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UVOD
Pot do spoznanja zgodovinskih dejstev
Kako so ljudje v preteklih obdobjih proizvajali življenjske dobrine, kako so oblikovali
medsebojne odnose, politiko in kulturo, proučuje in pojasnjuje zgodovinska znanost.
Zgodovina je torej znanost o razvoju človeške družbe.
Kako spoznavamo življenje ljudi v preteklosti? Zapiski in predmeti, ki so se ohranili,
nam kažejo življenje in delovanje ljudi v preteklosti. Za to zgodovina uporablja
zgodovinske vire: a) pisni viri - napisi na kamnu, listinah, časniki, ... ki jih danes hranijo
v arhivih
b) materialni viri - orodja, orožje, posoda, kovanci, ... ki jih danes
hranijo v muzejih
c) ustni viri ali ustno izročilo - jezik, razna imena, ljudske šege,
pripovedke ...
Za zgodovinarjevo raziskovanje ni dovolj, da ugotovi dejstva po ohranjenih virih. Le-te je
potrebno tudi primerjati z drugimi viri in sklepati o nekih zakonitostih zgodovinskega
razvoja.
Zgodovinopisje je od svojih začetkov doživljalo različne spremembe. Najprej so se ljudje
zanimali le za politične in vojaške dogodke, od konca 18. stoletja pa še za druga
dogajanja.

Spremenljivost zgodovinskega časa in prostora
Zgodovinsko dogajanje poteka v nekem prostoru. Zato zgodovinsko preučevanje zajema
kraje ali mesta (krajevna in regionalna zgodovina), področje enega naroda (narodna
zgodovina) ali ves svet (svetovna zgodovina).
Za zgodovinsko raziskovanje je pomembno natančno določanje dogodkov in virov. Dan,
mesec in leto so bili že od nekdaj temeljne enote računanja zgodovinskega časa. Ljudstva
so že od nekdaj različno štela leta, danes pa je v veljavi krščansko štetje let. Zgodovinsko
dogajanje pa v glavnem delimo na prazgodovino ali pravek - obsega kar 98%
človekovega razvoja, obdobje zadnjih 5000 let, odkar je človek spoznal pisavo, pa delimo
v stari, srednji in novi vek.
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PRAZGODOVINA

Nastanek človeka in prvotne oblike njegovega življenja
Človek je izšel iz živalskega sveta - v razvoju sesalcev se je verjetno pred 30 milijoni let
izvršila ločitev med človeku podobnimi opicami in človečnjaki. Za prve ljudi je značilna
vzravnana hoja, roke so začeli uporabljati za uporabo orodja ali orožja. Med delom so
človeku rasle umske sposobnosti, ki so privedle do govora in sporazumevanja. Človek je
tako z delom ustvaril samega sebe.
Prazgodovino delimo na kameno, bakreno, bronasto in železno dobo, glede na
surovine, ki jih je človek uporabljal.
Kamena doba je dobila naziv kamena, ker so prva orodja delali iz kamna, pa tudi iz
kosti. To dobo delimo na starejšo, srednjo in mlajšo. Praljudje so hrano nabirali in lovili
živali, na primer mamute. Živeli so večinoma v jamah. Združevali so se v horde ali trope.
Moški so predvsem lovili, ženske pa nabirale sadeže. Temu obdobju rečemo
praskupnost. Sčasoma so spoznali ogenj. Verovali so v prednike, ki so jih pojmovali
kot živali, rastline, naravne pojave (totemizem) ali pa so verovali v duhove in duše
(animizem).

Prva družbena delitev dela
Ko se ledeniki umaknejo, ledenodobne živali izurnrejo in človek se bolj začne posvečati
lovljenju manjših živali, ribolovu, človek poseje žitarice in tako se razvije poljedelstvo in
živinoreja - divje živali, kot so konji, svinje ... , so udomačili. Uporabljati začnejo
motiko, lopato, ralo. V sušnih stepnih deželah se razvije nomadsko pastirstvo (selitve),
sicer pa se ljudje že za stalno naselijo. To vse je značilno za mlajšo kameno dobo.
Ukvarjati se začnejo tudi z lončarstvom in tkanjem.

Živeli so v rodovih - skupnost je slonela na krvnem sorodstvu. Na začetku so imele
ženske glavno vlogo (matriarhat), saj so skrbele za hrano in otroke, nato pa so vodilno
vlqgo zaradi razvitejše tehnike orodij (ralo) prevzeli moški (patriarhat).
Rodovi so se združevali v bratstva, tapa v plemena. Na čelu je bil starešina, vse
premoženje je bilo skupna last, o vsem so odločali vsi in zato temu obdobju rečemo
rodovno-plemenska demokracija.
Verovanje: Zaradi prehoda na poljedelstvo so začeli častiti boginjo plodnosti, sonce,
reke ... , ki so omogočali rast. Častili so jih s plesi, darovanji, molitvami.
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Nastanek obrti in trgovine ter nastajanje družbenih razlik
Za kameno dobo pridejo kovinske dobe. Kovinska orodja so nadomestila kamnita.
Najprej so spoznali baker, bron in še železo.
Pojavijo se rudarji, ki kopljejo rudo, kovači jo talijo in obdelujejo, rokodelci so jih
obdelovali z rokami - postali so obrtniki, ki so svoje izdelke zamenjavali za druge stvari.
Menjava je bila najprej naturaina - blago za blago. Počasi se pojavijo še trgovci in
uveljavi se denar.
Obrtniki in trgovci se naseljujejo na kraje, kjer so se križale trgovske poti, v bližino
rudnikov, ... Nastajajo mesta, predvsem naselbine trgovcev in obrtnikov. Nekatere
izmed družin so izdelale več kot druge, zato postanejo bogatejše in si več lahko
privoščijo. Tako nastane sloj bogatih in sloj revnih. Vojne so bogatejšim omogočile, da
so dobili vojne ujetnike, ki so postali njihovi sužnji. To je že izkoriščanje človeka po
človeku.
Rodovno-plemenska demokracija začne razpadati, saj se iz rodovno-plemenskih
veljakov, ki so si kopičili bogastvo in s tem dobili politično moč, razvije rodovno
plemstvo ali aristokracija.

Naši kraji vprazgodovini
Naši kraji so bili naseljeni že v stari kameni dobi, kajti o tem pričajo arheološke
izkopanine. Na slovenskem ozemlju so jih našli v:
a) Betalov spodmol pri Postojni
b) Potočka zijaIka na Karavankah
c) Nevlje pri Kamniku
Iz časa kovinskih dob najdemo veliko žarnih grobišč. Šlo je za pokopavanje sežganih
mrličev v nekropolah (prej so pokopavali umrle pod gomilami). Na slovenskem ozemlju
so najdena taka grobišča:
a) Pomurje
b) Posavje
c) Podravje
Največ arheoloških ostankov so na našem ozemlju našli iz časa železne dobe:
a) Vače pri Litiji (situla)
b) Stična
c) Novo mesto
d) Most na Soči
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STARI VEK

Najstarejše države
Najstarejše države so nastale na Bližnjem vzhodu in v Aziji v porečjih velikih rek:
ob reki Evfrat in Tigris v Mezopotamiji
ob Nilu v Egiptu
ob reki Ind v Indiji
ob rekah Jangcekiang in Huangho na Kitajskem
Najstarejša civilizacija je nastala v Mezopotamiji ali Medrečju ob koncu 4. tisočletja pr.
n.
Njeni začetniki so bili Sumerci. Za njimi so bili tu pomembni Babilonci in Asirci.
š •.

Poleg teh držav z velikimi namakalni mi sistemi so se tudi velika trgovska središča
oblikovala v mestne države: Feničani - Fenicija na obrežju Sirije, ki so na obalah
Sredozemlja imeli kolonije, med katerimi je bila najmočnejša Kartagina v severni
Afriki.
Na področju Indije so se izoblikovale kaste - skupine ali sloji, katerih položaj so
določali poklici. Bile so strogo družbeno ločene in prehod iz nižje kaste v višjo je bil
takorekoč nemogoč.
Največjo državo Starega Vzhoda so ustvarili Perzijci. Kasneje so brezuspešno
osvojiti grške državice.

poskušali

Na področja vseh visokih kultur so stalno vdirala boj evita in vojaško dobro organizirana
nomadsko-pastirska plemena, jih ogrožala ali pa se z njimi spojila in prevzela njihove
kulturne dosežke. V teh orientalskih državah so bile pogoste vstaje izkoriščanih kmetov
in sužnjev in tudi zato so bile lažji plen osvajalcev iz sosedstva.

Grčija v starem veku
Na egejskem območju - na Kikladskih otokih, na Kreti, na Peloponezu in na zahodni
obali Male Azije so se v 3. in 2. tisočletju pr. n. št. razvila kulturna središča. Nosilci te
kulture so bili staroselci, kasneje pa Iodoevropejci. Kreta je sploh razvila prvo
civilizacijo v Evropi, njihova kultura pa se je širila na poročje ostalega Sredozemlja s
trgovskimi in ostalimi stiki.
, Tudi Troja v Mali Aziji je bila veliko kulturno žarišče.
Postala je eno najbogatejših in najmočneje utrjenih mest v starem veku. Poleg Krete in
Troje so imele najrazvitejšo kulturo, ki so jo prav tako posredovale Evropi, Mikeoemesto na Peloponezu, ki ima značilna levja vrata. •
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Na teh področjih so staroselce začeli napadati Indoevropejci iz Azije. To so bila grška
plemena - Ahajci, Dorci, Jonci in Eolci. Ob prihodu na Balkan so se ukvarjali s
poljedelstvom in živinorejo in živeli so v rodovno-plemenski skupnosti. Z razslojevanjem
je nastala rodovno-plemenska aristokracija. Imeli so tudi sužnje in tako nastaja razredna
družba. Grška plemena so se med seboj in tudi s staroselci mešala. Okoli leta 800 pr. n. š.
so Grki prevzeli enotno ime Heleni, vendar se v enotno državo niso združili, predvsem
zaradi zemljepisne razcepljenosti grškega področja.
Nastajati začnejo mestne državice - polisi. Razvile so se ponavadi okrog trdnjave,
gradu, akropole, v njih so se naselili plemiči, obrtniki, trgovci, v polis paje bila vključena
tudi kmečka okolica. Polis je bil politična, geografska in družbena enota. Polisi so se
razlikovali po narečju, koledarju, denarju, merskih enotah .. .in ureditvi družbe in politike.
V začetku so v polisu vladali vojaški poveljniki, nato pa monarhi, vse močnejše je bilo
pri vladanju tudi plemstvo, pa tudi meščanstvo, ki se je krepilo z razvojem obrti, trgovine
in pomorstva.
Čeprav niso bili nikoli v skupni državi, pa so Grke povezovali: skupen jezik in pisava,
olimpijske igre (potekale so v Olimpiji na Peloponezu, kjer je bilo prvo tekmovanje leta
776 pr. n. št., bile so na štiri leta, tekmovali so v metanju kopja in diska, v skokih v
daljavo, v rokoborbi in v teku v vojaški opremi in brez nje; to je bil petero boj), verske
svečanosti, skupen boj proti sovražnikom.
Kolonizacija Grkov: Grkov je bilo vedno več - pojavlja se prenaseljenost, družbeno
razslojevanje in socialni nemiri. Primanjkovalo je zemlje, vedno večjaje bila želja po
trgovskih zvezah z drugimi državami, saj so se trgovina, obrt in denarništvo zelo razvili.
Med seboj pa so mnogi bili tudi v političnem nasprot ju. Tako so se začeli preseljevati na
področja Sredozemlja in to izseljevanje iz polisov ter naseljevanje v nove pokrajine
imenujemo kolonizacija. Najprej je bila neorganizirana, nato načrtna. Potekala je v tri
smeri:
a) na obale zahodnega Sredozemlja
b) na črnomorsko in egejsko obalo
c) na severnoafriško obalo
Po ustanovitvi so postale kolonije politično neodvisne. Z matičnim polisom v Grčiji pa
so kolonisti obdržali tesne gospodarske in kulturne stike. Sam pomen kolonizacije je bil
zelo velik. Kolonije so se hitro razvijale, menjava med kolonij ami in poli si je bila živahna
- Grki so dobivali žito in sužnje, kolonisti pa so iz Grčije uvažali vaze, tkanine, zlatarske
izdelke. Kolonisti so Grkom posredovali kulturne dosežke starih civilizacij in kolonisti so
na svojih področjih širili grške dosežke. Grki so postali svetovno ljudstvo.
,

