולוגית, הניתוח הלקסיקלי 

הבסיס  את  להגדיר  אבקש  תחילה  מרכזיות.  סוגיות  שלוש  לבירור  מוצא  נקודת  ישמש 

לרמת הדיוק הטמפורלי המקובלת בתקופה הנזכרת לעיל. בהמשך אסקור את האובייקטים 

הטכנולוגיים שעמדו לרשות מחברי ספרי הזיכרונות; ריכוז גבוה של ביטויים טמפורליים 

המציינים פרק זמן כזה או אחר לאורך תקופה מוגדרת עשוי להעיד על הימצאם של שעונים 

בעלי יכולת דיוק מסוימת בקרבת כותבי ספרי הזיכרונות. לבסוף אבחן את תבניות השימוש 

ות'ריפט,  גלני  של  לתפיסתם  בהתאם  וזאת  ביותר,  המדויקים  הטמפורליים  בביטויים 
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גם ממנהגים  רק מהאובייקט הטכנולוגי, אלא  לא  זמן השעון מורכבת  לפיה תפיסת  אשר 

ומפרקטיקות שונים.

לוח 2. דיוק טמפורלי בספרי זכרונות צרפתיים מתקופת העת החדשה המוקדמת

תדירות השימוש בביטויים טמפורליים בספרי הזיכרונות )לוח 2( מאפשרת להצביע על כמה 

מגמות בולטות הקשורות לתפיסת זמן השעון של בני התקופה, ולהעריך את רמת הדיוק 

לאורך  וגובר  הולך  שימוש  של  היא  ביותר  הבולטת  המגמה  אצלם.  המקובלת  הטמפורלי 

התקופה בביטויים טמפורליים המציינים פרקי זמן קצרים משעה. בין ראשית המאה השבע 

זה.  ועד לסופה קיימים בספרי הזיכרונות שנסקרו כ־94 ביטויים טמפורליים ממין  עשרה 

במאה השמונה עשרה, לעומת זאת, מספרם כבר עומד על כ־140; גידול של כ־67 אחוזים. 

זמן  או כאלו שמציינים פרק  זמן קצרים מרבע שעה  כי פרקי  יותר מעלה  ניתוח מדוקדק 

המאה  מן  הזיכרונות  בספרי  מוזכרים  שאינם  כמעט  "דקות"  או  "דקה"  למילים  בסמוך 

השבע עשרה. מראשית המאה ועד ל־1715 לערך, כ־3 אחוזים בלבד מסך כלל הביטויים 

הטמפורליים המציינים פרקי זמן של פחות משעה הם ממין זה. מעניין אף יותר לגלות כי 

המילה "דקה" )Minute(, במשמעה כביטוי טמפורלי מדויק המצביע על חלקה השישים של 

השעה, כמעט שאינה מוזכרת בספרי הזיכרונות עד לרבע השני של המאה השמונה עשרה, 

אף על פי ששימושים במילה במובן זה מופיעים בשפה הצרפתית עוד בשלהי המאה הארבע 

מרבע  קצרים  זמן  פרקי  בכתביהם  מציינים  המחברים  שבהם  הבודדים  במקרים  עשרה.36 

שעה, הביטוי הטמפורלי הרווח הוא "חצי מרבע שעה" )demi-quart d’heure(, כלומר שבע 
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דקות וחצי. כך לדוגמה, מבקש הדוכס משולן )Chaulnes( להתייחד במשרדו פרק זמן של 

"חצי מרבע שעה", כפי שמציין סן־סימון בזיכרונותיו.37 

בביטויים  השימוש  בתכיפות  ניכר  גידול  על  גם  מעידים  הלקסיקלי  הניתוח  נתוני 

המאה  של  השני  ברבע  החל  פחות,  או  שעה"  "רבע  של  זמן  פרקי  המתארים  טמפורליים 

השמונה עשרה. בספרי הזיכרונות העוסקים במאה השבע עשרה אנו עדים לממוצע של 1.6 

ביטויים ממין זה בכל ספר. בין 1725 לערך ועד לראשיתה של המאה התשע עשרה, לעומת 

זאת, מספרם הממוצע עומד על 4 אזכורים לספר. בד בבד גדל גם מספר האזכורים הממוצע 

זמן הקצרים מרבע שעה בלבד: מ־0.3 בממוצע  של ביטויים טמפורליים המציינים פרקי 

במאה השבע עשרה עד ל־2.5 בממוצע במאה השמונה עשרה.

