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(PhDr. Petr Hlaváček, PhD. – Lipsko/Praha)


I. Observantské hnutí pozdního středověku

Roku 1209/1210 předstoupil před Innocence III., jednoho z nejmocnějších papežů ve středověkých dějinách římské církve, otrhaný muž z Assisi se svými jedenácti druhy. Byl to Jan Bernardone zvaný František, jenž přišel požádat hlavu západního křesťanstva o potvrzení nového způsobu života (“Forma vitae”, “Regula primitiva”) pro svoje kajícné společenství. Papež Innocenc III. jeho novou řeholi ústně schválil, a tak se v církvi započalo velké dobrodružství Menších bratří (“fratres minores”), které svým dynamickým poselstvím o chudobě a vnitřně i navenek prožívané “minoritě” dodnes vzbuzuje údiv. K počátkům řehole viz Bernard VOLLOT, La regle des freres mineurs de 1216, in: Franciscana (Bolletino della Societa internazionale di studi francescani) II, 2000, s. 137-151. K nejpoužívanějším příručkám františkánských dějin náleží Heribert HOLZAPFEL, Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens, Freiburg/Breisgau 1909; Raphael M. HUBER, A Documented History of the Franciscan Order (1182-1517), Milwaukee-Washington 1944; Lázaro IRIARTE, Der Franziskusorden. Handbuch der franziskanischen Ordensgeschichte, Altötting 1984 (překlad ze španělštiny); J. R. H. MOORMAN, A History of the Franciscan Order, Oxford 1968; Duncan NIMMO, Reform and Division in the Medieval Franciscan Order. From Saint Francis to the Foundation of the Capuchins, Rome 1995 (Bibliotheca Seraphico-Capuccina 33). Ke vzniku mendikantských retrospektivně Hugh LAWRENCE, Dějiny středověkého mnišství, Brno – Praha 2001, s. 235-290. Vedle mužského řádu (“ordo primus”) vznikají ještě ženská (“ordo secundus”, podle sv. Kláry z Assisi též klarisky) a laická (terciáři, “ordo tertius”) větev františkánského společenství. 
Komunita se rychle rozrůstala za Alpy a Středozemní moře a proto brzy vyvstala potřeba písemné formy řehole, která by též bratřím mimo Itálii zprostředkovala charisma svatého Zakladatele. Roku 1221 sepsal sv. František řeholi, jež však nebyla Svatým stolcem potvrzena (“Regula non bullata”). Přepracovanou a doplněnou řeholi pak potvrdil roku 1223 papež Honorius III. (“Regula bullata”). Sv. František nebyl s vývojem svého řádového společenství zcela spokojen a s prohlubující se nemocí a pocitem svého blízkého skonu se snažil bratřím vysvětlit, jakou formu života mu vlastně Kristus ukázal. Tak vznikl jeho Malý a Velký testament z roku 1226. V témže roce sv. František zemřel a již o dva roky později byl papežem Řehořem IX. kanonizován. Dnes máme k dispozici moderní edice františkánských pramenů, včetně jejich komentovaných překladů do češtiny - Kajetan ESSER, Die Opuscula des hl. Franziskus von Assisi, Grottaferrata 1976. Fontes Franciscani. Ed. a cura di Enrico MENESTO – Stephano BRUFANI etc., Assisi 1995. Františkánské prameny I. Red. Ctirad Václav POSPÍŠIL, Olomouc 2001. Františkánské prameny I. Spisy sv. Františka a sv. Kláry. Red. Jiří Bonaventura ŠTIVAR, Velehrad 2001, s. 94-95.). Tehdy se v řádu Menších bratří začal spor o interpretaci Františkova dědictví, který neskončil dodnes. Stále se však vynořuje otázka, zdali je vůbec možné uchovat charisma svatých zakladatelů, které je přece svázané s konkrétním člověkem a tudíž je nepřenosné. Ona tolik proklínaná “institucionalizace charismatu” může být totiž jedinou cestou k uchování alespoň několika fragmentů původního poselství. Koncem 19. století se v moderní historiografii rozhořela prudká diskuse o zhodnocení a interpretaci nejstarších františkánských pramenů a tím o původní ideály (představy, myšlenky …) sv. Františka z Assisi. Iniciátorem této doposud nezodpovězené “La question franciscaine” byl francouzský protestantský historik Paul SABATIER, Vie de S. François dAssise, Paris 1893. Průběh tehdejší diskuse shrnul Fidentius VAN DEN BORNE, Die Franziskus-Forschung in ihrer Entwickelung, München 1917. K dnešnímu stavu problematiky srovnej např. Raoul MANSELLI, Nos qui cum eo fuimus. Contributo alla questione francescana, Roma 1980. Felice ACCROCCA, Francesco ď Assisi, la sofferenza, la Scrittura. Contributo alla “questione francescana”, in: CF 61, 1991, s. 5-21. Kaspar ELM, Die Vita franciscana. Eine geistliche Lebensform zwischen Aufbruch und Anpassung, in: Kaspar ELM, Vitasfratrum. Beiträge zur Geschichte der Eremiten- und Mendikantenorden des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts. Festgabe zum 65. Geburtstag (SF 5, Hg. von Dieter BERG), Werl 1994, s.143-154. Edith PÁSZTOR, Francesco ďAssisi e la “questione francescana”, Assisi 2000 – zde další literatura.  
Velmi záhy pronikly mezi františkány prorocké vize kalábrijského opata Jáchyma z Fiore. Sv. František byl ztotožňován s eschatologickou postavou anděla šesté pečeti (tak ovšem i u sv. Bonaventury !) a řád Menších bratří s novým řádem, jenž vybuduje novou duchovní církev (“ecclesia spiritualis”) v čele s andělským papežem (“papa angelicus”). Uvnitř řádu se konstituoval směr tzv. duchovních františkánů, spirituálů, kteří stáli v opozici vůči představeným a ostatním bratřím, tzv. komunitě. Hlavními představiteli spirituálního směru byli Petr Jan Olivi († 1298), Ubertino z Casale († 1329) a Angelo Clareno († 1337). Nejradikálnější byli františkánští “fraticelli”, kteří se však z pohledu římské církve dostali již na půdu hereze. Jádrem sporu byla praxe zachovávání chudoby, která se stala poznávacím znamením celého řádu. Chudoba, kterou sv. František nazíral pouze jako jeden z prostředků k zachovávání evangelia, se pro “reformní” i “laxní” františkány změnila v jediný cíl jejich řeholního života. Narůstající konflikt mezi různými skupinami v řádu znemožňoval ve své podstatě každý pokus o reformu a hrozil rozkolem. Dosud nejlepší shrnutí problematiky podal Ernst BENZ, Ecclesia spiritvalis. Kirchenidee und Geschichtstheologie der franziskanischen Reformation, Darmstadt 1969. David BURR, The persecution of Peter Olivi, Philadelphia 1976. TÝŽ, Ľ opera di Pietro di Giovanni Olivi, in: AFH 91, 1998, s. 327-334. David FLOOD, The Franciscan and Spiritual Writings of Peter Olivi, in: AFH 91, 1998, s. 469-473. Felice ACCROCCA, Angelo Clareno: riflessioni e nuove ricerche, in: CF 62, 1992, s. 311-332. Carlos Martínez RUIZ, Ubertino de Casale, autor de dos versiones del Arbor Vitae, in: AFH 89, 1996, s. 447-468. Johannes SCHLAGETER, Die Auseinandersetzung zwischen griechischem und biblischem Menschenbild im franziskanischen Freiheitsverständnis des Petrus Johannis Olivi OFM († 1298), in: WW 60/1, 1997, s. 65-86. Nejnověji též Giulia BARONE, Da frate Elia agli Spirituali, Milano 1999. Zdzisław KIJAS, Zrodzić Jezusa w sercu. Jan Piotr Olivi komentuje proroctwo Izajasza o Emmanuelu, Kraków 1999. Srovnej přehledné zhodnocení františkánského spiritualismu – Malcolm LAMBERT, Středověká hereze, Praha 2000, s. 279-314. Právě v těchto bezútěšných letech se objevily františkánské komunity, které toužily žít původními ideály sv. Františka, aniž by se ostentativně zříkaly spojení se stávajícími strukturami řádu. Johannes SCHLAGETER, Wurde die Armutsauffassung des Franziskus von Assisi von der “offiziellen” Kirche schließlich abgelehnt ? Francisci Armutsverständnis und der Streit über “dominium Christi” und “paupertas Christi” unter Papst Johannes XXII. (1316-1334), in: FS 60, Heft 2/3, 1978, s. 97-119.    
     Roku 1334 obdržel bratr Jan z Valle († 1351) svolení generálního ministra řádu Geralda Eudese, aby se mohl se svými čtyřmi druhy usadit v eremitoriu (poustevně) a žít zde podle řehole bez papežských koncesí, privilegií a interpretací, tedy v původní přísnosti. Bratři si zvolili klášteřík sv. Bartoloměje v umbrijském Broglianu poblíž Foligna, zvaný též “locus Pistiae”. Tato nenápadná událost je považována za  počáteční impuls observantského hnutí, jež se snažilo “regulam sancti Francisci sine glosa observare”. Jan z Valle prý tento “návrat do pousteven” učinil na radu Angela Clarena, jednoho z duchovních vůdců františkánského spiritualismu. Papež Klement VI. se obával, že tolerováním zvláštní skupiny kolem Jana z Valle mohou v řádu opět vzniknout třenice, a tak již roku 1343 přikázal generálnímu ministrovi Fortaneriovi Vasallimu, aby zmíněným bratřím neposkytoval v rámci řádu žádnou exempci, pokud Apoštolský stolec nerozhodne jinak. V Broglianu žili bratři v poslušnosti svých představených až do smrti Jana z Valle roku 1351. Papež Klement VI. však brzy revidoval svůj postoj k rodící se reformě uvnitř řádu, když roku 1350 dovolil Gentilovi ze Spoleta, pocházejícímu z brogliánské poustevnické komunity, aby žil podle řehole bez vměšování představených řádu. Gentilis kolem sebe shromáždil velkou skupinu reformních františkánů, kteří se usadili ve čtyřech eremitoriích, například v Le Carceri u Assisi. Papež jim dovolil zachovávat řeholi v původní čistotě po vzoru sv. Františka, udělil jim právo přijímat novice a prakticky je vyčlenil z jurisdikce provinčních ministrů. Reformní skupina se brzy začala od ostatních bratří lišit hábitem, který byl kratší a užší, a přijímala mezi sebe i františkány podezřelé z kacířství, spirituály a fraticelli. Ti se tak mohli znovu začlenit do struktur řádu a načas uniknout inkvizici. Právě kontakty se spirituálními kruhy se staly Gentilovi ze Spoleta osudným. Generální kapitula v Assisi roku 1354 se vyslovila proti reformnímu (poustevnickému) hnutí, Gentilis byl obviněn z hereze a z rozkazu papežského legáta Egidia de Albornoz uvězněn. Následujícího roku zrušil papež Innocenc VI. privilegium svého předchůdce, a tak reformní skupinu zbavil církevně-právní základny. Společenství se pod tlakem představených rozpadlo a jen několik bratří se podvolilo a vedlo pak v řádu přísné pokání. B. Bernardini Aquilani Chronica Fratrum Minorum Observantiae. Ed. Leonhard LEMMENS, Romae 1902, s. 6. Bullarium Franciscanum VI. Ed. Konrad EUBEL, Romae 1903, s. 139. Michael BIHL, Statuta Generalia Ordinis edita  in Capitulo Generali anno 1354 Assisii celebrato communiter Farineriana appellata, in: AFH 35, 1942, s. 35-112, 177-253. HOLZAPFEL, Handbuch, s. 91-92. HUBER, A Documented History, s. 259. IRIARTE, Der Franziskusorden, s. 69-70. Kvůli značně centralizovanému modelu organizace řádu sv. Františka závisel širší úspěch observance v míře církevně-právní autonomie, kterou si observanti v rámci řádu vybojovali. Jednotlivé františkánské kláštery netvořily totiž autonomní jednotky a byly tak zcela vydány všanc zásahům generálních a provinčních představených. Ti často likvidovali zárodky reformy v klášterech přeložením bratří na jiné místo. Pokud tedy měla být observantská reforma úspěšná, musela nutně zápasit o svou autonomii v řádových strukturách – srovnej Francis RAPP, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996, s. 164-167.  
