
Tendenční boj s třídním nepřítelem na stránkách NČ 
Pana doktora Chvojky si velice vážím zejména jako organizátora 
jihočeského numismatického života, ale i autora řady numismatických prací. 
Když jsem si přečetl úvodník k Numismatickému časopisu 3,4/2020, 
překvapilo mě, jak tento regionální historik interpretuje 31 let po pádu 
komunistického režimu okolnosti tehdejšího sběratelství - sběratelství před 
rokem 1989. Ponechme stranou, že politická agitace do vědy ani populárně-
naučné literatury nepatří a zdůrazněme na úvod, že dnes již není třeba 
aktivně bojovat proti komunistům, ale že jsou v moderní společnosti a 
politice jiná, zvrhlejší nebezpečí.  
Pan doktor začal Goethem. V době, kdy žil a tvořil tento všestranně nadaný 
umělec a vědec, bylo sběratelství výsadou šlechty a bohatých měšťanů, kteří 
se snažili aristokratům ve všech ohledech vyrovnat. Přestože mince tehdy 
měly cenu výhradně obsaženého drahého kovu, a jejich sbírání tak bylo z 
dnešního pohledu poměrně levné, neměli tehdejší řemeslníci, chalupníci a už 
vůbec ne nádeníci - tedy prostý lid - na podobné kratochvíle ani prostředky, 
ani pomyšlení. V době Goethově byla v Rakousku již 1/2 století zavedena 
povinná školní docházka a 

nezájem o sběratelství tak nelze přisuzovat nevzdělanosti 
prostých lidí.  
Výrazněji se do sběratelských poměrů neodrazila ani 
současná doba obrozenecká, přestože dala vzniknout 
základním dílům historickým a numismatickým. I tato díla 
byla určena výhradně šlechtě a nejnadanějším učencům 
bádajícím z dobročinného mecenášství panstva v 
zámeckých knihovnách. Drobnou změnu přinesla až doba 
průmyslové revoluce, která dala vzniknout další majetnější 
společenské vrstvě průmyslníků a podnikatelů, z nichž 
mnohá jména dnes máme spojena nejen s vědou, kterou ze 
svých zisků podporovali, ale i se sbírkami, do kterých 
prostředky ukládali (Lanna) 

I v dobách meziválečných a poválečných to byly stále 
především nejmajetnější společenské vrstvy bývalé šlechty, 
podnikatelů, lékařů a právníků, které si mohly dovolit 
pěstovat podobné libůstky, jako je sběratelství. Jen vzácně 
mezi numismatiky 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století 
nacházíme zástupce méně výnosných povoláni jako např. 
učitel (Květoň). “Obyčejní lidé” se museli věnovat 
především vlastní obživě, svědomitě a pilně pracovat, aby si 
udrželi zaměstnání, aby nepřišli o práci. To byla hlavní 
starost jak rakouského, tak prvorepublikového úředníka i 
dělníka. O dalších komplikacích let předválečných a 
válečných se asi netřeba rozepisovat. Pokud se podařilo v 
domácnosti 
nějakou tu 

zlatku nebo korunu našetřit, musela se schovat na horší 
časy, kdyby práce nebyla nebo kdyby zradilo zdraví a bylo 
nutno poslat pro lékaře.  
Sběratelství a podobným kratochvílím nebyla pochopitelně 
nakloněna ani doba po 2. světové válce. Jednak bylo všude 
plno práce s obnovou válkou poničeného hospodářství, 
jednak temná doba 50tých let bojovala s revanšisty a 
buržousty:-), které často obrala o jejich majetky, nezřídka i 
cenné sbírky, jež putovaly jako konfiskáty do centrálních 
muzejních institucí.  
Teprve období 70tých a 80tých let 20. století dalo poprvé v dějinách “obyčejnému” pracujícímu člověku tolik 
prostoru, prostředků a jistoty, že si mohl začít hledat volnočasové aktivity v podobě nejrůznějších koníčků. 
Nejen doktoři nebo inženýři, právníci nebo ředitelé, ale ani zedníci, soustružníci, montéři, zemědělci, 
horníci, slévači, řidiči, prodavači a představitelé všech dalších profesí, dokonce ani umělci (kteří často brojili 



