Barbora Koudelková

Dolní vrstvy v 19.st.

    Tzv. dolní vrstvy tvořily po celé 19.st. asi 80% populace. Byly tedy její důležitou složkou nejen početně, ale i svým ekonomickým a sociálním významem. Zvlášť z venkovských dolních vrstev se během industrializace v 19.st. vytvářilo průmyslové dělnictvo a nové městské obyvatelstvo.
    Společným jmenovatelem pro tzv. dolní vrstvy je nouze, bída a hlad a vůbec celkový nedostatek zdrojů. Do značné míry je to spojeno s životem na venkově, protože většina skupin tvořící dolní vrstvy byla ekonomicky závislá (odlehlost prostředí, nedostatek kontaktů) dědilo se sociální postavení a profese rodičů (bída bídu plodí). Na vzdělání se dbalo jen v rodinách řemeslníků, většina ostatních byla negramotná, později pologramotná.

	snaha o pouhé přežití, neúplné uspokojování biologických potřeb

úplné uspokojení potřeb
stádium materiálního vzestupu (až 4/4 19.st.)
snaha o sociální vzestup (někdy se prolíná už i v 2. a 3. stádiu)

    Lidé byli nekvalifikovaní. Nutnost tedy byla dělat těžkou, málo produktivní, manuální práci – častá změna místa.
    Neregulovaná porodnost, nadpráví mužů v rodinách, toulavost (shánění práce), součástí byla žebravost, drobné krádeže. Častá orientace lidí na materiální statky a nikoli na duchovní.

    Příliš vysoké byly výdaje na lékaře. Vyskytoval se i alkoholismus – nádeníci, na rozdíl od zemědělské čeledi, mívali hotové peníze, které by bylo možno propít. S migracemi a neustálým měněním zaměstnání souvisela i určitá lhostejnost k církvi a náboženství. Při rychlých změnách pohybu ztrácela církev nad jednotlivci kontrolu. Nádeníci orientovaní na materiální hodnoty a vytržení z pravidelného venkovského prostředí přišli na to, že církev nepotřebují a když už ji ze společenských zvyklostí potřebují (svatby, pohřby, křtiny)musí platit, což se jim nelíbilo. Tímto způsobem vznikala bezbožnost dolních vrstev)

Pověrčivost, víra v duchy a strašidla. Vzhledem k nekvalifikovanosti lidí byly pro svou zcela ojedinělou kvalifikovanost v kurzu tovaryši (odborní dělníci)

    Horské oblasti: totální izolovanost, tradicionalismus, neznalost světa a nedůvěra k němu, nedůvěra k cizincům, naivita.  Za hodnotu je považované jen materiální zajištění, jako hotové peníze, jídlo, alkohol. Tato situace existovala kolem roku 1800 v Krkonoších, 1870 na Sˇumavě a ještě později v západním Slezsku. Z jejich bídy plynula vynucená spokojenost s málem, nulová snaha o zlepšení – fatalismus.
    Lhostejnost, nebo negativní vztah k učení. 

1800                                                                      1900
nekvalifikovanost                                                  kvalifikace
neregulovanost porodnosti                                    snaha o regulaci
emocionální a zvykové chování                            racionalizace
nezájem o veřejné dění                                          zájem o lokální dění
absence zájmových organizací                              zájmové organizace  
venkovský nádeník                                                průmyslový dělník

    Na rozdíl od dolních vrstev se ve 30. letech ve vyšších vrstvách společnosti ve velkých městech dostávalo systematičtějšího a institucionálního vzdělání i dívkám. Zatímco v předchozích generacích jen základ triviální školy, sloužilo nyní vzdělání především k reprezentaci (francouzština, piano, kreslení). Dívky neměli již přímou účast na fyzickém zajištování domácnosti .
    Vzhledem k velké dětské úmrtnosti nebyli rodiče přespříliš psychicky angažovaní. Ta by totiž v případě úmrtí dítěte vedla k labilitě. Proto převažoval názor, že děti jsou tu k tomu, aby rodičům projevovaly vděčnost za to, že dostaly život a působit jim radost.

    

