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Jindřich II.(1133-89), Thomas Becket (1118-1170) a jejich spor

Nástupu Jindřicha na trůn předcházelo 19 let anarchie, což poskytlo obyvatelům Anglie příležitost ocenit bezstarostný a pohodlný život v době vlády pevné ruky. Neustálé spory Matyldy, zákonné dědičky Jindřicha I. a Štěpána z Blois, vnuka Viléma Dobyvatele, vyústily v roce 1152 v dohodu mladého Jindřicha (syna Matyldy a Geoffroye z Anjou) se Štěpánem. Stalo se zásluhou církve, která takto v roli úspěšného smírčího soudce posílila svou autoritu a moc. Štěpán tedy adoptoval Jindřicha, přibral ho k řízení království a učinil ho svým dědicem. Brzy poté však Štěpán umírá a Jindřich se stává králem, kterého všichni přijali s velkým nadšením.
	Jindřich II. Plantagenet pocházel z mocné, ale kruté rodiny. Mezi jeho předky z Anjou najdeme muže přezdívaného Černá lyska, který prý dal upálit svou manželku a syna přinutil prosit o milost na čtyřech osedlaného jak kůň. Jedna z jeho babiček – hraběnka z Anjou měla pověst čarodějnice a říkalo se o ní, že jednou vyletěla z kostela oknem. Jeho syn Richard Lví Srdce později prohlásí, že všichni pochází z ďábla a k ďáblu se také všichni vrátí. Sám Jindřich byl drsné povahy, měl sílu sopky, ale vyznačoval se i překvapivou vzdělaností a šarmantností. Statný jinoch s býčí šíjí a krátce přistřiženými ryšavými vlasy učaroval 27-leté francouzské královně Eleonoře Akvitánské, která se neváhala rozvést a přinést o sňatku s tehdy 19-letým Jindřichem vévodství Akvitánské. Jindřich už tedy vlastnil vévodství Normanské (po matce) a po otci zdědil vévodství Anjou a Maine, což jej činilo ve Francii daleko mocnějším mužem než byl francouzský král. Těžko jej však můžeme nazývat králem anglickým, neboť za 35 let své vlády neprožil na ostrově ani 13 let. Přesto je jedním z největších anglických králů.
	Jako cizinec potřeboval u sebe schopného poradce, čehož si byl velmi dobře vědom canteburský arcibiskup Theobald, který králi doporučil svého člověka – klerika Tomáše Becketa.
	Becket, 38-letý muž čistě normanské krve, byl synem obchodníka z londýnského City. Byl vychováván jako šlechtický syn, když však jeho rodina přišla na mizinu, stal se klerikem arcibiskupa Theobalda, který pocházel ze stejné normanské vesnice jako starý Becket. Arcibiskup, který měl Becketa upřímně rád, v něm velmi rychle rozpoznal jeho organizátorské a administrátorské sklony a  „dal jej králi“. Jindřich v něm ihned poznal dobrého přítele i rádce, což vedlo k jeho jmenování kancléřem. 
	Král a jeho věrný služebník a společník tvořili vskutku nerozlučnou dvojice. Jindřich si velmi vážil tohoto mladého a schopného ministra, výborného jezdce a znamenitého sokolníka, který byl schopen s ním soupeřit v každé sebenáročnější zábavě. Byl to právě Becket, kdo se velkou měrou zasloužil o znovuobnovení pořádku po Štěpánově smrti.
Po Theobaldově sklonu roku 1162 se Jindřich rozhodl na uprázdněnou canteburskou stolici dosadit právě Becketa. Ten brzy po převzetí prohlásil: „Brzy mě budete nenávidět stejně, jako mě nyní máte rád, protože si v církevních záležitostech osobujete autoritu, kterou já nebudu trpět. Canteburský arcibiskup má na vybranou – buď hřešit proti bohu nebo králi“.  Úřad arcibiskupa proměnil králova služebníka v odbojníka a později světce. Becket se snažil být nejprve dokonalým ministrem a potom zase dokonalým asketou.  V povaze tohoto pozoruhodného muže se mísila svědomitost s pýchou naprosto dokonale.
