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- Napoleon nadaljuje osvajalske 
pohode, zavzame in vlada veèini 
zahodne in srednje Evrope. 

- Poražen v bitki pri kraju Waterloo.

Razvoj industrije

Velik razvoj industrije in železnice 
vpliva na rast, obseg in videz mest.  V 
mestih se veèa število prebivalstva.

Na zaèetku 19. stoletja še ni bilo 
nobenega milijonskega mesta, ob 
koncu stoletja jih je bilo že 10. London, 
Dunaj in Moskva so v nekaj desetletjih 
podvojili svoje prebivalstvo. 

Urbanizacija in narašèanje mestnega prebivalstva 

Nacionalizem

Mesta so prenaseljena, umazana in nezdrava.
V njih veèina prebivalstva živi v revšèini.
Katastrofalne higienske razmere  povzroèajo epidemije.
Bogataši živijo v prijetnih in komfortnih stanovanjih in vilah.
Posledica so revolucionarne zahteve, ki se odrazijo v politiènih in socialnih reformah :

- Reforme v Veliki Britaniji
- Revolucionarna Francija
- Avtokratska Rusija 

Ob krizi fevdalizma in uveljavljanju mešèanske družbe na zaèetku stoletja vznikne 
zgodnji  nacionalizem.
Poenotil je družbo v kulturnem smislu.
Ljudje, ki govorijo isti jezik, imajo isto kulturo in se èutijo povezane s skupno zgodovino, 
želijo živeti skupaj.
Razvil se je pri narodih, ki so živeli v veè državah ali v okviru druge države.
Nacionalizem je razmejil družbo navzven in jo skoncentriral na nacionalno državo.
Zamišljena skupnost je NAROD. Odloèilni pomen dobi JEZIK.

Nacionalna gibanja po Evropi v 19. stoletju:

- v avstrijskem cesarstvu
- grška vstaja
- italijansko -
- poljsko -
- irsko -
- nemško gibanje …

Razvoj ideologij

D r u ž b e n i ,  p o l i t i è n i  i n  
gospodarski red evropskih držav  
vpliva tudi  na razvoj  ideologij:

- liberalizma
- konservatizma
- socializma. 

Karl Marx
Friedrich Engels
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 Revolucije 1848

Stoletje mešèanstva

Mešèanstvo:

Rast mest vzpodbudi vzpon mešèanstva in z njim  prizadevanja za  uveljavitev 
parlamentarizma. Nezadovoljstvo mešèanstva z zastarelimi gospodarskimi in 
politiènimi strukturami monarhij in slabšanje položaja delavstva zaradi gospodarske 
krize in moène težnje posameznih narodov, da vzpostavijo svoje nacionalne države, 
privede do revolucionarnega leta 1848:

- Rusija, Španija, Velika Britanija in skoraj vse ostale evropske države.

Dotlej absolutni vladarji so prisiljeni razglasiti  ustave, razpisati  volitve v predstavniška 
telesa in s tem omogoèiti  udejstvovanje ljudstva.

Odpravljen je stanovski družbeni red. V veèini držav nastopi mešèanska družba.
Razvoj mešèanske družbe omogoèi rast industrije, trgovine, banèništva.
Zaradi moènega vpliva mešèanskega naèina življenja in njegovih vrednot na  celotno 
obdobje 19. stoletje ta èas  pogosto oznaèujemo kot stoletje mešèanstva. 

Mešèanski srednji sloj so sestavljali mali podjetniki, trgovci in obrtniki, inteligenca 
(inženirji, zdravniki, uèitelji), namešèenci ter uradniki v podjetjih in državni upravi.

- Enakost pred zakonom. Vsak državljan je enak pred zakonom. Do države naj bi imeli 
enake pravice in dolžnosti, kar pa ne pomeni tudi socialne enakosti.

- Socialno neenakost  upravièuje naèelo osebne uspešnosti in dosežkov. 

Mešèanstvo je v nasprotju s plemstvom, ki je svoj položaj podedovalo, cenilo 
sposobnosti.

Pomembni za družbeni vzpon in položaj:

- zveze in poznanstva
- osebne simpatije
- zunanji videz
- olika
- govorne spretnosti
- samozavest. 

Znaèilne vrline: razum, varènost in red. 

Družbeni napredek je lahko dosegel vsakdo, 
ki je pridobil premoženje.

Mešèanski naèin življenja in mešèanski 
bonton

Družabno življenje

Pravila obnašanja ob družabnih dogodkih  in stikih z ljudmi so zelo pomembna.
Kdor je želel biti v družbi sprejet ali spoštovan, jih je moral upoštevati.

Zgleden gospod

- Nikoli ne spregovori z damo, èe ga ona prej ne ogovori,
- spremlja damo, ko se vzpne po stopnicah in nazaj,
- izstopi iz koèije prvi in nato pomaga izstopiti dami,- nikoli ne kadi v družbi dame.

Zgledna dama

- Se nikoli, èe je mlajša od trideset let, ne sprehaja sama ali brez spremljevalke,
- nikoli sama ne obišèe gospoda, o nikoli zjutraj ne nosi diamantov ali biserov,
- nikoli ne pleše z enim partnerjem veè kot tri plese.
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Nasveti o lepem vedenju priporoèajo:

-  … da se z ženskami ne pogovarja o uèenostnih predmetih, saj se ženske 
zanimajo paè le za zabavo in za veselje. Tudi o resnih verskih in politiènih 
zadevah se z njimi ne gre pogovarjati, saj se jim zaène takoj zehati  … *

Ples

“Prsa se ne smejo tišèati prs, tudi 
kolena se ne smejo dotikati. Plesalec in 
plesalka naj gledata drug drugemu 
preko rame. Rokavice je treba imeti 
med plesom vedno na rokah. Plesati je 
treba v vrsti, po taktu, elastièno, 
graciozno, ritmièno, lahko in živahno, 
vendar zmerno in nikdar strastno."

* Ivan Vesel, Olikani Slovenec, Ljubljana 1868

Pravila obèega življenja

 Ženske naj ne bi bile zaposlene z delom izven doma. 
Njihova skrb je bila vodenje gospodinjstva in nadzor nad 
služinèadjo. Skrbele so za pripravo družabnih dogodkov ali 
za dobrodelne dejavnosti.

Ženske so bile podrejene moškim, najprej oèetu, po poroki 
pa možu. Ta je razpolagal z ženinim imetjem. Ob loèitvi (kjer 
so bile mogoèe) je zakon otroke dodelil oèetu. Ženskam 
dolgo ni bilo omogoèeno doseèi višjo izobrazbo. Ideal je bila 
prijazna žena, ki je skrbela za moža, dom in otroke.

Šola, izobrazba

V drugi polovici 19. stoletja so nastali prvi 
zakoni o obveznosti šolanja.  Uèenju 
verouka, lepega vedenja, pisanja, branja in 
raèunanja so dodali nove predmete 
(naravoslovje, zemljepis, petje, telovadba).

V šolo je hodilo tudi èedalje veè deklic, ki so 
se uèile tudi gospodinjskih opravil, kuhanja

in šivanja. Mešèani so veliko pozornost posveèali vzgoji in izobrazbi otrok. Otroci so se 
morali v svojem vedenju v šoli in doma držati strogih pravil ("šiba novo mašo poje").

Vzgoja mešèanskih otrok 


