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Середній клас
Величезне зростання середнього класу, як за кількістю, так і за багатством, створило величезний попит 
на товари та послуги. Фунт був сильним, а робоча сила дешевою. Бажаючи продемонструвати свій достаток 
і відпочити, щоб насолоджуватися цим, нові багатії потребували нескінченної кількості новинок із фабрик 
і майстерень країни: нових кольорів жіночого одягу (наприклад, фіолетового), нових іграшок для своїх дітей, 
вишуканих столових приладів із Шеффілда, срібло з таких фабрик, як JW Evans у Бірмінгемі, Dinner and Tea 
Services зі Стаффордширу Кераміка та тарілкове скло з Ліверпуля.

Те, що могли мати лише аристократи у XVIII столітті, тепер з’явилося в кожному будинку середнього класу.

Середній клас також потребував прислуги, і до 1900 року майже третина британських жінок у віці від  
15 до 20 років була на службі. Домашня прислуга становила найбільший клас робітників у сільській 
місцевості, і заміські будинки, такі як Одлі -Енд в Ессексі, мали великі службові крила для їх розміщення.

Бідність
Предмети розкоші були недоступні мільйонам працюючих бідняків, які довго працювали на млинах (таких як 
Stott Park Bobbin Млин , Камбрія ), шахти, заводи та доки. Жахливі умови праці та життя початку 19 століття 
зберігалися в багатьох регіонах аж до кінця вікторіанської ери. Темна тінь робітного дому нависла над 
безробітними та знедоленими.

Однак у 1880-1890-х роках більшість людей отримували вигоду від дешевшого імпортного продовольства 
та інших товарів. Нові рядові будинки для заможного робітничого класу дедалі більше підключалися 
до чистої води, каналізації та навіть газу.

Серія фабричних законів 1830-х років поступово обмежувала кількість годин, які жінки та діти могли 
працювати. Проте будь-які спроби профспілки (організації, що захищали інтереси трудящих) були заборонені 
законом до кінця століття.

Весело для всіх
У 1900-х роках було багато веселощів і розваг як для багатих, так і для бідних.

Театри, музичні зали, бібліотеки, музеї та галереї були побудовані в кожному великому місті та в багатьох 
менших, часто засновуваних новою формою філантропів. Приморські міста більше не були заповідником 
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багатих, і такі місця, як Грейт - Ярмут і Блекпул , стали популярними курортами для робітничого класу.

Було багато нових видів спорту, таких як теніс і крокет, і старих видів спорту з перевизначеними правилами, 
таких як регбі , футбол і крикет. Ігри були невід’ємним компонентом освіти в державних школах, які 
поширювалися в цей період і які мали на меті зробити з хлопців нового середнього класу джентльменів.

Освіта і дитинство
Освіта стала вважатися загальною потребою, а згодом і загальним правом. У 1880 році було введено 
обов‘язкове відвідування школи до десяти років. Щоб отримати освіту для всіх, разом із церковними школами 
було засновано багато нових державних або «пансіонів». До 1900 року була майже загальна грамотність, що 
було величезним досягненням, враховуючи, наскільки жахливою була ситуація для бідних дітей у 1830-х 
роках.

У Вікторіанську епоху вперше дитинство було визнано особливим і цінним етапом життя. Сімейне життя, яке 
втілювали юна королева, її коханий Альберт і їхні дев’ятеро дітей, було ідеалізовано.

Як і в багатьох інших випадках, вікторіанці виявилися дуже винахідливими, коли справа дійшла до розваги 
дітей. Моральні казки раннього періоду були доповнені історіями про тварин, захоплюючими пригодами 
(як-от «Острів скарбів») і ексцентричною блискучістю «Аліси в Країні Чудес» — усе це надихало дитячу 
літературу 20-го століття.

Колоніальна адміністрація
Одним із численних злочинів Британської імперії є винищення аборигенів Тасманії під час британської 
колонізації Тасманії в 19 столітті. Великий ірландський голод 1845–1851 рр., спричинений політикою 
британського уряду, вбив або змусив половину ірландського населення емігрувати. Під час Другої англо-
бурської війни (бури = нащадки німецьких, голландських і французьких поселенців в Африці) у Південній 
Африці в 1899-1902 роках британська армія побудувала концентраційні табори, в яких загинули десятки тисяч 
бурських жінок і дітей.
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