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Václav Bůžek
 Domácnosti nižší šlechty v předbělohorských Čechách
(pokus o typologii)

       Václav Bůžek v tomto příspěvku rozdělil nižší šlechtu na tři skupiny podle tří hledisek, a to:
1.	vybavení rytířského interiéru (luxusními a uměleckými předměty)
2.	systematická sběratelská činnost, mecenát
3.	životní styl 
 
1. Jako první se autor zabývá skupinou nižších šlechticů, kteří se dlouhodobě účastnili chodu nejnižších správních úřadů panských dominií. Patří sem i šlechta žijící na tvrzích v okolí panských velkostatků.
   Jejich každodenní život se podobal životu na prosperujících selských gruntech. Domovy rytířů se skládaly ze středověké tvrze a přilehlých hospodářských budov. Rytířova rodina žila pospolu v jedné větší místnosti, ostatní síně či komory sloužily jako skladiště například pro zemědělské náčiní. Okolo budov se rozprostíraly nevelké zahrady-  pěstovaly se květiny, léčivé rostliny, ovoce a zelenina. Z ovoce se oblibě těšily jablka, hrušky, třešně, slívy a ořechy; ze zeleniny tam rostlo zelí, cibule, kapusta, mrkev a česnek.
   Obytné světnice  se žádným přepychovým nábytkem pochlubit nemohly. Převládaly obyčejné věci- truhly, almary či postele. Rytíři stolovali na cínovém nádobí. Určitou snahu o zvelebení příbytku bychom přeci jen našli. Na stěnách viselo paroží, na stolech stály mosazné svícny nebo měli v rytířské domácnosti malované truhličky (například na koření).
 Rytíři vzácně vlastnili i nějaké cennější předměty- stříbrné či zlaté koflíky, konvičky, prsteny či řetězy. Ale obvykle jen po 2-3 kusech.
   V truhličkách se ukrývaly peníze, dluhopisy nebo nějaké jiné listiny. Obvykle ale dlužili majitelé panských dominií rytířům; ne naopak, nebo jen malou částku.
        Rodiny nejdrobnějších rytířů se neoblékaly jen do prostých oděvů. Jejich sváteční oděvy z levného, ale kvalitního sukna (aksamitu) zdobilo vyšívání nebo třeba stříbrné knoflíky.
   Rytíři kupovali pouze běžné potraviny, prosté látky a železářské zboží.
   Vlastnictvím zemědělského a řemeslnického nářadí se tato vrstva podobala středně bohatým venkovským sedlákům. Vlastnictvím oděvů a různých předmětů v domácnosti bychom je mohli přirovnávat ke středně movitým měšťanům. Ale pouze podobností interiéru domácností, exteriérově byly měšťanské domy již renesanční, ne tedy středověké jak tomu bylo u rytířů.

2. Druhou skupinu tvoří nižší šlechta zastoupená v krajské správě; veřejně neangažovaní, ale movití rytíři, a někteří erbovní měšťané.
   Na rozdíl od první skupiny rytířských domácností, pyšnila se tato skupina lidí reprezentativními pokoji, kde probíhala jednání v souvislosti s funkcí pána domu. Tyto prostory byly odděleny od ložnic, skladišť, komor a kuchyně. Před rokem 1600 se součástí domova stala kaple nebo alespoň domácí oltář.
   Rytíři působící v krajské správě nebo ve vyšších orgánech panské administrativy si od poloviny 16. století nechali na své tvrzi vybudovat vlastní kanceláře. V nich stál velký, obvykle černý, psací stůl, almary, závěsné hodiny  a truhlice na uschováváni různých lejster a finanční hotovosti. Aby tyto mnohdy důležité listiny neohrozil nevítaný návštěvník, zabezpečovaly okna mříže; dveře, truhly a almary chránily zámky. S rostoucí byrokratizací ke kanceláři přiléhala jedna či více kanceláří pro pomocný personál.
   Studny a kašny zásobovaly obyvatele tvrze vodou. Díky tomu se někde stavěly i vodní lázně. Do kašen se mohla dostat i voda z vodních příkopů kolem tvrze. Tyto vodní příkopy již ale byly na ústupu. Někde se v nich dokonce chovaly ryby. Majetnější nižší šlechta se mohla pochlubit i vlastní zbrojnicí, kde se uchovávaly nádherně zdobené zbraně.
   Stoly těchto rytířů zdobilo překrásné nádobí, jejich rodiny i oni sami se oblékali do krásných oděvů, jejich šíje a ruce krášlily klenoty. Interiéry zaplnily dekorativními předměty.Zde hrálo svou roli zalíbení v renesanci a manýrismu, takže na stolech se třpytily poháry, slánky, vázy a koflíky různých tvarů a barev. 
   Nákladné oděvy podle dobové módy byly samozřejmostí. Šlechtičny se ověšovaly stříbrnými a zlatými pasy a prsteny; do vlasů si připínaly spony, hřebínky a řetízky. 
   Hodiny existovaly nástěnné, stolní či kapesní; byly dokonale řemeslně provedené. Ve šlechtických domácnostech jsme mohli naleznout konvičky z muškátových a kokosových ořechů, koflíky z mořských lastur; předměty z perel, mušlí, paroží, pštrosích vajec a drahých kamenů. Tyto předměty se do těchto domovů mohly dostat třeba jako dary či zástavy dlužníků.
   Interiér hrál, na rozdíl od první skupiny, barvami. V místnostech ležely či visely čalouny, baldachýny a orientální koberce.
   Rytíři předměty nakupovali od dvorských kupců v Praze a rezidenčních místech velmožů, někteří navštěvovali jarmarky v Linci, Kremži a Norimberku.
   Na mnoha sídlech zámožných či politicky aktivních nižších šlechticů působil fraucimor. Tj. nevelká skupina mladých příslušnic méně majetných a společensky ne moc vlivných rodů z blízkého okolí. Fraucimor poskytoval osamělým manželkám rytířů pravidelnou zábavu a společnost. Na slavnosti se zvaly rytířské rodiny i s fraucimorem, takže kdo ho neměl, musel si jej půjčovat. 
  Na šlechtických sídlech se konaly různé slavnosti a hostiny (zásnuby, svatby, křtiny, pohřby, hony, masopust). Stoly se při hostinách prohýbaly pod množstvím                ryb a zvěřiny (šafrán, zázvor, hřebíček či pepř), jemných paštiček, ovoce, litry zahraničních vín a likérů či cukrářských výtvorů. Na významné hostiny si šlechtici vypůjčovali na náročnější pokrmy kuchaře i cukráře z panských sídel. Ale nejen žaludek se nasytil, panská ouška mohla uslyšet i speciálně pro tu danou příležitost složenou českou, německou či latinskou píseň, verš nebo kázání. 
   Šlechtic během svého (humanistického) vzdělávání, kdy často studoval i na zahraničních univerzitách či dvorech, zahořel mnohdy láskou ke sběratelství. Díky jeho zájmu o literární nebo výtvarná díla se z něj stával i mecenáš chudých leč perspektivních umělců. 

