PŘEDMLUVA

Předkládaná publikace je výsledkem několikaletého výzkumu, který mi byl umožněn v letech 2014–2017 díky účasti na projektu P26524-G18 Suche nach Machtausgleich: Sigismunds Politik 1414–1418, financovaného rakouským Fondem na podporu vědeckého bádání (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).
Projekt byl řešen na Institutu pro výzkum středověku na Rakouské akademii věd
(Institut für Mittelalterforschung ÖAW). Projektový tým měl za úkol zmapovat vybrané aspekty vlády Zikmunda Lucemburského během kostnického koncilu, přičemž na mých bedrech ležela zodpovědnost za modul „Der Streit zwischen dem
Deutschen Orden und Polen vor König Sigismund und dem Konstanzer Konzil
(1414–1418)“, který měl objasnit roli Zikmunda Lucemburského ve sporu mezi
Řádem německých rytířů a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu.
Během zpracovávání příslušných pramenů a vědecké literatury k připravované
studii na toto téma1 ve mně postupně dozrávalo přesvědčení, že nové pojednání
si žádá celý prusko-polský proces na koncilu, nikoli jen jeho určitá část. V historickém bádání jsou totiž stále zdůrazňovány jen vybrané aspekty sporu, aniž by se někdo pokusil o komplexnější pohled. Přitom zmiňovaný konflikt nabízí jedinečnou
možnost promyslet obecnější otázky diplomacie, práva a propagandy v pozdním
středověku.
Práce by nevznikla bez všestranné podpory mnoha lidí, především vedoucího projektu Dr. Karla Hruzy, MAS, a ostatních členů projektového týmu,
za což jim patří můj upřímný dík. Děkuji oběma recenzentům, prof. Liboru Janovi a prof. Adamu Szwedovi, kteří pečlivě přečetli celý rukopis a jejichž věcné
1
Bar, Přemysl: A Tortuous Path to Reconciliation and Justice: Sigismund of Luxembourg as Arbiter in the
Dispute between the Teutonic Knights and Poland (1412–1420). ZfO 66, 2017, s. 3–40.
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připomínky přispěly k odstranění některých nedostatků. Za jazykovou a stylistickou úpravu textu vděčím Mgr. Janu Heczkovi, Ph.D. Jako autor však přebírám
výlučnou zodpovědnost za všechny jazykové a obsahové nedostatky publikace.
Polským kolegům prof. Jarosławu Nikodemovi a dr. Krzysztofu Kwiatkowskému
srdečně děkuji za ochotu konzultovat se mnou otázky o řádové a polsko-litevské
politice. S povděkem jsem přijímal zasvěcené poznámky Mgr. Petra Elbla, Ph.D.,
k Zikmundově politice a některým dalším otázkám. Za kolaci edice polských a řádových letáků z vídeňského rukopisu vřele děkuji Mag. Alexandře Kaar, Ph.D. Ačkoliv jsem osobně podnikl několik badatelských cest po archivech a knihovnách
v Berlíně, Krakově, Wrocławi a Vídni, přesto jsem v poslední fázi dokončování rukopisu velmi ocenil vstřícnost Petry Heinicker, M.A. a dr. Sergeje Polechova, kteří
mi pomohli zjistit informace k jinak nedostupným archiváliím v Berlíně a Moskvě.
Největší dík nakonec náleží Bohu, který mi dává život a naplňuje ho vším potřebným. Mezi jeho nejcennější dary patří má rodina, která mi vždy byla a je pevnou oporou. Knihu věnuji své ženě Olince a synům Kryštofovi a Ondrovi.
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