ממצאים אלו מעידים לכאורה על הנטייה ההולכת וגוברת לדיוק, נטייה שלנדס מייחס 

לשנים שלאחר המהפכה ההורולוגית.38 אולם אין זה אומר כי מחברי ספרי הזיכרונות של 

כי  ות'ריפט,  גלני  שמציינים  כפי  לזכור,  עלינו  מדויקים.  פחות  היו  עשרה  השבע  המאה 

דיוק טמפורלי הוא תמיד יחסי, בראש ובראשונה ביחס לאובייקט המודד את הזמן.39 הדיוק 

הטמפורלי שהשעונים המכאניים אפשרו אינו הדיוק הטמפורלי שאפשרו שעון המטוטלת 

או טכנולוגיית קפיץ השערה, ולבטח אינו הדיוק הטמפורלי שמאפשרים שעוני הקוורץ של 

ימינו. בהתאם לכך, רבע השעה שמציין רוז'ה ראבוטן )Rabutin(, רוזן בוסי, ב־1640, כפרק 

הזמן המפריד בינו לבין המפגש עם פילגשו, איננה, מבחינה הורולוגית, רבע השעה שמציין 

ז'אן־פרנסואה מארמונטל )Marmontel(, יותר ממאה שנה מאוחר יותר, כפרק הזמן שלקח 

)Clarion(, אהובתו לשעבר, להתעשת בטרם הפגינה בפניו את חוסר  למדמואזל קלאריון 
שביעות רצונה מפרידתם.40

לפיכך, ביטויי הזמן המצויים בספרי הזיכרונות מדויקים אך ורק ביחס לשעונים שעמדו 

המהפכה  לאחר  יותר  מדויקים  שראינו,  כפי  שהיו,  עוררין  שאין  המחברים,  של  לרשותם 

המאה השבע עשרה  הזיכרונות של  ספרי  כי מחברי  לציין  ראוי  לכך,  ההורולוגית. מעבר 

דמויות  של  "חיבורים  אותם  התקופה,  של  הזיכרונות  ספרי  מדויקים.  עצמם,  בעיני  היו, 

עדים  שהיו  ואירועים  אנשים  מתארים  ואשר  המהוללים,  במעשיהם  המטפלות  ציבוריות 

טמפורלי  ביטוי  הצמדת  בהמשך,  שנראה  כפי  לפרסום.41  כלל  בדרך  יועדו  מקרוב",  להם 

למאורע מסוים מאפשרת למחבר להדגיש אירוע שמלכתחילה היה חשוב מספיק עבורו כדי 

להיכלל בזיכרונותיו, או לשוות לו נופך של אמינות ואינטימיות. מספרם הרב של ביטויים 

טמפורליים המתארים פרקי זמן של "חצי שעה" ו"רבע שעה" בספרי הזיכרונות מן המאה 

השבע עשרה )יותר מ־97 אחוזים ממספרם הכללי מעיד כי אותם פרקי זמן היו הבסיס למה 

שנתפס בתקופה כרמה גבוהה של דיוק טמפורלי. רק במהלכה של המאה השמונה עשרה 

אפשר לזהות את תחילתו של שינוי ברמה המקובלת לדיוק, ואז ביטויי זמן של "חצי שעה" 
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ו"רבע שעה" מצויים רק בכ־84 אחוזים מסך כלל הביטויים הטמפורליים. הנתונים הללו 

מעניקים משנה תוקף לטענה כי תפיסת זמן השעון אינה תלויה באובייקט הטכנולוגי בלבד. 