3. Třetí skupina rytířských domácností je zastoupena vrstvou nejvyšších zemských úředníků (z nižší šlechty), dvorskými hodnostáři a zámožnými rytíři provozujícími úvěrové obchody. Mnohdy byli tito rytíři povýšeni do panského stavu. 
   Zámky, ve kterých tito rytíři bydleli, se mohli směle měřit i se sídly urozených českých velmožů.  Interiéry těchto sídel se vyznačovaly vkusností a účelností. Bylo zde mnoho prostorných komnat jak pro rodinu majitele, tak i pro hosty. Mimo to bychom zde našli hodovní sály, fraucimorské světnice, zbrojnice, kaple, drobné kabinety se sbírkami, erbovní síně, kanceláře, komory, skladiště a pokoje pro služebníky. Na stěnách jsme mohli spatřit  ornamentální či figurální fresky. V pokojích se blyštěly svícny, lustry, stříbrné a zlaté nádobí. Pro potěchu oka i duše tu byly obsáhlé knihovny a galerie s portréty nebo krajinomalbami. Ta skutečná rytířská smetánka si mnohdy mohla dovolit zakoupit i obraz mistra z Rudolfova okruhu. Šlechta se novinky ze světa dovídala prostřednictvím pravidelně tištěných týdenních novinových zpravodajských relací ze zemí západní Evropy.
   V okolí zámku se rozprostíraly větší renesanční zahrady (dekorativní květiny, léčivé byliny, zajímavá zelenina a ovoce).
   Na zámcích se pořádaly velkolepé slavnosti; šlechta podnikala delší či kratší zahraniční cesty za účelem poznávacím, vzdělávacím či s nějakým politickým významem.
   Mecenášství této skupiny již začalo být systematické, tj. podpora je dlouhodobější. Zhruba třetina titulů vydaných mezi léty 1526-1620 vyšla za finančního přispění devíti rytířů (mimo jiné Kašpar Kaplíř ze Sulevic, Radslav Vchynský z Vchynic, Václav Vřesovec z Vřesova). 
   Část rytířů- mecenášů (Vchynští, Žejdlicové a Hodějovští) patřila mezi lichváře. Z úroků si jednak stavěli luxusní sídla, jednak je dávali na podporu knižní produkce. To byli ti lepší lichváři. Druhá část těchto nečestných obchodníků (Hrzánové, Malovcové)úroky používala výhradně ke svému obohacení se. Tito lidé se od těch lepších lichvářů odlišovali i tím, že se jim v mládí nedostalo humanistického vzdělání. První skupina lichvářů se kulturně tak odlišovala od nižší šlechty, že si mnohdy vynutili povýšení mezi pány. 

   Mimo tyto tři skupiny patří ještě nižší šlechta, která z nějakých důvodů zakoupila dům ve městě, a opustila tedy své venkovské obydlí. Bohužel ale zde jsou lvi, tedy velký prostor pro případné badatele, kteří by se touto problematikou chtěli zabývat. 
   I politicky neangažovaná nižší šlechta chtěla dosáhnout určitého stupně kulturnosti, ale chyběly jí finanční zdroje. Proto se tito rytíři mnohdy vrhli do osidel špatnosti. Stali se z nich lapkové, lichváři,překupníci, zpronevěrci nebo se dali do služeb vojsku. 
   Tyto tři skupiny nižší šlechty se na sebe vrší jak pyramida, tedy první skupina je nejpočetnější (dá se srovnávat se středně situovanými sedláky a středně zámožnými měšťany), ta třetí úzkoprofilová (od vyšší šlechty se lišili jen stupněm reprezentativnosti jejich životního stylu). Druhá vrstva rytířů by měla představovat jakýsi nejtypičtější obraz života nižší šlechty (předčili tedy i nejvlivnější měšťany).