Pojav tiranov: Oblast so v nekaterih polisih prevzeli posamezniki, plemiči, ki so
zavladali kot samovladarji,
tirani. Zatirali so moč ostalega plemstva in se opirali na
srednje in nižje sloje. Zavzemali so se za večjo družbeno pravičnost, izvedli so mnoge
reforme, omejili so razkošje in brezdelje, kmetom so dali posojila ... Tiranije so odprle pot
demokratični ureditvi nekaterih polisov.
•
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Atene in Sparta: Med grškimi polisi sta bili izredno veliki in najpomembnejši Atene pomorsko-trgovska država in poljedelska Sparta.
Atene so od poljedelsko-živinorejske države postopoma prešle na obrt, trgovino,
pomorstvo in denarne posle. Vzrok za to so bili v bližini ležeči rudnik srebra, nahajališče
marmorja, pristanišče in kolonizacija. Najprej jim je vladal kralj, nato pa iz vrst plemstva
izvoljenih devet visokih uradnikov. Vse več je bilo v Atenah revnih, saj so kmetje zaradi
zadolževanja izgubljali kmetije, celo osebno svobodo (sužnji). Na zahtevo ljudstva je
moralo plemstvo popuščati. Atenski polis je tako sčasoma prišel do demokracije po
zaslugi nekaterih reformatorjev. Atenska demokracija paje bila sužnjelastniška.To
pomeni, da je vsa oblast pripadala vsem 20 let starim moškim. Ženske, tujci in sužnji pa
niso odločali.
Sparta: prebivalci so se ukvarjali pretežno s poljedelstvom. Vladajoči razred so bili
sprva spartiati - vojaki, lovci, politiki, nato paje oblast prevzela peščica najbogatejših in
najvplivnejših plemičev med njimi. To imenujemo oligarhija. Veliko je bilo tudi
sužnjev. Sparta je bila vojaško organizirana država. Nadzorovala je življenje svojih
državljanov. Pri življenju so smeli ostati le močni in zdravi otroci. Dečki so živeli v
družini do 7. leta, nato so prebivali in se urili v vojaških zavodih - gimnazijah. Poleg
vojaških veščin so se učili branja, pisanja, glasbe. Tudi dekleta so vzgajali v napol
vojaškem duhu.
Perzijsko - grške vojne: Največja država Starega Vzhoda je bila Perzija. Z njimi so se
Grki spopadali v ti. perzijsko - grških vojnah. Do velikega spopada med Perzijci in Grki
je prišlo:
a) na Maratonskem polju leta 490 pr. n. št., kjer so bili Perzijci premagani (vest o
zmagi Grkov je sel zanesel v 42 km oddaljene Atene)
b) v Termopilah (zmagajo Perzijci)
c) pri Salamini, to je pri morj u, pa je perzij ska mornarica poražena
V še nekaterih manjših bitkah Grki popolnoma porazijo Perzijce. Terneljnji vzrok za te
vojne so bile perzijske težnje po čim večjem ozemlju, tudi po Sredozemlju kot o
pomembnem gospodarskem področju, kjer so imeli velik vpliv tudi Grki.
Atensko-spartanska
nasprotja: Kmalu po vojnah glavno vlogo med grškimi polisi
prevzamejo Atene, kar pa ni bilo po godu Sparti. Med njima je prišlo do najdaljše vojne
sploh med polisi - peloponeške vojne (5. st. pr. n. št.), kije trajala 27 let. Spartanci so
jo začeli, se povezali s Perzijci in premagali Atene. Ta bratomorna vojna ni bila koristna
vsaj zato, ker je oslabila grške države, ki so tako lažje postale plen sosednjih držav. Ena
izmed njih je bila makedonska država. '
Vzpon Makedonije: Ležala je severno od grških držav. Največji pomen je dobila v 4. st
pr. n. št. za časa vladanja Filipa II. in njegovega sina Aleksandra Velikega. Filip je
združil Makedonijo, imel udarno vojsko, želel paje zediniti Grke pod Makedonci za
skupen boj proti Perzijcem. Njegov sin Aleksander je dobil prevlado nad Grki in uspel
premagati Perzijce. Odpravil se je celo proti Gangesu, vendar njegovega porečja ni
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dosegel. Preden je uspel ustvariti enotno veliko državo, je umrl. Vendar je ustvaril
državo, ki je bila mešanica mnogih ljudstev. Grki so izgubili svoje državice, Perzijci pa
neodvisnost. Spajati sta se začeli perzijska in grška kultura.

Grška kultura
Grška religija: Tudi Grki so razlagali naravne pojave z delovanjem nadnaravnih sil.
Totem in duhove so zamenjala božanstva v človeški podobi. Grška kultura je bila
politeistična. Vrhovno božanstvo je bil Zevs, njegova ženaje bila Hera, ostali bogovi so
bili še Pozejdon, bog morja, Atena, boginja modrosti, Afrodita lepote in ljubezni, Ares
bog vojne, Artemida, boginja lova, Demetra rodovitnosti, Dioniz vina in veselja.
Grška filozofija: Znanstveno razlago naravnih pojavov je združevala filozofija
(modroslovje). Filozofi so bili: Heraklit, Demokrit, Sokrat, Platon, med največje pa je
spadal Aristotel.
Grška znanost: Grki so bili pomembni matematiki in fiziki - Pitagora, Evklid, Arhimed,
bili so geografi, astronomi - Hiparh, Ptolomej, veliko so dosegli v medicini, razvijale so
se zdravniške šole - Hipokrat (prisega), bili so prvi zgodovinopisci - Herodot, Tukidid. V
Aleksandriji so postavili celo nekakšen znanstveni inštitut.
Grška umetnost: umetnost je bila namenjena človeku, kajti človek je bil merilo vsega.
Pri gradnji svetišč so uporabljali tri različne sloge: dorskega, jonskega in korintskega.
Naj ljubša jim je bila kiparska umetnost. Razširjena je bila tudi slikarska in glasbena
umetnost - razvili so notni sistem.

Organizacija rimske imperialne oblasti
Vzpon rimskega imperija: največjo sužnjeposestniško državo starega sveta so ustvarili
Rimljani. Rim je nastal kot majhna mestna država ob Tiberi v 7. st. Rimska družba je bila
v najstarejšem obdobju razdeljena na patricije - plemiče in plebejce - nižji sloji.
Najprej je bil Rim republika, zagospodoval je nad vso Italijo, pokoril si je grške kolonije
na jugu Italije in premagal kartažansko velesilo v punskih vojnah (Kartažani ali Punci).
Oblast je dobil nad ljudstvi in ozemlji ob Sredozemskem morju.
Obseg rimske države: Obsegalaje veliko ozemelj ob Sredozemskem morju - osvojili so
jih tudi globoko v notranjost, prišli so vse do Severnega morja, v Britanijo in na
Pirenejski polotok.
Na osvojenih ozemljih sb Rimljani ustvarili veleposesti s suženjsko delovno silo latifundije. Kmalu pa aristokratski sloj, ki je vodil osvajanja, ni mogel več upravljati
velike države, kmetje kot hrbtenica vojske so propadali, sužnji in pokorjena ljudstva so se
upirali. Nastala je kriza, izhod iz nje pa bi omogočala združitev oblasti v rokah enega
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človeka. Gaju Juliju Cezarju to ni uspelo, je pa to uspelo njegovemu posinovljencu
Oktavijanu. Začelo se je obdobje cesarstva.
Cesarstvo je bilo razdeljeno na province. V njih se je začela romanizacija - priseljeni
vojaki, trgovci in drugi so domače prebivalstvo vključevali v rimski način življenja,
uvajali so latinski jezik, navade, kulturo, ki se je kazala zlasti v gradbeništvu ( gradnja
vodovodov, cest. .. ).

Gospodarstvo in družbeni odnosi v rimski (in grški) državi
V antični Grčiji in Rimu se je sužnjelastniška družba najbolj razvila. Ko je neki Rimljan
opisal tedanjo poljedelsko tehniko, je naštel tri vrste orodij: - govoreča (sužnji)
- polgovoreča (voli)
- nema (delovna orodja)
Prebivalstvo Italije je žito dobivalo izven Italije, rimski veleposestniki so pridelovali
donosnejšo vinsko trto, oljko, sadje, ukvarjali so se tudi z živinorejo. Od neagrarnih
panog je bilo razvito rokodelstvo, predvsem pa vojaška in gradbena tehnologija. Sužnji
so bili na dnu družbene lestvice. Najslabše se je godilo sužnjem v rudnikih, karnnolomih
in na latifundijah. Če si je suženj z vestnim delom pridobil gospodarjevo naklonjenost, je
lahko dosegel osvoboditev. Sicer so bile suženjske vstaje pogoste. Najbolje organiziran
suženj ski upor je vodil Spartak.
Svoje znanje o svetu so stara ljudstva širila predvsem s trgovskimi menjavami z daljnimi
deželami. Trgovina je torej potekala na dolge razdalje (po drag em kopnem, cenejšem
morju, kjer pa so grozili gusarji). Italija je bila pri dobavi surovin povsem odvisna od
provinc:
a) Egipt, severna Afrika, področje ob Črnem morju so bili žitnica Italije
b) Mala Azija in Sirija sta sloveli po izdelkih zlatarjev, steklarjev, suknarjev
c) Norik na našem ozemlju je bil znan po železa rs kih izdelkih
d) Dalmacija je bila bogata z rudnim bogastvom
Znane so bile:
a) "jantarska" cesta, ki je povezovala Sredozemlje z Baltikom
b) "svilena" cesta - pot uvoza svile s Kitajske
c) "dišavska" cesta - iz Indije so tovorili riž, bombaž, poper, ...

Notranji zlom imperija
,
Do krize v imperiju pride zaradi upora sužnjev in podjarmljenih ljudstev:
veleposestniki tako začnejo dajati zemljo v'zakup proti plačilu - to imenujemo kolonat.
Vzrok je bil tudi, da so se Rimljani začeli otepati VOjaške službe. Vojaki so postajali
prebivalci provinc. Velikansko utrjeno mejo -limes (utrdbe od Severnega morja do
Donave) je bilo treba braniti pred barbari, ljudstvi s severa in vzhodnih step. Ker so se
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province zato vedno bolj osamosvajale, je bila nujna reorganizacija.To je izvedel cesar
Dioklecijan, doma iz Salone (Split). Prišlo je do razdelitve imperija na dve polovici,
meja med njimaje tekla po bivšem jugoslovanskem ozemlju (Beograd-Kotar-severna
Afrika). Zahodno polovico so začeli ogrožati barbari (germanski vojaški najemniki v
rimski vojski so sčasoma to ozemlje zasedli, leta 476 so odstavili zadnjega rimskega
cesarja in ta datum označuje tudi konec starega veka), sedežje ostal v Rimu, vzhodna
polovica pa ni bila ogrožena, prestolnica je bila v grškem mestu Bizanc ( bizantinsko
cesarstvo ).

Rimljani v naših krajih
Za boj in obrambo pred ilirskimi in ke1tskimi ljudstvi so Rimljani ustanovili kolonijo
Oglej (Aquileja). Naše ozemlje pa je bilo razdeljeno na več provinc:
a) Norik
b) Panonija
c) Istra
Z našega ozemlja so Rimljani osvajali ozemlja proti Donavi in hoteli zavarovati mejo
pred Germani.
Na slovenskem ozemlju so pospeševali razvoj nekaterih panog, najbolj poljedelstva,
obrti, rudarstva, trgovine in denarnih poslov. Zelo razvite so bile delavnice lončarstva na
Ptuju, kamnolomi marmorja na Pohorju. Rimljani so z našega ozemlja izvažali
poljedelske in živinorejske pridelke, rudo, les, vino, olje, k nam pa uvažali luksuzne
predmete. Tod so ustanovili kolonije za veterane in latifundije. Veliko ljudi se je
poromanilo.
Znana mesta iz tega časa so: Emona (Ljubljana), Celeia (Celje), Poetovio (Ptuj). Med
najpomembnejše spomenike rimske kulture pri nas štejemo nekropolo v Šempetru pri
Celju.

