EXIL A NÁVRAT DAGOBERTA II
Z angličtiny do slovenčiny preložila Corascendea.

Odporúčaná webstránka so zaujímavými článkami o Rennes-le-Château v angličtine:
http://www.rhedesium.com/

Jediný zachovaný zdroj, ktorý popisuje prevrat
proti Dagobertovi II, je v Liber Historia Francorum.
Podľa Gerberdinga (vo Vzostupe Karolínčanov, The
Rise of the Carolingians, strana 47), a s odvolaním
sa na túto prácu (Liber Historia Francorum), jej
autora vraj označili ako ‘bájkara’ – teda že asi nie
je celkom dôveryhodný. Samotný Gerberding však
nie je toho názoru.
Po tom, čo Krusch spracoval Liber Historia Francorum, Gerberding zhrnul
základné body, na ktorých sa dejepisci dohodli ohľadom prevratu takto:
‘Keď Sigebert III, kráľ Austrázie zomrel v roku 656, zanechal za sebou
vdovu Chimnechild a syna Dagoberta, ktorý bol ešte dieťaťom. Panovania
sa ujala kráľovná s majordómom paláca ….Grimoaldom, zatiaľ čo dieťa
Dagobert II sa stal legitímnym nástupcom Merovejského trónu. Po štyroch
rokoch …. Grimoald ...dal mladému kráľovi urobiť tonzúru a poslal ho do
Írska na púť…. Zariadiť to mal biskup Dido [Desiderius] z Poitiers … ktorý
bol členom vplyvnej Neustrijskej rodiny. (Neustria susedila s Austráziou, v
dnešnom Francúzsku, pozri mapu na konci tohto dokumentu.)
So
zákonitým Merovejcom odprataným z cesty, ambiciózny Grimoald šiel
o krok ďalej a umiestnil vlastného syna na trón Austrázie. To však nebolo
súčasťou neustrijského
[plánu ] ... zákonití nástupcovia, ako
aj Grimoaldovi vlastní nepriatelia na čele s Chimnechild a mocným
Wulfoaldom z Austrázie, nakoniec vyhrali …. A v roku 661/2 Grimoalda
zbavili moci, odsúdili ho, a popravili na rozkaz Neustrijského kráľa
Chlothara III. Childerich II, syn regentky z Neustrie ktorej meno bolo
Balthild, sa potom oženil s Bilichild, dcérou kráľovnej Chimnechild, a
Neustria ho nastolila ako kráľa vo svojej susednej Austrázii’.
Istá báseň, ktorá pochádza z Orvalského kláštora, však podáva príbeh
ináč. Oliviero ju označil dátumom ako „z XII. storočia pre riadky 49 – 68
a z konca XII. -začiatku XIII. storočia pre ostatok“. Podľa tejto básne,
Dagoberta neposlali do Írska, ale do kláštora v Cale.
(Dagobert šiel do kláštora ako sedem ročný.)
Pod Cale sa s najväčšou pravdepodobnosťou myslí kláštor v Chelles. Bede

ho spomína (v stredovekej reči) ako kláštor, do ktorého sa túžila utiahnuť
’Hilda, abatiša kláštora, ktorý sa volá Streanaeshalch, ktorá sa [najprv]
utiahla do provincie Východné Angles, zatiaľ čo bola spojená s tamojším
kráľom; pričom túžila sa presídliť do Galie, zatiaľ čo sa vzdala svojej
rodnej zeme a všetkého čo mala, aby žila ako cudzinec v službe nášho
Pána v kláštore v Cale, s vierou, že si tak lepšie vyslúži život vo večnom
kráľovstve nebeskom. Nakoľko jej sestra Heresuid, ktorá bola matkou
Aldwulfa, kráľa z Východných Angles, vtedy tiež žila v tom istom kláštore,
zatiaľ čo dodržiavala zvyčajnú disciplínu, z túžby po večnej korune na
hlave;
(http://www.ccel.org/ccel/bede/history.v.iv.xxiii.html)

