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4.1

493 n.l.
Kráľovstvo Frankov

Kráľovná Clotilda sedela vo svojom koči, ktorý sa na hrboľatej ceste
rôzne natriasal zo strany na stranu, ako dáka hojdačka. Oproti nej bola jej
verná služobná Ester, ktorá si veselo podriemkavala a kráľovná uvažovala,
ako to len dievča dokáže. Aj ona by si pospala, veď cestovali už niekoľko
predlhých hodín – a ešte minimálne raz toľko času cesty bolo pred nimi
– ale nedokázala to. Vždy, keď zavrela oči, mala pred sebou len tmu a šeď,
akoby bola zavretá niekde v podzemnom žalári. To ju nudilo, takže
nedokázala mať viečka zavreté dostatočne dlho na to, aby zaspala. A tak
aspoň vyzerala von, čo sa tam deje. Väčšinu času trávievala na hrade, takže
to bolo pre ňu vlastne celkom zaujímavé. Touto pre ňu cudzou krajinou
takto prechádzala pred tým len raz: keď sa sem pred rokom prišla vydať za
kráľa tejto divej a tajomnej franskej krajiny, Chlodovíka.

Koč si to namieril rovno oproti starému rímskemu akvaduktu. Bola
z neho len ruina, tak ako je to u všetkých stavieb zanechaných tým starým
už prakticky zaniknutým národom. Clotilda s bázňou pozerala na tie
mohutné oblúky nastavané jeden na druhom a nevedela vôbec pochopiť,
ako mohli ľudia niekedy také niečo postaviť. A pritom nešlo len o
nezmyselnú okrasu, ale o akýsi dômyselný systém, ktorý dopravoval vodu
do neďalekého opusteného a polozabudnutého mesta. Aspoň tak to
hovorievajú učení mnísi. Už nikto nikdy nebude schopný napodobiť tú
veľkú civilizáciu – uvažovala kráľovná smutne v duchu. Sprievod čítajúci
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dva kone vpredu ako stráž, dva ťažné kone voza a ešte dva kone vzadu,
meral cestu popri nekonečne dlhom monumente starej doby. Na jeho
samom konci zočila Clotilda scénu, ktorú už toľkokrát vídavala ako malá
aj vo svojom rodnom Burgundskom kráľovstve: ľudia, stovky ľudí, doslova
rozoberali starodávnu obriu stavbu, kameň po kameni, ako dáki noční
zlodeji. Z nakradnutého materiálu si potom stavali či okrášľovali vlastné
príbytky. Žene zovrelo srdce, vidiac tú smutnú scénu, vidiac, ako bolo
ľudstvo kedysi vysoko a ako hlboko dnes upadlo. Tisíc krát za svoj nedlhý
život sa pýtala „prečo? Prečo sa to všetko stalo?“ ale okrem tradičnej
mníšskej odpovede – že ide o trest Boží na hriešny svet – žiadnu inú
odpoveď nikdy nedostala, akoby celá táto tragédia inej príčiny ani nemala.
Niekedy jej taká odpoveď postačila. Inokedy, ako práve v tento okamih,
zatúžila poznať pravdu celú.

Po ďalších nekonečných hodinách cesty sa už pomaly stmievalo. Ester
sa zobudila len raz, aby sa spýtala svojej panej či niečo nepotrebuje,
a odvtedy zasa bez prestania podriemkavala, čo kráľovnú roztrpčenú
z cesty, ako aj z toho, čo videla, trochu urážalo. Spať by mala predsa ona
a bdieť jej služobná. A nie naopak. Ale… čo už. Koč už hodnú chvíľu
prechádzal vyľudnenou krajinou, no zrazu sa sprievod ocitol neďaleko
skupiny ľudí, bolo ich niekoľko desiatok, ktorí obkolesovali akéhosi
miesto a čosi pozorne sledovali. Clotilda sa naťahovala, ako vedela, aby
objekt ich záujmu zazrela, no ich telá ho zakrývali. Koč si vôbec nevšímali,
akoby tam ani nebol. Spočiatku to kráľovnú trochu zarazilo, no potom
si uvedomila, že tento krát idú vlastne v prestrojení a tajne, takže aj jej
sprievod nepôsobí na roľníkov nijak okázalo. Koč sa stočil na prudkej
zákrute a vtedy mohla Clotilda konečne uvidieť to, čo bolo jej zraku toľko
odopierané. Ľudia stáli pred akousi… horiacou sochou. Kráľovná
nechápala, čo to malo znamenať. Jemne kopla do svojej služobnej, ktorá sa
prebrala zo svojich driemot.

„Ester, aha, pozri tam, vidíš ten divný výjav? Čo to tí ľudia robia?“
spýtala sa kráľovná.

„Pani moja, netuším,“ odpovedala jej po chvíli služobná, „viete
predsa, že je táto krajina pre mňa rovnako podivná, ako pre Vás.“

„Ja viem… sprevádzaš ma už od najútlejšieho veku, za čo som ti,
samozrejme, veľmi vďačná a zaviazaná. Myslela som len… že si už niekedy
také niečo možne videla.“

Koč s malým sprievodom naďalej upaľovali vpred, takže sa mu výjav
čoskoro stratil z dohľadu. Nech Clotilda uvažovala, ako uvažovala,
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nemohla prísť na to, čo to celé malo znamenať. Nikdy pred tým o takej
zvláštnej veci ani len nepočula. Toľko ľudí sa hľadelo na drevenú horiacu
sochu… ale prečo? Malo to azda celé nejaký hlbší význam? A ak áno, aký?

Konečne dosiahli cieľ svojej cesty – mesto Remeš. Aj keď skôr ako
o mesto šlo o zhluk drevených domčekov, nad ktorými vyčnievala
kamenná katedrála, ktorá k miestu akoby ani nepatrila. Koč zastal,
služobníctvo otvorilo jeho dvierka a Clotilda jemným krokom vystúpila
rovno pred chrámom týčiacim sa vysoko do nebies, nad ktorým blikali
prvé hviezdy, ako dáki nebeskí strážcovia. „Aspoň tie kostoly nám ostali,“
zamrmlala si tíško a ráznym krokom sa vybrala vpred. Steny vo vnútri boli
holé, no osvetlené desiatkami sviec. Kde tu čnela socha nejakého svätca,
ktorá vypadala v prítmí mohutnejšie, než bola v skutočnosti. Drevené
lavice lemovali pomerne široký prechod medzi nimi, po ktorom kráčala
kráľovná v sprievode dvoch svojich veľmožov. Ester kráčala za nimi.
Kráľovnej pripadalo, ako by vkročila do iného sveta, ušľachtilejšieho,
krajšieho a starobylejšieho od toho tam vonku. Na chvíľu si dokonca
predstavovala, že je vznešená Rimanka, presne taká, akými boli jej
predkovia. Vpredu, pred mohutným oltárom stála postava. Oblečená bola
v róbe, ktorá sa tiahla po zem a na hlave mala veľkú špicatú tiáru, ktorá ju
nielenže zväčšovala, ale pridávala jej aj na dôležitosti a akejsi vznešenosti.

„Zdravým Vás, najvznešenejšia kráľovná ríše Frankov,“ povedala
postava príjemným mužským hlasom a hlboko sa uklonila. „Je mi cťou Vás
osobne poznať a privítať v našom meste a chráme.“

„Aj ja Vás pozdravujem, ctihodný biskup remešský. Taktiež je mi
potešením vidieť Vás na vlastné oči po toľkej vzájomnej korešpondencii.
Preto som neváhala, a hneď, ako manžel odišiel bojovať na východné
hranice proti Alamanom, som sa sem k Vám dostavila.“

„Všetka úcta, pani,“ odvetil biskup.
Po krátkom zvítaní sa zástup vybral do biskupovho sídla, kde bolo

kráľovnej a jej služobníctvu poskytnuté ubytovanie hodné kráľovskej
výsosti a jej sprievodu . Clotilda si ľahla do postele a to, čo zanedbala
v koči, dobehla v Remeši. Služobná ju, na jej príkaz, zobudila až
nasledujúce doobedie a zvyšný čas trávili prípravami na nadchádzajúce
stretnutie s biskupom. Kráľovná si vybrala dlhé šaty s fialovým nádychom
a na hlavu čepiec rovnakej farby so závojom vzadu. „K Vaším orieškovým
vlasom a zelenkavým očiam to veľmi pristane, pani moja,“ zhodnotila ju
Ester, hoci si kráľovná nebola istá, či to myslela úprimne, alebo to povedala
len z povinnosti.
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„Naozaj si to myslíš? Že mi tie šaty pristanú?“ spýtala sa po chvíli
váhania služobnej po chvíli váhania. Ester už po niekoľkýkrát prikývla.

„Príde mi, drahá, že si len… nadmieru lojálna,“ povedala tajomne
kráľovná.

„Dnes som úprimná, pani moja.“
„Tomu nerozumiem. Bývaš niekedy neúprimná?“
„Nuž… áno.“
„A kedy?“
„Keď ste natoľko rozrušená, že by Vám pravda len priťažila,“

odpovedala služobná.
Kráľovná sa nad týmito slovami zarazila, ale keďže už bol čas na

stretnutie s biskupom, zanechala týchto úvah. Ešte sa s Ester pozhovára.
Clotildu voviedli do rozľahlej miestnosti, uprostred ktorej stál veľký

drevený stôl preplnený jedlom. V miestnosti bolo cítiť všetky možné
druhy pochúťok od zvláštnych máčaných bylín, až po chutne prepečené
kurčatá. Biskup, ktorý mal na sebe niekoľko druhov oblečenia fialovej,
modrej a červenej farby zdobeného pozlátenými niťami, sa hlboko uklonil,
vyzval svoju návštevu, aby sa usadila, a sám jej zasunul stoličku. Potom si
sadol na protiľahlú stranu. Na stole, vedľa drevenej lyžice, pristála lahodne
voňajúca kuracia polievka.

„Vyspali ste sa dobre, pani moja?“ opýtal sa znenazdania biskup počas
jedla.

„Ach, áno, azda to bolo tou cudzou posteľou, no už dávno sa mi
nevstávalo dobre po tak lahodnom spánku, ako dnes, pán biskup.“

„Prosím, hovorte mi Remígius.“
„Hah, dobre, ja som Clotilda.“
„Pre mňa budete vždy len mojou urodzenou paňou… A čo cesta, išlo

sa Vám dobre? Spoznali ste lepšie svoje kráľovstvo, ako ste si želali?“
„Ako prvé, Remígius, chcem sa Vám poďakovať, že ste mi umožnili

sem prísť. Cesta bola dlhá a nie až tak zaujímavá, ako by som si želala, ale
aspoň viem, že sa tento kraj od môjho rodného Burgundského kráľovstva
až tak moc nelíši. Ale predsa som spoza svojho koča vyzrela niečo, čo ma
drží v pomykove ešte aj teraz.“

„Áno? A čo to bolo?“ zaujímalo biskupa.
„Zhluk ľudí, možno štyridsať, ktorí stáli pred drevenou horiacou

sochou a zo zvláštnym záujmom na ňu pozerali. Prišlo mi to také…
zvláštne. Nikdy pred tým som takú bizarnú scénu jakživ nevidela.“

„Och, pani moja… vidno, že ste u nás len jeden krátky rôčik. To, čo
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ste videla, boli, prosím pekne, pohania, ktorí sa klaňali svojmu božstvu,
zrejme Wodanovi.“

„Pohania?!“ vyhŕkla prekvapená Clotilda, „a to som si myslela, že len
náš pán kráľ je taký neústupčivý, že sa nechce zrieknuť toho barbarského
náboženstva. V Burgundách si môj otec poradil s týmto problémom už
dávno.“

Remígius prikývol. Kráľovnej až teraz začalo dochádzať, že tunajší
biskup to má asi ďaleko ťažšie, ako biskupi v jej rodnej krajine, kde kráľ
Chilperik II., jej otec, vytvoril ideálne podmienky pre šírenie Kristovho
učenia. Tam už žiadni pohania nie sú. A ak aj niektorí ľudia odmietli
nové náboženstvo, to staré robia v tajnosti a nie tak, aby sa nad nimi
pohoršovala ešte aj samotná kráľovná. Však jej otec by im dal! Ich hlavy
by viseli na špalkoch. Podával sa ďalší chod: ovsená kaša, ktorú Clotilda
dobre poznala už od svojho detstva, a ktorú mala vždy veľmi rada. Jej
hostiteľ sa veru dobre strafil.