Kultura starega veka
Kultura starega vekaje postavila temelje današnji evropski in svetovni kulturi. Sumerci
so svetu dali pisavo, izumili so kolo, najstarejši računski sistem človeštva in prvi pravni
sistem. Kitajci so izumili papir, svilo, vodno in sončno uro, seizmograf. Čaščenje
živalskih totemov in narave so zamenjala čaščenja bogov. Egipčani so svojega faraona
imeli za zemeljskega boga, in ker so verovali, da je usoda ljudi odvisna od nemotenega
bivanja umrlega faraona, so zgradili velikanske grobnice z notranjo opremo za posmrtno
življenje. Grška mitologija je vplivala na rimsko - grškega Zevsa so Rimljani častili kot
Jupitra, bog vojne pri Grkihje bil Ares, pri Rimljanih Mars ... ). Medtem ko je oriental ska
umetnost časti la vladarja, je grška umetnost posvečala pozornost moči, skladnosti, lepoti
človekovega telesa in mišljenja. Latinico so Rimljani priredili po grški pisavi, latinski
jezikje imel velik pomen še stoletja, rimsko pravo je danes podlaga mnogim pravnim
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sistemom. Rimska gradbena tehnika je omogočala gradnjo lokov, obokov, mostov,
akvaduktov, tlakovanih cest ... Ljudje starega veka so bili začetniki nekaterih znanosti
(matematika in geometrija, astronomija, astrologija, medicina).
Pojavi se krščanstvo. Kristusov nauk o enakosti ljudi, o posmrtnem plačilu za posvetno
trpljenje v nebesih je dobil prve privržence med najrevnejšimi in najbolj zatiranimi v
rimski družbi. Šele od 4. stoletja je bilo krščanstvo priznano za državno vero. Pojavita
se tudi budizem (Indija) in konfucionizem (Kitajska).

SREDNJI VEK

Selitve ljudstev med 5. in 10. stoletjem
Velika selitvena gibanja barbarskih ljudstev, ki so živela v azijskih stepah, in ki so prišla
do mej rimskega cesarstva, imenujemo selitve ljudstev. Azijske stepe so se začele
izsuševati, primanjkovalo je paše in dobre zemlje, zato so jo ta ljudstva začela iskati
drugje.To gibanje so sprožili Huni, od katerih je ena skupina skupaj z germanskimi in
slovanskimi plemeni vdrla v Panonsko nižino, od tod pa je hunski kralj Atila napadal
rimsko ozemlje (5. st.). To je pognalo v napade germanska plemena, ki so začela
naseljevati ozemlja same rimske države ( veliko germanskih vojakov je postalo rimskih
vojaških najemnikov). Za Germani so prodirali tudi Slovani. Poselili so srednjo Evropo
do Labe (Zahodni Slovani), na vzhodu Evrope so se naselili Vzhodni Slovani, na Balkanu
in do Alp pa so se naselili Južni Slovani.
V tem času so začela tudi arabska plemena z osvajanji. Ustanovitelj nove religije islama
Mohamed je razglasil Alaha za edinega boga in za dolžnost vernikov zapovedal "sveto
vojno"za širjenje islama. Arabci so prodrli vse do Indije, Bližnjega Vzhoda, Afrike in v
Evropi do Pirenejev.
Nova podoba Evrope in sveta: Zdaj v Evropi ni bil več pomemben sredozemski svet,
temveč področje germanskih držav na severu (najmočnejša med njimi je bila
frankovska, in ko je ta razpadla, so na njenih zasnovah zrasle Francija, Nemčija, Italija in
Švica). Vzhodno od teh držav so zrasle slovanske države. Na področju nekdanje
zahodne rimske države so živela romanska ljudstva. Pomembne so bile arabske države.
Kot dediščina vzhodnorimske države j obstajalo Bizantinsko cesarstvo. Počasi je svet
prehajal na fevdalno družbeno ureditev.

•
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Velika vloga katoliške in pravoslavne cerkve
Katoliška cerkev je imela veliko vlogo v fevdalni družbi in je prevladala v zahodnem
delu bivšega rimskega cesarstva. Pod krinko pokristjanjevanja so mnogi vladarji osvajali
ozemlja in bogato nagrajevali cerkvene ustanove ( križarske vojne so bile značilen
vojaško-kolonizacijski pohod pod geslom vojne za osvoboditev krščanskih dežel izpod
islamskega jarma). Bizantinska ali pravoslavna cerkev paje imela vpliv na vzhodni del
bivšega rimskega cesarstva. V 11. st. je prišlo do razkola med krščanskima cerkvama:
nastali sta rimskokatoliška pod papeževim vodstvom in bizantinska pravoslavna pod
patriarhom.

Fevdalni družbeni red
Za srednji vek je bil značilen fevdalni družbeni red. Gospodarska podlaga je bila
zemljiška posest in največje bogastvo je bila zemlja. To so imeli kralj - vladar, cerkveni
dostojanstveniki, plemiči.
Oblika zemljiške veleposesti je bil fevd. To je posestvo s podložniki, podarjeno v
dosmrtno ali dedno uživanje kot plačilo za vojaško službo, zvestobo in gmotno
podpiranje tistega, ki je zemljo podaril. Kralj in tisti veleposestniki, ki so fevde delili, so
se imenovali fevdni gospodje, tisti, ki so fevde dobili, pa vazali, podaniki. Fevdalci, ki so
bili bogati, so bili razdeljeni na več slojev. Delili so se na cerkvene (opati, škofje) in
posvetne (baroni, knezi) fevdalce.
Zemljiško gospostvo je bilo razdeljeno:
a) na gosposki dvor
b) neposredno podrejena zemlja dvoru se je imenovala pridvorna posest - obdelovali so
jo hlapci, dekle in tlačani
c) zakupno zemljo pa so dobili podložniki "za stalno" v zameno za dajatve in storitve
d) gozdovi, pašniki in travniki so bili skupna zemlja, gmajna
Napredek kmetijske tehnike: Prebivalstva je bilo po preselitvi ljudstev vse več in to je
zahtevalo vse več hrane. Poljedelska tehnika se je začela izboljševati: namesto dveletnega
so uvedli natriletno kolobarjenje (prvo leto so sejali ozimno - rž, pšenico, drugo leto
jaro žito (oves, ječmen), tretje leto paje del zemlje ostal v prahi (kot pašnik). Uvedli so
plug na kolesa, brano, cepec...
'
Delovna sila na fevdalnih posestvih so bili torej hlapci, dekle in tlačani. Svobodnih
kmetov takorekoč ni bilo, saj so kmalu izgubili osebno svobodo zaradi prevelikih davkov,
glob, vojaških obveznosti in vojne. Podložniki so bilizemljiškemu gospodu osebno in
gospodarsko podrejeni, plačevali so mu dajatve v pridelkih (desetina) ali denarju,
opravljali so tlako - tlačani.
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Fevdalizem je bil torej oblika družbene ureditve, ki je temeljila na zemljiški veleposesti
in osebni zvestobi. Na eni strani so bili bogati - vladarji, cerkev, plemiči, na drugi strani
pa revni - podložniki.

Južni Slovani med Bizancem in Franki
V 7. stoletju so se Slovani za stalno naselili na Balkanskem polotoku. V tem času sta bili
v Evropi dve različno razviti državi - frankovska in bizantinska, ki sta plivali na južne
Slovane. Severno od Karavank je nastala prva južnoslovanska državna tvorba Karantanija. Nad velikim delom Balkanskega polotoka si je zagotovil oblast Bizanc.
Meja med frankovskim in bizantinskim vplivom je potekala po ločnici vzhodnega in
zahodnega rimskega cesarstva (Beograd - Kotor). Na zahodu je prevladoval zahodni tip
krščanstva z latinskim bogoslužjem, na vzhodnem delu pa bizantinska pravoslavna
cerkev in bogoslužje v domačem slovanskem jeziku.

Država karantanskih Slovencev
Južni Slovani, ki so se naselili do Drave, Mure in Aniže, so se imenovali Karantanci.
Politično so se zvezali, ker so jim grozili Obri in Germani. Okrog leta 630 so se vključili
v Samovo plemensko zvezo z ostalimi južnimi Slovani. Ko je ta razpadla, se je
Karantanija ohranila še nekaj stoletij in združevala večino Slovencev. Središče je bilo na
Gosposvetskem polju (Kmski grad), kjer danes kot materialni ostanek iz preteklosti stoji
vojvodski prestol, na knežjem kamnu, ki je danes v celovškem muzeju, pa so v
slovenskem jeziku volili karantanske kneze.
Na čelu te slovenske države je stal svobodno izvoljeni knez, posebnost družbenega
razvoja pa so bili kosezi, ki niso bili ne fevdalci, ne podložniki, imeli so posebne vojaške
dolžnosti, bili so v knezovem konjeniškem spremstvu. Kot priviligiran sloj so z ostalimi
velikaši postavljali kneza na prestol.
Izguba samostojnosti: Karantance so na tem področju stalno napadali Obri, zato so se
Karantanci zatekli po pomoč k sosednjim Bavarcem za obrambo pred Obri. Bavarci so si
Karantance podredili. To je bilo v 7. st., ravno takrat pa so Bavarci prišli pod Franke in
takp so tudi Karantanci padli pod njihovo oblast.
,

Pokristjanjevanje
Slovencev: Krščanstvo so širili misijonarji iz bavarskih cerkvenih
središč. Z uvajanjem krščanstva se je nad Slovence širila frankovska oblast, zato so ga
mnogi zavračali. V si upori so bili zadušeni in nad Slovenci se je utrdila tuja nadoblast.
Velik upor nekaterih južnih Slovanov: V 9. st. se je. začel velik upor nekaterih južnih
Slovanov, ki gaje vodil Ljudevit Posavski s sedeža v Sisku. Uporu so se priključili tudi
Slovenci. Upor je bil zadušen, Slovenci pa so izgubili še tisto malo samostojnosti, ki so jo
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imeli. Večina našega takratnega plemstva se je ponemčila, saj so se na slovensko ozemlje
začeli naseljevati nemški fevdalci in kolonisti.

Spodnja Panonija
V 9. st. je v Panonski nižini nastala nova slovanska oziroma slovenska politična tvorba
Spodnja Panonija. Ustanovila stajo slovanska fevdalca Pribina in Kocelj. Središče je
bilo v Blatnem kostelu pri Blatnem jezeru. Pribinov sin Kocelj je šel v boj proti Frankom
za neodvisnost in za cerkveno osamosvojitev. Pri tem se je naslonil na grška misijonarja
- brata Konstantina (Cirila) in Metoda, ki sta pomembna predvsem zato, ker sta
sestavila prvo slovansko abecedo - glagolico. Pisala sta v jeziku makedonskih
Slovanov, ki je postal prvi slovanski knjižni jezik. Kocljev upor ni uspel.
S propadom prvih neodvisnih slovenskih političnih tvorb, Karantanije in Kocljeve
Spodnje Panonije, je bil samostojen politični razvoj Slovanov v Vzhodnih Alpah in
Panoniji za več kot 1000 let prekinjen.

Razvoj in organizacija srednjeveškega mestnega gospodarstva
Porast mest in blagovno-denarnega gospodarstva: Ljudi je bilo vse več, njihove
potrebe so bilo vse večje, zato je bilo vedno več rokodelcev. Ti so se največkrat
naseljevali na ugodnih mestih - pod gradovi, ob rekah. Pridružili se jim še trgovci. Tako
zrastejo mesta. Delitev dela se je vse bolj uveljavljala: na podeželju so se posvečali
proizvodnji hrane in surovin, v mestih pa preskrbi z obrtniškimi in luksuznimi izdelki z
Orienta.
Cehi: Obrtniki iste stroke so se v mestih združevali v cehe - poklicne združbe obrtnikov.
Ščitili so posameznike in skupne koristi.
Srednjeveška trgovina: V trgovini so imeli veliko vlogo sejmi. Tedenski sejmi so bili
namenjeni oskrbi bližnje okolice, letni pa trgovini na dolge razdalje.
Mesta v Evropi: Najstarejša srednjeveška mesta so nastala:
- ob trgovskih poteh čez Alpe
- ob bregovih velikih rek (Donave, Rena ... )
- na Nizozemskem
- ob Sevemem in Baltiškem morju
Na Slovenskem so prva' mesta nastala v 11. st. na Koroškem.