Opátstvo Chelles založila Balthild, vdova Neustrijského kráľa Clovisa II
okolo roku 658. Predtým na tom mieste stál Merovejský palác, vila Calae.
Kostol venovaný Svätému Jurajovi v Chelles založila kráľovná Clothilda.
Kráľ Chilperich I a jeho manželka Fredegund sa tam často zdržiavali,
a Chilpericha aj zavraždili pri Chelles v roku 584. Medzi inými
osobnosťami, ktoré sa spájajú s vilou, bola princezná Hereswith zo
Severnej Humbrie ktorá bola sestrou Svätej Hildy, zavrhnutá manželka
Karola Martela Swanachild, ako aj dve príbuzné Karola Veľkého - Gisela,
jeho sestra a jeho dcéra Rotruda.
Balthildin syn Childerich II sa oženil s Bilichild, ktorá bola
sestrou, alebo nevlastnou sestrou Dagoberta II. Rysuje sa tu
vari snaha zo strany Chimnechild o udržanie Merovejského
trónu vo vlastnej rodine? S týmito udalosťami sa spája
Chimnechildin spojenec Wulfoald, ktorý mal o mnoho rokov
neskôr palce aj v znovunastolení Dagoberta II na trón.
Rodina aristokrata Wulfoalda z Austrázie vlastnila veľké majetky nielen
v Austrázii, ale aj v
Burgundsku.
Wulfoald poznal Gondoina, otca
Biskupa z Toul, a je možné že sám bol otcom Biskupa z Toul, Garilbalda
(ktorý zomrel v roku 706). Bol úzko spojený s vojvodami z Alsaska, kde
tiež vlastnil rozsiahle majetky za vlády Adalricha (alebo Eticha, ktorý bol
otcom Svätej Odile, ktorej klan bol nepriateľský voči Pipinovcom).
Že by sa bolo podarilo zachrániť Dagoberta uprostred chaosu spojeného
s jeho únosom a s jeho umiestnením do exilu; bolo vari možné prekaziť
Grimoaldove a Didove plány, a poslali ho namiesto do Írska do Cale? Ak
áno, tak ako? Trebárs prostredníctvom Leodegara?
Leodegar bol germanického pôvodu. Narodil sa do rodiny bohatých
šľachticov v Porýní, v Austrázii, okolo roku 615. Bol synom Bodilona z
Thurgau a Sigardy z Neustrie (ktorá bola dcérou Ansouda z Neustrie),
ktorá sa neskôr stala Svätou Sigardou: Leodegarovou neterou bola

Bereswinde a jeho brat bol Biskup z Poitiers. Vyššie spomínaný Biskup
Dido bol jeho strýc.
Leodegar bol na správnom mieste v správnom čase na to, aby mal
možnosť zasiahnuť do únosu Dagoberta II. V čase únosu žil u svojho
strýca Dida z Poitiers. Angažoval sa v službách Balthilde a je možné, že
mal kľúčovú úlohu v zariadení Dagobertovho návratu z exilu oveľa neskôr.
Podľa Vita S. Bathildis táto Balthild bola krásna
a inteligentná mladá žena, ktorú si všimol Erchinoald
(ktorému zomrela manželka) a tento ju požiadal o ruku, no
ona mu dala košom. Na to sa utiahla do ústrania, kde
čakala, kým sa Erchinoald znovu oženil. Nasledovný kráľ Clovis si ju opäť
všimol a niekedy okolo roku 649 ju požiadal o ruku. Balthild mala
devätnásť rokov, keď sa stala kráľovnou. Fredegar tvrdil, že Erchinoald
bol príbuzným kráľa Dagoberta I cez Dagobertovu matku (Haldetrudu), čo
by znamenalo, že bol aj príbuzným Dagoberta II.
Že by Orvalova báseň odrážala pravdivejšie udalosti raného života
Dagoberta II? Osoby, ktoré báseň spomína v súvislosti s kláštorom
v Cale, sedia. V určitých smeroch táto verzia dáva viac zmysel. Napriek
tomu, že sa všeobecne tvrdí, že Dagobert šiel do exilu v Írsku, ako
podotýka Woods: „podľa Stephana, zodpovednosť za návrat kráľa
(Dagoberta) a za to, aby si uplatnil svoj nárok na trón, niesli jeho priatelia
a príbuzní, amici et proximi”. Takíto jednotlivci sú viac spojení s Balthild
a s kláštorom v Cale, než s Írskom, verzia o ktorom je populárnejšia.
Nakoľko sa môže človek spoliehať na výpovede
Stephana?
Učenci
sa
už
zhodli,
že
'dôvera
v nadradenosť Stephanovej verzie padá' v bode, keď
Stephanus chce, aby jeho čitatelia uverili, že Wilfrid bol
prítomný počas vraždy Biskupa Annemunda z Lyonu (Fouracre &
Gerberding 1996). Čo nie je pravda – tak nakoľko je spoľahlivý
Stephanus, napriek tomu, že opakovane píše, že mu je milšie mlčanie ako
lož, zatiaľ čo inde jeho výpovede naznačujú skôr opak!
Podľa Stephana,
Dagobert bol vzdelaný v Slane.
Tvrdí, že Biskup Dido zariadil Dagobertov exil, a že bol na lodi s mladým
princom do Írska. Ako sa tento plán mohol uskutočniť?
Geretrud (dcéra Pipina I) a jej matka Itta zasiahli do politiky, keď poskytli
azyl a podporu Opátovi Foillanovi potom, čo vyššie spomínaný Erchinoald