Podstatou jejich sporu nebyla investitura, ale obdobný problém. Šlo o kompetence soudů světských a církevních. Druhé jmenované získávaly takříkajíc více na popularitě, protože jejich tresty byly mírnější a církev tím, že z téměř každého sporu činila věroučný problém tak posilovala svou moc. Král tedy usiloval o to , aby byli klerici, kteří např. vraždili, zbaveni kněžského stavu a  předáni světským soudcům, které by je řádně potrestaly. Becket protestoval s tím, že není správné dvakrát trestat jeden zločin. Jindřicha to tak rozzuřilo, že svolal koncil do Claredonu na kterém pod pohrůžkou smrti donutil arcibiskupa podepsat Claredonské ustanovení, kterážto znamenala vítězství krále. Becket se však svou přísahou necítil vázán, protože ji ložil pod nátlakem a papež Alexandr ho z ní vyvázal. Arcibiskup odsouzený soudním dvorem baronů uprchl do Francie, odkud stíhal všechny své protivníky klatbou.
Nebezpečí exkomunikace si nemohl dovolit ani mocný Jindřich a tak se s Becketem sešel, naoko se s ním smířil a žádal na něm pouze, že bude dodržovat platné obyčeje anglického království. Jakmile však Becket vstoupil na anglickou půdu, požádal papeže o listiny, které mu dávaly právo sesadit biskupy, kteří jej v době jeho nepřítomnosti a královské nemilosti zradili. Jednalo se zejména o biskupa z Yourku, který korunoval Jindřicha III. anglickým králem, což bylo odjakživa výsostným právem arcibiskupů canteburských. Avšak příkaz z pera Viléma Dobyvatele, že žádný poddaný si nesmí bez souhlasu krále dopisovat s papežem stále platil.
	Král, který zrovna slavil ve Francii vánoční svátky r. 1170, se po obdržení této zprávy nebývale rozzuřil a prohlásil:  Moji poddaní jsou zbabělci a muži bez srdce. Nedbají na věrnost, kterou jsou svému králi povinni, dovolí, abych se stal šaškem nějakého kněze nízkého původu. Jedni ze čtyř přítomných rytířů si to vyložili jako výzvu k jasnému činu, přepravili se přes La Manche a vtrhli do Cantebury.  Pohrozili arcibiskupovi: Odpusť biskupům ! Becket, stejnou měrou prelát i voják jim odpověděl směle a pohrdavě. Chviličku na to však již jeho mozek, rozpolcený jejich meči, třísnil stupně oltáře.
	Když se král o tomto zločinu dozvěděl, propadl takovému zoufalství, že se na pět neděl uzavřel do samoty. Byl si moc dobře vědom, že Becketova smrt je pro Řím velkým mravním vítězstvím. Lid který předtím váhal se bez vyjímky postavil na mučedníkovu stranu. Všichni jeho nepřátele včetně synů pozvedli hlavu a nadechli se k mohutné vzpouře. Jindřich se však nevzdal a okamžitě se vydal do Cantebury, kde pěšky došel k Becketovu hrobu a po dlouhých modlitbách se vysvlékl ze šatů a dal se sedmdesáti mnichy kajícně zmrskat. Po tomto činu na všech stranách zvítězil.
	Otázka církevních soudů byla vyřešena po dobrém – klerikové, kteří byli obviněni ze zrady, podléhali občanským soudům, další, kteří byli obviněni jenom z věrolomnosti (zabití či krádeže), církevním soudům. Nebylo to dokonalé řešení, neboť angličtí poddaní, kteří se provinili vraždou nebo loupeží, si pak mohli dlouhou dobu stěžovat na výhody kněžstva. Pro tento pokulhávající kompromis si dva nejpozoruhodnější muži své doby zničili životy a přátelství. Becket byl svatořečen roku 1172.
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