Za vlastního zakladatele tzv. rané observance může být považován Pavel Trinci (Paoluccio Vagnozzi da Trinci), laický bratr ze skupiny Gentila ze Spoleta, jenž roku 1368 obdržel od generálního ministra Tomáše z Frignana dovolení, osadit znovu se svými druhy eremitorium v Broglianu u Foligna. Poněvadž se v této pustině vyskytovalo velké množství hadů, začali bratři nosit dřevěné trepky či sandále a byli proto nazýváni “zoccolanti” či “lignipedes”. Tento typ obuvi se brzy stal poznávacím znamením pro všechny observanty v řádu sv. Františka. Houževnatost Pavla Trinciho přitahovala další bratry, takže k roku 1373 mělo observantské hnutí již deset eremitorií, totiž Brogliano, Le Carceri, LEremita, Scarpola, Montegiove, Stroncone, Giano, Greccio, Fonte Colombo a Poggiobustone, k nimž zanedlouho přibyl ještě klášter sv. Damiána u Assisi. Někteří provinční ministři a kustodi hleděli na observanty s despektem a obavami, proto je papež Řehoř XI. dne 28. července 1373 osobně vzal do svojí ochrany, a ostře tak zaútočil proti laxismu v řádu sv. Františka. Pavel Trinci se naproti tomu snažil o zachování jednoty v řádu – jeho stoupenci se nelišili hábitem, byli vázáni na konkrétní klášter nebo poustevnu, nerozviřovali diskuse o vztahu řádu k chudobě a všude vystupovali proti fraticceliům. Raná františkánská observance se tak projevila jako konstruktivní element, usilující o opravdovou reformu řádu. Observanti se od ostatních bratří neměli lišit v povrchnostech jako spirituálové (hábit, jméno, potulné kazatelství), ale svým vnitřním životem a skutečným zachováváním řehole (“regularis observantia”). Tuto snahu ocenili brzy také představení, když byl Pavel Trinci roku 1380 jmenován komisařem dvanácti observantských klášterů v umbrijské provincii a konečně roku 1388 jej generální ministr Jindřich Alfieri jmenoval svým generálním komisařem a dovolil mu rozšířit observanci i do dalších provincií, též mimo Itálii. Když Pavel Trinci dne 17. září 1390 zemřel, byla františkánská observance již silným hnutím, s ambicí reformovat celý řád sv. Františka. EUBEL, s. 533. HOLZAPFEL, s. 92-93. HUBER, s. 273-281. M. Faloci PULIGNANI, Il B. Paoluccio Trinci e i Minori Osservanti, in: MF XXI, 1920, s. 65-82. Mario SENSI, Brogliano e l opera di fra Paoluccio Trinci, in: PS XII, 1975, s. 7-62. Kaspar ELM, Reform- und  Observanzbestrebungen im spätmittelalterlichen Ordenswesen. Ein Überblick, in: Kaspar ELM (Hg.), Reformbemühungen und Observanzbestrebungen im spätmittelalterlichen Ordenswesen (Berliner Historische Studien 14, Ordensstudien 6), Berlin 1989, s. 3-19, zde především s. 9. NIMMO, Reform and Division, s. 370-414.  
Jeho nástupcem ve vedení observantů se stal Jan ze Stronconia († 1418), za něhož došlo k dalšímu rozšíření observance v italských provinciích. Na začátku 15. století vstoupily do observantské kongregace řádu sv. Františka čtyři vzdělané osobnosti, tzv. “sloupy observance”, které radikálně ovlivnily poslední fázi tohoto reformního hnutí. Byli to sv. Bernardin ze Sieny (1402 v Sieně), sv. Jan Kapistrán (1414 v Perugii), Alberte ze Sarteana (1414) a sv. Jakub z Marky (1416 v Portiunkule). Odpůrcům radikální reformy řády sv. Františka, kteří se nehodlali vzdát papežských privilegií a hájili dosavadní status quo, se říkalo konventuálové. Termín “conventus” již tehdy znamenal spíše budovu kláštera než vlastní řeholní komunitu a proto se konventualismem označovalo lpění na klášterním majetku. Označení “Conventualis” použil poprvé oficiálně k odlišení “laxních” františkánů od observantů papež Evžen IV. v bule “Super gregem” z 1. října 1431, kterou ustavil observantský vikariát v Řecku – HOLZAPFEL, s. 115-116.
Zásadním zlomem v dějinách františkánské observance byl církevní koncil v Kostnici (1414–18). Františkáni-observanti se tehdy jasně profilovali jakožto spojenci papalistického reformního křídla v církvi a nového papeže Martina V. Kostnický koncil vydal 23. září 1415 konstituci “Supplicationibus”, kterou podpořil observanty v jejich úsilí o celkovou reformu řádu sv. Františka. Získali tehdy vlastní představené v každé provincii (provinční vikáře) v čele s generálním vikářem, který měl být formálně potvrzován generálním ministrem dosud jednotného řádu. Františkánská observance svolávala též vlastní generální kapituly. Společná generální kapitula všech kongregací řádu sv. Františka se pak označovala jako “capitulum generalissimum”. Koncilní rozhodnutí o ustavení zvláštních observantských struktur ovšem zároveň představovalo možné budoucí ohrožení jednoty řádu. Spory mezi observanty a konventuály dosáhly takových rozměrů, že papež Martin V. svolal roku 1430 velkou generální kapitulu řádu do Assisi, kolébky františkánství. V tamějším “sacro convento”, nad hrobem sv. Františka, se mělo jednat o dalším osudu řádu. Kapitule předsedal papežem ustanovený “Reformator Ordinis Minorum” kardinál Jan Cervantes. Novým generálním ministrem řádu byl zvolen Vilém z Casale, ovšem veškerá reformně-spirituální iniciativa vycházela především od Jana Kapistrána. Pod jeho vedením byly sestaveny nové reformní konstituce, které byly kompromisem mezi observancí a konventualismem a měly tak udržet jednotu řádu. Podle papeže Martina V., jenž konstituce 27. července 1430 potvrdil, byly nazvány “Constitutiones Martinianae”. Na jejich základě se zrodila reformní skupina blízká observanci, která však nadále zůstávala pod (konventuálskou) jurisdikcí generálních a provinčních ministrů. Tito františkáni “sub Ministris” (reformáti, martiniáni), jejichž hlavní pozice byly v saské provincii, se tak stali určitou alternativou vůči konventualismu i observanci. Brigitte DEGLER-SPENGLER, Observanten außerhalb der Observanz. Die franziskanischen Reformen ”sub Ministris”, in: ZKG 89, 1978, s. 354-371. Bernhard NEIDIGER, Die Martinianischen Konstitutionen von 1430 als Reformprogramm der Franziskanerkonventualen, in: ZKG 95, 1984, s. 337-381.
Poslední reálnou šancí na dorozumění mezi oběma hlavními směry v řádu se stalo “capitulum generalissimum” v Padově roku 1443. Jednání bylo však bezvýsledné a papež Evžen IV. již tehdy navrhnul observantům jejich faktické oddělení a vytvoření samostatného řádu. Sv. Bernardin ze Sieny i sv. Jan Kapistrán to nekompromisně odmítli. V jejich očích by to znamenalo rezignaci na možnost reformy celého dosud jednotného řádu sv. Františka. Nakonec bylo ujednáno, že observance bude mít své dva generální vikáře, značně nezávislé na generálním ministrovi řádu. Jeden byl určen pro cismontánskou observantskou kongregaci (“familia cismontana” – Itálie, střední a východní Evropa, Balkán, Svatá země), druhý pak pro ultramontánskou (“familia ultramontana” – španělské, francouzské, anglické a německé provincie). Cismontánským generálním vikářem se tehdy stal sv. Jan Kapistrán, který se okamžitě pustil do organizace a reformy své kongregace. Bula papeže Evžena IV. “Ut sacra” z 11. ledna 1446 potvrzovala de iure toto nové vnitřní rozdělení řádu a legitimizovala tak odstředivé tendence. Vrchol a morální (i církevně-politické) vítězství observantského hnutí znamenala kanonizace sv. Bernardina ze Sieny († 1444) v roce 1450. K dalším pokusům o reformu řádu, zejména během basilejského koncilu viz Clément SCHMITT, La réforme de ľObservance discutée au Concile de Bâle, in: AFH 83, 1990, s. 369-404; AFH 84, 1991, s. 3-50. Nejvýraznější pokus o reformu a vnitřní jednotu řádu podnikl papež Lev X. na generální kapitule v Římě roku 1517. Bez úspěchu. Propast mezi observancí a konventualismem byla již příliš hluboká. Papežskou bulou “Ite et vos in vineam meam” z 29. května 1517 byl řád rozdělen na “Ordo fratrum minorum regularis observantiae” (společný pro observanty a ostatní reformní kongregace) a “Ordo fratrum minorum conventualium” (pro konventuály, tj. minority). Roku 1528 se v Itálii zrodila tzv. kapucínská reformní kongregace, která v dosavadním vývoji observance viděla úpadek a vyhlásila návrat ke kořenům. Věčný koloběh střídání reformy a úpadku tak pokračoval. Zde mi nezbývá nic jiného, než opětovně odkázat na již citovanou monografii Holzapfelovu a Huberovu, popřípadě na německý nebo polský překlad španělské monografie Iriartovy. Tyto příručky nám podávají nejobsáhlejší shrnutí dějin středověkého františkánství.   