vypudil Foillana z Peronne, kde je pochovaný Sv. Furzeus. Tento politický
krok sa spája s okolnosťami exilu Dagoberta II.
Iniciatíva k tomu, aby Geretrud chránila Foillana pred tak silným
nepriateľom, musela prísť prinajmenšom zo strany jej brata Grimoalda I,
ktorý bol Erchinoaldovým veľkým rivalom. Podľa ‘Nivelles Supplement
(dodatok k Vita Fursei) o Foillanovi’ (napísaného v rokoch 650-657), bola
to Geretrudina matka, ktorá najprv poskytla útulok týmto Írskym
misionárom a pomohla im založiť írsky kláštor vo Fosses. Keď Foillan
zmizol, bola to abatiša Geretrud, ktorá sa postarala o to, aby ho
neprestali hľadať.
Jeho telo nakoniec našli po 77 dňoch pátrania
a priniesli ho späť do kláštora v Nivelles, kde bolo predložené
konšpirátorom Biskupovi Didovi z Poitiers a jej bratovi Grimoaldovi I.
Grimoald a Dido potom osobne niesli Foillanovo telo na svojich pleciach do
Fosses na pohreb.
Foillanova vražda práve v čase, keď Grimoald a Dido plánovali exil princa
Dagoberta by dávala zmysel, ak bol Foillan zavraždený preto, že
s takýmto plánom nesúhlasil. Bol Foillan zavraždený, lebo bol na strane
opačného sprisahania tých, čo ostali verní Dagobertovi? Grimoald a Dido
boli vraj zdrvení po jeho vražde. Že by Geretrud bola podozrievala svojho
brata z úlohy vo vražde, a postarala sa o to, aby sa kajal? Výsledok bol
takmer jednoznačný; v dôsledku Foillanovej vraždy sa Íri z Fosses stali
viac ochotnými zúčastniť sa sprisahania a Dagobert šiel do exilu v Írsku.
Nie je známe, čo sa stalo s Biskupom Didom.
Írsko bolo v tom čase významným miestom vzdelania.
Bede ako aj Aldhelm potvrdzujú, že írske kláštorné školy
poskytovali svetskú výučbu súčasne s cirkevnou.
Jestvujú napríklad texty, ktoré naznačujú, že sa tam
vyučovali také svetské témy ako ,Hisperica Famina’.
Medzi inými
predmetmi boli ,Cestovanie Brana’ (Voyage of Bran) a skorá írska epická
báseň s názvom ,Napadnutie dobytka v Cooley’ (The Cattle Raid of
Cooley). Všetci títo klerici z Anglicka, Írska a Škótska študovali v írskych
kláštorných školách. Obyčajne potom vycestovali do sveta a skončili
niekde v samo zvolenom dobrovoľnom exile. Najvplyvnejšími oblasťami
týchto svätých mužov boli Francúzsko a Nemecko, a to predovšetkým
v merovejských inštitúciách.
Prvým veľkým potulným írskym kňazom bol Columbanus. Preplavil sa do
Škótska a založil tam kláštor v Ione. Prostredníctvom Iony sa potom
konala evanjelizácia Anglo-Saskej Severnej Humbrie v 630-tych rokoch.
Králi Oswald, Oswiu a Aldfrith zo Severnej Humbrie boli vzdelaní v Ione.
Toto možno vedie k inému zaujímavému spojeniu, nakoľko Wilfrid z Yorku

je ďalšou z kľúčových osobností v návrate Dagoberta II z exilu. Dá sa
predpokladať, že Dagobert mal spojenie na týchto ľudí, ako aj so
samotným kláštorom v Ione.
Wilfrid mal mnohé spojenia s írskymi mníchmi, ako aj s hiberno-írskoškótskymi kláštormi. Pokiaľ ide o Severnú Humbriu, Wilfrid mal
mimoriadny vzťah k rodine mníchov Fursa (o ktorých Picard naznačoval,
že tiež mali úlohu v únose Dagoberta II) cez kráľovnú Aethelredu,
manželku kráľa Ecgfritha zo Severnej Humbrie. Ona bola dcérou Ana,
kráľa z Angles, ktorý vyslobodil Foillana zo zajatia, keď Merciani dobili
Cnobheresburg. Aethelreda dokonca dostala závoj od Wilfrida a vstúpila
do Konventu v Coldinghame.
Občas sa dá dočítať, že Dagobert II sa oženil s Anglo-Saskou
princeznou. Ak je to pravda, je veľmi pravdepodobné, že
dotyčná princezná bola príbuznou kráľovskej rodiny z Kentu.
Prečo? Lebo Gregor Veľký sa zrejme domnieval, že Merovejskí
králi pod Theudebertom I a Chilperichom I držali moc v Kente.
Taktiež, Aethelberht sa oženil s Berthou, dcérou Chariberta I, a
Berthinej dcére Ethelberge bola otvorená príležitosť poslať
svoje deti pre ochranu na dvor kráľa Dagoberta I. Aethelberht
mal syna, ktorého meno bolo Eadbald. Tento sa oženil s Emmou, ktorej
otec bol Erchinoald (ktorý bol bratrancom Dagoberta I cez jeho matku
Gerbergu z Burgundska), ktorý bol majordómom paláca a prívržencom
Dagoberta II.

