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JINDŘICH II. PLANTAGENET 			

Slovo úvodem


Tato práce, jan napovídá již její název, má pojednávat o anglickém králi Jindřichu II. Plantagenetovi. Muži, který ve druhé polovině dvanáctého století ovládl nejen Anglické království ale i půl Evropy. Byl to rozený král, rozený vůdce. Člověk, kterého Anglii seslalo samo nebe. Objevil se ve chvíli nejtěžší, aby zastavil pád ostrovního království a pomohl obnovit jeho někdejší slávu. V politické taktice se mu jen málokdo rovnal. Měl všechno co potřeboval. Svým životem vlastně splňoval ideál středověkého panovníka. Přesto se dnes o něm téměř nemluví a jestli, tak mnohem méně než by si zasluhoval. V dalších staletích jej možná neprávem zastínili jiní, a tak dnes paradoxně hledáme informace o tomto nejvýznamějším  panovníkovi anglického středověku jen poměrně těžko.
Rád bych tedy ve své seminární práci vylíčil alespoň něco z osudů tohoto neobyčejného člověka s pohádkově bohatým životem.
Tato práce však nemůže být a nebude jen o něm. Jindřichův osud je bytostně spjat s osudy Anglického království, s domácí ale i evropskou politikou. Je také spjat s osudy lidí. A zejména pak ti, kteří v jeho životě (a mnohdy i v osudech Anglie) hrají podstatnou roli, nemohou ba nesmí být opomenuti. A tedy i přesto, že jsem svou práci nazval stručně a výmluvně Jindřich II. Plantagenet, bude zde řeč taktéž o jiných panovnících, vévodech a hrabatech. Dotkneme se i jiných zemí Evropy a jejich vztahu k Anglii. Jindřich byl mužem, který ve své době udával tón středověké Evropě. Dokázel si vydobýt ohromnou slávu a věhlas a to i v době, kdy se to po evropských dvorech osobnostmi jen hemžilo a kdy se v evropské politice objevovala taková věhlasná jména jako Fridrich Barbarossa, Jindřich Lev a posléze i Filip II. August.
Vydejme se tedy nyní za tímto obdivuhodným mužem a jeho osudy, objevme společně kouzlo Anglie 12. století.

OBČANSKÁ VÁLKA
V této kapitole bych se chtěl vrátit poněkud nazpět. Léta, o kterých nyní hodlám psát, nejsou sice přímo tématem mé práce, přesto je ale nutné se o nich zmínit. Pro pochopení všech souvislostí je nutné nastínit situaci a  alespoň stručně shrnout události, které předcházeli Jindřichově vládě. Vraťme se tedy o nějakých 880 let zpět do Anglie 20. let 12. století..

Jindřich I. měl jediného syna, dědice a následníka, prince s nepopiratelnými nároky na královský trůn. Do tohoto sedmnáctiletého mladíka vkládal veškerou svou důvěru a mnohé naděje. Když se v zimě roku 1120 tento hoch vracel z Francie na královské plachetnici White Ship, narazila loď u pobřeží Normandie na skalisko a ztroskotala. Princ už nasedl do člunu a zamířil k pobřeží, avšak ještě se vrátil, aby zachránil svou sestru. V této kritické chvíli však do člunu naskákalo tolik lidí, že se potopil. Jen dva muži zůstali na hladině, lodní řezník a rytíř. Nikdo se neodvažoval to králi oznámit. Když se o tom konečně dozvěděl, „už se nikdy více neusmál“. To, co král prožíval, nebyl jen žal otce truchlícího pro ztrátu jediného syna. Byla to předtucha pádu a zmaru všeho, k čemu směřovalo jeho celoživotní úsilí.
K Anglii nyní obrátila pozornost celá řada soupeřících uchazečů o trůn. Anarchie nabírala sil. Nejvážnější kandidáti, z nichž každý měl spravedlivý, byť pouze částečný nárok na trůn, byli dva. Král měl dceru Matyldu, řečenou Maud. Třebaže v normanském právu neexistoval Sálský zákon (vylučující ženy z dědického nároku na trůn), nebyla hašteřivá aristokracie, řinčící brněním a ostruhami, přiliš nakloněna myšlence, že by jí mohla vládnout žena.
Proti Matyldě stál nárok Štěpána, syna dcery Viléma Dobyvatele Adély. Štěpán, hrabě z Blois, stál v čele normanských baronů a v Anglii vlastnil rozsáhlé statky. Poté, co se jeho starší bratr vzdal nároku na trůn, stal se právoplatným mužským dědicem on. Celý feudální systém žil duchem přísahy věrnosti. Po celém tehdejším světě znamenalo porušení této přísahy takřka smrtelný hřích, který mohla odčinit jen slavná vítězství. Rozkol, který se zde rýsoval, byl tedy opravdový a vážný.