סיווג ביטויי הזמן בספרי הזיכרונות מהמאות השבע עשרה והשמונה עשרה מאפשר גם 

השימוש  הכותבים.  של  לשימושם  זמינים  שהיו  הטכנולוגיים  האובייקטים  טיב  אל  הצצה 

הזיכרונות  בספרי  שעה  ורבע  שעה  חצי  של  זמן  פרקי  המתארים  טמפורליים  בביטויים 

הדקות  מחוג  הופעת  לפני  שגם  כך  על  מעיד   )1656( ההורולוגית  המהפכה  טרם  שחוברו 

)שחלק נרחב מן הספרות ההורולוגית רואה בו תוצאה ישירה של המצאת שעון המטוטלת( 

היה ביכולתם של בני התקופה לאמוד זמן גם בפרקי זמן הקצרים משעה.42 הן לנדס הן גלני 

מדידה  שאפשרו  אחד  מחוג  בעלי  שעונים  של  נוכחות  תקופה  באותה  מאתרים  ות'ריפט 

של חצי שעה ורבע שעה באמצעות סימונים על טבעת השעה.43 גלני ות'ריפט אף הולכים 

צעד נוסף וקובעים כי "באופן שכיח ביותר, שעונים ביתיים מהתקופה ]טרום 1656[ הכילו 

לפחות סימון אחד של חצי שעה ושני סימונים של רבע שעה על טבעת השעה".44 מחקרם 

הנזכרים  הטמפורליים  בביטויים  השימוש  אולם  באנגליה,  אמנם  עוסק  ות'ריפט  גלני  של 

גם  נכונים  דבריהם  כי  מעיד  ההורולוגית  המהפכה  לפני  שחוברו  הזיכרונות  בספרי  לעיל 

לצרפת של התקופה.

ספרי הזיכרונות אף מאפשרים לנו לקבוע כי בני התקופה בצרפת היו מסוגלים, עוד לפני 

המהפכה ההורולוגית, לאמוד את הזמן בפרקי זמן קצרים משעה. כך למשל הסופר הצרפתי 

בן המאה השבע עשרה, טלמן דה ראו Réaux((, ציין בזיכרונותיו כי בקבלת הפנים לקרדינל 

מאזארן )Mazarin( עמד המרשל הקשיש דה לה פורס )Force( על רגליו במשך רבע שעה, 

וזאת לאחר שלוש שעות המתנה תחת השמש הקופחת.45 השימוש בביטוי הטמפורלי "חצי 

מרבע שעה" בספרי הזיכרונות מעיד על נוכחותם בצרפת )בדומה לאנגליה( של שעונים 

עם סימונים של שבע וחצי דקות על גבי טבעת השעה, הן לפני המהפכה ההורולוגית הן 

לאחריה. כך עולה, לדוגמה, מזיכרונותיו של הדוכס דה לואין )Luynes( משנת 1757, שבהם 

מתוארת שיחה בחצרו של המלך לואי החמישה עשר שארכה "בערך רבע מחצי שעה".46 

לאחר המהפכה ההורולוגית, טוען לנדס, "השתלם להראות דקות".47 מספרם הזעום של 

1725 לערך נראה לפיכך  עד  ביטויים טמפורליים המציינים פרקי זמן קצרים מרבע שעה 

מפתיע. מדוע רק קרוב ליובל שנה לאחר מכן אנו עדים לתחילתו של שימוש הולך וגובר 

באותם ביטויי זמן בספרי הזיכרונות? ראשית, שעונים שונים משלהי המאה השבע עשרה 

שאפשרה  הטמפורלית  הדיוק  רמת  את  למשתמש  להעביר  מגוונים  ניסיונות  על  מעידים 

המהפכה ההורולוגית. כלומר לפני החלוקה למחוג שעות ולמחוג דקות לא היה ברור ליצרני 

השעונים כיצד להציג למשתמשים את המידע הטמפורלי.48 שנית, כפי שטוען ההיסטוריון 

קרלו צ'יפולה )Cipolla(, הגירתם ההמונית של ההוגונטים מצרפת בעקבות ביטול האדיקט 

של נאנט, בשילוב "משטר ותקנות גילדה נוקשות ותחרות זרה", גרמו קשיים משמעותיים 
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השמונה  המאה  של  השני  ברבע  רק  להתאושש  החלה  זו  הצרפתית.49  השענות  לתעשיית 

שעה  מרבע  קצרים  זמן  פרקי  המציינים  טמפורליים  בביטויים  השימוש  גבר  שבו  עשרה, 

בספרי הזיכרונות.50 עם זאת, כל ניסיון להסביר את תדירות השימוש בביטויים טמפורליים 

בספרי הזיכרונות אינו שלם בלי לסווג את האופן שבו השתמשו המחברים בביטויים כאלה 

לפני המהפכה ההורולוגית ואחריה.

