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Úvod

Kniha rozebírá menšinové národnostní spory v Evropě, kdy se různé, a to i dosti 
početné skupiny obyvatel, považují – někdy více, jindy méně oprávněně – za 
cizince ve vlastní zemi. I dnes je bohužel tento problém mnohde tíživý, jako 
třeba v Baskicku, Severním Irsku, ale i na jižním Slovensku. Často se přitom 
přehlíží, že zmiňované nacionální či náboženské antagonismy mívají dlouhé 
tradice a  jejich počátky sahají leckdy i  tisíc let hluboko. V první části kniha 
pojednává o  sporné otázce vymezení těchto skupin, následuje zdůraznění 
především evropského charakteru otázky i naznačení některých metod řešení 
(hlavně právních). Ve druhé části je podán celkový vývoj problematiky men-
šin, pochopitelně se zaměřením na období moderního nacionalismu od první 
poloviny 19. století, kdy se stala tato otázka zvlášť naléhavou. Nejrozsáhlejší, 
třetí část podává přehled jednotlivých potenciálně nebezpečných konfliktů 
v  Evropě. Od německých a  maďarských menšin, které již téměř století 
představují skupiny přinášející dokonce rizika pro evropský mír, přes dlou-
hodobý anglo-irský antagonismus a specifickou situaci menšin ve Španělsku, 
zajímavou otázku jihoslovanskou až po nejnovější výzvy, které přinesl rozpad 
SSSR. Klíčovou roli tedy hraje zachycení zásadních mezníků vývoje různých 
národnostních i náboženských konfliktů. Příslušníci mnoha početných sku-
pin se často v podstatě přes noc (například na konci první světové války) stali 
menšinami, tedy leckdy jakýmisi cizinci ve vlastní zemi.

Otázka menšinová a s ní nemálo propojený národnostní problém je námě-
tem mimořádně bohaté literatury, kdy pouhý seznam hlavních publikací by 
byl nepochybně delší než celá tato kniha. I český čtenář má již k dispozici řadu 
publikací, kde je třeba ocenit z  českých autorů alespoň Miroslava Hrocha, 
z překládaných zahraničních zmiňme třeba Erica Hobsbawma. 

Specifikem předkládané publikace je zejména značný zájem věnovaný 
právním aspektům, které jsou jinak spíše přehlíženy. Autor je totiž vzděláním 
historik i právník a otázce vývoje právního postavení menšin se věnuje dlouho-
době. Téma právní postavení menšin zpracoval ve více než čtyřech desítkách 
publikací (zejména volná trilogie knih Menšiny v  meziválečném Českoslo-
vensku [2009], Menšiny v komunistickém Československu [2007], Menšiny 
a právo v České republice, spolu s řadou spoluautorů [2009]). Na tyto práce je 
třeba odkázat zájemce o hlubší poznání problému – zejména o českém vývoji, 
kteří zde naleznou i mnohem důkladnější vědecký aparát.

Nastínit stručný alespoň rámcový přehled menšinové problematiky 
v Evropě – zejména ve vztahu k právu  – je úkolem obtížným, skoro až proble-
matickým a s tímto faktem musí čtenář počítat. Obecná pravidla se u menši-
nové otázky i  jejích právních aspektů hledají těžko, zatímco výjimek je vždy 
nadbytek. Na druhé straně však zejména novým zájemcům o komplikovanou 
a svéráznou menšinovou problematiku může být takovýto přehled přínosem. 
Autor se přitom snaží, aby text byl čitelný i pro osoby neobeznámené s proble-
matikou. Doufá přitom jak v zájem čtenáře o bohužel stále aktuální problém, 
tak v odborný přínos, protože takovýto byť jen rámcový přehled vycházející 
značně z právních aspektů v české literatuře dosud chybí. Přitom především 
právní řešení má nemalý praktický význam, protože státy se s  menšinovou 
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