Jindřich samozřejmě prosazoval vlastní zájmy a ambice. V pochmurném závěru své slavné vlády se pokoušel zaplnit uprázdněné místo na trůně svou dcerou Maud. Zbývající léta vlády strávil prosazováním zásad nástupnictví ve svém rodě, jakési středověké „pragmatické sankce“, která by jeho rozsáhlé državy ušetřila občanské války. Když bylo Maud třináct let, provdal ji za císaře Svaté Říše Římské. V roce 1125, pět let po tragédii White Ship, Matyldin manžel zemřel a tak se mladá žena stala ve dvaadvaceti letech vdovou-císařovnou. Říkalo se o ni mnoho, třeba že „v křehkém těle ženy skrývá povahu muže“. Divoké, hrdé, tvrdé a tak trochu cynické Maud byla politika životní vášní. Tato tvrdá, hrdá a cynická žena jednou dá své zemi jednoho z největších anglických králů.
Po zralé úvaze tedy vložil Jindřich všechny své naděje do této ženy. Dvakrát svolal nespokojené barony a zavázal je slavnostní přísahou, že budou při Maud stát a podporovat ji. Potom ji  v zájmu obrany Normandie před nároky Anjouovců a v zájmu posílení její autority provdal za Geoffreyho, hraběte z Anjou. Tím spojil zájmy nejvlivnějšího rodu severní Francie s přirozenou rodovou posloupností v Anglii...
Malá odbočka.. Anjou, hrabství, které takto náhle spojilo své osudy s Normanskou dynastií a odkud brzy vzejde dynastie nová, získalo své pojmenování podle keltského kmene, jehož příslušníky označoval Caesar ve svých Zápiscích z Války Galské jako „Andecavi“. Obyvatelé Anjou 11. století narozdíl od svých předků prosluli jako uznávaní válečníci. To platilo zejména pro jejich náčelníky, z nichž nejslavnější byl jistě Fulco Nerra (987-1040), jehož vojenské úspěchy a hrdinské osudy vstoupily do legend. Již roku 1110 ovládl Fulco Mladý (o němž bude ještě dále řeč) Maine a Touraine (1109-1129). Od této doby se pozornost hrabat soustředila k Normandii, o kterou prakticky nepřetržitě bojovala s Jindřichem I.  Skutečným zakladetelem anjouvské moci se však stal právě až Geoffrey (či Geoffroy) řečený Krásný, jemuž se podařilo toto francouzské léno centralizovat a připravit půdu pro další expanzi a jenž 19. ledna 1144 přijal vévodský diadém v Rouenu...
V Anglii vládl hluboký rozkol a všechny strany a frakce byly ochotny podpořit kteroukoliv ze stran. Vše čekalo jen na královu smrt. Hlavním zájmem baronů zaštítěných v tomto okamžiku církví, bylo omezit moc Koruny a znovu získat kontrolu nad svými državami. Takovou šanci spatřovali právě v rozštěpení královské moci. Jindřich I. zemřel 1. prosince 1135 s nadějí, že Maud bude pokračovat v jeho díle. Ta však tou dobou pobývala se svým mužem v Anjou a hrabě z Blois dorazil na místo jako první. Vycítil šanci, bleskurychle opustil Blois, přispěchal do Londýna a vznesl nárok na anglickou korunu. Světská moc byla nejednotná a tak byl rozhodující názor církve. V tomto ohledu měl Štěpán výhodu, neboť jeho bratr Jindřich byl biskupem ve Winchesteru a měl velké slovo. S jeho pomocí dosáhl Štěpán dohody s církví a díky její podpoře byl korunován a pomazán králem. Součástí tiché dohody byl samozřejmě slib ústupků šlechtě, která tolik „trpěla“ za obou předchozích panovníků.
Do tohoto příběhu  patří i Robert, vévoda z Gloucesteru a nevlastní bratr Maud (nevlastní syn zesnulého krále). Gloucester byl vynikající válečník a mocný velmož vlastnící rozsáhlé statky na západě země. Přesto byl považován za jednoho z nezainteresovaných baronů. Měl totiž pocit, že jeho šance konkurovat ostatním legitimním dědicům jsou mizivé. Téměř od samého začátku tedy loajálně podporoval svou sestru a stal se zarytým Štěpánovým odpůrcem.
Štěpán hned na počátku své vlády ztratil podporu tří skupin, o něž se původně opíral. Baroni se od něj odvraceli a vycítili, že přišel čas pro splnění jejich požadavků. Prelátů se zase hluboce dotklo uvěznění Rogera, biskupa ze Salisbury, kterého Štěpán podezíral ze spolupráce s protivníkem. Stejná nespokojenost pak vládla i ve středních a chudších vrstvách.
Anglosaská kronika praví: „Když zrádci poznali, že král Štěpán je mírný, měkký a dobrý člověk a neprosadí spravedlnost, začali konat strašlivé skutky. Složili mu hold a přísahali věrnost, avšak své slovo nedodrželi.“
V téže době skotský král David, strýc Maud, přesvědčen o anglickém úpadku překročil hranice a vznesl nárok na Northumbrii. Proti němu vytáhl arcibiskup z Yorku. Rozvinul vlajky světců z Yorkshire a v krvavé bitvě u Northallertonu, známé od té chvíle pod názvem „bitva Praporu“, útočníky odrazil a pobil. To bylo pouze předehrou občanské války.