     
Raná františkánská observance si v českých zemích nalezla své stoupence již na počátku 15. století. V čele tohoto hnutí stál především klášter sv. Františka v Praze, navazující na přísnou interpretaci františkánské chudoby sv. Anežkou Českou či kláštery v Benešově a v Žitavě. Revoluční vyústění české náboženské reformace však po roce 1419 vedlo ke zpustošení františkánských klášterů ve vlastních Čechách a k přerušení kontaktů s reformním hnutím v řádu sv. Františka z Assisi. Klement MINAŘÍK, Vikáři české františkánské provincie od r. 1451 až do r. 1517, in: SHK  3/4, 1914, s. 203.  Ke sv. Anežce a jejímu pojetí františkánské chudoby nejnověji Christian-Frederik FELSKAU, Vita religiosa und paupertas der Přemyslidin Agnes von Prag. Zu Bezügen und Besonderheiten in Leben und Legende einer späten Heiligen, in: CF 70, 2000, s. 413-484.  Snad ještě ve třicátých letech 15. století se kustod a reformně smýšlející františkáni-konventuálové z kláštera ve slezské Bytomi obrátili na sv. Bernardina ze Sieny a sv. Jana Kapistrána a žádali je o reformování svého kláštera v observantském duchu. Oním kustodem byl pravděpodobně Petr de Balneis, kterého můžeme nazvat prvním observantem česko-polské františkánské provincie. Chronica Fratrum Minorum de Observancia Provincie Bohemie, KNM v  Praze, rkp. VII F 75, s. 60. Memoriale Ordinis Fratrum Minorum a fr. Ioanne de Komorowo compilatum. Ed. Xawery LISKE - Antoni LORKIEWICZ (MPH 5), Lwów 1888, s. 166.       
 Jednou z reakcí italských Otců zakladatelů na tuto žádost mohla být aktivita sv. Jakuba z Marky. Ten patřil vedle sv. Jana Kapistrána k největším propagátorům observance mimo italské františkánské provincie. Z jeho podnětu vydal papež Evžen IV. dne 25. srpna 1436 bulu “Sacrae religionis”, kterou dovolil observantům založit dva kláštery v česko-polské provincii a po třech též v Uhrách a v Rakousku. Bullarium Franciscanum (Nova Series), Tom. I. (1431-1455). Ed. Ulrich HÜNTEMANN, Firenze-Quaracchi 1929, n. 248 (s. 115-116). Tak jako bosenští františkáni-observanti, sdružení od roku 1431 ve vlastním vikariátě, zintensivnili z popudu sv. Jakuba z Marky kázání proti bogomilům, mělo též zavedení observantské reformy na území provincie “Bohemia” přispět k boji proti českým husitům. Z další buly téhož papeže z 6. září 1443 vyplývá, že observantské kláštery byly skutečně založeny, a to ve Slezsku v opolské kustodii (“in Provincia Bohemiae … in Custodia Opoliensi”). Podle všeho se jednalo o kláštery v Kozlí a Bytomi, přičemž prvně jmenovaný byl založen jakožto útočiště pro františkány vyhnané husity z jejich klášterů v Čechách a ve Slezsku. Svrchu uvedená papežská bula z 6. září 1443 dávala observantům možnost, založit v rámci česko-polské konventuálské provincie další tři kláštery. Bullarium Franciscanum I, n. 719 (s. 342).  Takřka zároveň vydal papež Evžen IV. dne 8. září 1443 bulu “Religiosam vitam”, v níž pověřil vratislavského biskupa, aby chránil “fratres ordinis Minorum sub observantia regulari degentes qui in custodia Opoliensi et aliis locis … sunt.” Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rep. 67, listina č. 1286. Snad se jednalo o preventivní opatření či reakci proti útokům františkánů-konventuálů. Roku 1448 tak vznikl třetí observantský klášter v Hlubčici a před rokem 1453 čtvrtý v Horním Hlohově. Ještě před příchodem sv. Jana Kapistrána do českých zemí byl v Horním Slezsku ustaven zvláštní observantský vikariát, jenž se stal důležitou oporou františkánské observance v rámci konventuálské česko-polské provincie. Gabriela WĄS, Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołuzyckich XIII-XVI wieku, Wrocław 2000, s. 100-102. Lucius TEICHMANN, Die Franziskaner-Observanten in Schlesien vor der Reformation, Breslau 1934, s. 13-19. 
     Roku 1453 se objevil ve Slezsku sv. Jan Kapistrán, jemuž papež Mikuláš V. rok předtím potvrdil zřízení nového českého observantského vikariátu. Triumfální přijetí jednoho z hlavních představitelů italské františkánské observance na slezské půdě muselo na tamější observantský ostrůvek zapůsobit jako neskutečné zjevení a též jako potvrzení jejich věrnosti přísné reformě. Ke Kapistránově družině se záhy připojil františkán Ladislav z Uher, kvardián observantského kláštera v Kozlí. Ladislav se téhož roku stal prvním kvardiánem nově založeného kláštera v Krakově a své síly soustředil především na aktivity mezi pravoslavnými křesťany. Memoriale Ordinis, s. 173-174. Vigilius GREIDERER, Germania Franciscana I, Oeniponte 1777, s. 844.  Roku 1453 se konala ve Vratislavi druhá provinční kapitula nově zřízeného českého observantského vikariátu, které předsedal sám Kapistrán. Do shromáždění bratří se tehdy dostavil také Mikuláš z Kladska, společný vikář observantských klášterů v Bytomi, Kozlí, Hlubčici a Horním Hlohově, a žádal o jejich začlenění do českého vikariátu. S výjimkou Horního Hlohova byly všechny kláštery inkorporovány a nový provinční vikář Kryštof z Varese se měl postarat, aby přijaly observanci podle italského vzoru. Chronica Fratrum, s. 60-61. Memoriale Ordinis, s. 166. Tak se raná česká či slezská observance vrátila do hlavního proudu františkánského reformního hnutí.

II. Instituční vývoj řádu sv. Františka se zvláštním zřetelem k české františkánské observanci

Struktura řádu Menších bratří byla od počátku důsledně hierarchická s významnými synodálními prvky na všech úrovních řízení. Již za časů sv. Františka z Assisi dohlížela římská církev na františkánské společenství prostřednictvím kardinála-protektora, jmenovaného papežem. Tento “protector, corrector et gubernator” všech tří řádových větví neměl zpočátku jasné pravomoci, a tak docházelo ke konfliktům s vedením řádu. Teprve roku 1373 vymezil papež Řehoř XI. jeho autoritu zasahovat do dění v řádu. Jednalo se o tyto případy: 1. Pokud by se řád zpronevěřil poslušnosti Svatému stolci; 2. Pokud by zakolísal v katolické víře; 3. Pokud by odpadl od zachovávání řehole. V žádném případě se protektor neměl vměšovat do disciplinárních nařízení kapitul nebo generálního ministra. Jestliže nastala situace, že kardinál-protektor nemohl z nějaké příčiny dlouhodobě vykonávat svůj úřad, mohl papež jmenovat vicekorektora řádu. 
Oficiální hlavou řádu byl generální ministr, jehož jurisdikce byla velmi omezena jak nařízeními svatého Zakladatele a řeholí, tak generálními konstitucemi, schvalovanými na generálních kapitulách. Zůstalo mu však právo potvrzení volby provinčních ministrů a právo vizitace ve všech provinciích, které vykonával prostřednictvím tzv. generálních vizitátorů (či komisařů). Generální ministr byl volen na generální kapitule shromážděním všech provinčních ministrů a kustodů, respektive jejich zástupců. Jeho poradním orgánem bylo generální definitorium, k dispozici měl též dva spolupracovníky (“socii”) a později i písaře. V případě úmrtí nebo nemožnosti vykonávat úřad nastoupil na jeho místo generální vikář. Jak už bylo naznačeno, největší moc v řádu měla generální kapitula. Generální ministr ji svolával zpravidla jednou za tři roky do období Letnic, většinou do klášterů italských provincií, výjimečně též francouzských, španělských či německých. V krizové situaci mohli kapitulu svolat i papež nebo kardinál-protektor. 
Řád se z územně-správního hlediska dělil na provincie. V jejím čele stál provinční ministr volený provinční kapitulou, přičemž té se mohli účastnit kustodi, diskreti jako zástupci jednotlivých klášterů, častěji také kvardiáni, kazatelé nebo lektoři. Na kapitule se také volilo definitorium jakožto poradní orgán provinčního ministra. Úřad provinčního ministra či provinciála byl zpočátku obsazován rozhodnutím generálního ministra, později též volbou provinční kapituly. Ustavován byl na dobu neurčitou, teprve od konce 15. století zpravidla na tři roky. Jednotlivé provincie se dále členily na kustodie v čele s vlastním kustodem. Nejnižší správní jednotku v řádu představoval klášter či konvent (resp. poustevna), kterou řídil kvardián. Již od roku 1239 byl tento úřad vyhrazen pouze klerikům a zároveň bylo ustanoveno, aby kvardiána volilo místní společenství. 
Také observantská kongregace měla svoje územně-správní struktury. V čele obou familií (kongregací), totiž cismontánské a ultramontánské, stáli generální vikáři, formálně potvrzovaní generálním ministrem celého řádu. Generální vikář svolával a byl volen na generální kapitule, observanti se také zúčastňovali tzv. velké kapituly (“Capitulum generalissimum”) společně s konventuály. Ke svému zvolení potřeboval generální vikář dvoutřetinovou většinu a jeho úřední období trvalo tři roky (“trienium”). Observanti měli též vlastního prokurátora u papežské kurie (“Commissarius curiae”). 
V organizaci observantských provincií (vikariátů) byly mezi cismontánskou a ultramontánskou kongregací zřetelné rozdíly. V jejich čele stáli provinční vikáři, volení na provinčních kapitulách, zvaných též “Capitula vicarialia”. U cismontánských observantů měli volební právo kvardiáni a diskreti jednotlivých klášterů. Zvláštností bylo ustanovení, že aktivní i pasivní volební právo měli též laičtí bratři, kteří mohli být dokonce zvoleni do úřadu provinčního vikáře. Kapitulárové (řádní účastníci kapituly) volili vikáře a jeho definitorium, vikář musel vždy na příští kapitule rezignovat na svůj úřad. V ultramontáské kongregaci mohli volit pouze diskreti klášterů, kvardiánům nebylo volební právo vůbec přiznáno. Hlavou kláštera byl kvardián, u cismontánských observantů jmenovaný provinční kapitulou bez zásahů konkrétního klášterního společenství, u ultramontánů byl volen konventem, tj. všemi bratřími v klášteře. K organizačnímu vývoji řádu ve středověku na základě generálních konstitucí viz Elmar WAGNER, Historia constitutionum generalium Ordinis fratrum minorum, Romae 1954, s. 7-68 passim. Srovnej též Heribert HOLZAPFEL, Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens, Freiburg im B. 1909, s. 171-205. Lázaro IRIARTE, Der Franziskusorden. Handbuch der franziskanischen Ordensgeschichte, Altötting 1984, s. 81-96. Duncan NIMMO, Reform and Division in the Medieval Franciscan Order. From Saint Francis to the Foundation of the Capuchins (Bibliotheca Seraphico-Capuccina 33), Rome 1995, s. 205-238 passim.