איור 2. שעון מתקופתו של לואי הארבעה עשר
 שעון שיוצר בצרפת לקראת 1680, בעל מחוג אחד ועם חלוקה לפרקי זמן קצרים על גבי טבעת השעה.

מוזיאון פול־דופוי, טולוז

פרקטיקות ומנהגים

המנהגים או המצבים שלהם הצמידו מחברי ספרי הזיכרונות במאות השבע עשרה והשמונה 

עשרה ביטויים טמפורליים ברמת דיוק גבוהה מגוונים ושונים. מעבר לכך, הבסיס החברתי־

חצי  של  טמפורלי  דיוק  התקופה.  לאורך  השתנה  טמפורלי  לדיוק  שנחשב  למה  תרבותי 

שעה או רבע שעה נתפס כמבטא רמת דיוק גבוהה במאה השבע עשרה, אך נתפס כמדויק 

ניתוח לקסיקלי של ספרי הזיכרונות  פחות החל מהרבע השני של המאה השמונה עשרה. 

מאפשר לשייך את ביטויי הזמן המדויקים ביותר לתקופתם לתבניות שימוש שונות, ולבודד 

פרקטיקות ומנהגים דומים לאורך התקופה שזוהו עם הצורך ברמת הדיוק הגבוהה ביותר. 

אחד  הייתה  המלוכה  למשפחת  אינטימית  קרבה  כי  עולה  הלקסיקלי  המחקר  מנתוני 
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מדויקים.  טמפורליים  ביטויים  לנקוט  המחברים  את  שהניעו  ביותר  הבולטים  מהגורמים 

נוכחות של בן משפחת המלוכה בקרבה למחבר, גם אם האחרון לא היה זר לחצר המלכותית, 

Sourches((, חבר בחצרו  גררה אחריה שימוש בביטוי טמפורלי מדויק. המרקיז דה סורש 

של לואי הארבעה עשר, מתאר את שיחותיו הארוכות של המלך עם אשתו לעתיד, מאדאם 

דה מנטנון, שבגינן התפנה לשבת ליד מלכתו כ"רבע שעה" בלבד לפני הארוחה.51 המרקיז 

דנז'ו )Dangeau(, חבר קבע בוורסאי ששמר יומן המתאר את אורח החיים בחצר בין השנים 

המלוכה  משפחת  חברי  שהקדישו  השונים  הזמן  פרקי  את  הוא  אף  תיעד   ,1720–1684

לפעילויות שונות במסגרת כינוסים חברתיים שהתקיימו בחצר בשעות הערב. המלך, כותב 

המרקיז, שיחק ביליארד עד לשעה תשע בערב, ולאחר מכן התייחד עם מאדאם דה מנטנון 

במשרדו עד לשעת הארוחה. דנז'ו אף מתעד את פרק הזמן שבו האזינה הדוכסית מריה אנה, 

אשתו של יורש העצר הצרפתי, למוזיקה )רבע שעה(.52 גם בני אצולה שלא נמנו עם החצר 

המלכותית נקטו ביטויים טמפורליים מדויקים כאשר תיעדו את הימצאם בקרבה אינטימית 

תיעדה   )Sévigné( סבינייה  דה  מאדאם  הידועה  המכתבים  מחברת  המלוכה.  משפחת  לבני 

במכתב מ־1689 פגישה בין מלך אנגליה למלך צרפת שבה נכחה ואשר נמשכה "כמעט רבע 

 ,)Tour du Pin( שעה".53 קרוב למאה שנה לאחר מכן, אנרייט־לוסי דילון, המרקיזה טור דו פן