Maud vstoupila roku 1139 do království , aby uplatnila své nároky. I ona nyní nalezla největší oporu v církvi. Roku 1141 propuklo takřka všeobecné povstání proti Štěpánově vládě a ten byl po bitvě u Lincolnu uvězněn. I biskup z Wichester, jeho bratr a nejmocnějš spojenec tehdy přešel na stranu Maud. Téměř rok vládla nekorunovaná Maud Anglii, avšak brzy ji Londýňané začali nesnášet víc než Štěpána a v záchvatu zuřivosti ji vyhnali z hlavního města. Maud neústupně pokračovala v boji a ostrov se propadal do krvavých zmatků občanské války. Ta byla v podstatě úspěšnou akcí baronů, jimž dokonale hrála do noty. Královské důchody klesaly, královský dohled nad správou země v podstatě neexistoval a přestala fungovat většina státního aparátu. Hrady baronů zastrašovaly lid. Netřeba nyní popisovat utrpení, které v této zlé době prožívali především ti nejchudší. Tyto události jako pravidelné uvalování neúnosného geldu (daní) popisuje podrobně Anglosaská kronika, ale to teď není předmětem našeho zájmu. Důležité je, že v roce 1147 zemřel Robert z Gloucesteru a vůdcovství Matyldiny strany přešlo na jejího syna.

JINDŘICH ZACHRÁNCE
Jindřich Plantagenet se narodil jako mesporný dědic impéria. Jeho děd Fulco vytvořil z držav Anjouovců, tj. Anjou, Touraine a Maine, knížectví, jež nemělo v Francii obdoby a svými příjmy nepochybně předčilo Normandii. Fulco zemřel roku 1143 jako král Jeruzaléma a svůj vratký trůn odkázal svým dvěma synům. Jeho třetí syn, Geoffrey, měl převzít jeho panství ve Francii. Sňatek Geoffreyho s Maud spojil země normanského vévodství s hrabstvím Anjou. Rázem tak vznikla  pravá středověká velmoc a dítě vzešlé z tohoto svazku bylo tedy od samého narození roku 1133 považováno za „pána mnoha zemí“. Jeho současníci mu často říkali Henry Fitz-Empress – Jindřich, syn císařovny. V anglických dějinách však vešel do paměti jinak. Vnesl sem znak svého rodu – janovec čili planta genesta, z něhož měly pozdější generace odvodit jméno slavné dynastie Plantagenetů.
Jindřich od mládí ztělesňoval všechny ctbosti svých předků i všechnu jejich energii. Bylo mu vštěpováno, že je předurčen vládnout a byl vychováván s vědomím, že bude jednou vládnout obrovskému impériu. Ještě mu nebylo ani patnáct let, když začal na anglické půdě aktivně prosazovat svůj nárok na trůn. Malou družinu jeho stoupenců však Štěpán poměrně snadno rozprášil a Jindřich musel hledat útočiště v Normandii. Maud se následujícího roku vzdala mizivých nadějí na úspěch a odjela přes moře za synem. Zbývalo jí ještě devatenáct let života, avšak na anglickou půdu již nikdy nevkročila. Mnoho času jí zabíralo konání zbožných skutků, jak tomu bývalo v těchto dobách zvykem. V létech, jež následovala po Jindřichově triumfu, však ještě sehrála významnou politickou roli jako regentka Normandie a dědičných anjouovských držav. A nutno dodat, přesto, že během svého působení v Anglii bývala často obviňována z arogance, svému synovi byla vždy bystrou a moudrou rádkyní.
Roku 1149 Jindřich učinil další pokus domoci se svých práv v Anglii, ale tažení, které pro něj zorganizovali skotský král a earl z Chesteru, nevedlo k ničemu. Na příštích několik let, kdy zavládl v Anglii opět relativní mír, si Štěpán své nejisté državy udržel. Mezitím byl Jindřich roku 1150 svými rodiči uveden do úřadu vévody normanského. Následujícího roku se po otcově smrti stal i vévodou z Anjou, Touraine a Maine. Jako feudál zastávající navíc tak významné postavení se tehdy odebral do Paříže, aby složil slib věrnosti svému pánu, králi Francie.
Ludvík VII. byl francouzským Eduardem Vyznavačem. Žil prostě a svědomitě zachovával Kristovy zákony. Celé dny trávil v modlitbách a v noci na vigiliích či pokáním. Když vycházel z kaple, zdržoval prý celý dvůr, neboť vždy čekal, dokud ho nepředejdei ten nejbezvýznamnější člověk. Tato jeho horoucí zbožnost mu nicméně získala jen pramalou přízeň jeho mladé ženy, královny Eleonory Akvitánské. O této ženě, jež byla plným právem nazývána „vládnoucí princezna“, o ženě, jíž kolovala v žilách vášnivá jižanská krev, se pro její podstatnou roli v celém příběhu nemohu zmínit jen tak okrajově a budu o ní vyprávět podrobněji na jiném místě své práce.  