„Ctihodná pani,“ začal biskup, „ak dovolíte, rád by som prešiel
k záležitosti, kvôli ktorej sme sa dnes stretli.“

„Zaiste, pokračujte.“
„Viete, máte pravdu, keď tvrdíte, že Váš pán manžel sa nechce vzdať

starého pohanského náboženstva. Je to pre neho citová záležitosť. Najmä
jeho starý otec, ktorého si veľmi vážil a ktorého mal nadovšetko rád, ho
viedol k úcte a zbožnosti k starým bohom. Malému Chlodovíkovi
hovorieval, že existencia ríše franského národa stojí a padá na ich priazni.
Bol to múdry muž, ktorý zjednotil mnohé franské kmene a podstatne
rozšíril územia svojho panovania. Ale doba sa mení. Všetky okolité
kráľovstvá, ako aj vzdialené ríše, už prijali kresťanstvo za svoje štátne
náboženstvo, či ide o ríše Longobardov a Sasov, kráľovstvá Vizigótov
a Švábov, alebo vzdialenú Byzantskú ríšu. Dokonca aj taký vražedný
maniak, akým je Theodorik, vládca mocného Gótskeho kráľovstva, sa
stal horlivým šíriteľom kresťanstva. Avšak, bohužiaľ, všetky tieto štáty
– okrem Byzantíncov, samozrejme – prijali nie katolícke kresťanstvo, ale
ariánske. A Byzantínci sú ortodoxní. Len Vaše rodisko, totiž Burgundské
kráľovstvo, je svetlou výnimkou, keďže Váš praotec prijal katolícke
náboženstvo potom, čo sa zosobášil s Rimankou uctievajúcou túto vieru.
Avšak Burgundské kráľovstvo je príliš malý štát na to, aby mohol zabrániť
postupnému zániku pravej viery. To môže len mocnosť, akou je kráľovstvo
Frankov.“

NA POKRAJI PRIEPASTI
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„Vaša excelencia… ja… ja nerozumiem, kam tým mierite,“ začala
hapkať kráľovná.

„Chceme, vznešená pani, aby ste nám pomohli obrátiť Vášho
manžela, kráľa Chlodovíka, na správnu vieru… na tú katolícku. Len takto
môže byť zachránená jeho nesmrteľná duša, len týmto spôsobom možno
zaistiť večnú blaženosť a Božie požehnanie pre Franské kráľovstvo. Len
takto možno zachrániť poklad pravej viery, ktorý nám tu Kristus zanechal
a ktorý reprezentuje jedine pápež v Ríme.“ Clotilde od úžasu a hrôzy
takmer zabehlo jedlo. Lyžička sa jej nekontrolovateľne triasla a hodnú
chvíľu nebola schopná povedať súvislú vetu. Vlastne nedokázala ani
myslieť. Uvedomuje si biskup Remešský, čo vlastne žiada? „Len pokojne,
pokojne, nikam sa neponáhľame,“ upokojoval kráľovnú Remígius.

„Vy… vy neviete, čo žiadate,“ dostala napokon zo seba. „Ja a moje malé
služobníctvo sme jediní, kto na dvore vyznáva katolícke náboženstvo.
Takmer všetci kráľovi prisluhovači a rytieri sú ariánci. O niektorých sa
hovorí, že sú pohania, ale to neviem povedať iste. Neviete si ani predstaviť,
ako veľmi nenávidená som na celom tom nešťastnom dvore! A to som
nikomu nič nevnucovala. Chlodovík sa nedá od svojej viery odhovoriť,
Krista nikdy neuznal a ani neuzná. Ak prestúpi na kresťanstvo, tak len na
arianizmus, aby urobil po vôli svojmu švagrovi Theodorikovi, ktorý sa mu
vyhráža vojnou. Ale vo svojom srdci sa nikdy nezmení.

A pre ostatných som len cudzinka vyznávajúca nepriateľské
náboženstvo. Prišla som až po smrti predchádzajúcej Chlodovíkovej
manželky, ktorá bola na dvore pomerne obľúbená. Od manžela som
mladšia o dvadsať rokov… ak by som ho začala nahovárať na katolicizmus,
dlhého života by som sa veru nedožila.“

„Plne rozumiem vašej preťažkej situácii, ctihodná kráľovná,“ povedal
po chvíli váhania biskup Remígius, „avšak viera, v ktorej ste vyrastala,
zaniká. A Boh si vyvolil práve Vás, aby ste ju pomohla zachrániť. Prijmete
tento kríž?“

Clotilda cestou domov uvažovala o Remígiových slovách. Naozaj
bola „vyvolená Bohom,“ ako jej to tvrdil biskup? Znelo jej to, samozrejme,
príjemne, ale realita ju nepustí. Je príliš slabá, je sama a celý dvor ju určite
pozorne sleduje, ako nejakého nepriateľského špióna. Chlodovík sa
presvedčiť nikdy nedá a jediné, čo by svojim úsilím, priviesť ho ku
katolíckej viere, dosiahla, by bolo jeho odcudzenie voči nej. A navyše
franskí veľmoži katolicizmus nenávidia. Sú to ariáni a ariánstvo sa
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predstavuje ako franko-germánske náboženstvo; Rím pre nich
predstavuje jarmo, potupu. Na to by nikto nikdy nepristúpil. Biskup
Remígius je naivný, ak si myslí, že sa Franská ríša môže niekedy stať
katolíckym štátom.

#

O dve nedele neskôr sa vrátil Chlodovík zo svojej vojnovej výpravy.
Kráľovské služobníctvo mu vystrojilo veľkú uvítaciu hostinu, vonku na
nádvorí zneli trúby, viali vlajky, ľudia pokrikovali heslá na slávu kráľovi
a všetci sa tešili z novonadobudnutých území, ako aj z toho, že sa kráľ
vracia živý, zdravý a plný nepriateľovej koristi. Aj Clotilda sa tešila.
Manžela milovala neuhasínajúcou láskou, aj napriek mnohým rozdielom.
Vzorne sa o ňu staral, vždy ju vypočul, a bol jej vlastne jediným priateľom
spomedzi Frankov. Nikoho iného nemala. Myšlienka, že by mohla prísť aj
o jeho dôveru a náklonnosť ju k smrti desila.

„Drahý môj!“ hodila sa mu okolo krku, keď sa po toľkom čase opäť
zvítali. „Si… si v poriadku? Nie si niekde ranený? Toľko som sa o teba
strachovala, keby si len vedel!“

„Neboj, drahá, všetko je na svojom mieste,“ odvetil Chlodovík
chrapľavým hlasom, na čo mladá žena trochu zvraštila čelo. Ale svoje
znechutenie rýchlo preglgla a nedala ho ani poznať.

„A čo… čo tvoje vojsko?“
„Tí si tiež prišli na svoje. Čo sme mohli, to sme pobrali. A čo sa týka

nových území, haha, chlapci si dali záležať, aby na nich bolo dostatok
novej franskej krvi. Ale dosť bolo rečí. Chcem sa ísť zabávať, po toľkých
strastiach.“

Na hrade pokračovali slávnosti niekoľko dní. A keď už kráľa unavili
všetci tí šašovia, oplzlé reči, nekonečné rady jedál a najlepších vín, hľadel
Chlodovík znudene na tanečnice, ktoré pred nim hopsali vo svojich
róbach plápolajúcich vzduchom, ako dáke lesné víly. Kráľovná sedela
vedľa neho a ju predstavenie nudilo ešte viac. Myslela na nedokončené
výšivky, ktoré mala rozrobené a na to, že by sa k tej práci už rada vrátila,
lebo keď jej dôjde nápaditosť na ďalšie motívy, zas nič neurobí. A potom
je tu tá… vec. Clotilda si nevedela ani len predstaviť, ako by mohla osloviť
kráľa s takou „nehoráznou“ požiadavkou, ako by bol jeho prestup na jej
vieru. Zrazu si všimla, ako Chlodovík so záujmom hľadí na jednu mladú
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tanečnicu, ktorá dobehla snáď len pred chvíľou. Tanečnica sa na neho
vábivo usmievala a on sa jej pohľadom poddával. Clotildu to zarazilo, ale
nechcela si o svojom manželovi myslieť nič zlého, ani nečestného. Koniec
koncov, kráľ by sa určite nezahadzoval s nejakou hradnou prisluhovačkou
nízkeho postavenia.

Po čase osláv sa kráľovstvo opäť dostávalo do bežnej rutiny. Kráľ vítal
učených ľudí, ktorí mu radili, ako viesť ríšu. Počúval ich síce dlho do noci,
ale ich radami sa takmer nikdy neriadil. Skôr naopak: keď mu radili, aby
znížil vyberanie obilia od sedliakov, ešte ho zvýšil. Potom sa s úškľabkom
na tvári pozeral na svojich poradcov zmietaných v rozpakoch. Clotilda
spolu s Ester zatiaľ pracovali na veľkej výšivke zloženej z rôznych
ornamentov, čiar a farieb, ktorá mala čoskoro zdobiť hlavnú uvítaciu sál.
Služobná bola vždy veľmi šikovná, na čo kráľovná trochu žiarlila, ale
nedávala jej to najavo. Aspoň teda dúfala, že si toho nevšimne. Len jej
hovorievala, „toto urob takto,“ „tento steh odpáraj,“ „tu je voľná látka,
kde môžeš pridať taký a taký ornament,“ ale to len preto, aby Ester trochu
vyviedla z jej sebaistej rovnováhy. Služobná predsa nemôže byť lepšia, ako
kráľovná. Inak však Ester nadovšetko milovala a nikdy by na ňu nedala
dopustiť. Dni takýmto spôsobom ubiehali jednotvárne, ale pokojne.
Aspoň naoko. Kráľovná sa vo svojom vnútri užierala kvôli tomu, ako
Chlodovíkovi navrhnúť prestup na kresťanstvo a pritom ho nerozzúrila.
Ako len, pre pána, ako?

„Poď si už ľahnúť, drahý, aby si bol ráno čerstvý, keď sa večer
nevyspíš, cez deň si úplne bezduchý,“ chlácholila Clotilda svojho manžela
jeden večer. Ten len sedel na svojej stoličke a smutne hľadel von.

