Austrázky kráľ Dagobert II
(Merovejská Dynastia)
Z angličtiny do slovenčiny preložila Corascendea

Dagobert sa narodil v roku 651 a keď
v roku 656 zavraždili jeho otca
Clovisa, jeho nepriatelia urobili
všetko možné, aby mu zabránili
zdediť Austráziu, severovýchodnú
Clovisovu ríšu.
Hlavnému majordómovi paláca,
Grimoaldovi, dali príkaz aby uniesol
Dagoberta ako náhle bol jeho otec
mŕtvy. Grimoald potom presvedčil
kráľovský dvor o tom, že Dagobert je
mŕtvy, a že Clovis si želal, aby
Grimoaldov syn zdedil trón. Bol
natoľko presvedčivým, že ešte aj
Dagobertova matka mu uverila.
Avšak Grimoald sa nedokázal primäť k tomu, aby Dagoberta zavraždil a zobral ho
k biskupovi z Poitiers, ktorý dal kráľovské dieťa do exilu v Írsku. Tu vyrástol a bol vzdelaný
v kláštore v Slane neďaleko Dublinu.
Oženil sa s keltskou princeznou Mathildou
a presťahoval sa do Yorku v severnom Anglicku, kde sa zoznámil so Svätým Wilfridom,
biskupom z Yorku. V tom čase spojenie Merovejcov s rímskou cirkvou už nebolo natoľko
silné, ako bolo počas Clovisovej vlády.
Wilfrid sa horlivo snažil spojiť keltskú cirkev s rímskou, na čom sa obe strany dohodli na
Koncile vo Whitby v roku 664. Wilfrid pravdepodobne rozpoznal možnosti v návrate
Dagoberta ako právoplatného kráľa Austrázia do Francúzska, zatiaľ čo by sa tento
nárokovaním svojich území mohol stať vojenským predstaviteľom cirkvi.
Dagobertova manželka zomrela v roku 670 a Wilfrid sa chytro postaral o to, aby sa jeho
nasledovná manželka vybrala zmysluplne. Stala sa ňou Giselle de Razes, dcéra grófa z Razes
ktorá bola neterou Vizigótskeho kráľa. Toto spojenie medzi Merovejcami a Vizigótmi malo
nielen schopnosť priniesť veľkú časť Francúzska pod tú istú vládu, ono mohlo
sprostredkovať aj moc Ríma na Vizigótmi.
Austrázia predstavovala severovýchodnú časť kráľovstva merovejských Frankov, pričom
zahrňovala časti dnešného východného Francúzska, západného Nemecka, Belgicka
a Holandska. Metz zvyčajne slúžil ako hlavné mesto, no niektorí austrázski králi vládli aj
z Reims [z Remeša].

Sobáš sa konal v kostole Svätej Magdalény v Rennes-le-Chateau. Dagobert bol už otcom
štyroch dcér cez svoje dve manželstvá, keď mu manželka porodila syna Sigisberta IV v roku
676.

Kráľ Austrázie
Dagobert pobudol tri roky v Rennes-le-Chateau, než ho vyhlásili za kráľa Austrázie. Rýchle
sa podujal na obnovenie poriadku vo svojom kráľovstve, čo mu podstatne zväčšilo jeho
bohatstvo.
Pritom nesplnil Wilfridove očakávania. So svojimi novo nadobudnutými územiami a
bohatstvom nevyhnutne získal nepriateľov. Vzbudil nevôľu susediacich franských krajín,
z ktorých niektoré mali spojenia na Dagobertov dvor, čo sa mu mohlo stať nebezpečným.
Jedným takým spojením bol majordóm jeho paláca, podlý Pipin Tlstý.
Dagoberta II, trinásteho kráľa Austrázie, ohrozoval Ebroïn, ktorý bol majordómom paláca
neustrijského kráľa Thierryho. Ebroïn mal voľnú ruku v Neustrii a žiadalo sa mu rovnako sa
zmocniť Austrázie.
Na radu svojho majordóma Wulfoalda, Dagobert II postúpil časť svojho trónu svojmu synovi
Sigisbertovi. Avšak Ebroïn prekazil rozumné opatrenia kráľa Austrázie.