Ještě předtím, než se před jejím manželem náhle objevil jako jeho nejpřednější vazal onen ruměnný mladík se širokými rameny, „ohnivým výrazem ve tváři“, živý, výmluvný a překypující energií, postěžovala si, že si vzala „mnicha a ne krále“. Eleonora dlouho neváhala a rychle se rozhodla. Před pevnou vůlí mocných světských feudálů se sklonil i papež a královna roku 1152 docílila jeho souhlasu s rozvodem s Ludvíkem formálně zdůvodněným pokrevním příbuzenstvím. Jak byl však celý dvůr překvapen, když se za pouhé dva měsíce provdala za Jindřicha! Tehdy se i pobožnému králi otevřeli oči. Tímto sňatkem se přece v Jindřichových rukou ocitla polovina Francie! Zřídkakdy splynula tak lehce vášeň s politikou. Tento manželský se stal jedním z nejelegantnějších tahů v dějinách sňatkové politiky. Jindřich se posléze k těmto svým plánům přiznal a oba za svou troufalost sklidili hold celé Evropy. Jemu bylo devatenáct a Eleonoře okolo třiceti. Spojením svých rozsáhlých držav nejen vrazili dýku do zad francouzskému králi, ale zároveň postavili mocnou protiváhu všem svým nepřátelům. Ludvík VII. brzy opět dosáhl duchovní útěchy, klid jeho mysli však až do konce jeho vlády rušily vladařské problémy.
Královský pár čekala válka na všech frontách. Spojení Normandie, Anjou, Poitou, Saintogne, Périgordu, Limousinsku, Angoumois a Gaskoňska, navíc s nárokem na vládu v Auvergne a Toulouse feudální křesťanský svět fascinovalo ale zároveň znepokojovalo. Při pohledu na takovou koncentraci moci, na tolik národností a států, vzájemně oddělených dlouholetými spory a zcela protichůdnými zájmy a přesto nyní spojených v jedno horkou krví a milostnou intrikou, lidé kroutili nevěřícně hlavami. Všichni okolní panovníci se teď zákonitě postavili proti Jindřichovi, který se neuvěřitelně bleskově vyšvihl až na samý vrchol moci. Král Francie, který měl samozřejmě všechny myslitelné důvody k protestům, Štěpán, jenž zpochybňoval Jindřichův nárok na normanské vévodství, třebaže sám neměl sílu za La Manchem intervenovat, kníže ze Champagne, kníže z Perche a dokonce i Jindřichův vlastní bratr Geoffrey. Všichni se na něho zcela spontánně vrhli – a měli dobrý důvod.
Měsíc po jindřichově svatbě vytáhli tito nepřátelé proti vévodství normanskému, ale mladý vévoda Jindřich je odrazil a jejich sílu zlomil. Normanské vojsko zase jednou prokázalo své bojové kvality. Ještě než dosáhl dvaceti let, zbavil jindřich Normandii rebelů a zpacifikoval Anjou. Odtud se pak obrátil do Anglie ..
Tento pozoruhodný muž přistál u anglických břehů v lednu 1153. Po celé zemi, rozvrácené a zbídačené občanskou válkou, se k němu obracela srdce i zraky všech. Čaroděj Merlin přece předpověděl příchod osvoboditele. Cožpak v tomto mladém muži nekolovala krev Viléma Dobyvatele a po babičce Matyldě, ženě Jindřicha I., i krev Cedrica a dávno zaniklého, téměř mýtického anglosaského rodu? Usoužení ostrované ho vítali se zoufalou nadějí, a když po přistání poklekl v prvním kostele, na který narazil, „aby se po způsobu vojáků chvíli pomodlil“, vyslovil kněz to, co si v hloubi duše přál celý národ: „Hle, zde přichází pán a vládce a království je v jeho rukou.“
Následovaly události, které vešly do dějin. Bitva u Malmesbury, kde déšť se sněhem, který mu seslal sám Všemohoucí, bičoval tváře jeho nepřátel. Wallingford, kde král Štěpán Božím řízením potřikrát spadl z koně, ještě než vůbec vyjel do bitvy. Jindřicha, tohoto mocného mladého válečníka, který nevládl jen svým mečem, nýbrž i listinami potvrzujícími jeho práva, provázely sláva. úspěch, děs jeho protivníků a sympatie všech ostatních. Baroni, s ohledem na své zájmy, dávali přednost patové situaci. Nepřáteli si vítězství Štěpána a už vůbec ne triumf Jindřicha. Čím slabší král, tím silnější šlechta a Jindřich se skutečně neprojevoval jako slaboch.
V roce 1153 byla ve Winchesteru podepsána smlouva, podle níž Štěpán Jindřicha adoptoval a stanovil jej svým nástupcem. „V záležitostech království,“ přislíbil Štěpán, „se budu řídit vévodovými radami, avšak v celém anglickém království, ve vévodově části, stejně jako v mé vlastní, budu uplatňovat královskou spravedlnost.“ Jindřich mu pak složil slib věrnosti a všechny formální přísahy poslušnosti. Na dovršení své cesty k moci však nemusel dlouho čekat, neboť Štěpán, vévoda z Blois o rok později zemřel a Jindřich byl tehdy slavně prohlášen králem Anglie. A to s tolikerými nadějemi a oslavami, jaké neprovázely korunovaci žádného krále od dob Alfréda Velikého.