„Ach tá zima, zas prichádza zima,“ zahundral napokon. „Ako veľmi
ju len nenávidím. Človek musí celý čas trčať niekde schovaný, žiaden
lov, boj, či veľké oslavy dole na nádvorí. Žiadni kupci, žiadne spevy a len
pramálo významných návštev, lebo nikomu sa nechce von do toho chladu.
Občas mi to pripomína dobu, v ktorej žijeme – je to zima sveta.“ Clotilda
s prekvapením hľadela na Chlodovíka, podobné úvahy nemával vo zvyku.
„Aj ja si to myslím,“ povedala napokon, „že stará doba bola lepšia ako
táto naša.“ „Keď sme sa vracali späť – myslím z tej vojnovej výpravy proti
Alamanom, šiel som si vysoko v sedle koňa, pyšne ako páv a tak, aby
ma všetci videli a obdivovali. Vtom som v diaľke uvidel to staré rímske
provinčné mesto, ktoré za posledných sto rokov postupne schátralo.

MPGAVLAK

8



Zatúžil som sa tam ísť pozrieť, ako malý chlapec, keď vysoko na strome
zbadá cudzí drevený domček. Zobral som dvoch svojich najbližších
rytierov a vybrali sme sa tam. V meste sme videli mohutné
polorozpadnuté budovy, nádvoria okradnuté o väčšinu dlažobných
kameňov, zeleň, ktorá všetko prestupovala, ako dáka choroba, a nič ju
nezastavilo, prázdne podstavce, na ktorých bývali sochy. Vieš si to
predstaviť? Toľko krásy a umenia zmizlo kdesi v prepadlisku! Mne,
kráľovi, sa v živote ani nesnívalo o takom luxuse, ako mal v tých dobách
obyčajný úradníček. Potom sme vošli do akéhosi chrámu. Na strope boli
zošúchané maľby, na stenách visel kde-tu drevený, ručne vyrezávaný výjav
muža s krížom na pleciach. Pochopil som, že je to chrám vyznávačov
tvojho náboženstva, Clotilda. Že to postavili dávni kresťania rímskeho
pôvodu.“

Ženu striaslo. Teraz je tá chvíľa – prebehlo jej mysľou. „Vieš…
kresťanstvo je pekné a starobylé náboženstvo,“ začala opatrne. „Prvý
kresťanský vladár bol už cisár Konštantín Veľký a stal sa ním po slávnej
bitke, ktorá prebehla u hradieb Ríma.“ Chlodovík na ňu zvedavo zahľadel
a bolo vidieť, že ho jej rozprávanie zaujalo.

„Povedz mi niečo o tej bitke,“ požiadal ju napokon.
„No… ja až tak moc toho zas neviem. Konštantín bol pôvodne

vyznávačom rímskych bohov, no asi mu hrozila porážka, alebo strata
života, a tak volal ku kresťanskému Bohu o znamenie. A videl na nebi kríž,
symbol kresťanstva. Bojoval potom pod týmto znamením, ktoré si dal
vyobraziť na svoj štít, proti početnejšiemu nepriateľovi a zvíťazil.“

„To je pekná rozprávka,“ povedal kráľ s úsmevom na perách.
„Naozaj sa to stalo. Ak by si chcel, poznám sa s jedným múdrym

mužom, biskupom remešským, on by ti o tom vedel povedať zaiste viac.“
„Prepáč drahá, ale aj tak by som mu neveril. To vieš, každý si

prikrášľuje, ako mu príde. Tiež by som mohol o svojich bojoch rozprávať
bájky, ako Ezop, a pravdivé by neboli. Žiadni bohovia nemajú s vojnou
nič spoločné. Je to surová ruvačka chlapov, ktorí sa dopúšťajú množstva
ziel, nič iného. Na konci z toho možno vzíde nejaké dobro, ale aj to je len
dočasné.“

„Ja len…“ začala Clotilda, „všetci tvoji kráľovskí bratranci sú už
kresťania, možno… možno nadišiel čas aby si sa ním stal aj ty.“

Chlodovík na ňu pozeral nekonečnú chvíľu ako dáky nepríčetný vlk.
Jeho hnedé zreničky sa rozšírili, tvár nadobudla nepríjemných lesklých
kontúr, zuby zatínal akoby šiel dať niekomu ranu z milosti. Potom ho to
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však prešlo a začal sa hlasno rehotať. „HAHAHA, to nemyslíš vážne, že
nie? Dobre vieš, že podľa manželskej zmluvy sa nemáme starať do
náboženských záležitostí toho druhého. Povedz, no tak povedz, Clotilda,
koľko krát som ťa ja odhováral od kresťanstva? Ani raz! Ani raz! Dokonca
aj našu dcéru som ti dovolil pokrstiť, hoci som nemusel. Urobil som ti
ústupky, aké by žiaden iný chlap v mojom postavení svojej manželke nikdy
neurobil. Tak ťa prosím, už nikdy, NIKDY, predo mnou podobnú vec
nevyslovuj!“ Kráľ zavrčal a nahnevaný sa uložil spať. Jeho manželka sa pod
perinou triasla od zdesenia. Bolo to prvý krát, čo mala strach, že jej azda
ublíži.
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4.2

„Nóóó, šššš, neplač, maličká,“ upokojovala Clotilda svoje nemluvňa.
Kráľovná sa cítila taká vysilená. Malá Clotilda zvykla v tomto období
plakávať celé noci, hodiny a hodiny, bez prestania. Prezreli ju najlepší
lekári z krajiny, ale, ako obvykle, nič nezistili. Ale dieťaťu možno ani nič
nebolo. Cez deň spala od rána do večera len s malými prestávkami na
zahnanie hladu. Jej matka bývala cez deň bezduchá. Prebdené noci ju
morili. Ráno sa jej ťažko vstávalo a celý deň mala pocit, akoby na chrbte
nosila nejaké ťažké kamene, ktoré ju neustále tlačili k zemi. Zdalo sa jej
dokonca, že od únavy pár krát stratila na chvíľu vedomie. Jej biednemu
stavu nič nepomáhalo, dokonca ani to, keď si niekedy pár hodín poobede
pospala. Stále mala ten istý pocit chorobnej únavy.

„Pani, už sa na Vás nemôžem pozerať,“ povedala jej raz poobede Ester.
„Keby ste sa videli! Máte problémy so sústredením a…“

„Ester, prosím ťa prestaň!“ osopila sa na ňu kráľovná stíšeným hlasom
kvôli malej.

„Mali by ste si zobrať nejaké voľno, nechať malú na chvíľu aby sa o ňu
postaralo služobníctvo.“

„Choď von, prosím ťa a nechaj ma na pokoji.“
„Áno, moja pani.“
Clotilda ťažkým krokom podišla na druhú stranu rozľahlej kráľovskej

spálne a vytiahla spoza skrine malú obálku. Sadla na stoličku veľa kolísky
s princeznou Clotildou a rozlomila pečať so znakom Remešského biskupa.
Tušila, čo bude asi list obsahovať, ale chcela to vidieť na vlastné oči.
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Najvznešenejšia kráľovná Frankov!

Chápem Vaše ťažké postavenie a nie je dňa, kedy by som sa za Vás nemodlil

svätý ruženec. Avšak kríž, ktorý nesiete, môže spasiť bezpočet duší. Je to vlastne

privilégium dané Bohom, že Vaša námaha a ťažkosti môžu priniesť také veľké

ovocie. Pamätajte, ctihodná kráľovná, že tento svet je len prechodným miestom.

Sme ako červíky, z ktorých sa po smrti vykľuje nádherný nebeský motýľ. Ale

mnohým hrozí, že nebesia nikdy neuzrú, že sa ich duše navždy stratia v akejsi

temnej jame. Preto boj, ktorý bojujeme, musí trvať až do samého konca,

víťazstvom, alebo smrťou. Ide o veľa. Neviem nájsť vhodné slová, ktorými by som

Vás povzbudil vo Vašich ťažkostiach. Poviem Vám teda len toľko: spomeňte si

na svoju pra pra babičku Viktóriu. Čo všetko musela podstúpiť ona. Vy máte

v rukách budúcnosť celého kráľovstva, a možno aj samotnej katolíckej cirkvi. Ona

mala len svoj vlastný život. A predsa sa nebála stratiť všetku moc a prestíž starej

rímskej aristokracie a bojovať až do konca, hoc by to mohlo znamenať krutú smrť

v koloseu. Sama seba sa spýtajte, čo by urobila Viktória Tertuliová na Vašom

mieste.

Nech Vás dobrotivý Boh žehná.

S pozdravom biskup Remígius

Clotilda trasľavými rukami položila list na stôl. Babička Viktória.
Koľko si toho musela len pretrpieť vo svojom živote! Biskup má pravdu.
Veď čo je to hnev človeka? Nič. Je to len para. A keď sa aj v niekom
zakorení, viac ničí toho, čo sa hnevá, než toho, na koho sa hnevá. Clotilda
mala za posledné mesiace pokojný život. Manžel sa na ňu už nehneval.
V mnohých veciach sa síce nezhodli, ale aspoň sa jej nevyhrážal, tak, ako
sa väčšina veľmožov správa ku svojim manželkám. Ale kráľovná cítila, že
takýto život predsa len vedie kamsi do priepasti. Že… že čosi nie je úplne
v poriadku. Musí ešte na Chlodovíka zatlačiť. Jedného dňa jej bude hádam
dovolené stretnúť babičku Viktóriu na onom svete. Ako veľmi túžila ju
spoznať! Ale mohla by sa jej vôbec pozrieť do očí? Ktosi zrazu zaklopal
na dvere. Ženu trhlo, no rýchlo sa spamätala, zložila list a strčila si ho do
priliehavého rukáva.

„Vstúpte.“
Dvere sa pootvorili a v nich služobná Ester. „Pani moja, veľmi sa Vám

ospravedlňujem za svoje neprístojné a neospravedlniteľné sprá…“
„Za nič sa neospravedlňuj Ester. Som rada, že ťa tu mám.“

Dni ubiehali a Clotilda začala uvažovať, ako na Chlodovíka. Nesmie
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mu už nič hovoriť priamo, ako prvý krát. Musí ho dostať do nejakej
situácie. Žeby skúsila nejakú slávnosť, kde by mu prezentovala nové
myšlienky? Divadlo? Nevedela. Ale bolo jej jasné, že tento krát to musí
byť postupné, že tento krát to bude trvať dlhšie. Chlodovík sa len tak
presvedčiť nenechá. Musí to mať nejaké výhody pre jeho moc. Avšak
rímska cirkev nemá výhody. Ariánska, tá áno. Všetky dôležité krajiny sú
ariánske. Ale katolícka cirkev má len pápeža sediaceho v upadajúcom
Ríme, ktorý je už len tieňom toho, čo kedysi býval. A o pápežstve
samotnom sa dá povedať to isté.

Kráľovná šla na obed. Dvorné dámy na ňu zas akosi podozrivo
zazerali, akoby popri nich prešla najmenšia slúžka. Čosi si šuškali, hihúňali
sa medzi sebou a drzo sa od svojej kráľovnej odvracali, keď prechádzala
okolo. Clotilda vedela, že ju tu stále majú za cudzinku. Čakala, že sa to
časom zmení, ale ono sa to skôr zhoršovalo, ako zlepšovalo. Poddané jej
odopierali už aj najmenšie prejavy oddanosti. Kráľovná vedela, že je to tak
hlavne kvôli jej náboženstvu. Manžel bol na pracovnej ceste po rozľahlých
krajoch ríše, a tak jedla kráľovná sama.