Česká minoritská (konventuálská) provincie vznikla roku 1239 vyčlením z rozsáhlé provincie “Saxonia”. Rozdělena byla na sedm kustodií, totiž pražskou, litoměřickou, hradeckou, moravskou, opolskou, hnězdenskou a krakovskou a od počátku tak zahrnovala území českého i polského království. Zároveň se bratři české či česko-polské provincie angažovali v misiích na území Pruska, Livonska a Litvy. Většina klášterů v Čechách byla po roce 1419 zpustošena, a tak se centrum provincie přesunulo do Slezska. Svůj význam si však stále zachovával klášter sv. Jakuba na Starém Městě Pražském. Při velké reorganizaci řádu sv. Františka roku 1517 byla dosavadní provincie rozdělena na českou a polskou. František HÝBL, Počátky Minoritů v Čechách a na Moravě, in: ČČH 2, 1896, s. 335- 345. František ŠMAHEL, Intra et extra muros. Spoleczna rola franciszkanów obserwantów i klarysek na ziemiach czeskich od polowy XIV do końca XV wieku, in: Zakony franciszkańskie w Polsce I. Red. Jerzy Kłoczowski, Lublin 1983, s. 275-325. Christian-Frederik FELSKAU, Vita religiosa und paupertas der Přemyslidin Agnes von Prag. Zu Bezügen und Besonderheiten in Leben und Legende einer späten Heiligen, in: Collectanea Franciscana 70, 2000, s. 413-484.  
Zakladatelem českého observantského vikariátu byl sv. Jan Kapistrán, generální vikář cismontánské kongregace. Bulou “Inter ecclesiasticos” ze dne 14. října 1449 mu papež Mikuláš V. dovolil založit kdekoliv dvacet nových observantských klášterů (“viginti loca ubicumque consistentia”) a začlenit je do cismontánské kongregace, čímž legitimoval jeho pozdější zakladatelskou činnost během kazatelské mise ve středovýchodní Evropě (1451-1456). Bullarium Franciscanum (Nova Series), Tom. I. (1431-1455). Ed. Ulrich HÜNTEMANN, Firenze-Quaracchi 1929, n. 1322 (s. 675-676). Další bulou ze dne 6. března 1452 tentýž papež zřídil nový observantský vikariát (“vicaria Austriae et Bohemiae”), jenž měl zahrnovat všechny Kapistránem založené kláštery v Rakousku, Štýrsku, v Čechách a na Moravě. Bullarium Franciscanum I, n. 1554 (s. 775-776).  Součástí vikariátu se ovšem stal i klášter sv. Bernardina ve Slezsku a postupně i všechny nově vzniklé slezské, polské a ruské (tj. litevské) kláštery. Papež Pius II. potvrdil dne 16. června 1464 v Římě na žádost českého provinčního vikáře Gabriela z Verony přináležitost klášterů na území “regni Poloniae et Russiae” a Slezska k česko-rakouskému observantskému vikariátu – viz Bullarium Franciscanum (Nova Series), Tom. II (1455-1471). Ed. Ioseph M. POU Y MARTI, Firenze-Quaracchi 1939, n. 1239 (s. 642-643). Vikariát představoval v rámci observantských struktur ojedinělý hybrid. Ve zbytku Evropy se hranice původních františkánských (konventuálských) provincií kryly s hranicemi observantských vikariátů. Naproti tomu český (resp. česko-rakousko-polský) vikariát se rozprostíral na území rakouské a česko-polské provincie (včetně polsko-ruských oblastí) a nadto ještě byly do něj začleněny slezsko-lužické kustodie Goldberg/Zlatá Hora a Vratislav. Ty však již ležely v saské provincii, která náležela k ultramontánské kongregaci. Založení nového českého vikariátu tak narušilo i hranici mezi oběma observantskými kongregacemi. V této podobě fungoval vikariát pouze v letech 1452 až 1467. Kvůli národnostním sporům, především mezi jazykově německými a polskými františkány, byl rozdělen na nové vikariáty polský a rakouský. České země tvořily prozatímní komisariát, teprve roku 1469 povýšený na samostatný observantský vikariát. Bullarium Franciscanum II, n. 1428 (s. 716-717), n. 1487 (s. 742-744) passim. Od konce 15. století se ve vikariátě stále častěji objevovala funkce komisaře, jmenovaného zvláště kvůli delší nepřítomnosti provinčního vikáře. Vikariát byl roku 1517 v rámci rozsáhlé reorganizace františkánského řádu povýšen na provincii, která se od roku 1525 dělila na českou, moravskou a slezskou kustodii. V čele každé kustodie stál kustod, přičemž dohlížecí pravomoc nad kustody měl tzv. kustod kustodů.

III. Mobilita jako základní existenciální moment

Prvotní františkánství se utvářelo v plodném napětí mezi starou monastickou tradicí s její ”stabilitas loci” a permanentní mobilitou bratří. První komunity Menších bratří žily většinou v poustevnách a v podstatě se neustále pohybovaly mezi městem (”predicatio”) a ”domem modlitby” (”contemplatio”). Již ve druhé polovině 13. století byl však tento model takřka opuštěn a Menší bratři se stali typickým městským řádem, jenž se zapojil do nových forem pastorace. Prvotní model existence řádu, totiž syntéza poustevnictví s kazatelskou mobilitou, přežíval pouze u některých komunit spirituálních františkánů. Dosavadní diskusi k tématu shrnuje Benedikt MERTENS, “Vidi quasi vias ipsorum multitudine plenas” (1 Cel 27). Die evangelische Wanderschaft in der Praxis und Debatte der Minderbrüder im 13. Jahrhundert, in: WW 63/1, 2000, s. 9-60. Nová situace se odrazila i ve františkánské řádové terminologii. Záhy se rozlišovalo mezi domem či později konventem (”domus”, ”conventus”) a místem či poustevnou (”locus seu eremitorium”). Tradiční mnišská “stabilitas loci” se stále více zabydlovala v myšlenkovém světě františkánů a hrozila též vymýcením posledních zbytků mobility bratří mezi jednotlivými kláštery. Tento trend můžeme rovněž pozorovat v řádové terminologii. Jako “conventus nativus” byl označován klášter, do něhož člen řádu vstoupil. V některých provinciích se bratři domnívali, že jejich přesazování představenými do jiných klášterů je neoprávněné. Srovnej Lazarus Ab ASPURZ, Communitatis franciscalis evolutio historica, in: Laurentianum 7, 1966, s. 121-123. 
Právě ve starých ”loci” v italských provinciích vzniklo na konci 14. století observantské hnutí, které se hlásilo k původní mobilitě jakožto poznávacímu znamení řádu Menších bratří – reformně naladění bratři opouštěli své honosné konventy ”intra muros” a odcházeli na pustá místa za městskými hradbami. Pro středověkou mentalitu, pokud lze o něčem takovém vůbec hovořit, znamenalo odejít ”extra muros” být uvržen do nejistoty a nebezpečí. Observanti se vědomě vzdali zajištěnosti uvnitř hradeb města a stali se tak symbolem odevzdanosti člověka do Boží vůle. Stavba observantských pousteven a klášterů mimo města nebyla tedy primárně důsledkem nedostatku prostoru v městských aglomeracích, jak se někdy mylně předpokládá, ale především výrazem obnovení původní františkánské spirituality. Thomae de Celano Vita prima sancti Francisci, in: Fontes Franciscani. Ed. a cura di Enrico MENESTÒ – Stephano BRUFANI etc., Assisi 1995, s. 306-310 - František a jeho bratri ”conferebant ... utrum inter homines conversari deberent, an ad loca solitaria se conferre.” Ceský preklad - Františkánské prameny I. Red. Ctirad Václav POSPÍŠIL, Olomouc 2001, s. 122-123. Srovnej především Théophile DESBONNETS, Dalla intuizione alla istituzione. I francescani, Milano 1986, s. 29-46. Grado Giovanni MERLO, Dal deserto alla folla: persistenti tensioni del francescanesimo, in: Predicazione francescana e societa veneta nel Quattrocento: committenza, ascolto, ricezione (Atti dell II Convegno internazionale di studi francescani, Padova 1987), Padova-Vicenza 1989, s. 61-77.  TÝŽ, Tra ereme e citta. Studi su Francesco ď Assisi e sul francescanesimo medievale, Assisi 1991, především s. 62-76, 131-147. Jaques LE GOFF, Ordres Mendiants et urbanisation dans la France médiévale. Etat de lenquete, in: Annales ESC 25, 1970, s. 924-946. Arend MINDERMANN, Bettelordenskloster und Stadttopographie. Warum lagen Bettelordensklöster am Stadtrand ?, in: Könige, Landesherren und Bettelorden. Konflikt und Kooperation in West- und Mitteleuropa bis zur frühen Neuzeit (SF 10). Hg. von Dieter BERG, Werl 1998, s. 83-103. 
Tento myšlenkový model italské františkánské observance zprostředkoval českým observantům sv. Jan Kapistrán i když sám jej pragmaticky obcházel, zvláště pokud hledal podporu panovníků a šlechty pro své církevně-politické záměry. Středoevropští františkáni-observanti tak ze zásady nepojmenovávali svá obydlí jako ”monasterium” nebo ”conventus”, čímž by se připodobnili starým mnišským řádům a františkánům-konventuálům, nýbrž se drželi termínu ”locus”, kterým se hlásili k chudičkým počátkům řádu sv. Františka. 
Specifická situace konfesně rozdělených Čech nutila observanty k nouzovým řešením i k hledání nových forem jejich působení mezi obyvatelstvem. První observantská komunita na území Čech se tak například usídlila v domě plzeňského měšťana Jana Hladíka a teprve roku 1459 jí bylo dovoleno převzít konventuálský klášter Panny Marie uvnitř města. SÚA Praha, fond ŘF, listiny č. 31(1459, 13. února – Řím, papež Pius II. nařizuje předání konventuálského kláštera Panny Marie v Plzni observantům), 34 (1460, 28. dubna – Praha, král Jiří z Poděbrad dává souhlas k převzetí plzeňského kláštera františkány-observanty). Srovnej Bullarium Franciscanum II, n. 746 (s. 383-384).  Také jinde bratři přebírali starší kláštery uvnitř měst (Vídeň, Praha, Cheb) a docházelo tak ke stírání jednoho ze základních rozdílů mezi františkánskou observancí a konventualismem. Observantské domy mimo města rovněž velmi trpěly při válečných operacích (Velký Hlohov ve Slezsku) a některé komunity pak přímo usilovaly o to, aby jejich budovy byly zahrnuty do systému městských opevnění (Kamenec v Horní Lužici). Navíc papež Lev X. dne 14. července 1516 přímo rozkázal, aby františkáni-observanti opustili kvůli válečnému nebezpečí ze strany kacířů své domy ”extra muros” ve slezských městech Lehnici, Nise a Opolí a přestěhovali se do konventuálských klášterů ”intra muros”. Urkundenbuch der Kustodien Goldberg und Breslau I (1240-1517) (MGF, 2. Abt., Urkundenbücher). Hg. von Chrysogonus REISCH, Düsseldorf 1917, n. 892 (s. 383-384) – stavba nového kláštera v Kamenci roku 1512 atd. Srovnej SÚA Praha, fond ŘF, listina č. 128 (1517, 13. ledna – Opolí, observanti převzali původně konventuálský klášter uvnitř městských hradeb). 