JINDŘICH – KRÁL ANGLIE
19. prosince 1154 ve Westminsterském opatství proběhla korunovace Jindřicha II. a Eleonory Akvitánské, jež z formálního hlediska završila proces vytváření anjouovského impéria. Jak už jsem uvedl, nástupem Jindřicha II. na trůn začala jedna z nejvýznamějších vlád, která rozhodujícím způsobem poznamenala anglické dějiny. Nový král panoval vskutku nevídanému impériu, a jak se chlubili jeho poddaní, jeho rozkaz „letěl od Severního ledového moře k Pyrenejím“. Název kapitoly je tedy poněkud nepřesný, neboť Anglie pro něho byla pouze jednou provincií, jedho pravděpodobně nejsolodnější ale zároveň nejméně atraktivní. Své zemi přinesl „dobrý král Henry“ onen účinný prvek vnější autority, jenž je vždy v těžkých dobách nepostradatelný pro růst státu. Angličané i Normané ho respektovali jako vladaře obou národů a celé země. Po děsivé anarchii občanské války věnovali všichni jeho příkazům náležitou pozornost. A snad proto se jedním z nejangličtějších panovníků mohl stát člověk, který byl Francouz, hovořil cizím jazykem a měl i cizí způsoby.
Právě v této době se neustále rozhašteřená Anglie stala konečně celistvým královstvím, založeným na křesťanské víře, latinské civilizaci a nesoucí poselství antického Říma. Jindřich dokázal navázat jakési vztahy mezi Anglií, Skotskem a Irskem. Obnovil systém královské správy a navázal tím na svého děda Jindřicha I.. Položil též základy ústřední moci, kterou opřel o existenci Exchequer – finanční komory -  a o soudnictví. Král ctil anglosaské tradice samosprávy pod královským dohledem v shires a boroughs, zavedl tradici pravidelných zasedání porotních soudů – assizes, které zasedají dodnes. Jemu vděčíme i za to, že se anglicky mluvící země po celém světě řídí anglickým common law, zvykovým neboli obecným právem, spíše než právem římským. Svými Claredonskými Úmluvami, o nichž bude ještě řeč, upravil vztahy mezi státem a církví a přiměl církev, aby se ve své světské funkci podřídila životu a zákonům země. Pravda, po urputném boji musel nakonec ustoupit  a ponechat až Jindřichu VIII. aby o několik století později pomstil prohru svého slavného předka tím, že zničí ostatky svatého Thomase Becketa v Canterbury.
Jak Jindřich vypadal? Byl to prý robustní muž s býčí šíjí, mohutnými pažemi a velikýma drsnýma rukama, s nohama zakřivenýma od věčného ježdění na koni, s kulatou hlavou, nakrátko střiženými zrzavými vlasy, pihovatým obličejem a s hrubým ochraptělým hlasem. Byl člověkem vášnivě milujícím lov i jiné věci, jež církev odsuzovala a královna Eleonora nesnášela. Byl střídmý v jídle i oblékání, celé dny trávil řešením veřejných událostí, neúnavně cestoval, byl náladový. V dobách akutního nebezpečí prý býval vždy mírný a klidný, avšak jakmile tlak polevil, stal se z něho nevypočitatelný zuřivec. „Byl laskavější k mrtvým vojákům než k živým a mnohem více žalu cítil nad ztrátou zabitých než útěchy, kterou mu skýtala láska těch, kteří přežili.“ Nezvykle rychle prý objížděl svá dominia a vždy se znenádání rychle objevil v Anglii, když všichni předpokládali, že je někde na jihu Francie. Na svých cestách do provincií s sebou stále vozil vozy naložené těžkými svitky, jež představovaly tehdejší úřední spisy. Jeho dvůr i doprovod se s námahou trmácel za ním. Někdy, ačkoli, nařídil, že vyrazí časně zrána, vyspával až do oběda, zatímco všechny vozy i soumaři čekali plně naloženi. Jindy zase vyjel dlouho před stanovenou dobou a ponechal na ostatních, aby ho dostihli jak chtějí. V Anglii i ostatních zemích, kterým vládl, se díky němu vše zmáhalo, měnilo a přetvářelo do nové podoby.
Přes všechny své intriky a vášně nebyl Jindřich žádný materialista. Vždyť to byl člověk 12. století! Vládl „z vůle Boží“ a když spolu s arcibiskupem z Canterbury „táhli jako dva silní býci pluh Anglie“, mohl počítat s naprostou oddaností svých poddaných. Na každém kroku jej provázely náboženské povinnosti, strach z věčného zatracení a naděje na existenci ještě slavnější říše, do níž vstoupí až zemře. Byl intrikánem a obratným politikem, ale čas od času ho trápily výčitky svědomí a zaplavila lítost. Z tohoto i onoho světa čerpal všechny myslitelné radosti a uspokojení. Dobové prameny ho zachycují v záchvatech duchovní extáze a pak zase deprese. Nebyl to monarcha žijící v ústraní, neboť tehdejší králové byli všem vrstvám obyvatelstva dostupní stejně jako dnes nejvýznamější politici. Lidé jej mohli v kteroukoli hodinu vyrušit se svými obchodními i jinými záležitostmi, s novinkami, vidinami i stížnostmi. Jak charakteristické. V králově přítomnosti halasil na dvoře hovor vznešených pánů rytířů a šašek, neocenitelný pozorovatel dění, vše nezaujatě pozoroval a bez omezení komentoval.