בת למשפחה אריסטוקרטית ועוזרתה האישית של מארי אנטואנט, תיעדה בזיכרונותיה את 

סדר יומה של החצר המלכותית בימי ראשון. טקס כניסתו של המלך לאחד מאולמות החצר, 

כותבת המרקיזה, התקיים בשעה 54.12:40 הדוגמאות הללו, לצד היותן עדויות להשפעה 

הכבירה של משפחת המלוכה והחצר המלכותית על החברה הצרפתית במהלך העת החדשה 

המוקדמת, ממחישות היטב גם את השינוי שחל לאורך התקופה במה שנתפס כרמה גבוהה 

של דיוק טמפורלי. אם בשלהי המאה השבע עשרה השימוש ב"כמעט רבע שעה" היה מדויק 

דיו עבור מאדאם דה סבינייה כדי לציין את אורכו של מפגש עם המלך, הוא לבטח לא היה 

מדויק דיו עבור המרקיזה טור דו פן, קרוב למאה שנה לאחר מכן, כדי לתאר את סדר יומם 

של בני משפחת המלוכה בוורסאי.  

הן בשימוש  לוו אף  הזיכרונות של התקופה  פרקטיקות דתיות שונות המוזכרות בספרי 

)Choisy( מתאר  בביטויים טמפורליים מדויקים. לדוגמה, האב פרנסואה־טימולאון שואזי 

בזיכרונותיו יום שבו העירו אותו בשעה 11:30 כדי שיספיק להגיע בזמן לכנסייה.55 שארל 

של  וידויו  את  מתאר  הצרפתית,  האקדמיה  וחבר  אנציקלופדיסט   ,)Duclos( דוקלו  פינו 

הקרדינל דובואה )Dubois( בפני נזיר פרנציסקני בשנת 1723, ומספר כי הקרדינל ננעל עם 

הנזיר "בחדרו במשך חצי מרבע שעה".56 גם מיודעתנו המרקיזה טור דו פן מציינת ב־1788 

דקות".57  לשלושים  וחמש  עשרים  "בין  כלל,  בדרך  נמשכו,  בוורסאי  המיסה  טקסי  כי 

דוגמאות אלו ממחישות את האופן שבו חלחלו מנהגים וטקסים דתיים אל החברה הצרפתית 
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של העת החדשה המוקדמת. בה בעת הן מעידות גם על מידת ההשפעה שהייתה לכנסייה 
הקתולית על החיים בצרפת של התקופה.58

אזכורים או תיאורים של פגישות שגרתיות שמחברי ספרי הזיכרונות נכחו בהן לוו אף הם, 

בדרך כלל, בביטוי זמן מדויקים. כך לדוגמה מזכירה מאדאם דה סבינייה במכתב מ־1675 

את מאדאם דה טולונג'ו )Toulongeon(, שפגישה עימה במשך רבע שעה גרמה לה להרגיש 

ידידיו שבמסגרתה  ותיקות.59 גם האב שואזי מתאר בזיכרונותיו פגישה עם  הן מכרות  כי 

ז'אן־פרנסואה מארמונטל, היסטוריון וסופר צרפתי  סיירו בגינת ביתו במשך חצי שעה.60 

בן המאה השמונה עשרה, מתעד פגישה קצרה עם מאדאם דה פומפדור, פילגשו של לואי 

החמישה עשר. הפגישה ארכה "חמש או שש דקות", ובמהלכה פרסה בפניו את הערותיה 

על אודות טרגדיה חדשה פרי עטו.61 הכלכלן הצרפתי אנדרה מורלה )Morellet(, אף הוא 

בן המאה השמונה עשרה, מתעד פגישה שערך בשנת 1762 באיטליה וארכה כ"אחד או שני 

מדויקים  השנים  במשך  נעשים  אשר  אלה,  פגישות  המלווים  הזמן  ביטויי  שעה".62  רבעי 

ותכופים יותר, מעידים אף הם על המודעות הגוברת של בני התקופה לזמן השעון. 

לסיכום, נתוני המחקר הלקסיקלי של ספרי הזיכרונות בצרפת של המאות השבע עשרה 

והשמונה עשרה מאפשרים לבסס ארבע קביעות עיקריות: ראשית, זמן השעון בכלל ודיוק 

טמפורלי בפרט לא היו זרים לבני המעמד הגבוה בצרפת עוד לפני המהפכה ההורולוגית. 