I další observantská “loci” a jejich kostely se díky stavebním a uměleckým aktivitám svých královských, šlechtických či měšťanských fundátorů záhy výstavností vyrovnala konventuálským klášterům. Františkánská observance se tomu sice občas bránila (akce provinčního vikáře Bernardina z Ingolstadtu proti nástěnným malbám roku 1457; ustanovení kapituly ve Vratislavi roku 1481) Chronica Fratrum Minorum de Observancia Provincie Bohemie, Knihovna Národního muzea v Praze, rkp. VII F 75, s. 74, 114-115, 133 passim., ale její domy se stále více stávaly reprezentativními objekty zejména šlechtických rodin (rodová pohřebiště). Sveřepé trvání františkánů-observantů na označení ”locus” pro jejich obydlí  se  stalo už jen pouhou hrou se slovy, neboť svými vnějšími i vnitřními znaky bylo již nerozlišitelné od klasických konventuálských klášterů. Užívání termínu ”locus” v oficiálních dokumentech (nejen) českých observantů bylo na konci 15. století bylo pouze zavíráním očí před realitou opuštění původního ideálu. S tímto rozporem mezi observantskými proklamacemi a realitou měli problémy i fundátoři. Například pan Jindřich z Hradce uvedl ve fundační listině z 3. června 1478, že zakládá ”Monasterium et locum extra muros praefati Opidi Novae Domus pro fratribus Sacri Ordinis Minorum de Observancia”. SÚA Praha, fond ŘF, karton č. 137 (opis ze 17. století). Podobně též listina kadaňských měšťanů pro tamější klášter Čtrnácti sv. Pomocníků (1483) - SÚA Praha, fond ŘF, listina č. 68. 
Ovšem část bratří si uvědomovala pozvolnou rezignaci na původní ideál, a tak došlo k něčemu, co nemělo na sever od Alp téměř žádnou obdobu. S dovolením českého provinčního vikáře Petra z Hlohovce bylo roku 1470 založeno ve Slezsku ”eremitorium”. Tato poustevna pro osm až devět bratří se nacházela zcela mimo městskou aglomeraci, na venkově u vsi Ketzerdorf. Sem se uchýlila menšina, která chtěla žít v duchu původní observantské reformy. Vikář Petr z Hlohovce patrně zamýšlel, že sem bude posílat bratry k duchovní obnově, čímž chtěl přispět k reformě poměrů v českém observantském vikariátě, zmenšeném roku 1467 o rakouské a polské domy. Většina bratří se však na tento akt dívala se značnou nedůvěrou a poustevna musela být roku 1477 zrušena. Bratři se sem sice roku 1491 vrátili, to už ovšem šlo o založení řádného ”locus”, to jest kláštera. Lucius TEICHMANN, Die Franziskanerklöster in Mittel- und Ostdeutschland 1223-1993 (ehemaliges Ostdeutschland in den Reichsgrenzen von 1938), Leipzig 1995, s. 126-127. Chronica Fratrum, s. 101 passim.  Pozoruhodný je též případ observantského kláštera před hradbami slezské Ratiboři. Ten byl postaven po roce 1491 na pravém břehu řeky Odry a brzy kolem něj vznikla i malá vesnička, nazvaná po františkánech-observantech ”Bosáky” či německy ”Bosatz”. TEICHMANN, Die Franziskanerklöster, s. 173.  
Přese všechna úskalí čeští františkáni dlouho vzdorovali pokušení usedlé mnišské existence a zachovali si značnou mobilitu, a to nejen kvůli neobvyklé rozsáhlosti českého observantského vikariátu. Zejména bratři, vykonávající ve vikariátě nějaký úřad či službu byli neustále v pohybu a na cestě. Každé dva roky se konala provinční kapitula, na níž kromě volby vikáře a definitoria proběhlo také jmenování nových kvardiánů, kazatelů a zpovědníků pro jednotlivé kláštery. Řada bratří tak během svého života pobývala hned v několika klášterech po celých Čechách, Moravě, Slezsku a Horní Lužici. Každé dva roky se tak celý vikariát dal do pohybu a zástupci klášterů, totiž kvardiáni a diskreti, byli nuceni vydat se na dalekou cestu, čítající často i stovky kilometrů. Nejčastěji se provinční kapitula konala ve slezské Vratislavi, takže bratři z Čech a Moravy byli v nevýhodě. Například na františkány z Tachova čekala anabáze o 350 km, do Vratislavi to bylo z Horažďovic 320 km, z Plzně 310 km, z Kadaně a Bechyně asi 280 km. Z Čech to měli nejblíže  bratři z Prahy - asi 230 km. Moravské kláštery byly od Vratislavi rovněž vzdáleny něco mezi 150 a 250 km. Cestovalo se většinou pěšky, pouze provinční vikář a definitoři jezdili ve voze nebo přímo na koni, což vzbuzovalo řevnivost. Daleká cesta, často přes nekatolické kraje, představovala velké nebezpečí. Bratři byli přepadáni, okrádáni i zajímáni. I přírodní živly hrozily bratřím katastrofou - český provinční ministr Lukáš z Grünberka a generální komisař Benedikt Benchovich, se v létě roku 1522 vraceli z Prahy do slezské Nisy. U Kladska museli projet rozvodněnou řeku Nisu, přičemž jejich vůz se uprostřed řeky rozsypal a provinciál Lukáš zahynul ve vlnách. Generální komisař byl jen s velkým štěstím zachráněn. Chronica Fratrum, s. 299-300. Značná mobilita bratří a jejich nestabilita ohledně místa působení vedla k většímu společnému povědomí a vůbec se nesetkáváme s řevnivostí mezi kláštery, pouze se spory určitých skupin v rámci vikariátu a provincie. Mobilita se tak stala základním existenciálním momentem života českých františkánů-observantů, ať už z nutnosti nebo ve vědomé návaznosti na původní ideály františkánské observance. Tento ”život na cestě” či ”spiritualita cesty” se staly hlavním poznávacím znamením bratří observantů, které jim vysloužilo úctu i opovržení.

IV. Mezi povinností k řádu a odpovědností ke světu. 
Příběh františkánského lékaře Vincence Eysacka († ca. 1520) ze Zhořelce

Horní Lužice (tehdy součást Koruny České, dnes v německém Sasku), malá země uprostřed Evropy se starou františkánskou tradicí, se v pozdním středověku stala neuralgickým bodem františkánství, kde se setkávaly různé větve řádu sv. Františka, totiž konventualismus, martinianismus i observance. V rámci františkánské provincie “Saxonia” byla Horní Lužice součástí slezsko-lužické zlatohorské kustodie (“Custodia Aurei Montis”, Goldberg, Złotoryja), jejíž duchovní centrum představoval hornolužický klášter Panny Marie a sv. Františka ve Zhořelci. K dějinám františkánství v Horní Lužici viz Ernst KOCH, Zweierlei Franziskaner in der Oberlausitz, in: Neues Lausitzisches Magazin 91, 1915, s. 122-160. Gabriela WĄS, Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołuzyckich XIII-XVI wieku. Wrocław 2000, s. 36-53 passim. TÁŽ, Rola rad miejskich w reformie zakonu franciszkańskiego na Śląsku i Łuzycach w XV i XVI wieku na przykładzie Zgorzelca, in: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowozytnym. Hg. v. Marek DERWICH – Anna POBÓG-LENARTOWICZ, Wrocław 2000, s. 503-521. Petr HLAVÁČEK, Die Oberlausitz als ein neuralgischer Punkt des spätmittelalterlichen Franziskanertums, in: Kunst in der Oberlausitz während der Jagiellonenherrschaft, Hg. von Tomasz TORBUS, Leipzig 2003 (v tisku). Základní informace a bibliografie k dějinám zhořeleckého kláštera viz Lucius TEICHMANN, Die Franziskanerklöster in Mittel- und Ostdeutschland 1223-1993 (ehemaliges Ostdeutschland in den Reichsgrenzen von 1938). Leipzig 1995 (Studien zur katholischen Bistums- und Klostergeschichte, Bd. 37), s. 101-102. Z rozhodnutí saské provinční kapituly v Brunšviku vzniklo ve Zhořelci roku 1458 františkánské “studium particulare”, které si brzy získalo věhlas i za hranicemi rozsáhlé provincie “Saxonia”. Srovnej Chronica fratris Nicolai Glassberger ordinis Minorum observantium. Ed. a Patribus Collegii S. Bonaventurae, Quaracchi 1887 (Analecta Franciscana II), s. 288. Ferdinand DOELLE, Die Martinianische Reformbewegung in der sächsichen Franziskanerprovinz (Mittel- und Ostdeutschland) im 15. und 16. Jahrhundert. Münster 1921, s. 48. TÝŽ, Das Partikularstudium der Sächsischen Provinz im Mittelalter, in: Franziskanische Studien 14, 1927, s. 246-248. O čtyři roky později, roku 1462, přistoupila zhořelecká komunita k martiniánské reformě a klášter se stal významnou oporou saských františkánů-reformátů. DOELLE, Die Martinianische Reformbewegung, s. 24. Brigitte DEGLER-SPENGLER, Observanten außerhalb der Observanz. Die franziskanischen Reformen ”sub Ministris”, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 89, 1978, 354-371. Bernhard NEIDIGER, Die martinianischen Konstitutionen von 1430 als Reformprogramm der Franziskanerkonventualen, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 95, 1984, s. 337-381.  Petra WEIGEL-SCHIECK, Landesherren und Observanzbewegung. Studien zum Reformverständnis des sächsischen Provinzialministers Matthias Döring (1427-1461), in: Könige, Landesherren und Bettelorden. Konflikt und Kooperation in West- und Mitteleuropa bis zur frühen Neuzeit. Hg. von Dieter BERG, Werl 1998 (Saxonia Franciscana 10), s. 361-390. 
Zcela výjimečnou osobností zhořeleckého kláštera i celé saské františkánské provincie byl bratr Vincenc Eysack, rodem Slezan ze Lwówku (Lemberk, Löwenberg). Františkánský kněz Vincenc, absolvent univerzity v Lipsku Vincenc Eysack se na lipské univerzitě imatrikuloval v letním semestru 1474. Srovnej Georg ERLER, Die Matrikel der Universität Leipzig I. Die Immatrikulationen von 1409-1559 (Codex diplomaticus Saxoniae Regiae II/16), Leipzig 1895, s. 295., byl vrchním lektorem zdejšího provinčního studia a především vynikajícím lékařem, kterého vyhledávali lidé prostí i urození z blízka i z daleka. Knížata a šlechtici z českých zemí zasypávali městskou radu ve Zhořelci žádostmi, aby k nim onoho zázračného lékaře poslala. Právě díky této skutečnosti se ve zhořeleckých městských písemnostech zachovalo několik takových listů, které nám dovolují rekonstruovat alespoň zlomek rozsáhlé činnosti bratra Vincence Eysacka. Poprvé o Vincencovi slyšíme v květnu roku 1488, když byl vyžádán k nemocnému vévodovi Fridrichu I. do Lehnice. Jeho návštěva však byla pro vévodu pouze poslední duchovní útěchou, neboť ten již 9. května 1488 zemřel. Dne 10. dubna 1489 si jej prostřednictvím hornolužického zemského fojta Zikmunda z Vartenberku vyžádal do Moravské Třebové pan Jiří z Dubé a Lipé. Urkundenbuch der Kustodien Goldberg und Breslau I (1240-1517) (Monumenta Germaniae Franciscana, 2. Abt., Urkundenbücher). Hg. von Chrysogonus REISCH, Düsseldorf 1917, s. 256 (n. 616): “Anno 1488 im Mai ist dieser lector Vincentius zum Hertzoge Friderico I. Lignitz gefordert worden, welcher den 9. Mai (Mittwoch) zur selben Zeit mit Tode abgangen; anno 1489 den 10. April (Mittwoch) ist der von Herrn Georgen von der Duba zur Leipe durch des Herrn Landvoigts Intercession nach der Mährischen Tribel gefordert.” Ze svrchu uvedené edice obsáhle cituji, poněvadž je dnes jen těžko dostupná.  