NÁVRAT DAGOBERTA II NA TRÓN
V podstate jestvujú dve verzie o tom, ako sa
uskutočnil návrat Dagoberta II do Francúzska. Väčšina
učencov uprednostňuje prvú verziu – že ho privolali
späť Pipinovci. Ale ak to boli Pipinovci, ktorí poslali
Dagoberta do exilu, prečo by ho potom mali chcieť
späť? Hlavne ak by bolo pravdou, že Grimoald mu
dokonca usporiadal štátny pohreb, keď ho vyhlásili za
mŕtveho. Druhá verzia, ktorú si volí Cercle St Dagobert (Kruh Svätého
Dagoberta) je že,
Dagobert sa vrátil do Francúzska prostredníctvom klanu Razes. Udáva sa
rok 677 AD. V oboch prípadoch je dôležité jedno a to isté ohnivko:
prítomnosť Wilfrida z Yorku.

Prečo by mal byť Wilfrid natoľko významnou osobnosťou v živote
Dagoberta II? Vie sa o Wilfridovi, že pozoruhodne veľa krát ,zmizol’ zo
známeho verejného života. Podujímal sa na rôzne výpravy z neznámych
dôvodov a vytratil sa z dejín, len aby sa neskôr objavil pri príležitosti
náboženských a dejinných udalostí, ktoré sa stali významnými. To isté sa
týka aj jeho vzťahu s Dagobertom II.
Wilfridov životopisec Eddius Stephanus bol kňaz. Spísanie Wilfridovho
životopisu nariadili biskup Acca a opát Tatberht. V predslove Eddius píše:
,V skratke, môžete prijať všetko čo populárne zvesti o ňom (o Wilfridovi)
hlásia, ale uvedomte si, že aj Vy viete len veľmi málo o skutočne
dôležitých veciach, lebo verte mi, nikto nemôže poznať plný príbeh’2
Toto je zaujímavé vyjadrenie zo strany Stephana a dá sa povedať, že sa
týka aj života Dagoberta II, nielen vplyvu ktorý naň mal Wilfrid.
Stephanus ďalej pripomína:
,Nemyslite si, že som bol natoľko unáhlený … že by som bol spísal
čokoľvek, čo by nebolo overené pomocou dôveryhodných svedkov. Volil
by som radšej mlčanie, než lož’3
Pokiaľ sa vie, keď Dagoberta II uniesli, jeho bezprostredná
rodina a priatelia nevedeli kam sa podel. Neskôr, keď politické
udalosti spojené s Ebroinom viedli k tomu, že tento začal viesť
,hon na čarodejnice’ Adalrich, ktorý bol príbuzným Dagoberta
II, sa snažil získať ,patricius’ oblasti Provence. [Podľa Mary
Stroll, „Symboly ako forma Moci“ (Symbols as Power) 1991,
,patricius’ bol titul svetskej moci s určitým množstvom
právomoci nad Rímom, vložila Corascendea.] Adalrich bol prívržencom
Theudericha III, ktorý bol nevlastným bratom Dagoberta II. Keď sa mu
nedostal ,patricius’, Adalrich prestal podporovať Theudericha III. Údajne
dezertoval späť k Austrázii, kde sa potom zariadil návrat Dagoberta II.
Zaujímavé je to, že tento Adalrich sa v roku 655 oženil s Bereswinde,
ktorá podľa Chronicon Ebersheimense bola dcérou alebo sestrou vyššie
spomínaného Leodegara a súčasne aj sestrou franskej kráľovnej. Takýto
popis by sedel na kráľovnú Chimnéchilde – ktorá je nepotvrdenou matkou
Dagoberta II. Avšak iní tvrdia, s odvolaním sa na onomastiku, že sa tu
jedná o Bereswinde, ktorá bola sestrou senešala Hugoberta. [Onomastika
je náuka o vlastných menách, ich tvorení a historickom vývoji. C.]
Tieto udalosti majú hlbší význam. Adalrichova manželka bola Bereswinde,
ktorá bola Merovejského rodu. Mohla byť Chimnechildinou sestrou.
Nakoľko je potom pravdepodobné, že Chimnechilde bola matkou
Dagoberta II? Prečo ho nepriniesli späť z exilu po zavraždení Grimoalda?

