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Publikace
Lichtenštejnsko
a
československé konfiskace z roku 1945,
7. svazek spisů Česko-lichtenštejnské
komise historiků, vyšla roku 2013
v lichtenštejnské (německé) verzi, resp.
roku 2015 v českém překladu. Jedná se o
dvě studie – práce Václava Horčičky a
Rolanda Marxera –, které se zabývají
problematikou specifických vazeb mezi
Československem a Lichtenštejnskem,
tedy diplomacie a státních zásahů do
majetkoprávních poměrů v období po
roce 1945.
Publikace představuje zajímavé spojení
dvou textů nazírajících na problematiku
z odlišných úhlů pohledu. Autorem první
studie je Václav Horčička, historik
světových a obecných dějin Ústavu
světových dějin Univerzity Karlovy v Praze, který svým textem nabízí čtenáři klasickou historickou
analýzu jmenovaného problému. Naopak druhá studie je svým charakterem spíše pramenem osobní
povahy. Jejím autorem je totiž Roland Marxer, bývalý čelný představitel Úřadu pro zahraniční
záležitosti ve Vaduzu, který donedávna spravoval lichtenštejnsko-českou agendu. Práce, vycházející
především z autorovy autopsie, proto umožňuje čtenáři vstoupit do světa moderní diplomacie a
přímo se seznámit s lichtenštejnským postojem.
Práce Václava Horčičky je zaměřena na vyvlastnění lichtenštejnského majetku mezi lety 1945–1948.
Na základě studia pramenů české, lichtenštejnské, německé i švýcarské provenience analyzuje
problém zevrubně a komplexně. Problematika je zasazena do rozšířeného kontextu dění závěrečných
let druhé světové války; uvedena je obrana knížecího rodu a argumentace ze strany československých
úřadů.
Proti tomu Roland Marxer dovedl svou stať o vztazích mezi Lichtenštejnskem a Československem,
resp. Českem od konce druhé světové války až do současnosti, přičemž hlavní část práce se zabývá
obdobím od 90. let minulého století. Autor tím postihl vývoj vzájemných vztahů od počáteční
indolence, přes první sbližování v 90. letech, následné soudní žaloby až po obnovení diplomatických
styků po roce 2009.
Obě dvě studie jsou v přílohách doplněny o přetisky některých pramenů, z nichž autoři vycházeli.
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