,
Mesta so nastajala na zemljiščih fevdalcev, zato so jim ti nalagali kot podložnikom
obveznosti. Teh se sčasoma meščani otresejo, dobijo svojo samoupravo (svoj denar,
sodstvo, upravo).
•
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Tipi srednjeveških mest:
a) mesta - samostojne republike (na primer Dubrovnik)
b) svobodna mesta - v obsegu obzidanega mesta
c) mesta z omejenimi pravicami - veliko besede ima še fevdalec
Mestne pravice: Za razliko od kmečkih podložnikov so bili meščani osebno svobodni.
Za meščane so veljali le obrtniki in trgovci in njihovi sinovi, torej tisti, ki so v mestu
kupili hišo. Niso pa to bili duhovni, plemstvo in Židi. Med mestne pravice so spadale
predvsem gospodarske pravice: do sejmov, obveznih gospodarskih poti, prepoved
opravljanja obrti v okolici. Imeli so pravico do mestnega sodstva in obzidja.

Srednjeveška kolonizacija
Več je bilo prebivalstva, več so rabili hrane in zemlje. Fevdalci so se zato (in zato, ker je
to prineslo več denarja) lotili preoblikovanja naravnih površin, na primer izsuševanja
močvirij, ter tja in na neobdelana ozemlja naselili ljudi - kolonizacija. Bilaje usmerjena:
a) na osvajanje tujih dežel- zunanja kolonizacija
b) notranja kolonizacija - znotraj dežele, predvsem premik ljudi z nižin na hribovja
Pri kolonizaciji omenimo, da so Nemci v tistem času na slovensko ozemlje ponekod,
naselili veliko Nemcev, kar je povzročilo germanizacijo - ponemčenje Slovencev. Kjer
pa je prevladoval slovenski živelj, so bili Nemci podvrženi slavizaciji.
Pridvorno gospodarstvo na koloniziranih področjih sčasoma izginja in kmetje dobijo
zemljo v zakup, in če je ta deden, kar pomeni, da bo sin dedoval kmetijo po očetu, ima
kmet večjo voljo več in bolje delati. Zato pa se povečajo dajatve, ki so bile zapisane v
zemljiških knjigah - urbarjih.
Nastanek slovenske narodnostne meje: V času kolinizacije do 15. stoletja se je
oblikovala slovenska narodnostna meja, ki je v veliki meri enaka kot danes. Vendar pa so
bili Slovenci strnjeno naseljeni na nekaterih področjih, ki danes niso v naši državi:
a) na severu slovensko-nemška narodnostna meja sega v Ziljsko dolino, vse do Beljaka,
Gospe Svete, do Svinjske planine, severno od Slovenskih goric, do Radgone in
Monoštra
b) na zahodu je bilo področje okrog Trsta slovensko, tudi Gorica, narodnostna meja pa
je potekala po črti Krmin - Čedad - Humin - Karnijske Alpe
Meja, ki danes meji na Hrvaško in Madžarsko, je v večini enaka kot takrat. Slovenci smo
zaradi srednjeveške kolonizacije izgubili okrog 76 kvadratnih kilometrov.

Južni Slovani med nemškim cesarstvom, Ogrsko, Bizancem in
Benetkami (pred prihodom Turkov)
Na slovenskem ozemlju: Fevdalci so si skušali z ženitvami in medsebojnimi boji
ustvariti večjo posest. Na slovenskem ozemlju nobena velikaška družina ni bila dovolj

•

15

močna, da bi razširila meje svoje posesti čez celotno slovensko ozemlje, zato so to
združitev izvedli tujci. Po poskusih mnogih je to končno uspelo Habsburžanom, ki so do
konca 15. stoletja zagospodarili nad večino slovenskega ozemlja. Edina plemiška
družina, ki se je Habsburžanom uspela postaviti po robu, so bili Celjski grofje - fevdalci
nemškega rodu. Vendar so izumrli.
Razen Trsta, ki je bil pod Habsburžani, so mesta v zahodni Istri dobile močne Benetke,
osvojile pa so tudi nekaj ozemlja v notranjosti slovenskega ozemlja (Beneško Slovenijo).
Področje Prekmurja je bilo pod Ogrsko.
Ostali južni Slovani: Hrvaška je bila pod Ogrsko, velik del njenega ozemlja ob morjuDalmacijo z otoki, pa so si v 15. stoletju prisvojili Benečani. Preden pade Makedonija
pod Turke, je bila pod bizantinsko oblastjo. Srbija in Bosna sta bili samostojni, vendar
kasneje lahek plen za Turke. Vse države, razen Hrvaške in slovenskega ozemlja, so ob
prihodu Turkov padle pod njihovo oblast.

Vzpon osmanske moči in posledice za Slovence in balkanske sosede
Turki so prišli iz Azije. Živeli so v močni državi. Iz Azije so najprej prodrli v Malo
Azijo, kjer so osvojili bizantinske posesti. Nato so pričeli prodirati na Balkan (od 14. st.
dalje) in osvojili večji del njegovega ozemlja.
Ob Jadranski obali so Turki Benečanom vzeli veliko ozemlja. Obrambo pred Turki so na
Hrvaškem prevzeli Habsburžani, kajti Turki so uspešno vdirali na hrvaško in slovensko
ozemlje (na Balkanu so imeli v oblasti vse države do Hrvaške ). Področje obrambe pred
Turki se je imenovalo Vojna krajina (Karlovac, Varaždin ... ).
Z vdiranjem na slovensko ozemlje so povzročili veliko škode, saj so državo opustošili,
ropali po njej in ugrabljali mlade dečke, ki so jih odpeljali s sabo in jih vzgajali kot
Turke (janičarji). Ti so se večkrat kot turški vojaki vračali nazaj, ne da bi vedeli za svojo
preteklost.
Na slovenskem ozemlju so zgradili mrežo utrdb za obrambo, le-to pa so velikokrat
prevzeli sami kmetje. Postavljali so si utrjena pribežališča - tabore. Med sabo so se o
prihodu Turkov obveščali z gorečimi grmadami (ognjeni telefon), s sli ali s topovskimi
streli.
Pred Turki je bežalo veliko ljudi. To povzroči velika kolonizacijska gibanja (proti
Jadranskemu morju, na otoke, na Ogrsko, Hrvaško, slovensko ozemlje). Nekatera
področja so zato postala prazna, neobljudena.
Priviligiran položaj pod 'furki so imeli krščanski živinorejci - vlahi. Le-te so Turki
naselili na pusta ozemlja, tudi ob meji svoje, države. Torej so za Turke opravljali tudi
vojaške (obrambne) službe.
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Vplivi islamske civilizacije na južnoslovanske narode: Osmanska vladavina je bila
stoletja v balkanskih deželah inje močno vplivala na življenje ljudi v njih. To se je
kazalo tudi v zunanjem videzu mest, v uporabi orientalskih izrazov (turcizmi) ter v
običajih in navadah prebivalstva. Najvidnejša posledica pa je številno muslimansko
prebivalstvo.
Islamizacija je bila dolgotrajen proces. V osmanski državi so se ljudje delili po veri.
Islam je bil državna vera, a kljub temu so bili Turki strpni do drugih religij. Najglobje
korenine je islamizacija pustila v Bosni in Hercegovini, kjer je muslimanstvo še danes
večinsko prebivalstvo. Tuje islamizacija zajela najprej plemstvo, šele kasneje kmeta.
Med drugimi so bili vzroki gosta mreža utrjenih mest in trdnjav z muslimanskimi
posadkami, verske ustanove s številnimi verskimi uslužbenci ... Prestop v islamje
novemu muslimanu prinesel ugodnejši družbeni položaj, na primer kmet musliman je
imel manjše obveznosti. Vsem, ki so sprejeli islam, so se odpirala vrata do najvišjih
položajev.
Islamski vpliv je bil močnejši po mestih kot vaseh. Najrazločneje pa se je islamska
kultura kazala v gradbeništvu. Za mesta so bila tako značilna dva ločena dela:
- čaršija - središče obrti, trgovine in prometa
- mahale - stanovanjske četrti

Srednjeveška miselnost in kultura
Stanovi: Srednjeveška družba je bila urejena po stanovih. Plemiški sloj je živel po
enotnih viteških običajih, duhovščina po cerkvenih pravilih, tretji stan pa so sestavljali:
bogati meščani - trgovci in obrtniki, cehovski obrtniki, kmetje, na dnu pa so bili berači in
kmetje.
Viteška kultura je povezovala plemiški stan. Poudarjala je predvsem telesno moč,
opevala ljubezen do viteške gospe. Trubadurji, potujoči pesniki in pevci, so zabavali
plemstvo po gradovih. Plemiči so živeli drugače kot drugi stanovi - učili so se bojnih
veščin, kajti boji so bili sestavni del njihovega življenja (nanje so se pripravljali s turnirji
in pogoni na divjačino).
Meščani so gojili verske igre, v katere so vnašali posvetno vsebino. V njih so radi smešili
svoje sovražnike - fevdalce .

•

Podložniki so imeli bogato kulturo ljudskih običajev in pesmi, od katerih pa se jih je le
malo ohranilo. Tudi na slovenskem ozemlju so takrat gojili ljudske pesmi, plese, obrede,
običaje. Veliko tehje nastalo v zvezi z letnimi časi (pust, kres), kmečkimi opravili ...
Vera: Katoliška cerkev je vsiljevala svojo versko miselnost. V samostanih so menihi
prepisovali knjige, pisali kronike, življenjepise. Umetnost pisanja je bila torej v srednjem
veku omejena zgolj na duhovniške in deloma na plemiške kroge. Križarske vojne pa v
Evropo prinesejo arabska filozofska in znanstvena dela. Vse več je ljudi, ki se začnejo
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zanimati za dogajanja okrog sebe. Tako se središče učenosti iz duhovniških šol prenese v
nove ustanove - univerze (združbe profesorjev in študentov). Prve univerze nastanejo v
12. in 13. stoletju, na primer za teologijo v Parizu. Vendar so bile te univerze pod strogim
vplivom cerkve.
V se več ljudi je bilo izobraženih. Začeli so se spraševati o odnosu med razumom in
vero - koliko vera in razum pripeljeta do dokončnih resnic. Ta srednjeveška filozofija je
dobila ime sholastika.
Jezik: Cerkvene šole in univerze so učile v latinskemjeziku.
mestih razvijejo mestne šole, so uvedle ljudski jezik.