Zbožný františkán Vincenc, který se nadto ještě ujal úřadu vizitátora zlatohorské (goldberské) kustodie O činnosti Vincence jakožto vizitátora na konci 80. let 15. století viz Suzanne DREXHAGE-LEISEBEIN, Reformerisches Engagement städtischer Obrigkeiten in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die franziskanischen Reformbewegungen in der städtischen Kirchen- und Klosterpolitik am Beispiel ausgewählter Städte im Gebiet des sächsischen Ordensprovinz, in: Bettelorden und Stadt. Hg. von Dieter BERG, Werl 1992 (Saxonia Franciscana 1), s. 209-235, zde s. 221-222., neměl nikde stání a neustále se staral o nemocné ve Zhořelci a okolí i v místech velmi vzdálených. Roku 1490 přijel do Zhořelce míšeňský biskup Jan VI. ze Salhausenu, aby osobně vyřešil spor mezi zdejším farářem Janem Behmem a františkánským klášterem. Městská rada se 21. dubna 1490 obrátila na biskupa s písemnou žádostí, aby si ke slyšení předvolal také františkánského lektora a visitátora, bratra Vincence Eysacka, který měl být do sporu velmi dobře zasvěcen. Zhořelečtí ovšem biskupa informovaly, že Vincenc je ve Zhořelci jen těžko k zastižení a právě teď odcestoval do Lubáně. Jeho návrat se dal očekávat asi za čtyři dny. REISCH, Urkundenbuch: s. 261-262 (n. 625): “ ... fugen wir ewer gnaden wissen, das der andechtige vater Vincencius Eysagk, visitator der mynnern bruder, dem etzliche handel, so vnser pfarher mit dem lectore vnd etzlichen brudern vnsers convents angefangen vnd gehabt, wissentlich ist, sich in das conuent bey vns vorfuget vnd daselbst ader zum Luban vngeforlich fierer tag gedencketh, zuvorharren.”   
Zřejmě kvůli nějakému konfliktu s farářem měl být lektor Vincenc Eysack přeložen do jiného kláštera, ovšem zhořelečtí radní za něj 6. listopadu 1490 orodovali u saského provinčního ministra Ludvíka ze Segen s odůvodněním, že by Vincencovým odchodem byl ohrožen reformní způsob života v klášteře. REISCH, Urkundenbuch, s. 263 (n. 628): “ ... wir ewer wirdikeit sundern grossen dank haben, vnd nach dem wir vorstanden, das sich vnser lesemeister, den wir als einen liebhaber der geistlikeit erkennen vnd wir alle zusampt, vnser gemeine in sonderheit, gerne bey vns wissen vnde haben, vff ewer anfordern itzt bei euch gefuget, bethen wir mit fruntlichem vleis, ewer wirdikeit geruch die obßervancien vnd geistlikeit des berurten vnseres klosters wie treulichen enthalden, schuczen vnd hanthaben, auch die selben dem gemeltem vnserem lesemeister neben dem vater guardian mit vleis zuvorsorgen entphelhen vnd bei gutem vnd loblichen herkomen zuenthalden.”  Svou prosbu zopakovali znovu 27. ledna 1492 a nakonec skutečně dosáhli toho, že Vincenc mohl zůstat ve Zhořelci. REISCH, Urkundenbuch, s. 269 (n. 639): “So wir aber nu bericht werden, das sich vnser lesemeister Vinzenz, den wir als einen liebhaber der geistlichkeit erkennen vnd wir alle mitsampt vnser gemeine in sunderheit gerne bey vns wissen vnd haben … auch dieselben dem gemelten vnserm lesemeister neben dem vater guardiano mit vleiß zuvorsorgen entphelen vnd bey gutem vnd loblichen herkomen zuenthalden …” Nakolik se jednalo o upřímnou snahu města o zachovávání reformní discipliny v klášteře či jen o partikulární zájem na udržení známého lékaře ve Zhořelci, je nesnadné posoudit. Naopak 8. dubna 1496 se Zhořelečtí obrátili na saskou provinční kapitulu shromážděnou ve Zwickau s naléhavou žádostí, aby františkánské generální studium bylo přeloženo pryč ze Zhořelce, neboť provoz studia brání zachovávání observance, tj. martiniánské reformy, v klášteře. Kvardián, lektor a ostatní bratři se budou moci také více věnovat pastoraci – srovnej REISCH, Urkundenbuch, s. 288 (n. 680): “… das wir fulen vnd irkennen, das sulche obseruancien vnd geistlichkeit durch das gemeine studium allhie suste vorhindert vnd geschwechet wirth, vnd wie adder in welcher weiße das geschiet, habt ir bey euch selbst wol zubedencken, vnd ist doruff vnser fleissige bethe, ewer liebe geruche gutlichen zuuorfugen, das sulch studium offs forderlichste von hynnen genomen vnd das kloster hynfur mit geistlichen vetern vnd brüdern, bsundern mit guardian vnd lesemeister, nach notdorfft vorsorget werde, vff das wir weiter beschwerunge vnd komerniß derhalben nicht gewarten bedorffen.” 
Dne 5. dubna 1492 se na radu města Zhořelce obrátila vévodkyně Ludmila Lehnická, zda by k ní nemohl přijít bratr Vincenc v jisté naléhavé záležitosti, jak to činíval již dříve. REISCH, Urkundenbuch, s. 269 (n. 640): “Wir bitten und begehren an euch in sondern fleiße, den arzt im closter bey euch, der vormahls auch allhier gewest, aufs eheste anliegender sachen halben zu uns verschaffen und euch das nicht schwer lassen seyn, uns unsern willen zu thun.” Ludmila Lehnická byla velkou příznivkyní františkánů, také českých observantů. Tato “mater franciscanorum” např. štědře podporovala jejich provinční kapitulu v Lehnici roku 1500 (lehnický klášter byl koneckonců založen její rodinou již roku 1475) – 
Chronica Fratrum Minorum de Observancia Provincie Bohemie, (vnik po r. 1507), Knihovna Národního muzea v Praze, rkp. VII F 75, s. 185.  Zhořelečtí uctivě odpověděli již 6. dubna 1492, že bratr Vincenc je v tento svatý čas (byly právě velikonoce) podle svých vlastních slov zaneprázdněn v klášteře svým úřadem, který mu uložil jeho představený, a nemůže být tudíž uvolněn. Rád však později prokáže paní vévodkyni službu. REISCH, Urkundenbuch, s. 269-270 (n. 641): “Ewer gnaden schreiben, des artzts halben an vns getan, haben wir dinstlichen offgnomen vnd vff ewer gnaden schaffunge vnd beger gemelten artzte im kloster bey vns vorgehalten, der vns doruff geantwort, er konne sich vff dißmol seines ampts halben nicht entsprechen, sunder musse desselbigen in dieser heilige zeit, wie im von seinem vbirsten vffgelegt, awß schuldigem gehorsam pflegen, vnd awßwarten, wo aber ewer gnaden zu ander zeit, so er sich fuglicher entsprechen mochte, sein begeren wurde, wulde er ewren gnaden willig vnd gerne zu dinst vnd gefallen sein.” Vincenc se však v nejbližších týdnech do Lehnice nedostavil, a tak vévodkyně o něj žádala do Zhořelce po druhé. Městští radní jí 5. května 1492 odpověděli, že s Vincencem hovořili, ale ten jim sdělil, že se teď stará o těžce nemocné, které nemůže hned opustit. Odjet může teprve za tři nebo čtyři dny. Aby radní vévodkyni uklidnili, neboť ze Zhořelce do Lehnice je to přece jen na osmdesát kilometrů, slíbili jí, že už příští středu dají lékaři Vincencovi k dispozici koně a vůz. REISCH, Urkundenbuch, s. 270 (n. 642): “ ... deshalb mit gemeltem bruder fleissig haben reden lassen, der sich dann gen vns domit entredt vnd gesaget, er hette nwn suste leuth bey vns zu vorsorgung, die er iczt schwerlichen vnd nicht on ferlichkeit nicht kunde gelassen, ...aber wir wollen genantem bruder vff nehstkunftige Mittwoch pferd vnd wagen vorsorgen vnd ewer gnaden an verczihn zcuuertigen ... “ 
Sotva Vincenc odcestoval do slezské Lehnice, došel list ze severočeského Děčína od Fridricha a Matyáše z Biebersteinu, kteří prosili františkánského lékaře o pomoc. Dne 9. května 1492 zhořelecká rada šlechtice informovala, že Vincenc nemůže momentálně vyhovět jejich žádosti, poněvadž právě prodlévá v Lehnici u vévodkyně Ludmily. Do osmi dní má však být zpět ve Zhořelci a jistě pak rád bude Biebersteinům k dispozici. REISCH, Urkundenbuch, s. 270-271 (n. 643). Ovšem děčínští Biebersteinové urgovali svou žádost o pomoc lékaře Vincence a Zhořelečtí tedy 1. června 1492 byli nuceni odpovědět, že františkáni zrovna slaví slavnost posvěcení jejich kostela a Vincencovi úřad nedovoluje, aby se vzdálil. Vincenc však vzkázal, že příští pondělí se vydá na cestu a do úterka chce být v Děčíně. Rada též do Děčína vzkázala, že Vincence vybaví vlastním povozem a pošle po něm jako dar soudek malvazu a soudek uherského vína. REISCH, Urkundenbuch, s. 272 (n. 645). 
Jak vidno, urození páni i paní si velmi cenili lékařského umění tohoto vzdělaného františkána. Právě proto zavládla ve Zhořelci panika, když došla zpráva, že Vincenc Eysack byl zvolen kvardiánem v nedalekém Budyšíně. Zhořelecká rada okamžitě intervenovala svým listem z 2. listopadu 1492 u saského provinčního ministra Ludvíka, žádala o ponechání lektora a lékaře Vincence ve Zhořelci a hrozila zkázou observance ve zdejším klášteře. REISCH, Urkundenbuch, s. 274 (n. 651). Provinciál Ludvík jim odpověděl listem, poslaným z Vratislavi dne 28. listopadu 1492, v němž se sám pokorně označil jako “jejich ctihodnosti kaplan”. Slíbil, že volbu Vincence Eysacka kvardiánem v Budyšíně nepotvrdí a ponechá jej ve Zhořelci. Vzkázal rovněž, že o Vánocích k nim přijede a celou záležitost s nimi ještě projedná. REISCH, Urkundenbuch, s. 274-275 (n. 652). Zhořelečtí tak opět zabránili pokusu, zbavit je jejich slavného lékaře. 