Jak říká Churchill, jen málo smrtelníků vedlo tak plný život nebo pilo tak plnými doušky z poháru triumfu i žalu jako tento muž. V pozdějších letech se rozejde s Eleonorou. Až jí bude přes padesát a jemu pouhých dvaačtyřicet, zamiluje se údajně do „Krásné Rosamundy“, urozené panny nevídané krásy. Celé generace si se zatajeným dechem budou vyprávět o romantické tragédii stárnoucí královny Eleonory, která s pomocí klubka hedvábné nitě pronikla ochranným bludištěm Woodstocku a nabídla své bezbranné sokyni, aby si vybrala mezi dýkou o otrávenou číší.
Takový byl tedy muž, který po Štěpánovi převzal problematické a rozštěpené dědictví. Ještě než nastoupil na anglický trůn, vybojoval Jindřich první z mnoha svých slvných bitev, v nichž hájil své pevnineské državy. Od samého počátku, kdy se před sto lety na severozápadě Francie zrodil silný normanský stát, bojoval francouzský král neúnavně proti rozpínavosti velkých vévodství a knížectví ohrožujících jeho ústřední moc. Vévodové z Normandie, Akvitánie a Bretaně, třebaže formálně leníci francouzké Koruny, usilovali spolu s dalšími vazali o nezávislou a svrchovanou vládu a zdálo se, že by svého cíle mohli dosáhnout. Bitvou u Hastings byl, pravda, vytvořen paradox kdy se anglickým králem stal nejmocnější vazal krále francouzského. Avšak nástup Jindřicha I. na anglický trůn tuto krizi ještě umocnil a vystavil Francii mnohem vážnějšímu nebezpečí.
Až dosud docházelo k citelnému politickému uvolnění jen tehdy, podařilo-li se poštvat dva příliš mocné poddané proti sobě. A tak boj mezi Anjou a Normandií v 11. století naplňoval francouzského panovníka radostí, neboť tu před jeho zraky soupeřili dva jeho úhlavní nepřátelé. Nejednotnost jeho vazalů mu více než vyhovovala. Avšak poté, co se Jindřich stal prakticky ze dne na den králem Anglie, vévodou Normandie, pánem Akvitánie, Bretaně, Poitou, Anjou, Maine a Guyenne, vládcem území od řeky Sommy po Pyreneje, které se rozkládalo na územím větším než polovina Francie, byla rovnováha sil mezi feudálními velmoži zcela rozmetána. Tam kde kdysi byly tucty soupeřících a vzájemně se střežících knížectví, nacházelo se najednou mocné impérium, jehož zdroje zdaleka převyšovaly možnosti francouzského krále. Tomu mohl Ludvík jen těžko čelit. Osud mu už jednou uštědřil krutou ránu, když se s ním rozvedla jeho žena a své síly i svou krev spojila s jeho rivalem. Jindřichovi dala syny, jemu pouze dcery. Přesto však měl Ludvík v kapse nějaké trumfy! Říše Anjouovců ohromovala spíše na mapě než ve skutečnosti. Bylo to nesourodé, nepevné soustátí, náhodně spojené jediným sňatkem, postrádajícím však jednotné cíle a společnou moc. Jediným pojítkem mezi Anglií a pevninskými državami byla skutečnost, že Jindřich a někteří jeho velmožové vlastnili statky na obou stranách průlivu. Jinak zde nexistovala ádná záminka, žádná jednotná práva nebo zvyklosti, společné zájmy či pocit sounáležitosti. V nevyhnutelném boji s Jindřichem se francouzký Ludvík projevil jako slaboch, nicméně běh událostí dopřál nakonec Francii pevnou monarchii a dokonce i Ludvík ji zanechal stabilnější, než jakou ji původně převzal. Hlavní metoda francouzů byla velmi prostá. Jindřich zdědil rozsáhlé državy, avšak spolu s nimi i feudální šarvátky a nesváry. Ludvík už sice nemohl popichovat vévodu z Anjou proti vévodovi normanskému, mohl však v obou vévodstvích přiživovat místní spory i drobné konflikty. Dokázal těžit především z rodinných neshod a jak čas ukázal, tento postup přinášel své ovoce. Však také tímto způsobem bude Jindřich nakonec zlomen, až se jeho synové, prudcí a pyšní, nechají mazaným a lstivým Filipem Augustem zneužít proti vlastnímu otci.