Ko pa se v vse večjih

NOVI VEK - KONEC FEVDALIZMA

Svet v dobi geografskih odkritij
Evropa v 15. st. ni bila zelo razvita ali napredna v znanosti in tehniki. Evropejci so
takrat več sprejemali od vzhodnih civilizacij, kot pa dajali. Z vzhoda so dobili tehnološke
postopke za izdelovanje smodnika, stekla ... Človeštvo je bilo zelo neenakomerno
poseljeno po zemeljski površini. Veliko ljudi seje še ukvarjalo s poljedelstvom, prek tri
četrtine zemeljske površine pa so naseljevali nabiralci in pastirji ter ljudstva, ki so
poznala le slabo obdelavo polj (z motikami in ne še s plugom).
Tedaj pa v delu južne Evrope pride do hitrejšega pomorskega, znanstvenega in
gospodarskega razvoja. Italijani, Portugalci in Španci so začeli razmišljati, kako bi
odkrili nove poti do bogastev Daljnega Vzhoda, kajti Turki so jim zaprli nekatere
trgovske poti in središča. Predsem so želeli najti poti v deželo začimb - Indijo. Te poti
so našli s plovbo okoli Afrike in na zahod prek Atlantika (15. in 16.st.):
Krištof Kolumb iz Genove je 1492. leta pristal v Ameriki
Vasco de Gama je objadral Afriko in za Portugalce odkril pot v Indijo
Fernando Magellan, Portugalec, je vodil odpravo, ki je prvič objadrala Zemljo
Evropejci so po odkritju Amerike začeli osvajati in izkoriščati tamkajšnja področja:
Portugalci so postali gospodarji v Braziliji, Španci pa v ostali Ameriki.
Potnen in posledice odkritij:
a) Evropejci so na novo osvojenih področjih ljudem vsiljevali svoj način življenja vse manj je bilo razlik med svetovnimi ljudstvi.
b) Začne se prevlada Evrope v svetu v mnogih pogledih. Ljudstva na drugih celinah
postanejo žrtve nekajstoletnega izkoriščanja, njihova domača kultura ali celo ljudje
sami pa izginejo.
c) Središče trgovine ni več Sredozemlje, temveč Atlantik.
d) Kapitalistična proizvodnja v Evropi se razmahne zaradi dotoka žlahtnih kovin iz
Amerike.
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Gospodarski, kulturni in tehnični napredek Evrope
Evropa je v gospodarskem pogledu kmalu prekosila vsa druga ljudstva na svetu. Bogataši
so veliko proizvodnjo organizirali na dva načina:
a) z založništvom - zalagali so rokodelce z materialom, rokode1ci pa so izdelovali
določene izdelke in jih nato oddali nazaj - založniku
b) nastale so velike delavnice - manufakture
Podjetniki so v obrat vlagali denar in od tega imeli pričakovan dobiček, ki je gonilna sila
kapitala. V ospredju je bila težnja po brezobzirnem bogatenju, torej so brez slabe vesti
izkoriščali ljudi, ki so delali zanje.

Humanizem in renesansa
V bogatih italijanskih mestih se je uveljavil nov pogled na svet, ki mu je bila osrednja
vrednost človekova svobodna osebnost. Novo gibanje, ki je zavrglo srednjeveško
miselnost in postavilo v ospredje človeka in naravo, je dobilo naziv humanizem.
Humanistični izobraženci so zbirali antične spise, oživljali zanimanje za antično kulturo,
in ker so iskali navdih v antičnih stvaritvah, je celotno obdobje duhovnega in kulturnega
gibanja v 15. in 16. st. dobilo naziv renesansa ali preporod. Iz Italije seje gibanje
razširilo drugam, veliko vlogo pri tem pa je imela iznajdba tiska v 15. stoletju.
Nekateri znani humanisti, ki so nasprotovali srednjeveškim nazorom:
- Erazem Rotterdamski
- Thomas Moore
- Niccolo MachiavelIi
Humanisti so veliko naredili na področju naravoslovja:
- Nikolaj Kopernikje spoznal, daje Zemlja del sončnega sistema.
- GaliIeo GaIiIei je ugotovil zakone prostega pada.
- Isaac Newton je odkril zakone gravitacije.
- Johannes Keppler je odkril elipsasto gibanje planetov okrog Sonca.
To je bil boj starih nazorov, kijihje diktirala krščanska cerkev, z novimi nazori, za
katerimi
so stali vse številnejši bogataši - meščani. Tako se začne rušiti stara, fevdalna
,
oziroma sredjeveška ureditev.

Kmečki upori in reformacija

.

Začne se torej kriza fevdalne družbe. Zemljiška gospostva - fevda1ci so skušali dohodke
povečati z večjim izkoriščanjem podložnikov. Ljudje so bili tudi stalno v vojnah, zaradi
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katerih je bilo veliko ozemlja opustošenega. Tu so bile še slabe letine in kuga. Pride do
kmečih uporov, ki so izražali razkroj fevdalnega sistema.
Kmečki upori so v 16. st. zajeli velik del Evrope. V Nemčiji so prerasli v kmečke vojne.
V avstrijskih deželah, tudi na slovenskem ozemlju, je bilo največ velikih uporov v 15. in
16. stoletju:
a) na Koroškem leta 1478
b) vseslovenski leta 1515
c) slovensko-hrvaški
leta 1573
Upori kmetov so se nadaljevali vse do 19. st.
Kmečki podložniki so poudarjali, da se bojujejo za staro pravdo, to je za prejšnjo mero
dajatev, ki je bila znosnejša. Meščani upornikov niso podprli, prevsem zato, ker so že
tako nasprotovali njihovemu trgovanju na podeželju (konkurenca).
Reformacija: Nasprotja med razredi so se kazala v reformacijskem gibanju za boljšo
cerkev. Nekateri cerkveni dostojanstveniki niso živeli svojemu stanu primerno, hkrati pa
so prodajali odpustke (za odpuščanje grehov), da bi si prigrabili čimveč denarja. Proti
temu so nastopili nekateri reformatorji; temu obdobju rečemo reformacija.
Reformacija se je začela v Nemčiji z nastopom Martina Lutra. Reformatorji so kmalu
izoblikovali svoj novi nauk in se ločili od rimske cerkve. Po Lutru jih imenujemo
luterani, vero pa luteranstvo. Ker so protestirali proti prepovedi te vere, so luterance
imenovali protestante.
Za slovensko zgodovino je čas reformacije zelo pomemben. Protestanti so menili, da
so duhovniki kot posredniki med vero in ljudmi nepotrebni, in da morajo ljudje sami
znati brati sveto pismo v svojem jeziku. Pojavi se Primož Trubar, slovenski protestant,
ki je bil pristaš takega mišljenja in zato je izdal prvi slovenski tiskani knjigi leta 1550 Katekizem in Abecednik. Poleg njega so nastopili še nekateri pomembni ljudje in v tem
času je bil postavljen temelj slovenskemu knjižnemu jeziku (praznovanje dneva
reformacije 31. 10.).

Protireformacija:
Reformacija v naših deželah pa je bila kratkotrajna. Vladar je bil
katoliške vere, dal je izgnati vse protestantske duhovnike in prepovedal delovanje
protestantov. Posebne komisije so nekaj let izganjale protestante (krivoverce), podirale
protestantske cerkve, sežigale protestatske knjige, izrekale smrtne kazni.

Oblikovanje absolutističnih držav
Nastanek absolutističnih monarhij: Evropski vladarji so pri odločanju in pri svoji
oblasti dolgo morali upoštevati stanove oziroma njihovo soglasje. Potem pa dohodki od
kapitalističnega gospodarstva in kolonij okrepijo njihovo moč (vse manj so torej gmotno
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odvisni od stanov), tako da vzpostavijo močno monarhično oblast. Režim neomejene
monarhove oblasti imenujemo absolutizem.
Prva absolutistična monarhija je nastala v Španiji. Ta država je bila močna katoliška
in kolonialna sila in je vsej Evropi skušala vsiliti svojo nadoblast.
Tudi v Franciji so privrženci vladarja uspeli vpeljati absolutno kraljevo oblast. V 17. st.
je tako "sončni kralj" Ludvik XIV. vladal najmočneje centralizirani državi v Evropi.
Plemiči so imeli pravzprav le še plemiške nazive, kralju paje bilo v veliko pomoč
njegovo uradništvo, ki je poskrbelo za sredstva za vladarjevo potratno življenje. Ludvik
XIV. je 40 let vladal najmočnejši državi v Evropi. Zgradil je znano versajsko palačo s
parki in fontanami, kjer je živel s svojim dvorom. Njegovo slavo in moč prikaže tudi
dejstvo, da se je takrat francoščina uveljavila kot jezik višjih slojev po vsem svetu.
Nemčija je bila po dolgi verski vojni (boj katolikov in protestantov) razbita na okrog 200
državic, cesar ni imel večje vloge, v samih državicah pa so vladali knezi kot abslolutisti.
Habsburška monarhija je v vojnah s Turki razširila svojo oblast v Podonavje in postala
velesila.
Rusija je bila zaradi dolgega mongolskega jarma gospodarsko zaostala. Kot despot je v
16. st. vladal car Ivan Grozni, ki je kruto zlomil odpor plemstva. Šele v 17. st. se je
Rusija preobrazila v moderno vodeno državo, za kar je največ zaslug imel car Peter 1. Za
primer si je vzel zahodne vzorce, skušal je reformirati celotno življenje, vendar so
specifične ruske razmere opravile svoje, tako da mu to ni v celoti uspelo.
Na Nizozemskem in v Angliji pa vladarji kot absolutisti niso bili uspešni. Tu so imeli
veliko vlogo plemiči in bogati meščani. V Angliji sta si v 17. st. parlament in kralj delila
oblast, na prvem mestu so bili interesi bogatega meščanstva in Anglija se je kmalu razvila
v največjo kapitalistično in kolonialno državo na svetu.
Gospodarstvo v času absolutizma: Težnja teh držav je temeljila na trgovsem duhumerkantilizmu. To pomeni, daje bil zanje najvažnejši dobiček, tako da bi uvažali
čimveč surovin (predvsem žlahtnih kovin iz kolonij) in izvažali čim več izdelkov. Hkrati
so si prizadevale vzpodbuditi rast domačih manufaktur in trgovine. Nasprotniki
merkantilizma pa so želeli gospodarsko svobodo in večji interes za kmetijstvo:
uvajanje gnojenja, novih vrst rastlin (krompir, koruza) ter donosnejših živinskih pasm.
Pol,eg tega je vse več prebivalcev rabilo več hrane Ta gospodarska politika se je
imenovala fiziokratizem.
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Razsvetljenstvo in razsvetljeni absolutizem
Cerkev je po svoje razlagala svet, vendar pa ljudje zaradi velikih odkritij v naravoslovju,
predvsem v astronomiji in fiziki, začnejo spoznavati, da lahko človek s pomočjo
izkušenj in razuma razloži svet okoli sebe. Vse bolj so dvomili o božji milosti in imeli
človeka za bitje z razumom. Zaupali so torej v moč človekovega razuma, ki je sposoben,
da razsvetli vse predsodke in zmote, ki jih je zapustil srednji vek. Novo duhovno gibanje
je dobilo naziv razsvetljenstvo.
Razsvetljensko gibanje je v 18. st. zajelo že skoraj vso Evropo. Najvišji razcvet je
doseglo v Franciji. Francoski filozofi in pisci so v svojih delih kritizirali zastarele
fevdalno - absolutistične ustanove, rušili so teorijo o božjem izvoru vladarjeve oblasti,
zahtevali so enakost pred zakonom, odpravo tlačanstva, omejitev cerkvenih in plemiških
privilegijev. Ljudstvo naj bi imelo oblast (demokracija).
Razsvetljeni absolutizem: Razsvetljenstvo je vplivalo na nekatere evropske vladarje, ki
so zato poskušali modernizirati svoje države. Izvedli so nekatere reforme, ki so sprostile
gospodarski razvoj, dvignile izobrazbeno raven prebivalstva. Najodločnejša razsvetljena
absolutista sta bila habsburška vladarja Marija Terezija in JožefU., ki sta močno
omejila plemiške in cerkvene privilegije.
Čeprav je razsvetljeni abslolutizem pomenil napredek v organizaciji družbe in države, pa
fevdalne ureditve še ni odpravil.