עוד בראשית המאה  המופיעים במקורות  ורבע שעה,  חצי שעה  זמן של  בביטויי  השימוש 

זמן של רבע שעה הוא אפוא הבסיס  יותר במהלכה. ציון פרק  השבע עשרה, נעשה תכוף 

המאה  של  השני  הרבע  לקראת  רק  התקופה.  בני  על  המקובלת  הטמפורלי  הדיוק  לרמת 

השמונה עשרה אפשר לאתר ביטויים טמפורליים המציינים פרקי זמן קצרים מרבע שעה או 

מספר דקות מדויק. שנית, לרשותם של בני המאה השבע עשרה עמדו אמצעים טכנולוגיים 

שלא היו מוגבלים למדידת זמן בשעות בלבד, בין שבאמצעות תת־חלוקה של טבעת השעה 

השיפור  שלישית,  השעה.  חלוקת  של  אחרות  שבתצורות  ובין  מכאניים  שעונים  גבי  על 

מיידי  ביטוי  לידי  בא  לא  הטמפורלי  הדיוק  ברמת  ההורולוגית  המהפכה  שאפשרה  הניכר 

עשרה.  השמונה  המאה  של  השני  הרבע  לקראת  רק  אלא  התקופה,  של  הזיכרונות  בספרי 

לאחר  מייד  התרחש  לא  בה  והשימוש  החדשה  הטכנולוגיה  של  האימוץ  תהליך  כלומר 

בספרי  הטמפורליים  הביטויים  סיווג  רביעית,  שנים.  ליובל  קרוב  נמשך  אלא  הופעתה, 

הזיכרונות לתבניות שימוש מאפשר לזהות כמה פרקטיקות נפוצות שבני התקופה זיהו עם 

הצורך ברמת דיוק טמפורלי גבוהה: נוכחות בקרבה למשפחת המלוכה, פרקטיקות דתיות, 

ופגישות או מפגשים חברתיים.
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ד. אחרית דבר

ההיסטוריון האיטלקי צ'יפולה טען כי הופעתו של שעון המטוטלת ב־1657 מהווה "חוסר 

השבע  המאה  של  במהלכה  שהתרחשה  הטכנולוגיה  של  בהיסטוריה  דרמטית  המשכיות 

עשרה", וזאת בהשוואה ליכולות הטכנולוגיות של השעונים המכאניים שקדמו לו.63 טענה 

שעון  עימו  שהביא  השעה  למדידת  ביכולות  הטכנולוגי  השיפור  מבחינת  נכונה  לבטח  זו 

המטוטלת. עם זאת, קשה יותר לבססה כאשר מעיינים בהיסטוריה של הטכנולוגיה מנקודת 

טכנולוגיה.  באותה  השתמשו  התקופה  בני  שבו  האופן  את  גם  הכוללת  יותר,  רחבה  מבט 

ספרי  של  ממדגם  השאובים  זה,  מאמר  במסגרת  שנאספו  הלקסיקלי  המחקר  נתוני  ניתוח 

זיכרונות שכתבו בני המעמד הגבוה בצרפת של המאות השבע עשרה והשמונה עשרה, מציג 

את תפיסתם של בני התקופה את זמן השעון ואת דפוסי השימוש בדיוק טמפורלי. בשילוב 

הנתונים הקיימים זה מכבר במחקר ההורולוגי בהיבט של ייצור ותפוצת השעונים בתקופה 

המדוברת, מתקבלת תמונה מורכבת של המהפכה ההורולוגית.

לפני  שנים  מיובל  יותר  עשרה,  השבע  המאה  בראשית  שכבר  כך  על  מעידים  הנתונים 

שעה  מרבע  ואף  משעה  קצרים  זמן  לפרקי  התקופה  בני  התייחסו  ההורולוגית,  המהפכה 

באמצעות הטכנולוגיה שעמדה לרשותם, דהיינו שעונים מכאניים. לפיכך, הנטייה לדיוק 

להיות  כדי  דיים  ומהימנים  "מדויקים  נעשו  לפני ששעונים  הרבה  קיימת  הייתה  טמפורלי 

כי  מורים  הלקסיקלי  המחקר  נתוני  לכך,  מעבר  ההורולוגית.64  המהפכה  בזכות  אמינים" 

היו הבסיס המקובל לדיוק במהלכה של המאה השבע  ורבע שעה  זמן של חצי שעה  פרקי 

רק  מופיעות  ההורולוגית  המהפכה  עימה  שהביאה  הטכנולוגיה  לאימוץ  עדויות  עשרה. 