„Rozália, to jedlo je studené,“ sťažovala si. „Prosím Vás choďte
a trochu to ešte prepečte. Alebo mi doneste niečo iné.“

„Áno, pani… prevznešená,“ povedala slúžka urážlivým tónom, na čo
sa niekoľko ďalších členov služobníctva rozosmialo.

„Čo to malo znamenať Rozália? Som kráľovná tejto krajiny a vaša
pani, podobné reči vo svojom príbytku nestrpím! Ak sa vám u nás nepáči,
nuž, nech sa páči, môžete odísť.“

„Aby tu nebol niekto iný, kto bude musieť odísť,“ osopila sa slúžka.
Kráľovná vstala, chvíľu sa pozerala po miestnosti, či sa jej niekto zo

služobníctva nezastane. Nikto sa ani nepohol. Rozzúrená hodila tanier po
stole a odišla do svojej ložnice. Tam sa zamkla. Zoslabená padla na zem
a plakala. Nechcela byť taká slabá, ale… už bolo toho na ňu príliš. Už bolo
toho proste príliš. Potom sa upokojila a rozmýšľala, čo mali znamenať tie
slúžkine reči? Rozália dobre vedela, že keby kráľovná chcela, mohla by jej
urobiť čokoľvek: od vyhadzovu až po verejné lynčovanie. Napriek tomu sa
tá malá cundra opovážila… to už tu má Clotilda naozaj až také slabé slovo?
Kráľovná nechápala, čo to malo znamenať. Ale jedno vedela: bude bojovať
až dokonca, aj keby mala ostať úplne sama. A čo sa týka Rozálie… ešte dnes
ju pošle preč. Vo svojom hrade ju už nestrpí.

„Ester, potrebujem ťa tak, ako nikdy. Vieš predsa, že som bola
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biskupom remešským požiadaná, aby som priviedla kráľa na katolícku
vieru.“

„Áno, pani moja, mlčala som o tom ako som vedela a denne sa za Vás
modlím, aby…“

„Potrebujem, aby si mi pomohla, Ester. Chlodovík… totiž, kráľ – sa
len tak nedá na kresťanstvo. Chcem, aby si mi pomohla zistiť, ako ho
k tomuto kroku donútiť.“

„Ale ako, pani moja? Som len obyčajná služobná, pána kráľa vídavam
menej, ako vy.“

„Budeš dávať služobníctvu peniaze… aby ti o ňom povedali čokoľvek,
každú jeho slabinu, hocičo, čo by sme mohli využiť. Iná cesta nie je, Ester.
Ideš so mnou, alebo nie?“

„Chcete, aby som ho špehovala?“
„Nie, chcem, aby si od ľudí, ktorí ho cez deň obklopujú, získavala

informácie. Viem, že sa na túto prácu hodíš, teba by nikto neupodozrieval
zo zbierania informácii.“

„Pani, ja neviem… je to veľmi nebezpečné…“
„Nebezpečné je sedieť so založenými rukami a nič nerobiť, pre

Kristove rany! Ester, už aj služobníctvo je proti mne. Sprisahali sa proti
mne a chcú ma zničiť. Vedú vojnu, ktorú nám nikdy nevyhlásili. Majú
krídla, lebo kráľ je skôr na ich strane. Keby sme ho však presvedčili, aby
sa dal pokrstiť… chcem povedať, už je to osobné, Ester. Možno nás všetci
nenávidia, ale láska k peniazom je u mnohých ešte väčšia, ako nenávisť k
cudzárom. Využijeme ich slabosti proti ním samotným.“

„Ale ak sa to pán kráľ dozvie, že som o ňom zbierala nejaké
informácie… on, môže ma dať popraviť.“

„Ak sa to dozvie, verejne sa priznám, že som to celé naplánovala
ja. Dávam ti svoje slovo, drahá Ester, že ťa nikdy neopustím, ak ani ty
neopustíš mňa. Sú veci, ktoré sú v Božích rukách. Na tie my dosah
nemáme. Ale niečo urobiť musíme. Dávam ti tri dni na rozmyslenie. Už
vieš, že naša viera je v ohrození a teraz už aj naša samotná existencia. Sama
sa rozhodni, či s tým chceš niečo urobiť, alebo nie. A teraz už bež.“

Niekoľko ďalších týždňov prebiehalo pomerne pokojne, ale Clotilda
pociťovala čoraz silnejší závan chladu, ktorý ju obklopoval. Rozália občas
na ňu zazrela, ale hneď svoj pohľad otočila do druhej strany. Ostatné
služobníctvo sa vlastne chovalo obdobne. Chlodovík bol zasa preč,
v poslednom čase sa správal akosi čudne. Jeho city k nej akosi chladli.
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Clotilda si to nevedela vysvetliť. Áno, mali odlišné povahy, náboženstvá,
boli odlišných národností, ale vždy sa cez to dokázali preniesť. Vždy stál
na jej strane. Teraz, akoby sa pred nimi rozprestierala ohyzdná priepasť,
ktorá im nedovoľovala priblížiť sa k sebe. Hádam je to aj jej vina. Dcérka
v noci stále plače a kráľovná sa cez deň už proste nevládze venovať svojmu
manželovi. Malá princezná teraz našťastie spí. Ktosi jemne, no nedočkavo
zaklopal na dvere. Klop, klop, pauza a klop. To je Ester. Kráľovná sa ihneď
rozbehla ku dverám a otvorila ich. Služobná vypadala hrozne: bola bledá,
jej oči tekali z jednej strany na druhú, vlasy mala rozstrapatené
a neupravené, vypadal viac ako dáka ježibaba z močiarov, než služobná jej
veličenstva.

„Preboha, Ester, čo sa ti stalo?“
„Pani, je mi to strašne ľúto, je mi to strašne ľúto,“ povedala

prestrašeným hlasom.
„Čo je, čo sa stalo? No táák, Ester, hovor!“ zatriasla kráľovná

dievčinou.
„Váš pán manžel… totiž kráľ, on… má milenku.“

#

„Ahoj, drahá,“ pozdravil Chlodovík svoju ženu a farizejsky ju
pobozkal na líce. „Ako si sa mala?“

„Dobre,“ odpovedala trochu chladne, ale keďže nechcela, aby na nej
niečo poznal, tak sa aj ona spýtala na jeho strávený deň.

„To vieš, pracovné záležitosti. Mimochodom, posol dnes doniesol list
od môjho bratranca Theodorika, kráľa Ostrogótov. Už aj on chce, aby som
sa stal kresťanom. Že by to mohlo zlepšiť vzájomné vzťahy našich dvoch
krajín.“

Táto informácia Clotildu prekvapila a vydesila zároveň. „Ale on chce,
aby si sa dal na ariánske kresťanstvo, nie?“

„Isteže! Tvoju vieru pokladá za prežitok starých čias. Zanikla Rímska
ríša, zanikne aj rímsky pápež, aspoň tak to písal. Theodorik je toho názoru,
že nové galo-germánske kmene by mali mať svoje vlastné kresťanské
náboženstvo, tak, ako ho malo, koniec-koncov aj Rímske impérium.“

„To je ale hlúposť!“ neudržala sa kráľovná.
„Ja ti nerozumiem, drahá. Vy, kresťania, ste zvláštni, hádate sa kvôli

nepodstatným veciam. Mnohobožské náboženstvá proste príjmu ďalšie
cudzie božstvo a viac sa nad tým nepozastavujú.“
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„Či to nechápeš? Ariánci tvrdia, že Ježiš sám nebol Bohom, len synom
Boha… že bol len prostredníkom medzi ním a jeho tvorstvom. S tým
katolíci súhlasiť nikdy nebudú.“

„Vidíš? A sme pri tom… samé hlúposti, ktorým nikto nerozumie. Ale
niečo ti poviem. Kresťanstvo ma nezaujíma. Nikdy sa kresťanom
nestanem, ale to sme si už vyjasnili. Avšak, keby som si mal vybrať čisto
na základe úsudku, vybral by som si ariánstvo. A vieš prečo? Ježiš, ktorého
oni ohlasujú, sa podobá na staré tradičné božstvá, ktorých som ja
uctievačom. Je to mocné božstvo, ktoré pomáha tým, ktorí ho uctievajú.
Zatiaľ čo to tvoje poňatie je také abstraktné, že mu človek nie je schopný
porozumieť. Ty hovoríš, že ten Kristus vždy bol, je a bude, že na svet sa síce
narodil skrze pannu, ale ešte pred tým kdesi existoval. Ariánci tvrdia, že
bol proste stvorený svojim narodením a jeho otcom je Boh na nebesiach.
Samozrejme, že mi je takáto bytosť bližšia, ako niečo tak neuchopiteľné,
ako je večná existencia, ktorá nikdy vlastne ani nezačala, ale „vždy bola““
rozohnil sa Chlodovík. Potom sa trochu upokojil a dodal: „Theodorik ma
neustále presviedča, aby som sa dal na jeho vieru. Podľa neho, pre staré
náboženstvá – a medzi ne počíta aj to tvoje – v tomto svete už niet miesta.“
Kráľovná, samozrejme, zavrhovala takéto reči. Chvíľu na seba zízali – ona
nepriateľsky a on povýšenecky – ale potom sa rozplakala malá princezná
Clotilda a jej matka ju šla utíšiť.

„Pani, tá žena, ktorá zviedla pána kráľa sa volá Anna a je to dcéra
rytiera Thierryho,“ oznámila Clotilde v to poobedie jej služobná Ester.

„Má také čierne vlasy… ako mávajú straky?“ zaujímalo kráľovnú.
„Áno, pani moja. Vy ju poznáte, ak sa smiem spýtať?“
„Myslím, že viem o koho ide. Tancovala na oslave Chlodovíkového

víťazstva nad Alamanmi a viac krát na neho hodila neprístojný pohľad.“
„Čo s ňou mienite urobiť?“
„Rozhodne sa s ňou budem chcieť porozprávať…“
Kráľovná sa rozhodla, že si kdesi na Annu počká, aby sa jej mohla

pozrieť priamo do očí. Chcela vedieť o čo jej ide, aj keď to tušila: ide jej
o samotný trón. V duchu si uštipačne hovorila, že keby len tá ženština
tušila, čo to obnáša byť kráľovnou, z hradu by už dávno zutekala. Clotilda
vedela, že musí byť opatrná. Aj keby celý dvor vedel o kráľových pletkách,
ona sa musí tváriť, musí pôsobiť dojmom, že svojou nekráľovskou sokyňou
pohŕda, že keby chcela, tak ju zašlape do zeme. Keby sa totiž znížila na jej
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úroveň a začala by viesť proti nej rovnocenný boj, stratila by tú poslednú
výhodu, ktorá jej ešte ostala: auru kráľovskej nedotknuteľnosti.