Vzpon habsburške monarhije in etnične spremembe v Podonavju
Habsburška monarhija je postala velesila v Podonavju: Turki so uspeli zasesti
Ogrsko. Neuspešno pa so zavzemali oziroma oblegali Dunaj. V 17. st. združene
avstrijske, poljske in nemške vojske preženejo Turke prek Panonije na Balkan. Po
sklenjenem miru so morali Turki odstopiti Habsburžanom veliko ozemlja (Ogrsko), ki je
bil pod njihovo oblastjo. Tako se Habsburška monarhija razširi v jugovzhodni Evropi.
Reforme habsburških vladarjev: Marija Terezija in Jožef II. (18. st.) sta hotela državo
okrepiti z modernizacijo državne uprave, vojske in gospodarstva:
a) omejila sta privilegije deželnih stanov
b) podpirala sta razvoj manufaktur in izvozne trgovine
c) gradila sta ceste in usposabljala reke za plovbo
d) pospeševala sta nastanek kmetijskih družb
e) za kmeta so bili omejeni in določeni dnevi tlake
f) uvedla sta splošno šolsko obveznost - obvezen je bil šolski pouk, s tem se je širilo
znanje nemškega jezika. Ker pa v nenemških deželah otroci niso znali nemško, so
učitelji najprej morali učiti v domačem narečju. To daje večje možnosti za tiskanje in
širjenje slovenskih knjig ter za utrditev slovenske narodne zavesti.
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Kriza osmanskega imperija
Večina južno slovanskih ljudstev je ostala pod turškim jarmom - tam je prihajalo do
hajdukovanja - hajduki so se upirali turški oblasti, se skrivali v odročnih gorah,
preživljali so se z ropanjem in plenjenjem. Hajduške čete so štele po 30 in več mož,
napadali so turške karavane in bogataše.
Začetek osvobajanja balkanskih narodov izpod turške oblasti: Narodi na Balkanu,
vse do Hrvaške, so se svojim zavojevalcem Turkom začeli upirati. Ravno hajduške čete
so predstavljale ogrodje upomiških sil. Močan upor so začeli Srbi, ki so se množično
uprli v 17. st. Upirali so se tudi v Makedoniji. Hkrati je prišlo tudi do velikih migracijskih
gibanj, saj se je turško prebivalstvo moralo umakniti z Ogrske, ko so ta ozemlja dobili
Habsburžani. Obenem pa so se ljudje umikali pred turškim pritiskom na ozemlje Avstrije
ali beneške republike. Te ljudi imenujemo Uskoke (ker so uskočili). Od tod so nadaljevali
boj proti Turkom, tako da so vpadali na turški teritorij.
Turki so začeli doživljati vojaške poraze, ker je njihov fevdalni (spahijski) sistem začel
propadati, to pa zato, ker je slonel na naturalnem gospodarstvu, denamo gospodarstvo pa
je le počasi napredovalo. Izkoriščanje raje je bilo vse večje. Vojaška služba je bila vse
bolj nezaželjena. Sultanova oblast slabi, veliko je podkupovanja, izdatkov za vzdrževanje
vojske, uradnikov in dvora paje bilo veliko. Poleg tega so Turki imeli zastarelo vojaško
tehniko in vojaki se niso več enakovredno kosali z modemiziranimi evropskimi amadami.
Tako turško ozemlje postaja vse lažji plen sosednjih držav. Turčija je postala "bolnik ob
Bosporju". Poleg Habsburžanov so stegovali roke po turškem cesarstvu še ruski carji,
katerim je uspelo osvojiti Carigrad. Rusi so namreč hoteli dobiti izhod na strateško
pomembno Sredozemsko morje. Zaradi tekme držav, kdo bo dobil ozemlja turškega
cesarstva, se odpre "vzhodno vprašanje".

Tehnična in (prva) industrijska revolucija v Angliji (18. st.)
Začetek moderne industrijske dobe: Drobni obrati in ročno delo vI8. st. niso več
zado stovali potrebam vse večj ih trgov. Veliko povpraševanj e predvsem po tekstilnih
izdelkih se je kazalo v Angliji. Angleški trgovci so sami začeli strojno izdelovati
bombažno blago. Strojem za predenje in tkanje se je pridružil parni stroj - Wattov pami
stroj je bil odločilnega pomena za revolucijo v proizvodnji; ko so ga postavili na tračnice
(vlak) in ladje (pamik), je prinesel velikanski napredek v promet. Nastale so prve
tovarne. Tehnične izboljšave so bile večje še v železarstvu, premogovništvu, ... Prehod iz
rokodelske v strojno proizvodnjo imenujemo industrijska revolucija (to je prva
industrijska revolucija). Vzporedno s tem začnejo nastajati industrijski predeli, bogato
meščanstvo - buržoazija ,je s svojim kapitalom vse močnejša in nastaja nov družbeni
razred - industrijsko delavstvo.
Anglija: Ta država je bila prva industrijska država na svetu. Za to je imela dobre
pogoje: angleški trgi so se širili, imela je bogate zaloge surovin, oblast je podpirala tak
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način proizvodnje. Marsikaj od tegaje manjkalo ostali Evropi, tako da se industrijska
revolucija ne razširi takoj na evropski kontinent.

Ameriška revolucija in nastanek ZDA
Angleži so imeli 13 kolonij v severni Ameriki. V severnih so prevladovale kmetije, obrt,
pomorstvo, v južnih pa plantaže bombaža in tobaka s suženjskim delom. Anglija svojim
kolonistom vsili nekatere ukrepe:
omejuje proizvodnjo blaga, ki bi Angliji pomenil konkurenco
posebne pravice daje svojim trgovcem in ladjarjem, ne pa tudi kolonističnim
omejuje jim samoupravo
poveča jim carine in davke za plačevanje angleških vojaških stroškov v evropskih
spopadih
Vojna za neodvisnost (1775 - 1783): Ko je v bostonsko pristanišče priplula ladja s
čaj em, so kolonisti tovor potopili - boston ska čajanka. To je bil znak za vstajo kolonisti so začeli vojno za neodvisnost. V Philadelphiji so 4. julija 1776 v deklaraciji
neodvisnosti razglasili odcepitev 13 kolonij od Anglije. Avtor rojstne listine nove države
je bil Thomas Jefferson. Boj ameriških kolonij za neodvisnost je podprla večina
evropskih držav.
Ameriška ustava je bila pisana po načelih razsvetljenstva. ZDA so bile urejene kot
federacija enakopravnih držav. V novi državi ni bilo ne plemstva ne priviligirancev.
Ameriška vojna za neodvisnost je postala vzorec za rušenje kolonializma drugod po
svetu.

Francoska revolucija: svoboda, enakost, bratstvo
Francoski dvor in država sta veliko trošila, davke pa so plačevali predvsem kmetje,
rokodelci, obrtniki. Duhovščina in plemstvo, ki sta imeli v lasti večino bogastva in
zemlje, pa niso plačevali skoraj nič. Hkrati je nazadovalo gospodarstvo, slabe letine so
povzročile veliko revščino. Bilo paje nekaj razsvetljenih plemičev, ki so nasprotovali
absolutizmu. Da bi kralj dobil še več denarja, je hotel obdavčiti še cerkveno in plemiško
zemljo.
1789. leta se v Parizu zberejo na zasedanju stanov predstavniki vseh treh stanov: prvi
stall - duhovščina, drugi stan - plemstvo, tretji stan - kmetje, trgovci, bankirji ... Pride do
ustanovitve narodne skupščine - poslanci so postali predstavniki francoskega ljudstva in
začnejo pripravljati ustavo.

,
Ljudje to že smatrajo za revolucijo. Ko je hotel kralj zopet vzeti oblast v svoje roke, se je
ogorčena množica dvignila in napadla osovraženo trdnjavo - Bastiljo (leta 1789). Kralj
popusti in Francozi dobijo Deklaracijo o pravicah človeka in državljana (enakost in
svoboda za vse).

•
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Geslo francoske revolucije je bilo: svoboda, enakost, bratstvo, čeprav razlik med
bogatimi in revnimi ni bilo moč odpraviti čez noč. Poleg tega je bilo nasprotnikov
revolucije še veliko. Nasprotnice so bile tudi nekatere evropske države, ki so se s Francijo
spustile v vojno, a je niso premagale. Leta 1792 so v Franciji oklicali republiko.
Francoski revolucionarji so uresničili le del ciljev iz Deklaracije. Vendar so opravili
pomembno stvar:
odstavili so kralja absolutista
plemstvo in duhovščina nimata več posebnih pravic
odpravili so fevdalizem in cehe
omogočili so razvoj trgovine, obrti, kmetijstva
sprejeli so vrsto predpisov za večjo enakost in varnost ljudi
revolucija je pomenila konec starega reda in začetek novega razvoja tudi drugod po
Evropi - začne se upadanje moči fevda1cev in vzpon meščanstva in moderne
industrijske družbe

Napoleonove vojne
Napoleon: Francoska revolucija ni zadostila potrebam siromašnih ljudskih množic, ki so
se še naprej upirale. Ravno tako je bilo močnih nasprotnikov revolucije v sami državi
veliko, podpirale pa so jih nekatere evropske države, ki so se bale, da bi se revolucija
razširila k njim in ogrozila njihovo dotedanjo oblast vladarja in višjih slojev. Situacijo je
rešil mladi general Napoleon Bonaparte, ki se je izkazal že med revolucijo. Prevzel je
oblast najprej kot prvi konzul leta 1799, nato pa se je dal še kronati za cesarja - leta
1804.
Njegova uprava je bila zelo močna inje imela pregled nad vsakim kotičkom države. Zelo
pomemben je njegov zakonik - Code Napoleon (1804), ki je vseboval temeljna načela
francoske revolucije:
- enakost pred zakonom
- svoboda posameznika
- nedotakljivost privatne lastnine
Utrdil je oblast bogate buržoazije - meščanstva, z vojaškimi zmagami pa si je pridobil
vodilni položaj v Evropi:
njegova vojska je bila osvajalna, želel je imeti prevlado na kontinentu in je osvojil
'mnoga ozemlja od Španije do Rusije
prav tako je želel uničiti Anglijo kot največjo francosko tekmico na morjih in
kolonij ah
.

,
Velik dvoboj z Anglijo: Anglija je bila zelo bogata država, imela je dobro vojsko in je
francosko - špansko ladjevje v bitki pri Trafalgarju premagala. Zato je Napoleon želel
Anglijo ekonomsko (gospodarsko) uničiti - razglasil Je celinsko zaporo in zaprl vsa
pristanišča za angleško blago, kar pa Anglije ni pretirano prizadelo, saj se je obrnila na
druga svetovna tržišča.
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Francozi v osvojenih deželah: Kjer so Francozi zavladali, so odpravili le del fevdalnih
ustanov, pospeševali so predvsem kapitalisti čni razvoj, uvedli svojo upravo in
zakonodajo. Na našem ozemlju je Napoleon ustanovil Ilirske province (1809 - 1813). S
temje ločil Avstrijo, svojo sovražnico, od morja in si zagotovil zvezo do Balkana.
Odpor pokorjenih ljudstev: Francozi so si v osvojenih deželah naropali bogastva in
tako okrepili tudi svoje gospodarstvo. Nenehne vojne pa so Napoleona vseeno izčrpale.
Napoleon je začel doživljati vojaške poraze, zato ni bil več koristen za francosko bogato
meščanstvo, ki ga ni več podpiralo. Tudi za pokorjena ljudstva, ki so se začela upirati, je
postala francoska okupacija težko breme:
novačenje mladine v vojsko
večanje davkov
gospodarsko izkoriščanje
Napoleonov poraz in odstop: Napoleon je 1812. leta z veliko armado vdrl čez rusko
mejo. Po začetnih zmagah se je moral začeti umikati izpred Moskve (mraz, bolezni ... ).
Napoleonov poraz v Rusiji je bil znak za vstajo pokorjenih ljudstev. Dokončno je bil
premagan pri Watelooju leta 1815. Pregnan je bil na otok Sv. Helene, kjer je umrl.
Dunajski kongres in sveta aliansa: Evropski državniki so se po zmagi nad Napoleonom
zbrali na Dunaju, da bi na novo uredili Evropo. Na prestole so se vrnile v glavnem stare
fevdalne dinastije. Plemstvo je sicer obnovilo svoje privilegije, vendar se vse ni vrnilo v
čas pred Napoleonom oziroma francosko revolucijo. Zaradi strahu pred novimi
revolucionarnimi prevrati so se evropski monarhi združili v sveto alianso - sveto zvezo.

Osvobodilna gibanja v začetku 19. stoletja
V 19. stoletju so se začela mnoga osvobodilna gibanja ljudstev izpod tujega jarma. Poleg
teh - nacionalnih gibanj, ki so hotela združitev v okviru narodne države, so se uveljavila
liberalna gibanja, ki so v imenu bogatega meščanstva želela državljanske svoboščine in
ustavno ureditev. Nasproti njih so bile konzervativne sile oziroma vlade, ki so bile na
oblasti in so v liberalnih ter narodnih gibanjih videle nevarnost za svoj obstoj. Prva
osvobodilna gibanja v tem stoletju so bila v Latinski Ameriki (proti Špancem in
Portugalcem), na balkanskem polotoku pa se turški oblasti upre srbsko ljudstvo ter Grki
in proti habsburški oblasti Slovenci ter Hrvati .