Jiný přístup  ovšem k nově vzniklému gigantu zaujala Svatá Říše Římská. Ta v osobě Fridricha Barbarossy směřovala od 50. let ke konfrontaci s papežskou kurií a sblížení s říší anglického krále jí tedy mohlo poskytnout významného a mocného spojence. Netřeba dodávat, že tento vztah byl v dané době lákavý i pro samotného Jindřicha, který rád uvítal nabídku pomoci proti Kapetovcům. Významný doklad takového sblížení máme již na wurzburgském sněmu kdy římský císař převzal od anglických vyslanců. Na sněmu ve Wurzburgu, který byl zahájen 28. září 1157 předali Jindřichovi vyslanci císaři list, v němž Jindřich s ponížeností vyjádřil díky za iniciativu Barbarossy s navázáním anglo-říšských styků. Až překvapivě lichotivě dal najevo podřízenost největšímu křesťanskému panovníkovi a ochotu svěřit mu své království. Dopis hovořil o nerozdělitelné jednotě míru, lásky a bezpečného obchodu mezi oběma zeměmi, a to tak, že právo rozhodovat má přejít na císaře, jenž má vyšší hodnost, a anglický král se nebude zdráhat ho poslouchat. Z textu je patrné, že mu jisté diplomatické jednání mezi oběma panovníky již předcházelo a že iniciativa k výměně darů i poklon vzešla paradoxně od císaře a nikoli od anglického krále. Jindřichův list se zlváště zmiňuje o vzájemné ochraně kupců putujících mezi Anglií a říší, což naznačuje, že velmi důležitou pohnutkou k udržování dobrých vztahů mezi oběma zeměmi byla kromě záležitostí politických i faktory ekonomické. V červenci 1157 navíc Jindřich vydal v Northamptonu dvě listiny, v nichž byli kolínští kupci vzati pod královskou ochranu a bylo jim uděleno právo prodávat rýnská vína stejně výhodně, jak se prodávala na londýnském trhu vína francouzská. V této události sehrála významnou roli tzv. ruka sv. Jakuba, která je důležitá pro pochopení všech souvislostí. Jednalo se o vzácnou relikvii, která tvořila součást císařského pokladu až do roku 1126, kdy si ji ovdovělá Matylda (po smrti Jindřicha V.) vzala s sebou do Anglie. V roce 1157 pak Barbarossa požádal anglického krále, aby mu byla ruka apoštolova vrácena jako posvátné vlastnictví císařské kaple. Jindřich se však s relikvií, jež se zatím stala součástí pokladu anglických králů, nechtěl a nehlodlal rozloučit, hlavně proto, že hrála podstatnou úlohu při posilování vědomí  oprávněnosti anjouovského nástupnictví. Angličtí vyslanci tedy jaksi takticky naznačovali Jindřichovu neochotu splnit císařovo přání a jejich mise skončila místo předáním posvátné ruky předáním mnoha jiných vzácných darů. Diplomatickému urovnání celé záležitosti byly patrně přizpůsobeny i ideologické pasáže dopisu, které vytvářejí dojem o podřízenosti anglického království říši. Ovšem to by neopdovídalo dobové mocenské realitě. Ať už je to jakkoli, červenec 1157 znamenal ve svém výsledku především varování Francie. Pro ní byl vznikem ještě většího ohrožení a Ludvík VII. se od této chvíle mohl právem obávat, že jeho království hrozí sevření ze dvou stran. Jeho pokus o jednání přímo s císařem ztroskotal a setkání zplnomocněných zástupců vyznělo rovněž na prázdno. Zdálo se, že pro něj nezbývalo, než připravit se na nejhorší. Ale..
V následujícm období však ustoupily anglo-říšské vztahy opět poněkud do pozadí a Svatá Říše zaujala spíše pozici potenciálního než skutečného spojence v anglo-francouzském konfliktu. Navíc o skutečnosti, že se Jindřich necítil být nijak vázán poslušností vůči císaři, výmluvně svědčí i průběh papežského schizmatu po smrti Hadriána IV. v roce 1159. Anglický a francouzský král se společně dohodli na uznání pontifikátu Rolanda Bandinelliho, kterého zvolila též většina kardinálů a jenž přijal jméno Alexander III. (1159-1181). Fridrichu Barbarossovi a říšské straně kolegia (pod vlivem císařova italského kancléře, kolínského arcibiskupa Rainalda z Dasselu) se naopak nepodařilo prosadit jeho protipapeže kardinála Oktaviána, nyní Viktora IV. Anglo-říšské vztahy tak byly v podstatě až do roku 1165 opět ochlazeny a Říše se tak opět na nějakou dobu ocitla v koloběhu vleklých italských sporů, který ukončil v únoru 1160 koncil v Pavii, jenž se pod vlivem anglického a francouzského kléru otevřeně a s konečnou platností postavil na Alexanderovu stranu.
Nicméně Fridrich roku 1162 ovládl Milán a Alexander III. byl donucen opustit Řím a uchýlit se pod francouzskou ochranu do Montpellieru. Tím v podstatě otevřel Ludvíkovi cestu k významnější diplomatické ofenzivě. Ludvík vycítil šanci a roku 1162 navrhl oběma stranám vyřešit jejich spor arbitráží. Schůzka panovníků, duchovních obou stran a papežů se měla uskutečnit 29. srpna na francouzské půdě. I když plán nakonec na vzájemné nedůvěře ztroskotal, mohl od této doby francouzský král počítat s pomocí a podporou papežské diplomacie. 