Clotilda presne vedela, kde a kedy sa bude Anna presúvať. V tajnosti
sa teda dostavila do odľahlejšieho krídla hradu, a vyčkávala za rohom.
V duchu si prehrávala celý budúci rozhovor a všetko, čo Anne povie.
Zrazu Anna vybehla odkiaľsi spoza rohu, ako taká bosorka preletela okolo
Clotildy bez toho, že by si ju vôbec všimla, a rýchlym krokom sa hnala
chodbou kamsi vpred. Kráľovnú to trochu prekvapilo, no ihneď sa
spamätala a začala ženu opatrne sledovať. Najskôr sa ju snažila dobehnúť,
ale mladé dievča bolo dosť rýchle. Šla za ňou, no v chodbe, ktorá sa
neustále kľukatila sem a tam, ju neraz stratila za rohom, čo Clotildu trochu
deprimovalo. Prešla okolo ďalšieho ostrého rohu, bez toho, aby mala
Annu v dohľade a zrazu ňou ustrnulo. Anna stála vpredu a s kýmsi sa
rozprávala. Kráľovná sa rýchlo pritisla k rohu a vyčkávala. Vysoká mužská
osoba s veľkým čiernym klobúkom čosi mladej žene hovorila, tá sa pár krát
vábivo zachichotala. Chlap sa s ňou napokon rozlúčil a vybral si to rovno
smerom ku Clotilde. Tá sa tisla ku studenej stene, ako len vedela. Chlap
prešiel okolo nej, bez toho, aby niečo zaregistroval a kráľovná si zhlboka
vydýchla. Nasledovala Annu ďalej. Prešla ešte niekoľkými obdobnými
priestormi, keď zrazu začala kamsi zostupovať. Clotilde sa to celé akosi
nepozdávalo. Na takýchto miestach predsa nemôže urodzená žena bývať,
aj keď je to len úbohá Anna. Znenazdajky prechádzali temnou dlhou
chodbou osvetlenom množstvom železných kahancov zavesených vysoko
na stene, akoby ani neboli na hrade, ale v nejakej čertovej jaskyni.
Kráľovná na chvíľu zauvažovala, že by sa azda mala vrátiť, ale myšlienku
rýchlo pustila z hlavy. Teraz, alebo nikdy! Anna zrazu začala štrkať akýmisi
kľúčmi. Podišla k veľkým železným dverám a odomkla ich. S nepríjemným
škrípaním, ktorý sa Clotilde zarýval až kamsi do kostí, dvere otvorila
a vošla dnu. Kráľovná pozerala s úžasom, netušiac, čo má robiť. Má
pokúšať svoje šťastie a ísť dnu? Nečula, že by ich Anna zamkla, takže by sa
tam mohla dostať. Ale, čo ak je to nejaká… pasca? Neverila, že by kráľovnej
mohol niekto siahnuť len tak na život na jej vlastnom hrade.

Clotilda sa teda opatrne vydala ku dverám. Došla až k nim a potiahla
za veľkú železnú závoru. Dvere nepríjemne zavrźgali a jemne sa pootvorili.
Jemne sa pretisla dnu a s prekvapením hľadela na groteskný, bizarný výjav
pred sebou. Stála pred akýmsi… oltárom? Tak to vyzeralo. „Č-čo to je?“
dostala kráľovná zo seba. Miestnosť bola pomerne veľká, oproti chodbám,
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po ktorých sa pred chvíľou túlala. Oltár bol akoby vytesaný do akejsi
skaly. Tvorili ho dve časti: spodná – akýsi stôl, a vrchná – oblúkovitého
tvaru. Hore na oblúku visela jelenia lebka s rozkošatenými parohami, čo
samo o sebe pôsobilo dosť desivo. Stôl bol zaprataný rôznymi čudesnými
vecami. Boli na ňom kahance a sviečky, ktorých knôty boli čierne ako
uhoľ. Ďalej na ňom bola akási drevená doska na ktorej bola vypálená
päťcípa hviezda. Hneď vedľa dosky sa skvel pozlátený železný kalich.
Clotildu napadlo, že ten kalich vypadá podobne, ako tie kostolné,
z ktorých pijú omšové víno kňazi. Na pravo bola akási malá miska a vedľa
nej nôž. Čosi v tej miske bolo. Žena sa nahla a zbadala, že v miske sú
odrezané chodidlá nejakej domácej sliepky, ako aj rôzne pazúry a pramene
vlasov. Čo ju však najviac zarazilo, boli dve z dreva vyrezávané sošky kráľa
a kráľovnej. Ženská figúrka bola postriekaná krvou. Clotilda ten výjav
sledovala s hrôzou na tvári, neschopná akýchkoľvek myšlienok. Obzerala
si chladnú miestnosť okolo seba, ale okrem oltára a malých dverí naproti
už nič zaujímavého nevidela. Zrazu si všimla akýsi stočený a zaviazaný
pergamen ležiaci na zemi. Asi spadol z oltára. Schytila ho, rozviazala
šnúrku a papier roztvorila. Bolo na ňom niekoľko odstavcov v akomsi
čudnom jazyku, aký nikdy pred tým nevidela. Ba aj písmená boli akési
zvláštne; boli to skôr značky, ako písmená. Sova, oko, chodidlo, miska,
had… „Čo to, prepána, je?“ šomrala si dívajúc sa na ten podivný papier.
Znenazdania sa otvorili malé bočné dvierka a z nich vychádzala Anna.
Dvihla hlavu a uvidela pred sebou kráľovnú. Zbledla, akoby si uvedomila,
že sa chytila do vlastnej pasce. Clotilda sa tiež preľakla, až jej pergamen
vypadol z rúk.

„P-pani moja, čo vy tu r-obíte?“ spýtala sa jej Anna naoko zdvorilo.
Kráľovná na ňu chvíľu tupo civela, na potom prišla k sebe a spýtala sa,

čo je to za miesto.
„To je taká moja malá m-modlitebňa…“ dostala Anna zo seba. Potom

sa zastavila a jemne sa chytila za ústa, akoby povedala niečo, čo povedať
nemala.

„Tak modlitebňa, hovoríš? Čo na tom oltári potom robia sošky
s korunkami na hlave? A prečo je kráľovná červená od krvi?“

„Pre starú kráľovnú tu už niet miesta. Prichádza čas na novú,“
povedala Anna už so značne pohŕdavým výrazom.

„ČOŽE?!? Čo si to dovoľuješ, ty malá ježibaba?“
Anna len mlčky stála a pohŕdavo pozerala na kráľovnú. Clotilda

nevedela, čo robiť. Začínalo jej byť jasné, že väčšina dvora sa radšej
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prikloní k „domácej“ kráľovnej, ako cudzinke. Napokon z posledných síl
povedala: „Nech sa stane čokoľvek, ja sa svojho manžela nikdy nevzdám.
Môže ma nenávidieť, môžete ma spolu preklínať, môžeš sa pokúsiť siahnuť
mi na život. Ja som dala sľub Bohu, že ho budem milovať v dobrom a zlom,
a že mu budem zakaždým oddanou manželkou. Chcete ma spolu vyhodiť?
Dobre. Vrátim sa späť do svojho domovského kráľovstva. Ale jedno ti
poviem, milá Anna: od toho dňa budem kráľovi každý jeden deň písať
listy, aby svoje rozhodnutie zvrátil. Chlodovík je ako každý muž. Dnes
túži po jednej a zajtra bude po inej. Možno ti bude dovolené chvíľku si
posedieť na tróne. Ale napokon aj teba vyhodí. A keď už takto vyhodí
desať ďalších po tebe, možno sa rozhodne prečítať si konečne jeden z tých
listov, ktoré mu budem posielať ja. A dozvie sa tam, že ho stále milujem
a budem až do konca. A možno ma po rokoch opäť privinie späť. Ale
to bude dávno potom, čo dá teba sťať, lebo nie si kráľovná a nikdy ňou
ani nebudeš. Môžeš byť leda tak chvíľkovou uzurpátorkou. A kráľ to moc
dobre vie, len ti o tom teraz nehovorí.“ Clotilda si všimla, že jej sokyňa
stratila svoju bohorovnú istotu. Chrčala ako ťažko ranené zviera. Kráľovná
sa teda spokojne otočila a bez slova sa predrala veľkými dverami, ktoré
boli stále jemne pootvorené.

Clotilda práve začala svoju vlastnú vojnu.
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4.3

495 n.l.
Kráľovstvo Frankov

Od stretnutia Clotildy s Annou v Anninej tajomnej svätyni ubehlo
niekoľko mesiacov. Na hrad mala zavítať vzácna návšteva – sám biskup
remešský, Remígius. Hoci kráľ moc nadšený z toho nebol, prikývol
Clotilde na jej návrh pozvať biskupa na hrad. Koniec koncov, bol vládcom
všetkých Frankov. Katolíci boli v krajine síce menšina, ale rozhodne nie
zanedbateľná. A Remígius bol ich hlavný predstavený. Kráľovná si od
nervozity hrýzla spodnú peru. To, čo malo prísť, bolo viac, ako len
zdvorilostná návšteva. Chlodovík pritom o ničom netušil.

„Už idú,“ vbehla do kráľovninej súkromnej komory Ester.
„Rýchlo, rýchlo, dokončite to!“ hovorila Clotilda dvorným dámam,

ktoré jej upravovali vlasy. Ich pani sa zdalo, že im to ide akosi pomaly. Na
nadchádzajúce chvíle musí vyzerať pred kráľom očarujúco. Ani nie preto,
aby sa mu páčila – na to ju vídaval až moc často. Ale hlavne preto, aby
sama nabrala potrebné sebavedomie. A to jej vždy pomáhal dodať skvelý
a vznešený vzhľad, prvotriedne šaty a ranná kúpeľ v kadi s horúcou vodou.

„Vítam Vás, ctený pán biskup,“ povedal Chlodovík srdečne.
Remígius sa uklonil, pobozkal svojmu kráľovi ruku a povedal, že je mu
cťou byť na kráľovskom hrade v prítomnosti jeho veličenstva. Clotilda
stála vedľa svojho manžela s úsmevom na perách. V duchu biskupa
obdivovala, ako pokojne a vznešene sa chová. Zároveň sa obávala, že ona
sama pôsobí nervózne, čo za žiadnu cenu nechcela a nemohla pripustiť.
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Kráľ pozval svojho hosťa na obed. „Určite musíte byť po takej ceste
hladný,“ povedal mu. Remígius len skromne prikývol a tiež vyčaroval
drobný úsmev.

„Tak ako sa teda darí vašej cirkvi, pán biskup?“ začal kráľ konverzáciu
pri jedle.

„Nikdy to nie je také zlé, aby to nemohlo byť ešte horšie,“ povedal
Remígius, na čo sa jeho hostiteľ s chuti zasmial.

„To mi hovorte… ľudia si myslia, aké úžasné je mať moc, ale tá
zodpovednosť, čo s ňou prichádza! V noci nemôžem spávať od obáv, či
zas niekto nepľundruje moje územia a mojich poddaných, ktorých mám
chrániť.“

„No vidíte, a ja zas nemôžem spávať od obáv o duše svojich ovečiek
a stav našej cirkvi.“

„Zdá sa, že máme toho viac spoločného, ako by sa mohlo zdať, pán
biskup.“

„Veru tak.“

Kráľ sa trochu neokrôchane zahryzol do veľkého bravčového stehna
pred sebou, na čo Clotilda trochu červená pred biskupom sklonila hlavu.
Bála sa len kráľovej reakcie.

„Viete, Vaše veličenstvo,“ začal biskup opatrne, „Kráľovstvo Frankov
je veľká, dôležitá a mocná krajina.“

„To iste je,“ povedal Chlodovík s jemným úsmevom. Biskupove slová
mu evidentne zalichotili.