Zájem o Vincencovo lékařské umění neutuchal ani v následujícím roce. Dne 16. června 1493 si jej vyžádali do Kladska ke kněžně Uršule, dceři Albrechta Achilla Germanica. REISCH, Urkundenbuch, s. 256 (n. 616): “Anno 1493, 16. Juni ist er nach Glatz zu der Fürstin Ursula filie Alberti Achillis Germanici erfordert worden.” O několik měsíců později, 11. listopadu 1493, prosí opět z Kladska vévoda Jindřich Münsterberský, hrabě kladský, zhořelecké radní, aby dovolili bratru Vincencovi odjet k manželce jeho syna, vévody Jiřího, poněvadž jeho pomoc a rada jsou jí v nemoci potřebné. REISCH, Urkundenbuch, s. 279 (n. 658). Münsterberští vévodové si Vincence Eysacka zřejmě oblíbili a ten si získal jejich důvěru, neboť již 21. listopadu 1493 byl znovu požádán, aby přijel k nemocné vévodkyni Anně, manželce Karla Münsterberského a dceři Jana Feri. REISCH, Urkundenbuch, s. 256 (n. 616): “Anno 1493den 21. November (Donnerstag) ist er zu der Hertzogin Anna, der Caroli Münsterbergensis Gemahlin des Johannis Feri Tochter erfordert worden.” Ještě ke konci roku se na Zhořelecké obrátila Kristýna z Biebersteinu, paní na Forstu, aby k ní poslali lékaře a lektora Vincence Eysacka z františkánského kláštera. Zhořelecká městská rada jí však 29. prosince 1493 odpověděla, že Vincenc jim sdělil, že teď kvůli důležitějším záležitostem a množství nemocných k ní nemůže přijet, ovšem hned jak to bude možné, vypraví se na cestu. A. HIRTZ - J. HELBIG, Urkundliche Beiträge zur Geschichte der edlen Herren von Biberstein und ihrer Güter, Reichenberg 1911, n. 1395. Srovnej REISCH, Urkundenbuch, s. 280 (n. 660).  Další žádosti o vyslání františkána Vincence se objevily již na jaře roku 1494. Hornolužický fojt Zikmund z Vartenberku žádal Zhořelecké, aby svého lékaře vyslali do Moravské Třebové k nemocné dceři pana Jiřího z Dubé. Vincenc Eysack se však cítil povinován svým nemocným na venkově i ve městě, z nichž někteří byli v nebezpečí života. Ze Zhořelce tedy putoval dne 13. dubna 1494 omluvný list, v němž radní fojtovi sdělovali, že Vincenc nemůže momentálně podniknout tak dalekou cestu až na Moravu, mimo jiné kvůli svým klášterním povinnostem. Blížily se totiž velikonoce. V budoucnu by ovšem rád vyhověl. REISCH, Urkundenbuch, s. 281 (n. 663): “... haben wir mit demselbigen lesemeister reden lassen vnd muglichen vleiß vorgewandt, sich gen der Trebil an der mehrischen gränzt zu des gnedigen hern Georgen tochter zufugen; als hat er doruff zu antwort gegeben, des klosters halben bey vns, das im neben andern vätern zuvorsorgen entpfohlen, auch etzlicher kranken halben vffem lande vnd in der stat, die in ferlichkeit ires lebens gesaczt, konne er sulche weite reysen nicht außkommen.” Zikmund z Vartenberku se ale nenechal tak snadno odbýt a svou žádost Zhořeleckým opakoval. Ti mu již 18. dubna 1494 odpověděli, že františkánského lektora Vincence přiměli, aby prosbám Jiřího z Dubé vyšel vstříc. Vincenc slíbil, že se na tři nebo čtyři dny odebere do České Lípy. REISCH, Urkundenbuch, s. 281-282 (n. 664). 
O necelý měsíc později žádali o Vincencovu přítomnost ve slezské Lehnici. Zhořelecká rada odpověděla dne 13. května 1494 vévodkyni Ludmile Lehnické, že lékař Vincenc nemůže přijet k jejímu synu vévodovi Janovi, kterého postihla slabost, neboť právě není ve Zhořelci. Ovšem ještě tentýž týden se má vrátit, a tak jej rada požádá, zda by mohl ke knížecí milosti přece jen odjet. REISCH, Urkundenbuch, s. 282 (n. 665). Zhořelečtí neslibovali pouze ze zdvořilosti. Sami se snažili přimět františkánského lektora a lékaře Vincence Eysacka k rychlému návratu do města, aby se ujal těžce nemocné ženy měšťana Václava Emericha. A tak mu 14. května 1494 psali neznámo kam, ať přijede do Zhořelce a přinese nemocné pomoc a útěchu. REISCH, Urkundenbuch, s. 282 (n. 666).
Bratr Vincenc byl tedy v neustálém pohybu a nezřídka se stávalo, že kvůli své lékařské službě zanedbával i své řádové povinnosti. Toho si byla vědoma i zhořelecká městská rada, která za něj dne 22. května 1494 orodovala u saského provinčního ministra Ludvíka ze Segen. Žádala jej, aby na plánovanou konvokaci v Lipsku neodvolal z kláštera ve Zhořelci všechny představené. Radní již navíc přemluvili vrchního lektora Vincence, aby zůstal doma, a prosili tedy provinčního ministra, aby mu byla jeho nepřítomnost v Lipsku prominuta. Lektor Vincenc a také zhořelecký kvardián byli podle Zhořeleckých vynikající kazatelé a jejich nepřítomnost ve městě by představovala značnou duchovní újmou pro všechen lid. REISCH, Urkundenbuch, s. 282-283 (n. 667): “Wir haben vorstanden, das beyde, der vater guardian vnd auch vater Vincencius, oberlesemeister in kloster bey vns, von dem wirdigen vater visitatore zur nehsten konuocacion gein Leipcsk gefordert …” 
Dne 17. června 1494 se Zhořelečtí znovu obracejí svým listem na Vincence Eysacka, kterého nazývají ctěným a zbožným otcem a obzvláště dobrým příznivcem (“wirdiger vnd andechtiger vatr, bsunder gutter gonner”). Do města totiž přišel list vévody Jindřicha Münsterberského, v němž si žádal lékaře Vincence k sobě do Kladska. REISCH, Urkundenbuch, s. 283 (n. 668). O měsíc později, 18. července 1494, odpověděli Zhořelečtí hornolužickému fojtovi Zikmundovi z Vartenberka a vysvětlovali, že lektor Vincenc bohužel není ve Zhořelci. Fojt chtěl vyhlášeného lékaře ke svému bratrovi Kryštofovi, jenž byl stižen slabostí těla. Zhořelečtí alespoň přislíbili, že jakmile se Vincenc vrátí, přimějí jej, aby se k fojtovi odebral, pokud to jeho bratr ještě bude potřebovat. REISCH, Urkundenbuch, s. 284 (n. 669). Nemoc fojtova bratra Kryštofa z Vartenberku však neustupovala a Vincenc Eysack stále nepřijížděl. Kryštof se tedy obrátil na město osobně naléhavým listem. Přesto byl Zhořeleckými zdvořile odmítnut. Ti mu 1. srpna 1494 sdělovali, že lektor Vincenc nemůže k němu přijít, neboť se teprve nedávno vrátil domů do kláštera a navíc teď léčí dvě těžce nemocné významné osoby, jednu v klášteře a druhou ve městě. Nemůže tedy odcestovat, dokud nemoc nezmizí. Vincenc se však uvolil poslat Kryštofovi prozatím jakousi léčivou vodu. REISCH, Urkundenbuch, s. 284 (n. 670): “… er Vinzenz sei gar newlich heymkomen vnd habe sich etzlichen trefflichen personen, beyde, im kloster vnd auch in diser stat, die schwerlich mit krankeit befallen, vnderwunden, ane welcher grosse ferlichkeit vnd auch sunderlich des klosters geschefte halben er mit nichte außkomen kunde.” Zůstává otázkou, zdali Vincenc a Zhořelečtí tušili, že jim Kryštof píše pouze z rozmaru nebo věděli, že jeho nemoc není nebezpečná. Jak ovšem jinak vysvětlit odmítnutí šlechtice ve prospěch nějakého měšťana či řeholníka ? Patrně se zde zrcadlí Vincencův vícekrát projevený postoj, totiž, že nečinil rozdílu mezi urozeným, boháčem či chudákem. 
O Vincencových aktivitách ve druhé polovině roku nevíme zhola nic. Teprve list zhořelecké městské rady ze 17. prosince 1494 nám dává ledacos tušit. Radní prosí otce Eysacka jako svého dobrého přítele, aby přes vánoční svátky zůstal u manželky Jana ze Šelenberku, kancléře Českého království, když ten o to žádá. Zhořelečtí též Vincencovi slibují, že na sebe berou zodpovědnost před otci kláštera i dalšími jeho představenými. REISCH, Urkundenbuch, s. 286 (n. 674). Další zprávu o našem františkánovi máme až z jara následujícího roku. Dne 21. března 1495 sděluje rada města Zhořelce fojtovi Šestiměstí (Horní Lužice), Zikmundovi z Vartenberka, že na jeho opakovanou žádost k němu pošle lektora Vincence Eysacka. Prosí však, aby mu dovolil vrátit se, jak jen to bude možné. V postní době mohou být totiž někteří z radních a jiní spoluměšťané stiženi nemocí a město nemá žádného jiného útěšného lékaře než lektora Vincence. Přesto se zavázali připravit jej zítra časně ráno k odjezdu. Důrazně však prosili, aby se lektor mohl vrátit již v pondělí nebo v úterý a navštěvovat a utěšovat své nemocné ve Zhořelci. Výmluvnější svědectví o postavení Vincence Eysacka ve Zhořelci snad ani nemůžeme očekávat. REISCH, Urkundenbuch, s. 287 (n. 677): “… vnd wiewol vns faste bekomerlich ist, dieweile etzliche vnsre rathsfrunde, auch andere vnsre mitburger mit grosser krangheit befallen sein, vnd wir sust keinen trostlichen artzt bey vns haben, das sie gemelter vater lesemeister vorlassen sal.” 