Ako už niektorí učenci podotkli, príčinou by mohlo byť to, že Dagobert
nebol synom Chimnechildy, vdovy Sigiberta III.
O rodine Dagobertovej matky sa nevie nič: ak by boli šľachtici, boli by
ohrozovali Chimnechild počas vlády jej zaťa a dcéry, a boli by čakali v
ústraní na smrť Childericha II. Namiesto toho sa Childerich, syn Clovisa II
a Balthild (matky vládnuceho Neustrijského kráľa, Chlotara III), oženil so
svojou sestrenicou z Austrázie, s Merovejskou princeznou Bilichild, ktorá
bola dcérou Sigeberta III a kráľovnej Chimnechild, a tohto nasadili na trón
Austrázie, s jeho svokrou Chimnechild ako regentkou.
Stephanus zaznamenal, že rodina, priatelia, a poddaní
Dagoberta II sa dozvedeli prostredníctvom Wilfrida, že
Dagobert II bol v Írsku, živý a zdravý. Znamená to, že
Wilfrid stretol Dagoberta v exile a vyvinulo sa medzi nimi
priateľstvo? Navštívili Dagobert spolu s Wilfridom Biskupa Annemunda z
Lyonu (rovnako ako jeho brata Dalfina z Lyonu, ktorý bol tamojším
svetským vládcom), aby s ním prebrali možnosť Dagobertovho návratu na
jeho právoplatný trón?
Biskup Annemundus hral dôležitú úlohu vo
Wilfridovom živote. Tvrdí sa dokonca, že Annemundova dcéra bola
Wilfridovým krstným dieťaťom. Názory nie sú zjednotené ohľadom
totožnosti údajného brata Biskupa Annemunda. Stephanus omylom
považuje arcibiskupa Dalfina4 ,s veselou pamäťou’ za Annemundovho
brata.
Ako Stephanus upozorňoval už predtým ,uvedomte si, že aj Vy viete len
veľmi málo o skutočne dôležitých veciach, lebo verte mi, nikto nemôže
poznať plný príbeh’ – znamená to, že medzi Annemundom priezviskom
Dalfinus a jeho rodinou a Svätým Wilfridom sa udialo viac, ako sa dostalo
do dejinných záznamov? Stephanus udáva, že kráľovná Balthild nechala
tohto Dalfina zavraždiť, spolu s deviatimi inými biskupmi.
Istý katolícky slovník uvádza nasledovné ohľadom Balthildy:
,Zomrela 30. januára 680; kanonizoval ju pápež Mikuláš I;
rímska martyrológia udáva jej sviatok na 26. január. Bathild,
rovnako ako Svätý Patrik, bola otrokom. Narodila sa ako
Anglo-Saska. V roku 641 počas Dánskych nájazdov padla do
zajatia a predali ju Erchinoaldovi, majordómovi paláca Clovisa
II, franského kráľa … No jej nasledovným nápadníkom nebol nik iný, ako
samotný kráľ, lebo keď zhodila svoje staré šaty a zjavila sa tak, ako jej
náležalo, tento si všimol jej vznešenosť a krásu a vyznal jej svoju lásku.
Takto sa v roku 649 devätnásť ročná otrokyňa Bathild stala kráľovnou
Francúzska, k radosti dvora a kráľovstva. Clovisovi porodila troch synov:
Clotara III, Childericha II, a Theudericha III, každý z ktorých sa stali

kráľmi. Keď Clovis zomrel (c. 655- 657), stala sa regentkou v mene
svojho najstaršieho syna, ktorý mal vtedy 5 rokov, a vládla schopne osem
rokov, zatiaľ čo Svätý Eligius bol jej poradcom. Bathild podporovala
rozmach kresťanstva v stopách Svätého Ouena, Svätého Leodegardia,
a mnohých iných biskupov. Vtedajší anglický spisovateľ Eddius (ktorý bol
životopiscom Svätého Wilfrida) tvrdí, že kráľovná Bathild niesla
zodpovednosť za politickú vraždu biskupa Svätého Annemunda (Dalfina) z
Lyonu a deviatich iných biskupov. Presne čo sa stalo sa nevie, a je
nepravdepodobné, že by Balthild bola vinnou zo zločinu. Okrem iného,
založila mnoho opátstiev, ako Corbie, Saint-Denis, a Chelles, ktoré sa stali
civilizovanými osídliami’.
Je dokonca zaujímavé, že Annemundus Dalfinus bol krstným
otcom Chlotara III, syna Clovisa a Balthildy. Katolícka
Encyklopédia udáva, že Ebroin usmrtil biskupa Annemunda
(a to znamená oboch, Annemunda aj Dalfina). Ako dôvod sa
udáva tá skutočnosť, že biskup Annemundus ,sa dopustil
zrady zatiaľ čo sa spojil s cudzincami’. Woods navrhol, že za
takýchto cudzincov sa mohli považovať osoby spojené s
Vizigótmi. Nevzniká tu vari dojem, že Ebroin sa snažil vyhubiť celý rod?
Ešte aj v tomto smere (usmrtením Annemunda) sa Ebroin snažil zbaviť
Dagoberta II a jeho rodiny.
Po smrti kráľa Chlotara nastali nepokoje, pričom sa Ebroin sám pokúšal
dostať na trón. Miestnych magnátov to rozhorčilo a títo ponúkli trón
Childerichovi II. Treba tu mať na zreteli, že Clovis II bol bratom Sigiberta
III, a teda strýcom Dagoberta II.
To, že magnáti ponúkli trón
Childerichovi II, naznačuje snahu udržať korunu v rode právoplatných
Merovejcov. Bilichild, sestra (alebo nevlastná sestra) Dagoberta II sa
vydala za Childericha II. Ebroina zvrhli, dali mu tonzúru, a zavreli ho do
kláštora. Dá sa predpokladať, že títo ľudia vedeli, že Dagobert II bol živý
a zdravý, a že Wilfrid bol v spojení s rodinou. A zrejme to boli aj oni, čo
sa postarali o to, aby sa Dagobert vrátil a uplatnil si svoj nárok na
kráľovskú korunu.
V kapitole 27 Wilfridovho životopisu Stephanus píše:
,V tom čase Ebroin, jeden z vojvodov Theodoricha,
franského kráľa, vyslal poslov s písmami Aldgislovi,
zdraviac ho slovami mieru a sľubujúc mu pod prísahou
plný bušel zlata ... Ak mu tento pošle Wilfrida mŕtveho
alebo živého, alebo ak ho zabije a pošle mu jeho hlavu’5
V súvislosti s neskoršími udalosťami a vzhľadom na to, že Ebroin zavraždil
Dagoberta II, je rozumné predpokladať, že Ebroin vedel o Wilfridovom