„Ale, keď sa bližšie pozrieme na situáciu našej krajiny, je jasné, že
Franská ríša je akosi v závese Ostrogótskeho a dokonca aj Visigótskeho
kráľovstva. Naša krajina si zasluhuje lepšie postavenie, než aké
v súčasnosti má.“

„Nechápem, kam tým smerujete, pán biskup,“ ohradil sa kráľ.
„Vaše veličenstvo… naša krajina potrebuje nutnú reformu. Všetky

naše zákony sú ešte podľa starých, ehm… pohanských noriem. Ostatné
kráľovstvá majú už modernejšie spravovanie, ako je napríklad
efektívnejšie vyberanie daní, či pevnejšie aliancie nielen na základe
politických dohôd, ale aj spoločného náboženstva.“ Chlodovík na biskupa
nepríjemne vytreštil oči. Ten však pôsobil naďalej pokojne a nevzrušene.
Clotilda ho za to obdivovala, jej samej sa pod stolom začali
nekontrolovateľne triasť kolená.

„Vaše veličenstvo, pozrite… Ostrogótska aj Visigótska ríša sú preto
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také mocné, lebo prijali kresťanstvo – aj keď ariánske – a potom ho
nanútili svojim menším susedom. Takto, cez náboženstvo, si vytvorili sieť
vazalských štátov, ktorých panovníci počúvajú Thedorika a Eurika na
slovo. Spoločne na Vás tlačia, aby ste im poskytoval nevýhodné zmluvy.
Mali by ste sa tomuto nátlaku postaviť. Prijmite katolícke kresťanstvo
a vytvorte si vlastné pásmo vazalských štátov. Takto sa politická situácia
na kontinente aspoň vyrovná. Možno dokonca našich nepriateľov časom
predstihneme. Staré mnohobožské náboženstvo krajinu politicky oslabuje
a vysiluje. Bojovať so spojencami je predsa lepšie ako bojovať sám, či
dokonca proti nim.“

„STAČILO!“ vykríkol Chlodovík rázne a buchol do stola. Kráľ sa
postavil a s rukami za chrbtom začal chodiť po miestnosti. Bledá Clotilda
spozorovala že o čomsi uvažoval, ale nevedela o čom. O Remígiusových
slovách, alebo o tom, ako ho odtiaľto čo najdecentnejšie vyhodiť?
Kráľovná si medzitým jemne utierala zvlhnuté oči hodvábnou vreckovkou
a biskup sa na ňu jemne pousmial, čo ju trochu upokojilo a dodalo jej na
odvahe. „STRÁŽE! odveďte tu prítomného pána biskupa, už sa mu žiada
odísť,“ zvolal kráľ znenazdajky a bez toho, že by sa na Remígia, či svoju
manželku vôbec pozrel, odišiel znechutený z miestnosti.

„Je mi to tak ľúto,“ hovorila Clotilda so slzami Remígiovi, „je mi to tak
ľúto, že sa takto chová.“

„To nič, ctená pani, to nič. Dobrý pán Boh od nás vyžaduje túto
obetu. Snáď pre dobro ríše, či kráľa samotného. Kto vie? Váš pán manžel
ešte potrebuje čas, ale verím, že Boh na jeho obrátení usilovane pracuje.“

„Och, kiežby…“

Po Remígiovom odchode prišli stráže aj po kráľovnú.
„Kráľ vás chce vidieť,“ odpovedal sucho jeden zo statných chlapov

s dlhou kopijou v ruke.
„Čo, chce ma dať zatknúť?!“ osopila sa naň o dve hlavy nižšia žena.

Odpoveď však nedostala. Stráže ju priviedli ku Chlodovíkovi. Ten svojich
mužov poslal za dvere, ako malých chlapcov. Chlodovík ostal s kráľovnou
sám.

„Vieš, drahá moja, jedna vec mi nejde do hlavy,“ začal. „Pán biskup
má pravdu: Franská ríša hrá v dnešnom svete podriadenú úlohu, akú by
nemala tak veľká a mocná krajina mať. So svojimi poradcami sme dlho
uvažovali, ako túto situáciu zmeniť. Padol návrh na vytvorenie akejsi
aliancie s malými okolitými národmi, čoby protiváhy Ostrogótom. Ale
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ako biskup správne poznamenal, to by som musel zmeniť náboženstvo
a vnútiť ho ostatným. TO JA ALE NIKDY NEUROBÍM!“ Chlodovík
hodil o zem kalich s vínom, ktoré sa rozprsklo do okolia. „Len jedna vec
mi nejde do hlavy – ako sa o tom ten biskup dozvedel? Má snáď nejakú
čarovnú guľu? Alebo mu niekto vynáša tajné informácie?“ Clotildou trhlo.

„Ja… ja som o tvojej politike nič nevedela,“ ohradila sa kráľovná.
„Dobre robím, že ťa do ničoho nezasväcujem. Ale nie som hlupák; je

mi jasné, že ty v tom máš prsty. Len počkaj, až zistím, kto ma zrádza. Dám
toho človeka do hladomorne! A UŽ SA MI AJ PRAC Z OČÍ! Nevďačnica
jedna!“

Žena zaváhala. Má prejsť do protiútoku a povedať mu, že vie o jeho
nevere? Alebo… alebo to radšej nechať tak? Aspoň nateraz? Keď však
videla toho päťdesiatročného chlapa, ako na ňu nepríčetne vytriešťa oči,
ako dáky rozzúrený býk, radšej sa predsa otočila a odišla.

#

Kráľ si svoju manželku všímal stále menej a menej. Vyhýbal sa jej,
akoby sa s ňou hral dáku prapodivnú hru. Na to, čo mu hovorila, len
nezaujate prikyvoval, ale potom prestal robiť aj to. Jeho oči od nej utekali,
celé jeho telo sa vždy podvedome nakláňalo do opačnej strany. Spávať
chodieval zámerne neskoro a vstával rovnako zámerne neskoro. Clotilda
si všimla, že sa Chlodovík dokonca niekoľkokrát otočil niekam inam, keď
ju cez deň niekde stretol. Nezaujímala ho už ani ich vlastná dcéra.
Popravde, ani on ju ktovieako nepriťahoval. Pripadal jej ako dáky starý
sedliak. Ale Clotilda cítila, že je to stále jej manžel. Sľúbila Bohu, že bude
tohto človeka milovať až do svojej smrti a VŽDY mu ostane verná.
Nechcela nič iného, len žiť správne, podľa svojho svedomia, aj keď cítila, že
sa jej to moc nedarí. A žiť správne znamenalo plniť tento sľub. Nech už bol
akokoľvek nezmyselný, nech bola spomienka naň akokoľvek zahmlená.
Svoje manželstvo, vlastne celý svoj život vnímala ako osobný kríž. Ako
obetu, ktorú pravidelne predkladala Kristovi za dobro kráľovstva a zdravie
vládnucej rodiny. Tak to asi malo byť. Ale skutočnú pravdu, skutočný
zmysel tohto nezmyselného života, sa dozvie až na večnosti. Kráľovná
každým dňom cítila, ako postupne slabne. Prestávalo jej chutiť jesť, celé
dni bola len na chlebe a vode. Uvažovala, či to nemá niečo spoločné aj
s čarami tej bosorky, ktorá opantala jej muža. Možno.
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Clotilda začínala byť zúfalá. Od doby, čo sa stretla s biskupom prvý
krát šlo všetko dolu vodou. Pripadalo jej, akoby sa prepadala do priepasti,
stále hlbšie a hlbšie, a aj keď sa snažila tento pád zastaviť, alebo aspoň
spomaliť, vôbec sa jej to nedarilo. „Čo sa to len deje?“ opakovala si dňom
i nocou, ba aj zo spánku, lebo sa pred tým ešte s ničím takým nestretla.
Netušila, čo má robiť. To sa má naozaj zbaliť a odísť z Franskej ríše?
Nepochybne, vyhovovalo by to všetkým: kráľovi a jeho milenke,
nepriateľsky naladenému služobníctvu, ba i jej samotnej. Akoby
neexistovala správna cesta. Nech by urobila čokoľvek, vždy by to bola zlá
možnosť. Dobre teda. Zrejme sa jej budú chcieť zbaviť tak, či tak. Vyberie
si zo zlých možností teda tú najhoršiu. Ešte raz sa porozpráva
s Chlodovíkom. Naposledy. Kým je ešte tu, v tejto nešťastnej krajine.

Snažila sa kráľa zastihnúť kde to len šlo, ale nikde sa s ním nemohla
stretnúť. Prestal už dokonca nocovať aj v spoločnej spálni. Nechal ju samú.
Posledný krok pred vyhadzovom. Ale tú svoju poslednú šancu rozhodne
mienila využiť. Jedinú možnosť poskytovala sobota, kedy sa na hradisku
mala usporiadať drobná slávnosť na počesť jubilea jedného z kráľových
najvernejších veľmožov. Chlodovík tam chtiac-nechtiac bude musieť
strpieť svoju ženu. Tam to kráľovná skúsi.

Oslava bola až netradične nudná. Dokonca aj kráľ – ktorý mal
podobné akcie rád – len nehybne sedel a tupo hľadel pred seba. Popíjal,
ale nie moc. Zrejme myslel na to, aké by to bolo, keby mohol byť teraz
s Annou niekde osamote. Kráľovná tíško sedela vedľa neho. Jej manžel sa
znenazdania dvihol a kamsi šiel, azda na malú. Clotilda išla za ním.

„Chlodovík, prosím, vypočuj ma,“ povedala mu, na čo kráľ trochu
zavrčal. „Pozri, čo tá čarodejnica z teba urobila,“ pokračovala. „Zaujíma ťa
vôbec ešte niečo? Zaujíma ťa vôbec stav tvojho kráľovstva? Na všetko si
zanevrel. Ťahá ťa dolu, Chlodovík, a ničí ťa.“

„Čo teba vôbec do toho?!“
„Som tvoja manželka! Dal si mi sľub vernosti, čo už si zabudol?
„A ja som zas kráľ; môžem si robiť, čo chcem.“
„Vážne? Ale ako dlho? Koľko tebe podobných vládcov si už podrezal,

aby si zabral ich územie a pripojil ku svojmu vlastnému štátu? Na každého
raz dôjde.“

„Nezmysel. Ich armády sa s tou mojou nemohli zrovnávať.“ Clotilda
už chcela povedať, že Chlodovíkova armáda sa zas nemôže zrovnávať
s vojskom Ostrogótov, ale radšej mlčala.

NA POKRAJI PRIEPASTI
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„Viem, že ma chceš poslať preč, ako nepotrebnú, ako tú, ktorá len
prekáža. Som ti svedomím proti tvojim previneniam a preto ma nenávidíš.
Ale ako tvoje svedomie ti ešte raz a naposledy hovorím: Chlodovík,
mocný kráľ Frankov, obráť sa na katolícku vieru a začni uctievať Ježiša
Krista ako svojho Boha. Inak dopadneš ako tí, ktorými ty sám pohŕdaš
a možno ešte horšie.“

„ZAVRI UŽ KONEČNE TÚ SVOJU PROTIVNÚ HUBU!“ hulákal
kráľ a udrel svoju manželku tak, že až spadla na zem.