Zavraždenie
Rok 679 sa chýlil ku koncu, keď Dagobert prebýval vo svojej kráľovskej rezidencii v
Sathanacum – ktoré dnes nesie meno Stenay – kde mienil stráviť vianočné sviatky. 23.
decembra sa s družinou vybral na poľovačku do lesa „Wepria" (súčasné meno Woëvre).
Unavený kráľ si uprostred dňa sadol pri studničke pod veľkým dubom, aby si odpočinul.
Dodnes sa volá Arphays, a príslušná časť lesa sa volá „Scortia“. Jeden zo sprisahancov,
ktorý bol sluhom, ho napadol kopijou, keď sa kráľ modlil.
Dagobert, posledný z kráľov veľkej a mocnej ríše, zahynul zatiaľ čo konal dobro. Na večer
23. decembra kráľovo telo vystavili vo vile Charmois, než ho preniesli do baziliky v
Sathanacum, ktorá bola v tom čase zasvätená Svätému Rémi. Najvýznamnejší predstavitelia
ríše sa potom zišli, aby spoločne smútili nad vladárovou smrťou.

Svätý Dagobert II
Rímska cirkev sa najprv poponáhľala s chválením skutku. No možno v dôsledku pocitu viny,
Dagoberta kanonizovali v roku 872, keď jeho pozostatky preniesli na cintorín kostola, ktorý
premenovali na „Kostol Svätého Dagoberta“. Pridelili mu dokonca sviatok na 23. december.
Zhodou okolností, 23. december je aj posvätným dňom kmeňa Benjamitov. Rímskokatolícka
cirkev nikdy nebola schopná, a či nebola ochotná vysvetliť, prečo ho kanonizovali.
Odo dňa jeho pohrebu v kostole Svätého Dagoberta sa jeho hrob stal cieľom putovania
mnohých významných dejinných osobností, včítane vojvodu z Lotrinska, ktorý bol starým
otcom Godfroia de Bouillon. V priebehu francúzskej revolúcie kostol zničili, pričom zmizla

väčšina relikvií Svätého Dagoberta. Dnes ostáva len čo sa považuje za jeho lebku, a táto je
umiestnená v konvente v Mons. Je zaujímavé, že o niekoľko rokov neskôr sa objavila báseň
s názvom "de Sancta Dagoberto martyre prose". Jej hlavnou myšlienkou je, že Dagobert sa
stal martýrom z akéhosi dôvodu. Objavili ju v Orvalskom opátstve.

Koniec merovejskej éry
Dagobertova vražda v podstate predstavovala koniec merovejskej
éry. Po Dagobertovej smrti začala merovejská dynastia upadať,
napriek tomu, že sa im podarilo udržať si svoje postavenie po asi
ďalších sto rokov. Mnohí nasledovní merovejskí monarchovia boli
primladí na to, aby sa stali výkonnými vladármi, zatiaľ čo
sa nedokázali dostatočne brániť proti neúnavným ambíciám
majordómov paláca. Childeric III zomrel bezdetný v roku 754 a to bolo jasným znamením
toho, že fakľa merovejskej dynastie dohorela.
Čo sa stalo s jeho synom Sigisbertom? Nikto nevie. Podľa niektorých zdrojov zomrel ešte
pred svojím otcom. Iní tvrdia, že zomrel spolu s ním, alebo niekedy po ňom. Ešte ďalší
udávajú, že sa mu podarilo vyšmyknúť z pazúrov svojich nepriateľov.
Zrada Clovisa v podobe vraždy Dagoberta II sa stala najväčším zdrojom nespokojnosti
Priorstva Sion a akýchkoľvek potomkov Merovejcov. Neskôr sa objavili snahy zmenšiť
objem ich urážky. Karolínski vladári (z rodiny Karola Veľkého) sa ženili s Merovejskými
princeznami, čím sami seba legitimizovali. Niektorí považujú Dagobertovho syna Sigisberta
za predka Guillema de Gellone, vladára židovského kráľovstva Septimánie v južnom
Francúzsku a neskôr Godfroia de Bouillon, ktorý dobil Jeruzalem počas krížových výprav.
Tak sa rod Ježiša Krista, Dávidovo potomstvo, vrátilo na trón, ktorý im právoplatne patril už
od časov Starého Testamentu.
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Viac o Dagobertovi II, ktorý bol jednou z inkarnácií Tretej Božskej Duše (Testament Katarov):
http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Merovejska_Dynastia.pdf
http://www.dhaxem.com/data/articles_sl/Exil_a_navrat_Dagoberta.pdf
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