spojení s (Annemundovou) rodinou v Lyone, ako aj o ich spojení k
Dagobertovi II.
Dokonca akiste vedel aj o plánoch zariadiť návrat
Dagoberta II z Írska.
Je zaujímavé vedieť o epizóde, v ktorej Theodorich a Ebroin napadli istého
biskupa menom Winfrid z Lichfieldu v domnienke, že to bol Wilfrid. Obaja
muži boli na podobnej trase a na šťastie pre ,nášho biskupa’ (píše
Stephanus) (Theodorich a Ebroin) ,si pomýlili ich podobne znejúce mená’!
Tento príbeh pokračoval ďalej. Stephanus zaznamenáva, že Theodorich
vyhodil Ebroinových poslov, zatiaľ čo:
,Kráľ (Theodorich) dal nahlas prečítať písmo, aby ho všetci počuli, včítane
nás a samotných poslov, ktorí boli pozvaní zúčastniť sa palácového
banketu. Keď písmo dočítali, kráľ zobral zvitok do vlastných rúk, roztrhal
ho na kúsky a hodil ich na ohnisko pred sebou. Pritom nahlas vyslovil
tento odkaz: ,Povedzte Vášmu Pánovi to, čo ma teraz budete počuť, že
poviem: Kiež by Stvoriteľ skáral a vyhasil život, ako aj majetky
krivoprísažníka. Kiež by bol roztrhaný na kusy a spálený na popol.’6
Akú zmluvu nedodržal Ebroin? Na základe akého skutku
sa stal krivoprísažníkom? Podľa jestvujúcich záznamov
Ebroinovi poslovia odchádzali ,zmätení’ v dôsledku
,odmietnutia postaviť sa proti zločinu’ a na takú nôtu sa
vracali k Ebroinovi. Tieto nezvyčajné okolnosti sa môžu
týkať Dagobertovho návratu... lebo nasledovnou kapitolou je stretnutie
Dagoberta II a Perctarita s Wilfridom, pre ktoré sa udáva rok 679 AD.
Wilfrid bol na ceste do Ríma a podľa Stephana:
,Prišli (Wilfrid a jeho doprovod) k Dagobertovi, kráľovi Frankov, kde boli
prijatí s najvyššími poctami. Taká zdvorilosť bola na výmenu za
predchádzajúce láskavosti zo strany Wilfrida. Dagobert bol nútený ísť do
vyhnanstva, kde strávil svoju mladosť, zatiaľ čo jeho vtedajší nepriatelia
boli na tróne. Odplavili ho loďou, jeho osud zničený, a s Božou pomocou
prišiel do Írska. O roky neskôr sa jeho priatelia a príbuzní dozvedeli od
cestovateľov, že bol nažive’7
Kto boli títo priatelia a príbuzní? Kto tam ešte ostal
roky po tom, čo šiel do exilu, aby sa čo aj pamätal na
Dagoberta II? A prečo Stephanus zaznamenal, že o
,roky neskôr’ sa Dagobertovi príbuzní dozvedeli od
,cestovateľov’ že Dagobert bol nažive? Nemalo to byť že ,Wilfrid oznámil
Dagobertovým príbuzným’? Ak by to boli bývali len obyčajní ,cestovatelia’
kto nimi bol? Nech to bol ktokoľvek, prinajmenšom museli mať spojenia
na rodinu Dagoberta II a súčasne na Wilfrida.