#

Clotilda sediac u svojho stolíka v malej izbičke, kam ju presťahovali,
vyzerala von. Pršalo. Malá Clotilda už vedela chodiť a neustále si čosi
brblala.

„Aspoň že ty si mi ostala, maličká,“ hovorila jej matka. Dievčatko
sa na ňu pozeralo svojimi veľkými očkami, no náhle stratilo rovnováhu
a ťaplo na zem.

„Je ťažké byť ženou, moja maličká,“ rozhovorila sa kráľovná, „uži si
svoje detstvo. Lebo keď raz dospeješ, tvoje dni sa veľmi zatemnia. Tak
to bolo u mňa, u mojej matky, matky mojej matky, ba aj prababičky. Tá
to mala asi najhoršie. Volala sa Viktória a žila vo svete, ktorý už zanikol.
Dnes proste nie je. A nikdy viac ani nebude. Stala sa kresťankou a za to
ju prenasledovali. Ona sama utiekla, ale jej manžela, rímskeho senátora,
zabili. Nakoniec sa znova vydala, adoptovala si istého chlapca, ktorý tiež
prišiel o svoju rodinu, a mala aj ďalšie deti. Čaká aj nás podobný osud,
maličká? Vyženú nás von do toho dažďa? Som kráľovná a ty princezná, obe
sme vznešenej krvi, a predsa… nie sme ušetrené najmenších strastí. Ale ty
sa neboj, vždy sa o teba postarám. Nikdy nedovolím, aby sa ti niečo stalo.
Ostatné je v rukách Božích. Nech sa stane jeho vôľa a nie naša.“

V tom sa na dverách ozval hlasné búchanie. Clotilda sa najprv zľakla,
že to si idú zase po ňu kráľove stráže, ale v tom sa ozval Esterin hlas.

„Pani, otvorte, dôležité správy.“
Kráľovná hneď aj dvere otvorila a spýtala sa, čo sa deje.
„Alamani… napadli našu krajinu!“
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4.4

Clotilda pozerala von zo svojho obloka na veľké vojsko, ktoré sa
rozprestieralo priamo pod jej oknami. Bol to vlastne dlhý zástup koní
a rinčiaceho železa. Na jeho čele bol sám kráľ. Sedel na svojom žrebcovi
vyrovnane a sebavedomo, skoro akoby šiel na lov jeleňov a nie do boja.
Kráľovná dúfala, že sa jej manžel možno otočí a pozrie smerom, kde
prebývala, ale vedela, že tieto jej očakávania sú zrejme márne. Chlodovík
namiesto toho zamával na opačnú stranu hradiska, do miest, kde stála
Anna. Tá mu pozdrav opätovala s bielou prešívanou vreckovkou v ruke.
Clotilda len smutne hľadela na ten výjav, uvedomujúc si, že zrejme
o svojho manžela definitívne prišla. Najviac jej však bolo ľúto malej
Clotildy, jej dcérky. Kam len pôjdu? Privítajú ich vôbec ešte aspoň v jej
rodnom Burgundskom kráľovstve? Už tam nevládol jej otec – ktorý
medzitým odišiel na večnosť, ale brat, ktorého ani poriadne nepoznala.

Armáda koní a ľudí sa dala na pochod. Vypadala ako obrovský had,
ktorý sa tiahne kamsi do diaľavy. „Nech vás dobrý Pán Boh požehnáva
a ochraňuje,“ zamrmlala naposledy kráľovná a šla si sadnúť na posteľ, kde
mala rozrobenú výšivku. Chvíľu v práci pokračovala, no potom sa pichla
ihlou do prsta. Pocítila ostrú bolesť a z rany sa vyvalil pramienok červenej
krvi. Kráľovná sa rozzúrila a hodila výšivku o zem. „Čo zlého som, Bože,
vykonala, že ma takto neustále trestáš?“ vykríkla rozhorčene. Upokojila
sa, to táto neistota vlastného osudu ju pripravuje o rozum. Zobrala papier,
pero a atrament, a začala písať.

Drahý Childebert,

Viem, že sa nepoznáme, a že sme sa v živote videli vlastne iba pár krát.
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Avšak spojuje nás puto rovnakej krvi. Nie sme vzdialení príbuzní; sme súrodenci.

Určite si sa dopočul a ťažkej situácii, do ktorej som sa dostala. Možno sa k tebe

dostali aj rôzne nepravdivé klebety, ktoré sa pri podobných situáciách vždy

vynárajú ako diabli z temnoty. Môžem ti len povedať, že v tejto veci je moje

svedomie čisté. Svojho manžela, franského kráľa Chlodovíka, som vždy oddane

milovala a pre svoju novú domovinu som sa snažila byť príkladnou kráľovnou.

Iste, dopustila som sa aj chýb. Azda som mala byť ostražitejšia voči

tunajším cirkevným predstaviteľom, ktorí na mňa tlačili, aby som kráľa

nahovorila na katolícku vieru. Tým som si svoje vlastné postavenie na dvore, ako

aj u neho samotného, veľmi skomplikovala. Najmä tunajší biskup Remígius má

obavy, že ak sa Franská ríša nestane katolíckym štátom, táto viera zanikne spolu

so starou Rímskou ríšou, ktorá bola od čias Konštantína Veľkého jej patrónkou.

Ale ty sám si odpovedz, milý Childebert, môže jeden človek – najmä ak ide

o slabú ženu, ako som ja – zmeniť osud celého národa, či zachrániť vieru, za ktorú

v minulosti bojovali a umierali tisíce?

Prehrala som. Prehrala som všetko, čo som prehrať mohla. A teraz ťa

pokorne žiadam – príjmy ma, spolu s mojou dcérou, princeznou Clotildou

mladšou , na svojom dvore. Sľubujem ti, že ti budem podriadenou služobníčkou

a v žiadnom prípade sa nebudem starať do tvojej politiky a osobných záležitostí.

Ujmi sa, prosím, svojej staršej sestry, ktorá nemá domova! Už nevládzem znášať

tunajšie nenávistné pohľady a uštipačné ohovárania.

S láskou tvoja sestra Clotilda.

Kráľovná list starostlivo poskladala a schovala do priehradky za
skriňu. Na možnosť, že by ju brat v takejto ťažkej situácii zavrhol, radšej
ani nemyslela. Netreba sa trápiť zajtrajškom. Už dnešok má dosť svojich
starostí.

Ester nosievala Clotilde správy z vojny, keďže nikto iný z kráľovho
služobníctva sa neunúval jej poskytovať informácie, čo je vlastne s jej
manželom. Pravdou však bolo, že vojská sa k sebe zatiaľ len pomaly
približovali ako dva ťažké slony a k žiadnym väčším stretom nedochádzalo.
To sa však časom malo zmeniť.

„Pani, podľa najnovších správ sa už kráľovské vojsko utáborilo a zajtra
na poli neďaleko toho miesta dôjde k bitke,“ zahlásila služobná svojej pani
jeden podvečer.

„Ďakujem ti, Ester. Prosím, nechaj ma chvíľu o samote. Môžeš ísť.“
Služobná sa uklonila a z kráľovninej maličkej komnaty odišla.
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„Tak teda zajtra,“ povedala si kráľovná pre seba, vzala svoj ruženec
a začala sa modliť. „Za svojho manžela, za našu armádu, aj za našich
nepriateľov.“

Na druhý deň sa Clotilda bezducho prechádzalo po tom, čo ešte
nedávno bývalo „jej“ hradom. Teraz už len vnímala chlad cudzokrajnosti
a celý čas sa cítila akosi nesvoja. Bála sa o Chlodovíka. Nech je aký je, stále
je to jej zákonitý manžel. Sadla si za rozľahlý obedový stôl a sedela za ním
nejakú chvíľu úplne sama.

„Nie ste hladná, pani?“ spýtala sa jej jedná zo služobných, čo kráľovnú
zaskočilo.

„Och, nie, nebudem jesť… ale ďakujem za opýtanie.“
Služobná sa uklonila, jemne sa na Clotildu pousmiala a kamsi

odcupitala. Kráľovná sa zahľadela na Chlodovíkovu bustu, ktorú si dal
pred časom urobiť, aby tak poukázal na svoju „kráľovskú výnimočnosť.“
Jej sa tá hlava na neho veru moc nepodobala.“ Zrazu, z ničoho nič, sa
predná pravá noha stojanu prelomila a Chlodovíkova busta rovno pred jej
očami skĺzla na zem, kde sa rozbila na tisíc malých kúsočkov.

„Och, zlé znamenie!“ skríkla kráľovná v hrôze. Čo len teraz robiť?
Je spôsob, akoby mohla svojmu manželovi pomôcť? Obzerala sa dookola
seba, akoby hľadela niekoho, niečo, kto by jej vedel povedať, čo sa
s Chlodovíkom stalo, kto by mu vedel nejakým spôsobom pomôcť.
HOCIJAKO! Pýtala sa v duchu manžela, či je v poriadku, aby jej dal
nejaké znamenie, že je v poriadku, ale žiadnej odpovede sa jej nedostávalo.
A tak urobila to prvé, čo ju napadlo, to jediné čo mu mohlo – ako sama
neochvejne verila – naozaj pomôcť. Začala sa zaň modliť. „Prosím Bože,
zľutuj sa nad ním, prosím ťa Kriste, ponechaj ho nažive…“ Služobná spolu
s ďalším poddaným pomohli slabej a zdesenej kráľovnej do jej izby.
„Prosím, modlite sa za svojho kráľa, v túto hodinu to veľmi potrebuje,“
požiadala ich Clotilda, na čo obaja prikývli. Za chvíľu pribehla aj Ester,
celá rozrušená, či je kráľovná v poriadku, a taktiež ňou bola požiadaná
o skromnú modlitbu za Chlodovíka. Takto sa zaň modlili do hlbokej noci,
až kým kráľovná od únavy neusnula.

#

Postupne sa ku Clotilde dostávali správy o drvivej porážke franskej
armády. O kráľovi sa nevedelo nič, ale niektoré správy naznačovali, že
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zrejme zahynul v boji. Tí, čo ho videli naposledy, hovorili, že bol spolu so
svojimi vernými rytiermi obkľúčený zo všetkých strán a nemohol utiecť.
Clotilda odmietala veriť týmto rečiam, aj keď nálada na celom hradisku
bola veľmi pochmúrna. Takto sa to predsa nemohlo skončiť. Alebo…
mohlo?

Deň za dňom plných neistoty ubiehali pomaly ako mrazivé zimné
mesiace. Kráľovná sa za svojho manžela často modlievala, no už aj ona
začínala mať pochybnosti, či to všetko má vôbec nejaký zmysel. V tom sa
začali na hrade šíriť zvesti, že sa kráľ spolu s malou skupinkou preživších
vracia domov! Mestskí junáci boli vyzvaní, aby šli svojmu pánovi, ktorý
ich toľko ochraňoval, naproti a pomohli jemu a jeho blízkym do hradu.
Mnohí výzvu uposlúchli a tak sa na cestu vydali všetky kone a vozy, ktoré
sa na hradisku ešte nachádzali. Clotilda bola plná očakávaní, ako na tom
je, plná pocitov, radostných – že je jej muž aspoň nažive, ale aj smutných
– že ju zrejme stále nebude chcieť. Zanedlho bolo z diaľky bolo možné
pozorovať neveľký, skormútený a otrhaný zástup, ktorý sa pomalým,
ťarbavým krokom blížil späť do hradiska. Tak predsa sú tu! Ale čo má robiť
ona? Má vyjsť von privítať ho? Nie, nie, už nie. Asi by to v túto chvíľu
nebolo vhodné. Ale bola taká zvedavá, čo kráľ vlastne zažil!