1725, עת הלך ונעשה נפוץ בספרי הזיכרונות השימוש בפרקי זמן קצרים מרבע  לקראת 

הנזכרת  או "דקות" בתקופה  זו מקבלת משנה תוקף מאזכור המילים "דקה"  שעה. טענה 

לעיל, בניגוד להיעדרן הכמעט מוחלט לפניה.

תבניות  של  להמשכיות  קשורה  זה  ממחקר  העולה  ביותר  המעניינת  המסקנה  אולם 

שבו  להקשר  ביותר  המדויקים  הטמפורליים  הביטויים  שיוך  טמפורלי.  בדיוק  השימוש 

המצבים  הפרקטיקות,  את  לקבוע  מאפשר  למקמם  בחרו  הזיכרונות  ספרי  של  מחבריהם 

או המנהגים שזוהו על ידי בני התקופה עם הנטייה לדיוק טמפורלי. לנוכחות בני משפחת 

המלוכה בחיי המחברים הייתה השפעה מכרעת על הצורך בדיוק טמפורלי. כך גם למנהגים 

המהפכה  לפני  ככולן,  רובן  מופיעות,  שימוש  תבניות  אותן  מכרים.  עם  ולפגישות  דתיים 

ההורולוגית ועד לראשיתה של המאה השמונה עשרה. גם אם כמות הביטויים הטמפורליים 

בהם  השימוש  דפוסי  שלפניה,  למאה  בהשוואה  עשרה  השמונה  המאה  במהלך  גדלה 

המהפכה  לאחר  להופיע  שהחלו  דופן  ויוצאי  חדשים  מנהגים  או  פרקטיקות  חושפים  אינם 

ההורולוגית. אותן פגישות, אותם מנהגים דתיים, ואותה קרבה אינטימית למלוכה שניתן 
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המדויק  הטמפורלי  בביטוי  כלל,  בדרך  לוו,  עשרה  השבע  המאה  של  במהלכה  לאתר  היה 

ביותר גם לאורכה של המאה שלאחריה. עובדה זו מאפשרת לחלוק על קביעתו של צ'יפולה 

בדבר חוסר המשכיות דרמטי בהיסטוריה של הטכנולוגיה שמייצגת הופעת שעון המטוטלת 

ב־1657, לפחות בהיבט של דפוסי השימוש בטכנולוגיה החדשה הבאים לידי ביטוי בספרי 

הזיכרונות.
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Historiques Sur Les Régnes De Louis XIV, De Louis XV Et De Louis XVI, I, 

Paris.

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr/

etymologie/. Web. 24 Jan. 2016.

Choisy, François-Timoléon de (1920), Mémoires De L’Abbé De Choisy, Habillé En 
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Régence Et Le Règne De Louis XV, Paris.

Elias, Norbert (1983), The Court Society, New York.

Fairchilds, Cissie (1994), “The Production and Marketing of Populuxe Goods in 

Eighteenth-Century Paris,” in John Brewer and Roy Porter (eds.), Consumption 

and the World of Goods, London.

Fare, Charles Auguste de la (1884), Mémoires Et Réflexions Du Marquis De La Fare 

Sur Les Principaux Événements Du Règne De Louis XIV Et Sur Le Caractère 

De Ceux Qui Y Ont Eu La Principale Part, Paris.

Foisil, Madleine (2003),”The Literature of Intimacy,” in Roger Chartier (ed.), A 

History of Private Life: Passions of the Renaissance, III, Cambridge.

Glennie, Paul, & N. J. Thrift (2009), Shaping the Day: A History of Timekeeping in 

England and Wales 1300–1800, Oxford.
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Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1856), Mémoires complets et authentiques du duc de 

Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence, I, Paris. 

Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1857), Mémoires complets et authentiques du duc de 

Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence, XIII, Paris. 

Sévigné, Marie Rabutin-Chantal (1846), Lettres De Mme De Sévigné: Précédées 
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