Pravdepodobne najvhodnejšou chvíľou pre návrat Dagoberta II do svojho
kráľovstva by bolo bývalo okolo času, keď Ebroin zavraždil Childericha a
Bilichild. Kráľom sa stal v roku 676 AD. Childerich II a jeho manželka boli
zavraždení (podľa Fredegarovej kroniky) v roku 675 AD. Dagoberta
takmer iste privolali späť v priebehu týchto traumatických udalostí,
prostredníctvom rodiny v Lyone, jeho vlastnej rodiny v
Austrázii a
Wilfrida.
Stephanus pokračuje:
,Vyslali (poslov) k Wilfridovi so žiadosťou, aby pozval Dagoberta, aby sa
tento vrátil zo Škótska alebo Írska, a aby ho (Wilfrid) potom poslal k nim
ako ich kráľa. A toto náš svätý biskup vykonal: privítal ho po jeho
príchode z Írska, vyzbrojil ho, a poslal ho späť skvele vybaveného
s vlastnou družinou a ochranným doprovodom’8
Ešte raz, kto boli rodina a priatelia Dagoberta II? O niektorých
sme už uvažovali vyššie. Boli medzi nimi aj ľudia ako Adalrich
a Erchinoald? Niektorí dokonca kládli otázku, či to bol Wulfoald
(kto privolal späť Dagoberta), hlavne z toho dôvodu, že Liber
Historicum spomína, že Pippin II a Martin boli priateľmi a je
možné, že títo ho volali, aby sa vrátil. Woods k tejto možnosti
pristupuje opatrne. Nezdá sa veľmi pravdepodobné, že
Pipinovci, ktorí poslali Dagoberta II do exilu, by ho volali späť
ako kráľa! Woods tiež pripomína, že ak by Pipinovci boli chceli
privolať Dagoberta II späť z Írska, neboli by na to potrebovali
Wilfrida. A pridáva, že namiesto toho, že by sa prípadne spoliehal na
Pipinovcov – Dagobert II by sa bol skôr spoliehal na mužov, ako bol
vojvoda Adalrich (jeho švagor).
Isté je toľko, že keď sa Dagobert stal kráľom, Ebroin zaujal voči nemu
nepriateľské stanovisko. Medzi Theuderichom III a Dagobertom II vypukla
vojna. Ako kráľ bol Theuderich III Ebroinovou bábkou. Woods sa
domnieva, že po nejaký čas mal Dagobert II veci pod kontrolou. No v
roku 679 AD bol zavraždený na podnet určitých nemenovaných vojvodov.
Prečo ho zavraždili? Woods pripomína, že Dagobert II nebol slabým,
roztraseným kráľom. Jeho problémy vznikli preto, lebo ,opovrhoval
vplyvnými poradcami’ a to sa dá vysvetliť tak, že kraľoval podľa svojho,
a že ho nezaujímali názory miestnych politikov a predstaviteľov cirkvi.
Aká škoda, že sa neuchovalo viac dôkazov o jeho kraľovaní!
Ebroin sa snažil usmrtiť Wilfrida kvôli jeho znalostiam. Wilfrid
mal právoplatného Merovejského kráľa za svojho blízkeho
osobného priateľa. Nakoľko si boli Dagobert II a Wilfrid
osobne blízki, vyplýva z obsahu strany 143, v 23. kapitole

Wilfridovho životopisu. Wilfrida označili ako ,výrobcu kráľov’, no Wilfrid sa
bránil, a obhajoval svoje rozhodnutie urobiť Dagoberta kráľom. Tieto
rozhovory sú mimoriadne. Čo nám naznačujú?
Keď sa Wilfrid vracal z Ríma a zatiaľ čo cestoval cez Francúzsko, dozvedel
sa, že Ebroin zavraždil Dagoberta. Jeden z prelátov, ktorí mali úlohu vo
vražde, sa vydal na stretnutie s Wilfridovou družinou. Prelát ho oslovil:
,Čo Ti dáva odvahu prechádzať týmto územím Frankov, zatiaľ čo si
zaslúžiš byť usmrtený za to, že si urobil Dagoberta kráľom? Ty si to bol,
kto ho priniesol späť z exilu a čo tento urobil, len spustošil naše mestá,
pohŕdal radami starších, choval sa ako Šalamúnov syn Rechabeám tým,
že nastolil ponižujúce poriadky nad svojimi ľuďmi, pričom opovrhoval
božou cirkvou a jej vládcami? Tieto boli zločiny, za ktoré bol zabitý: toto
je dôvodom, prečo jeho telo teraz leží v hrobe’.9
[Pápežom v tom čase bol Agatho (teraz Sv. Agatho),
o ktorom sa traduje, že mohol mať už vyše 90 rokov keď sa
dostal na pápežskú stolicu v roku 678 ako nasledovník
pápeža Dona. Krátko potom, čo sa Agatho stal pápežom,
a potom čo Theodor z Canterbury zosadil Sv. Wilfrida,
arcibiskupa z Yorku, z jeho pozície, tento sa dostavil do Ríma
aby sa odvolal na svätú stolicu. Počas Lateránskej synody, ktorú pápež
zvolal za účelom vyšetrovania tejto záležitosti, Wilfridovi obnovili jeho
pozíciu. Najdôležitejšou udalosťou Agathovho pontifikátu je však šiesty
ekumenický koncil, ktorý sa konal v roku 680, zatiaľ čo mu predsedali
pápežskí legáti, a ktorý efektívne ukončil Monothelitskú herézu. Než
príslušné dekréty dorazili do Ríma, aby sa im dostalo súhlasu pápeža,
Agatho zomrel. Vložila Corascendea. (z http://oce.catholic.com)]
Toto je mimoriadne zaujímavá časť príbehu. Ako mohol Wilfrid ,urobiť’
Dagoberta kráľom?
Wilfrid odpovedal:
‚Bolo to v súlade s Božím pokynom deťom Izraelu keď žili v cudzej zemi,
že som chránil Dagoberta II a pomohol mu, zatiaľ čo tento bol v exile
a potulníkom. Ja som ho vychoval nie aby škodil vašim mestám, ale aby
vložil ducha do vašich občanov, aby sa radil s vašim senátom, a ako sľúbil
v mene Boha, aby bránil cirkev. Najjasnejší biskup, ak by exilant mojej
vlastnej krajiny, v ktorého žilách prúdi kráľovská krv, prišiel k Vašej
výsosti, čo iné by bolo bývalo Vašou povinnosťou urobiť?’10
Wilfrid popisuje Dagoberta ako 'exilanta a potulníka'. Súčasne sa
Wilfridovi zrejme podarilo získať Dagobertov sľub, že tento bude ,brániť