Kráľovná sa jemne načahovala zo svojho malého okna pozorujúc, ako
sa ku Chlodovíkovi rozbehla Anna, celá naradostená, že je živý a zdravý.
Jej ružovkastý závoj plápolal v jemnom poryve chladného vetra. Kráľ si
však svoju milenku vôbec nevšímal, a keď mu nedala pokoja, rukou ju
trochu odsotil. Anna najprv zúrila, ale akosi sa ovládla. Chlodovík chodil
po celom hradisku a dožadoval sa svojej manželky. Napokon dorazil až
k nej. Prvé, čo si Clotilda všimla bol jeho prosebný pohľad. Prosil o…
odpustenie? – čudovala sa, ale nebola si úplne istá. Jemne sa na neho
usmiala. Kráľ k nej bez slova podišiel a objal ju.

„Clotilda, moja milovaná Clotilda! Aký som len rád, že ťa mám,“
povedal svojej manželke. Kráľovná bola zaskočená. Čosi sa muselo udiať
počas tej strašnej bitky – prebehlo jej hlavou. „Mala si pravdu, mala si vo
všetkom pravdu,“ hovoril jej Chlodovík, ako by bol v nejakom tranze. Nič
mu neodpovedala, len ho jemne pohladila, aby vedel, že ho prijíma a že sa
naň nehnevá.

Neskôr, keď si kráľ trochu oddýchol, dal si zavolať všetkých
obyvateľov hradu a rozpovedal sa, čo sa vlastne stalo. „Spočiatku sa zdalo,
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že by sme ich mohli poraziť. Vydal som teda povel na útok. Avšak zrazu
nám nepriateľská horda vpadla rovno do boku. Museli sme bojovať
z dvoch strán a postupne nám zabíjali všetkých mužov a ich kone. Tak sa
stalo, že tí z nás, čo prežili, boli v úplnom obkľúčení. Ja… nevedel som, čo
robiť. Vtedy som si spomenul na to, čo mi povedala kráľovná Clotilda
o jednom rímskom cisárovi, ktorý, keď prehrával, modlil sa ku
kresťanskému Bohu, a ten mu dal víťazstvo. Volal som teda ku tomu
Kristovi nežiadajúc ani porážku nepriateľa, ale len záchranu vlastného
biedneho života. Sľúbil som mu, že ak má zachráni z tej strašnej situácie,
dám sa pokrstiť podľa rítu, ktorý vyznáva moja manželka. A hľa – stalo sa
niečo, čo som ešte nikdy pred tým nevidel. Nepriateľ znenazdania ustúpil;
sám od seba a z ničoho nič! Zrejme bol už sám dosť oslabený, alebo si
vôbec neuvedomil, koho môže zajať, inak si to neviem vysvetliť. V každom
prípade sa dopustil strašnej strategickej chyby, za akú sa velitelia doma
vešajú. Ja ale verím, že to Boh zasiahol a zachránil ma, aby mi tak ukázal,
ktorou cestou sa mám vydať. A ako som sľúbil, tak aj učiním: nechám sa
pokrstiť na katolícku vieru. A vy všetci so mnou.“

V miestnosti zavládlo hrobové ticho, no nikto sa neopovážil
oponovať samotnému kráľovi. Z jeho slov bolo všetkým jasné, že je pevne
rozhodnutý svoj plán uskutočniť a nikto mu to nebude môcť vyhovoriť.
Clotilda tomu všetkému stále nemohla uveriť. Zmena prišla tak… rýchlo
a nečakane. Ešte pred pár dňami si myslela, že už to asi nevydrží, že jej
pukne srdce a ona umrie. Takmer sa tešila na vlastnú smrť, tak veľmi jej
zhorkol život v tejto krajine. A teraz… zdá sa, že je víťazkou. Oči jej
znenazdajky pristáli na Anne. Bola bledá, duchom neprítomná a na
Chlodovíka sa ani nepozrela. Kráľovnej ju vlastne prišlo ľúto: človek,
ktorý vedie falošný život, ako Anna, nemôže byť v živote nikdy šťastný
a nikdy nemôže mať pocit skutočného bezpečia. Vždy to bude len
cudzinec a utečenec pred pravdou, ktorá ho skôr či neskôr dobehne. Taký
človek sa napokon utopí v bahne vlastnej zloby a neprávostí.

Navečer, keď sa kráľ zotavoval zo svojich zranení a oddychoval,
Clotilda ho nenápadne opustila a zamierila si to do svojej malej komnaty.
Tam spoza skrine vytiahla list. Otvorila ho a ešte naposledy sa naň pozrela.
Bola to žiadosť jej bratovi, aby ju a jej dcéru prichýlil v Burgundskom
kráľovstve. Trochu sa pousmiala nad zvláštnosťou svojho osudu a potom
list roztrhala.
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Do remešskej katedrály sa tiahol veľký zástup. Zástup bol lemovaný
z oboch strán množstvom ľudí, ktorí sa prišli na zvláštnu udalosť pozrieť.
Clotilda kráčala po boku svojho manžela a nemohla sa vynadívať na tú
nádheru. Od svojej svadby niečo takého ešte nevidela. Vo vzduchu bolo
počuť ťažké, no nádherne znejúce zvony kostola zmiešané so spevom „Te
Deum.“ Kráľovský pár vošiel do chrámu osvetleného stovkami sviečok.
V laviciach sa mačkalo množstvo veľmožov, ktorí zvedavo vyzerali
kráľovský pár. Kráľovná by bola tú chvíľu najradšej zastavila a žila v nej
naveky, no to nešlo. Snažila sa teda aspoň si uchovať na ňu čo najviac
spomienok.

Začala sa slávnostná omša. Celebroval ju biskup Remígius a po jeho
bokoch sa tiesnilo ešte niekoľko ďalších kňazov a prisluhujúcich. Na
začiatku prečítal krátky list od pápeža Anastáza II., ktorý franského kráľa
a jeho pani vrúcne pozdravoval a prial im všetko dobré do ich životov,
ako aj mier a pokoj kráľovstvu. Ríšu frankov nazval „Prvou dcérou cirkvi“
a ustanovil, že bude večnou ochrankyňou Kristovho spoločenstva.
Clotilda rozmýšľala, čo tieto slová znamenajú, no vôbec si ich nevedela
vysvetliť.

Potom prišiel na rad slávnostný úkon: Chlodovík a všetci jeho
veľmoži sa šli dať pokrstiť. Ako prvý vykročil sám kráľ. Neistým krokom
podišiel ku veľkej mramorovej kadi naplnenej vodou, pred ktorou stál
biskup. Ten nabral posvätenú vodu do menšej nádobky. Kráľ si pokľakol
a Remígius mu položil otázku:

„Chlodovík, kráľ Frankov a vládca mocnej Franskej ríše, chceš byť
krstom prijatý do lona Svätej matky cirkvi?“

„Áno, chcem,“ zaznela odpoveď.
„Ja ťa teda krstím in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti,“ povedal

slávnostne Remígius a polial kráľovi hlavu vodou z nádobky. Potom
pokračoval, „za toto, čo si urobil Chlodovík, hľa, vypočuj si prorocké
slovo, ktoré mi o tvojej ríši zjavil náš Pán na Nebesiach: Boh požehná
kráľovstvo Frankov a stane sa z neho mocný a vplyvný štát. Stane sa
vojenskou ochrankyňou cirkvi a vždy, keď ju niekto napadne, franské
kráľovstvo bude stáť v čele jej obrany, alebo oslobodzujúceho protiútoku.
Avšak, ak ľud franský odvrhne Boha, o to väčšmi ho Pán strestá: ak
odmietne poslúchať prikázania, revolúcie a vraždenie sa dostane do ulíc
kráľovstva. Kráľa uväznia a zabijú, budú sa konať verejné popravy
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mnohých. Prídu hrozivé vojenské porážky; i Frankovia budú vo vlastnej
krajine slúžiť cudzími pánom iného jazyka. Budú to tak strašné udalosti,
že sa všetky okolité štáty budú triasť strachom. Keď však ľud na čele
s panovníkom budú žiadať Boha o odpustenie a budú činiť pokánie, mier
a pokoj sa opäť prinavrátia do krajiny.

A teraz čuj, Chlodovík, čo sa stane v posledných dňoch, pred
koncom sveta: bude to v čase, keď už kráľovstvá nebudú existovať a všetci
panovníci budú dávno mŕtvi. Ľudia budú veľa hrešiť a nebudú chcieť
poslúchať Pána, svojho Boha. Strašná búrka sa dovalí; nielen do ulíc
franských, ale do miest po celom svete. Nepriateľ z ďalekého Východu
príde nečakane a neľútostne; jarmo, ktoré uvalí, bude neznesiteľné. Rím
bude v troskách a pápež, Kristov námestník, bude mŕtvy. Bude bojovať
mesto proti mestu, Frank proti Frankovi, vládcovia budú zosadení, alebo
po smrti. Ľud si v tej hrôze opäť spomenie na Krista, i na jeho presvätú
matku, ktorej je dané rozšliapať hadovi hlavu. I začne prosiť
o osloboditeľa, ktorý by ho zachránil. A on skutočne príde! Kráľ, ktorého
si Boh šetril pre Frankov. Bude z tvojho rodu, Chlodovík. Príde nečakane,
so škrípajúcimi zubami a so strašným revom porazí nepriateľa, ktorý sa
toľko rozťahoval po jeho krajine. Vyženie ho preč zo svojej ríše a oslobodí
veľké časti sveta. Ba, i do Británie sa poplaví, aby tam nastolil poriadok po
hroznom vraždení. Oslobodí Rím a dosadí nového pápeža. Tvoj potomok
bude vládcom veľkej ríše, územia, ktoré oslobodil a zachránil. I opäť sa
bude po svete šíriť Božie slovo a ľudia, zdesení z hrôz, ktoré na nich Boh
zoslal, opäť sa stanú zbožnými. Mier a blahobyt nastanú a dlhé roky
nebude vojny. Tak bude až do dní, kedy sa vo svete objaví strašný zločinec,
ktorého Sväté písmo nazýva Antikristom. V tom čase však už bude tvoj
potomok dávno na večnosti s Pánom. Amen, Chlodovík!“

Clotilda s úžasom počúvala tieto Remígiove slová. Nikdy by jej ani
nenapadlo, ako nesmierne môže byť korunovaná jej snaha o katolícku
Franskú ríšu. Po Remígiovom príhovore sa kráľ konečne mohol postaviť
a ku krstiteľnici postupne prichádzali ďalší veľmoži zoradení podľa
dôležitosti. „Som na teba taká pyšná,“ povedala Clotilda Chlodovíkovi,
keď sa ku nej opäť posadil. Kráľ sa len pousmial a nič nehovoril. Bol
viditeľne nesvoj. Jeho manželka bola pevne rozhodnutá pomôcť mu vždy
vo všetkom. Už nie je len panovníkom jednej krajiny. Od tejto chvíle je
Chlodovík panovníkom ríše, ktorá dostala názov „Prvá dcéra cirkvi.“
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