Listem z 2. května 1495 dosvědčovali vrchní františkánský lektor zhořeleckého kláštera Vincenc Eysack, měšťan Heintz Borwitz a jakýsi Konrád Kyhe z Hirschfeldu, že donínský purkrabí Mikuláš, pán na Grafensteinu, pobýval v určité dny ve Zhořelci, byl stižen nebezpečnou chorobou, o minulém sv. Martinu navštívil bratra Vincence a zůstal u něj v jeho domě po tři dny. REISCH, Urkundenbuch, s. 287 (n. 678). Pro příští léta jsme o Vincenci Eysackovi zpraveni jen zlomkovitě. Zdánlivě rozporuplná je žádost Zhořeleckých provinční kapitule ve Cvikově (Zwickau) ze dne 8. dubna 1496, aby přeložili ze Zhořelce tamější generální řádové studium, neboť skrze ně hyne observance v klášteře. Pokud tak učiní, budou mít bratři, zvláště kvardián a lektor, více času na pastorační práci. REISCH, Urkundenbuch, s. 288 (n. 680). Zejména tolik uctívaný otec Vincenc by tak nemusel věnovat svoje síly vnitřním záležitostem kláštera, ale městu. Dne 17. června 1497 si Vincence znovu vyžádal zemský fojt Zikmunda z Vartenberku na Děčíně, aby mu ulevil v jeho velkém soužení. REISCH, Urkundenbuch, s. 256 (n. 616). 
Někdy v letech 1496-1497 přesídlil Vincenc Eysack ze Zhořelce do kláštera ve slezském Lwówku. Kolem roku 1500 se pak v klášteře připomíná jako “lector primarius Gorliczensis” Martin Sculteti, patrně Vincencův nástupce. REISCH, Urkundenbuch, s. 318 (n. 735). Dne 13. března 1498 se Zhořelečtí obrátili na Vincence do jeho nového působiště ve Lwówku, aby se vrátil k nim do Zhořelce a znovu zde provozoval svou lékařskou praxi. Doneslo se jim totiž, že mu vizitátor a český provinční ministr Martin z Prahy K osobě Martina z Prahy viz Augustin NEUMANN, Die Chroniken der mährischen Minoriten, Olmütz 1936, s. 27-28, 53-56., dovolil ve lwówském klášteře i jinde působit opět jako lékař, držet si apotéku a vlastnit domy. Proto mu nabídli možnost obnovení praxe u nich ve městě a vyzdvihovali nadto zlepšení observance v tamějším františkánském klášteře. REISCH, Urkundenbuch, s. 299 (n. 703): “An vater vnd bruder Vincencium Eysagk im kloster der minern bruder zu Lemberk. Vnsern fruntlichen dinst zuuor. Wirdiger vnd andechtiger vater, bsunder gunstiger gönner ! Vns ist furkomen, wie der vater komissarius euch widder erlaubet habe, im kloster zu Lewenberg vnd anderßwo zu vnd abezugehen vnd erczney zu pflegen, auch die apotecken vnd eczliche hewßer innezuhaben vnd dorin gleich andern wertlichen zuhandeln vnd das ir euch nu furgenomen, auch in kurz bey vns zusein vnd in der stat zu practiciren. Dieweil dann sulchs furnemen nichts anders dann zuruckung der geistlichkeit vnd vngehorsam in den klöstern bey vns vnd anderßwo einfuren wil, bitten wir euch fruntlichen, wollet vns in der stat vnd kloster bey vns vnbedranget lassen vnd euch anderßwo enthalden …” Vincenc reagoval na nabídku bleskově a vstřícně, ovšem odpověď Zhořeleckých pro něj musela být hořkým zklamáním. Již 7. dubna 1498 mu radní odpověděli, že jeho žádosti nemůžou vyhovět, neboť už přijali jakožto městského lékaře doktora Jindřicha, který se u nich rozhodl zůstat. Chválili sice někdejší Vincencovo působení ve Zhořelci, ale už jej zkrátka nepotřebovali. Tak krkolomný obrat ve smýšlení představitelů města se musel františkána Vincence dotknout. Vždyť vyšel vstříc jejich naléhavé prosbě a nakonec byl potupně odmítnut. REISCH, Urkundenbuch, s. 300-301 (n. 705): “Geben euch doruff zuerkennen, das wir vns mit dem achtbaren hern doctore Heinrico, der nwn etzlich jar vnser artzt gewest, lenger bey vns zu bleyben voreyniget vnd vortragen haben …” 
Vincencův lékařský věhlas však nezeslábl ani během jeho pobytu ve františkánském klášteře v rodném slezském Lwówku. Donát Utmann, pán na Schönbergu a Halbendorfu, si jej v květnu 1498 k sobě povolal, aby vyléčil jeho ženu Markétu Büllingerovou, stiženou náměsíčnictvím. REISCH, Urkundenbuch, s. 302 (n. 707). Pak se nám ovšem Vincenc na celé jedno desetiletí ztrácí v temnotách. Nevíme nic o jeho činnosti v řádu ani o jeho medicínských aktivitách. O Vincencovi slyšíme teprve v souvislosti s reformami energického františkána Ludvíka Henninga, saského provinčního ministra. Ten 11. května 1508 předsedal konvokaci bratří zlatohorské (goldberské) kustodie v Budyšíně. Jednalo se zde také o lékařské činnosti Vincence Eysacka a provinciál se rozhodl, že v rámci reformy provincie vyzve Vincence k radikální přeměně jeho angažmá v řádu: 1. Vincenc se má vzdát svých dosavadních privilegií. 2. Radním ve Lwówku a Svídnici má veřejně oznámit, že ke své “apotéce” (lékařské praxi) nemá žádné oprávnění. 3. Má se zřeknout všeho majetku, především domu ve Lwówku. Vincenc Eysack se nakonec podřídil nátlaku provinciála Ludvíka a “se slzami v očích a s třesoucíma se rukama” akceptoval všechno, co se od něj požadovalo. Ernst KOCH, Zur Geschichte der Franziskaner in der Oberlausitz, in: Neues Lausitzisches Magazin 92/II, Görlitz 1916, s. 215-218, zde 216-217. Viz též Ferdinand DOELLE, Reformtätigkeit des Provinzials Ludwig Henning in der sächsischen Franziskanerprovinz (1507-1515), in: Franziskanische Studien 3, 1915, s. 81 - s odvoláním na klášterní kroniku z Ribnitz. 
I přes tento zákaz a přes dávnou neshodu s městskou radou ve Zhořelci se na něj dne 17. prosince 1510 Zhořelečtí obrátili do kláštera ve Lwówku s prosebným listem, aby rychle přijel k nemocnému radnímu Bernardinovi Meltzerovi. Dokonce pro něj poslali vůz s koněm. REISCH, Urkundenbuch, s. 369-370 (n. 865): “An wirdigen herrn Vincencius Eysagk, bruder des ordens S. Francisci, im kloster czu Lemberg. ...So als ewer wirde gut wissen treg, wie es des ersamen Bernhardini Meltzers, vnsers eldisten vnd rathsfrundes, vnd anderer irer kranckheit halben eine gestalt hat, dauon irre ferlich schade zukonftig zu besorgen ist, welichen also stadtlich vorzcukomen, schicken wir ewer wirdigen wagen vnd pferd, fruntlichs vleis bittende, wollet euch nicht beschweren lossen, vffs forderlichste mit dieser vnser fur bey vns zuerscheynen, ine ratlich vnd hulfflich zu sein ...” Jestli Vincenc Eysack zůstal věrný slibu, který dal provinciálovi před dvěma lety na budyšínské konvokaci, nebo u něj zvítězil soucit s trpícím, o tom prameny mlčí. O dalších osudech tohoto pozoruhodného františkána již nevíme nic. Kolem roku 1510 mu jistě muselo táhnout na šedesátku, ovšem mohl se ještě dočkat počátku luterské reformace, jež tolik zpustošila saskou i sousední českou františkánskou provincii. Kdy Vincenc Eysack zemřel bohužel nevíme. Patrně to bylo jinde než ve Zhořelci, neboť v tamějším nekrologiu není zmiňován – viz Kalendarium necrologicum Fratrum Minorum Conventus in Goerlitz, in: Scriptores rerum Lusaticarum (Neue Folge) I, 1839, s. 263-307. K situaci františkánství v Horní Lužici, tj. v provinciích “Bohemia” a “Saxonia” na přelomu 15. a 16. století srovnej Petr HLAVÁČEK, Errores quorumdam Bernhardinorum: Franciscans and the Bohemian Reformation, in: The Bohemian Reformation and Religious Practice 3 (Papers from the XIXth World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Bratislava 1998). Ed. Zdeněk V. DAVID - David R. HOLETON, Prague 2000, s. 119-126. TÝŽ, Národnostní a jazykové rozpory v českém vikariátě františkánů-observantů na přelomu 15. a 16. století (Příspěvek k nacionálnímu partikularismu ve středoevropském prostoru), in: In omnibus caritas. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Sv. IV (K poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece), Ed. Milada MIKULICOVÁ – Petr KUBÍN, Praha 2002, s. 181-202. 
Postavení františkána Vincence Eysacka bylo ve své době zcela výjimečné. Zhořelecký klášter Panny Marie a sv. Františka se nalézal pod silným vlivem svých fundátorů, tj. zhořeleckých měšťanů. Ke vztahu města Zhořelce ke klášteru viz - Gabriela WĄS, Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołuzyckich XIII-XVI wieku, Wrocław 2000, s. 48-51. Ovšem Vincenc, jenž působil zároveň jakožto městský lékař, si v rámci určitého napětí mezi řádovou a městskou jurisdikcí vybudoval velmi nezávislé postavení. Městská rada a její aparát tak nakonec pro něj představovaly spíše vysoce výkonný sekretariát jeho lékařské praxe než nástroj vrchnostenské moci. 
Působení lékaře Vincence Eysacka mělo značný geografický i sociální horizont, daný mimo jiné specifickou rolí města Zhořelce na rozhraní několika zemí. Kromě Horní Lužice se tak Vincenc angažoval ve Slezsku, v severních Čechách i na Moravě, přičemž se soustřeďoval na všechny vrstvy obyvatelstva od knížat až po prosté venkovany. Zejména jeho urození a bohatí klienti mu svou přízeň vyjadřovali četnými dary, takže si Vincenc jakožto věhlasný lékař a vlastník nemovitostí získal uvnitř komunity reformovaných saských františkánů privilegované postavení. Jistě zůstával věrný odkazu sv. Františka, když horlivě pečoval o blaho duše i těla svých bližních a svědomitě plnil svou úlohu řeholníka, kněze, kazatele, zpovědníka, učitele a lékaře, ovšem fakticky se zpronevěřoval základnímu charismatu řádu, totiž chudobě. Po dlouhá léta se Vincencovi a řádovým představeným dařilo nalézat přijatelný model integrace jeho lékařské činnosti do řeholního života. V časech obnoveného sporu o v podstatě formální chudobu mezi františkánskými kongregacemi reformátů, konventuálů a observantů nebylo už možné tolerovat existenci takové anomálie. Ve snaze o obnovu ducha permanentní františkánské reformy dostalo formální zachovávání řehole přednost před Vincencovou účinnou službou trpícím. Podobná dilemata mezi povinností k řádu a odpovědností ke světu řešila celá řada vzdělaných řeholníků. Ke středoevropskému františkánskému kontextu viz Petr HLAVÁČEK, Čeští františkáni, vzdělanost a knižní kultura na přelomu 15. a 16. století. Několik poznámek k antiintelektualismu františkánské observance ve střední Evropě, in: Theologická revue 1, 2001, s. 47-56. TÝŽ, (Anti)intelektuální postoje v české františkánské observanci na sklonku středověku, in: Český časopis historický 100/2002,  číslo 1, s. 1-32.



 