cirkev', pravdepodobne z ohľadu na Wilfrida a za to, že
mu Wilfrid pomohol, keď bol v exile. Ako už bolo
spomenuté, významné osobnosti zo Severnej Humbrie
mali spojenie s kláštorom v Chelles; vari bol tento aj
miestom, kde sa Wilfrid a Dagobert stretli po prvý raz?
Wilfrid pochádzal z rodiny šľachticov zo Severnej Humbrie. Do
náboženského života sa dostal ako mladý chlapec. Študoval v Lindisfarne,
v Canterbury, v Gálii, a v Ríme; do Severnej Humbrie sa vrátil okolo roku
660 a stal sa opátom novozaloženého kláštora v Ripone. V roku 664
Wilfrid vystupoval ako hovorca rímskej „strany” na koncile vo Whitby,
a stal sa slávnym svojím prejavom v prospech prijatia rímskej metódy
vypočítavania dátumu Veľkej Noci. Jeho úspech podnietil kráľovho syna
Alhfritha k tomu, aby ho menoval za biskupa Severnej Humbrie. Ako
miesto svojho vysvätenia si Wilfrid zvolil Gáliu, lebo podľa neho bolo
v Anglicku v tom čase málo právoplatne vysvätených biskupov.
Stephanus píše, že Annemundus dal Wilfridovi cirkevnú tonzúru, no to
nemusí znamenať, že sa stal mníchom, len že vstúpil do cirkvi. Bede sa
nevyjadruje na tému Wilfridovho kláštorného postavenia napriek tomu, že
Wilfrid sa pravdepodobne stal mníchom počas svojho pobytu v Ríme,
alebo nasledovne, keď bol v Gálii.
Počas svojho pobytu v Gálii sa Wilfrid oboznámil s franskými cirkevnými
postupmi, včítane niektorých zvykov prijatých v kláštoroch, ktoré založil
Columbanus. Bolo to pravdepodobne v dôsledku tohto vplyvu, že Wilfrid
zrejme prijal franský postup počas svojich neskorších vysviacok kostolov,
ako aj to, že pri budovaní svojich kostolov zamestnával franských
kamenárov. Výsledný obraz o týchto búrlivých časoch nie je jednoznačný.
Nejestvovala len jedna jediná právoplatná Merovejská reťaz predchodcov
a potomkov. Ak bol Dagobert II posledným výkonným Merovejským
kráľom – zanechal za sebou dediča, cez ktorého pokračuje jeho
pokolenie? Manželstvá a zmiešané manželstvá oslabili schopnosť
rozlišovať medzi predstaviteľmi Austrázie a Neustrie.
Tá skutočnosť, že sa Pipinovcom podarilo zvrhnúť
Merovejcov pravdepodobne znamená, že boli nejakým
spôsobom ich príbuznými (nakoľko niektorí dejepisci uisťujú,
že obyvateľstvo by nebolo bývalo pripustilo na trón kráľa,
v ktorého žilách by nebola prúdila Merovejská krv).
Majordómovia paláca, Pipinovci takto zneužili príležitosť.
Napriek tomu, že Merovejci stratili moc, dodnes sa tento rod
a jeho prípadní potomkovia považujú za veľkolepých a ,posvätných’.
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