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Pane presidente! 

Po mém návratu do Evropy z nedobrovolného exilu v USA, kamž jsem byl 
nucen před nacistickou zvůlí a po zabrání mého veškerého majetku gestapem se uchýliti, nalezl 
jsem v Čechách stav takový, že v důsledku mylných informací o mé národní příslušnosti a snad 
i mé dlouholeté nepřítomnosti bylo téměř celé mé jmění dáno pod národní správu, ač bylo vždy 
i za okupace mým úřednictvem hospodářsky vzorně vedeno, takže ani veřejný zájem nebyl 
nějak škodlivě dotčen. 

Již v Americe často jsem uvažoval o změnách, které po tak dlouhé a kruté 
válce a po tak mohutném otřesu celým dosavadním společenským a právním řádem nutně musí 
nastati, zabýval jsem se touto otázkou i teoreticky jako doktor politických věd na Kolumbijské 
universitě a jasně jsem si uvědomoval, že dosud platné řády zejména na poli sociálním a 
soukromo-vlastnickém doznají téměř úplný převrat. 

Vycházeje z těchto studií a úvah a nenaleznuv za daných poměrů jiného 
východiska,  rozhodl jsem se, že ze svého v Čechách ležícího jmění založím nadaci ku podpoře 
sociálních, zdravotních a kulturních zařízení země České… 

Jako odezva nezdaru mé dobře míněné a tradicionelním sociálním cítěním 
podložené nabídky, byl dne 22. února t.r. pod čís. 433 podán Ústavodárnému národnímu 
shromáždění čsl. stranou sociálně demokratickou návrh zákona o převodu vlastnictví majetku 
hlubocké větve schwarzenbergské na zemi Českou /t. zv. Lex Schwarzenberg/. Návrh tento 
předložen byl přísl. výborům, nejdříve zemědělskému, který jej dne 22. dubna přijal i s dodatky 
podanými stranou komunistickou. Kdežto totiž původní návrh vycházel ze dvou stěžejních 
předpokladů - totiž že se jedná 1/ o převod zmíněného majetku jako nedělitelného celku a 2/ za 
náhradu -, změnil zemědělský výbor návrh tak, že se jedná o konfiskaci veškerého majetku /dle 
novin/ cizáckého šlechtice a bez náhrady se směšňujícím dodatkem o poskytnutí 
zaopatřovacího důchodu dosavadním vlastníkům – tedy jako trest. 

Avšak zač mám být trestán? Ničím jsem se proti českému národu neprovinil, 
nejsem ani Němec, ani Maďar ani kolaborant ani válečný zločinec. Za dobu okupace jsem 
ničeho proti státu ani národu nepodnikal ani jsem nebyl členem některé protistátní organisace, 
choval jsem se zcela loyálně a vystupoval jsem všude ve prospěch české věci a ji podporoval, ba 
naopak sám jsem trpěl nacistickým režimem – o s o b n ě  tím, že byl jsem nucen utéci až do 
USA, i m a j e t k o v ě, neboť celé mé jmění /i v Rakousku, Německu a Itálii ležící/ bylo mě 
zabaveno… 

Pokládám za sebe nedůstojné, abych se obhajoval nebo nějak omlouval, 
nemám, co bych zapíral a mé svědomí po stránce mého chování a vystupování za této hrozné 
války jak proti národu, tak proti státu jest úplně čisté a klidné, ničím nezatížené a můj štít 
zůstává neposkvrněn… 

Nestěžuji si, jen upozorňuji, neprosím o milost, nýbrž žádám jen spravedlnost 
podle dosud platného právního řádu … 

 
V Curychu, dne 3. května 1947.  

 
 
 

Výňatek z dopisu Dr. Adolfa Schwarzenberga. 