proti režimu) se nemuseli bát o práci (kdo neměl razítko zaměstnavatele v občance, byl dokonce považován 
za příživníka!). Státní zdravotnictví bylo pro každého bezplatné (často slýchám argument, že bylo špatné - 

ne, bylo takové, jakým mu doba dovolila být - zrovna 
jako dnes!). Podniky stavěly nové bytové domy a 
byty v nich přidělovaly svým zaměstnancům 
(pomíjím, zda nejlepším nebo nejangažovanějším) a 
to zcela zadarmo (za odvedenou práci pro podnik)! K 
zájmové činnosti byly vedené děti už od školních let. 
V této době, kterou pan doktor Chvojka tolik pohrdá, 
bylo docela obtížné si nějakého koníčka nenajít (a 
rozhodně ne z důvodu, že se nesmělo cestovat na 
západ, nebo číst zakázaná literatura!). 
Také organizované sběratelství, včetně numismatiky, 
zažívalo do té doby nevídaný rozkvět. Členů 
Numismatické společnosti bylo opravdu trojnásobně 
a bylo by ještě víc, kdyby nebyl počet omezen tak, 
aby se ČNS nemusela stát členem Národní fronty 

(3000 členů). Zvýšený zájem o sbírání mincí s tím však souvisel jen částečně. Členství v ČNS bylo totiž 
velmi silně motivováno tehdy platným devizovým zákonem, který umožňoval nečlenům ČNS vlastnit pouze 
tři libovolné kusy zlatých mincí, zatímco člen Společnosti mohl vlastnit hned tři kusy od každého typu nebo 
varianty (jeden kus lícem, druhý rubem do sbírky a třetí na výměnu). Kvůli tomuto omezení počtu členů 
starší členové pamatují ještě institut tzv. čekatelství na členství, kdy musel zájemce o členství čekat na přijetí, 
dokud se neuvolnilo místo (vystoupením/vyloučením/úmrtím). Také ceny mincí v té době, a to i u cennějších 
kusů, byly takové, že si mohl solidní sbírku vytvořit i dělník s průměrným příjmem (skutečně znám několik 
sběratelů, dělníků, kteří měli nebo i stále mají sbírku, jakou by si dnes vytvořit nemohli). 
Dnes už nejsme pod dohledem “strany a vlády” a nemáme komunistickou diktaturu. Máme 
svobodu. A jak se to projevuje? Můžeme svobodně cestovat - tedy ten, kdo na to má a 
pokud není Covid! Máme svobodu slova - tedy pokud to není na Facebooku, kde vám pro 
podle cenzorů nevhodné vyjádření bez diskuse dočasně zablokují účet! Můžeme číst 
literární velikány jako Havla, Kunderu nebo Mňačka, sledovat západní filmy... Nějaká 
další pozitiva? Nesvobodu v “komunistické diktatuře”, která spočívala vlastně jen v 
nemožnosti vycestovat do západních zemí a mluvit proti režimu a číst zakázanou literaturu, 
vystřídala nesvoboda ekonomická. Znovu, jako za Goetheho, má jen málokdo dnes to 
štěstí, že je finančně zaopatřený a že se nemusí bát o práci.  

Dnešní sebevědomý transgenderový mladý člověk vyjde ze školy a 
chce založit rodinu - zpravidla si musí vzít hypotéku na vlastní 
bydlení a už je v systému “finanční diktatury” zaháčkovaný na 
následujících cca 25 let. Nemůže si říkat, co chce, musí být v práci od 
nevidím do nevidím (a podobně jako někdejší Stachanovci podávat 
výkony na 120%!), aby o ní nepřišel, protože s prací by přišel i o 
pravidelný příjem, jehož značnou část musí dát na splácení bydlení. A 
nedej Bože, aby přišla nemoc! Proto i sběratelství přestává být 
koníčkem širokých vrstev a stává se (ostatně podobně jako to  dr. 
Chvojkou zmiňované chataření a chalupaření - s ohledem na 

covidový růst cen rekreačních nemovitostí) znovu doménou minoritní 
skupiny zájemců z řad majetnější části populace. 
Nejsem příznivcem zatahování politiky do vědy ani do její popularizace. Pokud už ale někdo tepe nějaké 
historické období, mělo by se tak dít objektivně a nezamlčovat ty partie, které se v boji se starým, skoro už 
zapomenutým, třídním nepřítelem nehodí.  
Z uplynulé dovolené na chatě zdraví: 
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