•

Nastanek srbske kneževine: Prvi srbski upor proti turškemu jarmu je vzplamtelleta
1804 in trajal do leta 1813. Prerasel je' v osvobodilno in protifevdalno vojno proti
sultanovi oblasti. Za svojega vodjo so srbski uporniki izbrali trgovca Karadjordja (Črni
Jurij). Srbom je pomagala Rusija, ko paje zaradi Napoleonovega napada sklenila s Turki
mir, so ti zatrli srbski upor. Turško nasilje je kmalu sprožilo drugi srbski upor leta
1815; vodjaje bil Miloš Obrenovič. Onje Turki dosegel sporazum o delni samoupravi
za Srbijo. Leta 1830 so ga Turki imenovali za kneza - Srbija postane notranje

s
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samostojna in se začne uveljavljati kot močna meščanska država. S Turčijo jo je vezala
le oseba vladarja - sultana in sicer do leta 1878, ko je postala popolnoma samostojna.
Politična in narodno kulturna gibanja pri Slovencih: Kot ostali južni Slovani so tudi
Slovenci pred sabo imelo dva cilja:
- samoupravo naroda
- želja po vodstvu narodnega meščanstva
- osvoboditev kmetov izpod fevdalnega jarma
Glavno sredstvo za uveljavljanje narodne zavesti je bila bitka za knjižni jezik. V
slovenskih deželah so s svojimi kulturnimi institucijami (gledališče, šole, časopisi)
prevladovali Nemci in Italijani. V šolah je bila slovenščina zapostavljena. Slovenski
kmetje so bili zaostali, slovensko intiligenco so predstavljali v glavnem duhovniki,
meščanstvo paje bilo gospodarsko nerazvito. Narodno gibanje se je pri nas delilo na
dva tabora:
a) konzervativni tabor, ki je bil močnejši (Janez Bleiweis, Anton Martin Slomšek ... );
oprti so bili predvsem na duhovščino
b) maloštevilni demokratski tabor, ki je hotel slovenski jezik dvigniti na raven ostalih
razvitih narodov, bili pa so tudi za popolno neodvisnost slovenskega naroda (France
Prešeren, Matija Čop, Anton Smole ... )
,

Politična in narodno kulturna gibanja pri Hrvatih: Vodilni je bil Ljudevit Gaj, ki je
reformiral hrvaški pravopis. Pristaši gibanja so menili, da so Hrvatje del enotnega
jugoslovanskega naroda. Prevzeli naj bi ilirsko ime - ilirsko gibanje. Uprli so se tudi
madžarizaciji. Sčasoma je narodno gibanje postalo vse močnejše in uspeli so z uvedbo
hrvaščine v šole in urade.

Napredek tehnike in industrije do 70. let 19. stoletja
Začetek moderne tehnike: Industrijska revolucija, ki se je začela v Angliji v 18. st., je
na začetku 19. st. zajela le še Belgijo, Francijo, Nizozemsko in Švico, od sredine 19.
stoletja pa skoraj celo Evropo. Kapitalistično gospodarstvo je bilo zelo močno, prav tako
gospodarski in tehnični napredek. S proizvodnjo strojev nastane težka industrija, ki je
postala merilo gospodarske moči posamezne države. Nastajala je železniška mreža, ki je
povezovala industrijska središča s premogovniki, rudniki in pristanišči. Železnice močno
pospešijo razvoj kopnega prometa. Prve železnice so stekle v Angliji. Raslo je poštno
omrežje, parniki na morju izpodrinejo jadrnice. Vse več je prebivalcev v mestih in
industrijskih središčih, njihovo preskrbo paje omogočila nova tehnika v kmetijstvu
(novi stroji, umetna gnojila ... ).
Kapitalistični sistem trga in cen: V kapitalističnem sistemu so bila produkcijska
sredstva (tovarne, stroji, ~emlja) zasebna last. Dohodek je pripadal lastnikom kapitala,
vse je dobilo ceno.
Liberalni kapitalizem - svobodna konkurenca: V nasprotju s cehovskim in
merkantiIističnim sistemom je bil kapitalizem zasnovan na svobodni konkurenci.
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Najbolje je šlo tistemu, ki je imel nižje cene od drugih, pa še zmeraj dobiček. Zato je bilo
potrebno hoditi vzporedno z znanostjo in tehniko (laboratoriji).
Zlata doba bank in svetovne gospodarske krize: Nastajajo banke, ki zbirajo denar od
vlagateljev, ti so zanje dobivali obresti, banke pa so denar investirale v podjetja. Nastane
borza vrednostnih papirjev. Prihaja do gospodarskih kriz, ki so v ciklusih zajemale
industrijske države. Do kriz je prihajalo zaradi hiperprodukcije, ki je povzročila zastoj
dela in odpuščanje delavcev. Ko so se skladišča zopet izpraznila, je proizvodnja znova
zaživela. V krizah se je pokazalo protislovje kapitalizma: želja po vse večjem dobičku,
na drugi strani pa siromašenje izkoriščanih delavskih množic.

Družbene posledice gospodarskega razvoja
Spremembe v družbi: Industrijska družba uničuje staro družbo - družbo, ki je urejena
po stanovih. Dvorci izgubljajo svoj pomen. Poleg bogatega meščanstva nastaja nov
družbeni razred industrijsko delavstvo. Vse bogastvo je bilo v rokah kapitalistov, delali
zanj pa so drugi. Delavstvo so sestavljali mnogi, ki so prej imeli obrtne delavnice ali
manufakture, ki pa so v konkurenci z velikimi podjetji propadale. Podobno je bilo z
manjšimi kmeti. Ti ljudje so se selili v preobljudena industrijska središča, na.podeželju
paje bilo prebivalcev vse manj. Če se v industrijska središča niso mogli naseliti, so
odhajali v druge države. Pojavi se izseljevanje, tudi na druge celine.
Evropsko prodiranje na druge celine: Evropejci so s svojo razvito tehniko prevladali
v večini neevropskih dežel. V Indiji so gospodovali Angleži, na Kitajsko, v notranjost
Afrike in v Avstralijo pa so prišli tudi drugi.
Razredni boji delavstva: Industrijsko delavstvo je živelo siromašno in brezpravno.
Kapitalisti so v svojih podjetjih zaposlovali vse, ki so bili pripravljeni delati za najnižjo
plačo - mezdo, pogosto tudi ženske in otroke. Vendar so le-ti morali delati, če je družina
hotela preživeti. Delovni čas je bil dolg - tudi po 15 ur, slabo so se hranili in živeli v
nemogočih stanovanjskih razmerah, pa vendar niso bili deležni nobene zaščite
(zdravstvene, starostne ... ). Večkrat je prišlo do izražanja nezadovoljstva:
a) ludizem - na začetku so delavci v strojih videli vzrok za svoj slab položaj, zato so jih
razbij ali
b) čartizem - v Angliji se pojavi množično delavsko gibanje, imenovano po listini
(aangleško charte), ki zahteva volilno pravico, boljše življenje ...
c) stavke in demonstracije - izsiliti so hoteli boljše delavske in življenjske razmere
j

Utopični socialisti: Bedo in izkoriščanje delavcev so začeli kritizirati nekateri meščanski
misleci. Želeli so odpravo neznosnih razmer v tovarnah in boljše življenjske razmere.
Svoje misli so povezovali z načeli razsvetljenstva o enakosti, bratstvu in svobodi. Najbolj
dejavni in pomembni so bili:
1) Henri de Saint Simon
2) Charles Fourier
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3) Robert Owen - ta je imel svojo tekstilno tovarno, v kateri je skrajšal delovni čas,
določil najnižjo starost otrok za sprejem na delo, zgradil šole ...
Vendar s svojimi zamislimi v tistem času utopični socialisti še niso mogli uspeti.

Meščansko-demokratične
fevdalizma

revolucije 1848/49 in proces odprave

Leta 1848 je Evropa doživljala nov val revolucij. Prvi nemiri so izbruhnili v Italiji,
nato v Franciji in še v Nemčiji ter v Habsburški monarhiji. Vzroki:
a) Vladali so plemiči in le najbogatejši meščani, ki niso hoteli oblasti deliti z nikomer.
Ostalo meščanstvo, ki ga je bilo zaradi gospodarskega napredka vedno več, je
zahtevalo več oblasti.
b) Delavci so zahtevali boljše delovne in življenjske razmere, pridružili so se jim tudi
nezadovoljni kmetje (fevdalizem).
c) Slabe letine in gospodarska kriza nezadovoljstvo samo še povečata.
Revolucija v Franciji: V parlamentu so sedeli le najpremožnejši meščani. Ostali meščani
so hoteli, da vladajo tudi oni, hoteli pa so tudi volilno pravico. Ker njihovim željam ni
bilo ugodeno, je izbruhnila revolucija v Parizu (1848):
1) razglasijo republiko
2) v vlado je prvič v zgodovini izvoljen delavski predstavnik
3) uvedejo splošno volilno pravico (za moške, stare vsaj 21 let)
Vendar so na koncu delavci ostali brez pravic, kajti meščanstvo se ga je zelo balo in
preklicalo njihove pravice.
I

Revolucije v Nemčiji in Italiji: Nemških držav je bilo veliko, prav tako italijanskih. V
teh državah se je meščanstvo uprlo iz istih razlogov kot drugje, poleg tega pa je zahtevalo
združitev italijanskih državic v eno državo oziroma združitev nemških državic v eno nemško državo. Do tega pa tedaj ni prišlo.
Habsburška monarhija v letih 1848/49 ali "pomlad narodov": Uporniki so na Dunaju
zahtevali svoboščine, odpravo absolutizma, volilno pravico, ki so jo imeli le najbogatejši
meščani, ostali meščani, študentje, delavci pa so revolucijo nadaljevali. Predvsem
kmetje pa so pričakovali odpravo fevdalizma in septembra 1848 se to tudi zgodi.
V Habsburški monahiji so živeli mnogi narodi in ti so na najbolj ogrozili obstoj
monarhije. Niso imeli veliko pravic, predvsem ne mali narodi, kot so bili Slovenci,
Slovaki ali Ukrajinci. Narodi v monarhiji so zahtevali:
1) nekateri Nemci združitev z Nemčijo
2) Madžari so kar sami ustanovili svojo vlado, niso pa pravic, ki so jih od avstrijske
vlade zahtevali zase, priznali Hrvatom in Srbom, nad katerimi so imeli oblast
3) ostali narodi - Italijani, Čehi, Poljaki, Ukrajinci, Romuni, Slovaki in Slovenci ravno
tako želijo več pravic in samostojnosti. Med njimi so najglasnejši Čehi, ki so
organizirali vseslovanski kongres v Pragi (na njem zahtevajo Slovani enakost za vse
narode monarhije)
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Slovenci leta 1848: Takrat Slovenci še niso imeli svojega političnega programa. Začeli
so ga sestavljati nekateri slovenski izobraženci, imenoval pa se je Zedinjena Slovenija.
V njem so zahtevali:
a) združitev slovenskega ozemlja
b) svojo skupščino in svojo vlado
c) uradni jezik naj bo povsod slovenščina
d) s Habsburško monarhijo naj bi Slovence povezovali le najnujnejši uradi, ministrstva
ln cesar
Nastajajo slovenska narodno-politična društva, časopisi ... Vseeno so bili redki
pripravljeni glasno podpreti ta program. Veliko se jihje ali balo politike ali pa se niso
znali opredeliti, če so Slovenci ali Nemci. Prav tako se kmetje niso zanimali za
program Zedinjene Slovenije. Ti so se kot kmetje drugod po monarhiji leta 1848
upirali, ko pa je bila sprejeta odločitev o odpravi fevdalnih vezi, so se umaknili k
svojemu delu in se niso zanimali za politiko.
Vendar je bil program Zedinjene Slovenije prelomnica za Slovence. Prvič so z njim
stopili na politično prizorišče, jasno povedali, da njihova želja ni več le to, da lahko
svobodno govorijo in pišejo v svojem jeziku, temveč tudi to, da si sami vladajo.
Zedinjena Slovenija je postala cilj narodnega gibanja. Organizirane so bile čitalnice, v
katerih so z recitacijami, branjem in petjem slovenskih pesmi gojili slovenski jezik.
Vendar so bile čitalnice omejene na ozek krog "jare gospode", kmalu pa so v njih začeli
delovati mladi liberalni izobraženci na čelu s Franom Levstikom. Ti so organizirali
zborovanja na prostem - tabore. Na njih so večinoma govorili o Zedinjeni Sloveniji.
Kaj prinese leto 1848? Revolucionarjem tega leta ni uspelo nikjer uresničiti svojih
političnih in narodnih ciljev. Revolucije so bile povsod premagane. Na oblast so prišli
oblastniki, ki so v večini odpravili svoboščine, ne pa na primer odprave fevdalizma. Tako
Evropa leta 1850 ni bila več kot Evropa dve leti prej. Gospodarski vzpon je bil vse
hitrejši, storjeni pa so bili tudi začetni koraki, ki so odpirali vrata uresničevanju narodnih
in političnih ciljev.

