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Некаторыя з Меравінгаў 
Аляксей Валынец 
 
 
Тэўдэрых ІІ – 587-пасля 23.8.613 (забіты). Кароль 
Бургундыі (596-612 гг.), кароль Аўстразіі (612-613 гг.). 
Адзін з сыноў Хільдэберта ІІ (кароль Аўстразіі 575-596 
гг. і Бургундыі 595-596 гг.). Пасля смерці бацькі 
атрымаў у спадчыну Бургундыю і частку Аўстразіі 
(вобласці Сантуа, Эльзас, Тургаў). На пачатку 
кіравання падтрымліваў саюз са сваім братам, каралём 
Аўстразіі Тэўдэбертам ІІ (596-612 гг.). У 600 г. яны 
разам хадзілі супраць караля Нейстрыі Хлотара II, у 
602 г. – супраць баскаў. Каля 610 г. адносіны паміж 
братамі абвастрыліся, што прывяло да міжусобіцы, у 
якой Тэўдэрых страціў аўстразійскія тэрыторыі. Аднак 
у 612 г. ён атрымаў перамогу над Тэўдэбертам пад 
Тулем і потым пад Цюльпіхам, у выніку чаго вярнуў 
страчаныя землі. Кароль Тэўдэрых загінуў у бітве з 
Хлотарам ІІ (кароль Нейстрыі 584-629 гг., з 613 г. 
кароль франкаў).  
 
Тэўдэберт ІІ – 586-пасля траўня 612 (забіты). Кароль 
Аўстразіі (596-612 гг.). Адзін з сыноў Хільдэберта ІІ. 
Пасля смерці бацькі атрымаў у спадчыну 
Аўстразійскае каралеўства акрамя Сантуа, Эльзаса і 
Тургаў. На пачатку кіравання меў хаўрус з родным 
братам Тэўдэрыхам ІІ супраць іх агульнага стрыечнага 
брата Хлотара II. Каля 610 г. пачаў міжусобную вайну 
з Тэўдэрыхам і прымусіў таго саступіць Сантуа, Эльзас 
і Тургаў. У 611 г., у сувязі з інтрыгамі Тэўдэрыха, быў 
уцягнуты ў вайну з аварамі. У 612 г. Тэўдэрых разбіў 
Тэўдэберта каля Туля і Цюльпіха. Па загаду Тэўдэрыха  
 

кароль Аўстразіі разам са сваімі сынамі быў узяты ў 
палон і забіты. 
 
Гунтрамн – каля 530-28.03.592. Кароль Бургундыі 
(561-592 гг.). Сын Хлотара І (кароль той часткі 
франкскай дзяржавы, цэнтр якой знаходзіўся у г. 
Суасон 511-561 гг., кароль усіх франкаў з 558 г.). 
Гунтрамн атрымаў Бургундыю (рэзідэнцыя караля 
знаходзілася ў г. Арлеан) па падзеле 561 г., які адбыўся 
пасля смерці яго бацькі. Калі ў 567 г. памёр брат 
Гунтрамна Харыберт, пачалася міжусобная вайна 
паміж двума другімі братамі Харыберта Сігібертам І 
(кароль Аўстразіі 561-575 гг.) і Хільперыкам І (кароль 
Суасона 561-584 гг.) за падзел каралеўства нябожчыка. 
Гунтрамн спачатку спрабаваў выступіць як пасрэднік. 
З 575 г., калі быў забіты Сігіберт, паміж Гунтрамнам і 
Хільперыкам пачалася міжусобная вайна. У ёй 
бяздзетны Гунтрамн адстойваў інтарэсы усыноўленага 
ім Хільдэберта ІІ, сына Сігіберта. У 584 г. Хільперык 
быў забіты, а яго ўдава Фрэдэгунда і сын Хлотар ІІ 
былі ўзятыя Гунтрамнам пад абарону. У 585 г. 
Гунтрамн вярнуў Хільдэберту спадчыну яго бацькі 
Сігеберта. Па дамове ў Андэло 587 г. дзяржава 
франкаў была падзеленая паміж Гунтрамнам, 
Хлотарам ІІ і Хільдэбертам. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