Zedinjenje Italije in Nemčije
Zedinjenje Italije: Sevemoitalijanska državi ca Sardinija - Piemont je s pomočjo
francoskega vladarja Napoleona III. porazila avstrijsko vojsko, ki ji je nato morala
prepustiti Lombardijo z Milanom. To je povzročilo navdušenje po vsej Italiji in gibanje
za združitev Italije je zajelo vse ostale italijanske države - do zedinjenja Italije v
združeno državo pride 1861. leta, dokončno pa leta 1870 (do takrat pridružijo še
Benečije in Rim).
,

Zedinjenje Nemčije: V Nemčiji je bilo sredi 19. st. prek 30 državic. Zelo močna je bila
Prusija, ki je doživljala nagel gospodarski vzpon. Železnice so nemško ozemlje tesneje
povezovale. Nemčija je tako potrebovala le še odločnega moža, ki bi se postavil na čelo
gibanja za združitev. Ta možje postal predsednik pruske vlade Otto Bismarck. Prusi so
v vojni premagali Avstrijce, ki so hoteli sami prevzeti glavno vlogo v novi nemški državi,

•
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po tej vojni pa so bili sploh izrinjeni iz nje. 1871. leta so se združile nemške države pod
pruskim kraljem (brez habsburške monarhije).
Nove razmere v Evropi: Z nastankom združene Italije in združene Nemčije so se
razmere v Evropi občutno spremenile. Sredi Evrope sta se združila dva velika naroda, ki
sta v svetu hotela okrepiti svoj položaj in ugled. Glavni nemški nasprotnik je bila
Francija. Spustili sta se v vojno in Francija je bila poražena. To je Francijo zelo oslabilo
in 1871. leta je v Parizu znova izbruhnila revolucija. Uporniki so Pariz razglasili za
samostojno mestno državo - pariško komuno:
1) predlagali so, da se Francija spremeni v zvezo mestnih držav - komun
2) v vodstvu pariške komune so bili izobraženci, delavci, obrtniki, trgovci
3) sprejeli so vrsto ukrepov za izboljšanje razmer med delavci in ostalimi reveži
Vendar komuna ne dobi dovolj podpore in nasprotniki to revolucijo zadušijo.

Uvedba ustavnosti in dualizma v Habsburški monarhiji
Habsburška monarhija po letu 1848 ni bila več fevdalna država, kmetje bil lastnik
zemlje, kijo je obdeloval, cehi so bili odpravljeni in vladaje z raznimi ukrepi spodbujala
obrt, trgovino in industrijo. Toda Avstrija se je vseeno razvijala počasneje kot druge
evropske države. Oblast je bila še vedno v rokah plemstva, cerkve, policije in vojske. O
vseh pomembnih stvareh je odločal cesar z uradniki na Dunaju.
Uvedba ustavnosti: Nasprotniki absolutizma so od cesarja zahtevali, da obnovi
parlament - državni zbor. Cesar Franc Jožef je moral popustiti, odpravil je absolutizem in
leta 1861 izdal ustavni zakon, imenovan februarski patent, s katerim je obnovil
politično življenje v državi:
a) Vsaka dežela (monarhija je bila namreč razdeljena na dežele, v katerih so živeli tudi
nenemški narodi; Slovenci soživeli v deželah: Štajerska, Koroška, Kranjska,
Goriška), je dobila deželni parlament (imenovan deželni zbor), ki je razpravljalo
deželnih zadevah. Tako so tam, kjer je bilo večinsko prebivalstvo slovensko, lahko
vrsto ukrepov izglasovali v slovensko korist. O pomembnih stvareh paje še vedno
odločala vlada na Dunaju.
b) Vendar v deželne zbore in v državni zbor na Dunaju niso mogli voliti in biti izvoljeni
vsi prebivalci. Volilci so bili razdeljeni v 3 skupine: v prvi so bili veleposestniki, v
drugi prebivalci mest, v tretji pa kmečko prebivalstvo. Največ volilnih pravic so imeli
veleposestniki, najmanj pa kmetje, čeprav je bilo teh največ. To je koristilo Italijanom
in Nemcem, ki so živeli v mestih in škodovalo Slovencem, ki so živeli na deželi.
I

Uvedba dualizrna - Habsburška monarhija se razdeli na dvoje:
- Leta 1849 je Franc Jožef s pomočjo ruskih čet pokoril Madžare. Obenem je s policijo in
absolutizmom utišal druga narodna gibanja v Habsburški monarhiji. Toda po letu 1861,
ko so ljudje lahko spet svobodno govorili o politiki, so se Madžari, Čehi, Poljaki, Hrvati,
Slovenci in drugi nenemški narodi oglasili s svojimi zahtevami. Vendar se je cesar
najbolj bal Madžarov. Tako se je s svojimi svetovalci odločil, da se bodo z Madžari
dogovorili in monarhijo razdelili: Madžari bodo vladali v vzhodni, Nemci v zahodni
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polovici države. To se je zgodilo leta 1867 - Habsburška monarhija je bila razdeljena na
dve polovici: avstrijsko in ogrsko.
Skupno je ostalo:
- vladar
- vojska
- zunanj i minister
- denarna politika
Vsaka polovica je imela ločeno:
- svoj parlament
- svojo vlado
- svoje ministre
Habsburška monarhija se je tako od leta 1867 imenovala Avstro-Ogrska, ureditev, ki je
državo razdelila v zvezo dveh polovic, pa dualizem. Oblast v monarhiji sta si tako
razdelila dva najmočnejša naroda, čeprav ne Madžari v vzhodni, ne Nemci v zahodni
polovici niso imeli večine. Predvsem v zahodni, kamor so padle naše dežele, so
prevladovali Slovani.
Dunaj kot kulturna prestolnica Habsburške monarhije: Tudi v drugi polovici 19.
stoletja je Habsburška monarhija zaostajala za drugimi evropskimi državami. Velika in
sodobna industrijska podjetja so nastajala le ponekod, povečini je prevladovalo
kmetijstvo. Kljub gospodarskemu zaostanku so bila velika habsburška mesta Dunaj,
Praga, Budimpešta, Krakov pomembna središča kulturnega življenja, pri čemer je Dunaj
daleč prekašal druga mesta. Na Dunaj, glavno mesto monarhije, so prihajali študentje,
znanstveniki in umetniki z vseh delov Avstro-Ogrske in tam študirali, delali in ustvarjali.
Okoli leta 1900 je bil Dunaj ne le avstroogrska, temveč tudi evropska kulturna
prestolnica.

Povezovanje delavcev
Že v prvi polovici 19. stoletja so nekateri izobraženci razmišljali o tem, kako spremeniti
novo, industrijsko družbo, da delavci ne bi živeli v takem siromaštvu, in da med bogatimi
in revnimi ne bi bilo tako velikih razlik. Svojih zamisli še niso mogli uresničiti.
Marx in Engels: Že pred letom 1848 sta skušala delavce v različnih deželah Evrope
povezati med seboj Karl Marx in Friedrich Engels. Oba sta bila doma v Nemčiji, zelo
izobražena in oba sta se za žalostne razmere, v katerih je živelo industrijsko delavstvo,
začela zanimati med svojim bivanjem v Angliji. Engels je s svojo knjigo, ki je popisovala
težke razmere angleških delavcev, zaslovel že pred letom 1848, Marx nekoliko kasneje z
deli, v katerih je dokazoval, da so delavske revščine krivi predvsem podjetniki, ki si
lastijo ves dobiček in delavcu za delo ne plačajo toliko, kolikor je vredno.
Marx in Engels sta leta 1847 ustanovila mednarodno delavsko združenje Zvezo
komunistov, ki naj bi se borila proti oblasti velikih podjetnikov, tovamarjev in
poskušala ustvariti družbo, v kateri ne bi bilo premoženjskih razlik. Zveza
komunistov pa ni imela podpore med delavstvom inje kmalu nahala obstajati.

..
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Marx in Engels sta skupaj in vsak zase napisala mnogo knjig in člankov.
Najpomembnejše med temi deli je obsežno delo Marxov "Kapital", v katerem avtor
raziskuje, kaj je kapital, razkriva njegove zakonitosti in opisuje nastanek, razvoj in
težnje kapitaiistične družbe.
Marx in Engels sta odkrila zakonitosti družbenega razvoja. Ugotovila sta, daje
zgodovina vse dosedanje družbe (razen začetka) zgodovina razrednih bojev. Nasproti
sta si stala svoboden in suženj ali patricij in plebejec v starem veku, podložnik - kmet
in njegov graščak - fevdalec v fevdalnem obdobju, z eno besedo - izkoriščevalec in
izkoriščanec sta si bila vedno v medsebojnem nasprotju in sta vodila boj, ki se je
vedno končal z revolucionarno preobrazbo vse družbe. Moderna meščanska družba
razrednih nasprotij ni ukinila, ustvarilaje samo nove oblike zatiranja in postavila
nasproti dva velika sovražna tabora, razreda: kapitalistično meščanstvo in
delavstvo. Delavci so v kapitalizmu prepuščeni samovolji podjetnikov, ki jim za delo
ne plačujejo toliko, kolikor je njihovo delo vredno. Marx in Engels sta trdila, da bo
kapitalizem propadel prav tako, kakor so propadle prejšnje družbene ureditve. Trdila
sta, da bo delavski razred odpravil izkoriščanje in kapitalizem ter ustvaril
socialistično družbo, v kateri bo vse last delavcev. V novi družbi ne bo izkoriščanja
ne razredov. Marxov in Engelsov nauk imenujemo znanstveni socializem ali
marksizem.
Prva in druga internacionala: Delavsko gibanje se je po letu 1848 kljub vsemu
razvijalo bolj ali manj v vsaki državi zase.
Šele leta 1864 so na pobudo angleških delavcev v Londonu ustanovili novo
mednarodno delavsko organizacijo - prvo internacionalo. Spodbudila je razvoj
delavskega gibanja, vendar ji delavstva v Evropi ni uspelo tesneje povezati. Razmere
v posameznih deželah so bile preveč različne, poleg tega so imeli različne poglede na
to, kako naj se delavci borijo za svoje pravice. Prva internacionala je razpadla čez
par let.
Delavsko gibanje pa se v večini evropskih držav vseeno razmahne. Nastajale so
delavske stranke, društva. Najbolj se to gibanje razmahne v Nemčiji, Franciji, Veliki
Britaniji in v nekaterih španskih in italijanskih pokrajinah. Leta 1889 so na pobudo
nemških delavcev v Parizu ustanovili drugo internacionalo, ki pa delavstva v
Evropi ni nič bolje povezovala kot prva.

Sestavila: Špela Kozole
.

,

Literatura:
Ivan Grubelnik, Zgodovina 1, DZS;Ljubljana 1986
Vasilij Melik in Ferdo Gestrin, Zgodovina za 7. razred OŠ, DZS, Ljubljana 1977
Maja Žvanut in Peter, Vodopivec, Vzpon meščanstva - Zgodovina za 7. razred OŠ,
M&N, Ljubljana 1995
•
Marija Kremenšek, Zgodovina 1, DZS, Ljubljana 1990
Ivan Grubelnik in Ignacij Voje, Zgodovina 3, DZS, Ljubljana 1985
Branko Božič in Tomaž Weber, Zgodovina 6, DZS, Ljubljana 1986

•

33