NA VRCHOLU MOCI
Tato odbočka byla nutná a v budoucnosti ještě bude třeba, nebot není možné vylíčit osudy krále Anglie a pána půlky Evropy bez exkurze do evropských záležitostí . Nyní se ale vra´tme na chvíli zpět na anglickou půdu.
Pozice pro boj o politickou tvář západní části kontinentu byla jednoznačně lepší pro anglického krále. Jindřich triumfoval a prožíval své zlaté období. Brzy se mu podařilo ovládnout Vexin a postupně narůstal anjouovský tlak na jihu. Angličané měli významnou převahu i na poli, které v té době mělo velký význam:
Francouzský král byl stále bez mužského potomka, zatímco Jindřichovi se roku 1153 první syn a pak zanedlouho další tři. Ve své úsoěšné vládě se navíc dokázal obklopit zdatnými rádci, do roku 1158 to byl především arcibiskup z Canterbury Theobald, budoucnost pak měla patřit Richardu de Luci a především synovi bohatého londýnského kupce Thomasovi Becketovi. Francouzský rival se zpočátku snažil eliminovat Jindřichovi pozice na jihu Francie. Roku 1154 se dokonce znovu oženil, tentokráte s dcerou kastilského krále Constancií, své sestře pak zorganizoval sňatek s toulouským hrabětem Raimundem. Převaha Anglie však zůstala stále zřejmá a potvrdilo ji i jednání obou suverénů v Gisors v srpnu 1158. Francouzský král souhlasil se sňatkem Jindřichova nejstaršího syna s dcerou Markétou, svolil i k tomu, aby se Vexin a Gisors staly jejím věnem, a ačkoli se jednalo o šestiměsíční nemluvně, na následné pařížské schůzce připustil, aby anglický král vzal s sebou dítě do Londýna. Navíc si Jindřich odvážel i příslib volné ruky v případě Bretaně a pře veškeré kapetovské úsilí se mu na počátku 70. let podařilo dosáhnout lenní svrchovanosti i nad hrabstvím Toulouse.
Již na podzim 1160 nechal Jindřich II. připravit velkolepý sňatek obou královských dětí. Šlo nepochybně o politickou hru, v níž francouzskému králi mohlo jít především o Markétino snové dědictví. Navíc se, po ztrátě i své druhé ženy, oženil Ludvík potřetí, aby se tentokrát jeho vyvolenou stala Adéla ze Champagne. A francouzksá koruna tak dávala jasně na srozuměnou, že tato oblast má v budoucnosti patřit do její zájmové sféry. Avšak ani zde, jak se ukázalo, nebudou Kapetovci pro Anjouovce vyrovnaným soupeřem. Situace jako by se ovšem začala pozvolna měnit. 
Francouzký král si, jak jsem se už zmínil, počínaje rokem 1162 získal na svou stranu přízeň papežské kurie. Navíc se pto něj začala příznivěji vyvíjet i situace na ostrovech. V Anglii totiž propukla krize. Jindřich byl obviněn z despotismu a jeho panování se  dostalo do konfliktu s církví. Dovolávaje se starých práv koruny vyhlásil Jindřich 30. ledna 1164 tzv. Constitutions of Claredon (Claredonské Úmluvy), tedy jakýchsi 16 článků právně upevňujících autoritativní vládu. Byl to sporný krok. Jindřich zde vyhlásil, a nikoli bez opodstatnění, že obyčeje království budou znovu uvedeny do podoby, v jaké existovaly pře anarchií Štěpánovy vlády. Pokusil se tak zcela vymazat uplynulých třicet let a především anulovat důsledky Štěpánovi povolné politiky vůči církvi. ovšem ukázalo se, že to tak snadné nebude a církev také okamžitě pochopila kam král míří. V čele s bojovným Becketem prohlásila, že Štěpánovy ústupky považuje za své nezcizitelné zisky a odmítla se jich vzdát. Zároveň prohlásila, že Úmluvy popírají základy Westminsterského konkordátu a zejména jejich třetí ustanovení, které převádělo osoby duchovního stavu pod přímou moc panovníka, narazilo na prudký odpor. Brzy tak vznikl podstatný spor o kterém bude ještě též řeč na jiném místě této práce v souvislosti s mužem, který se stal ztělesněním a symbolem tohoto legendárního boje – Thomasem Becketem.
V této napjaté situaci, na jaře 1165 logicky přišlo opět na řadu znovuoživení anglo-říšských vztahů. Tentokrát ovšem získalo štaufsko-plantagenetské sblížení charakter skutečného a podepřeného politického spojenectví. Vhod přišlo evidentně oběma. Zatímco Jindřich v něm spatřoval východisko ze svého domácího konfliktu s arcibiskupem canterburským, Fridrich chtěl zase podle svých představ vyřešit papežské schizma, jež nabylo na aktuálnosti po smrti Viktora IV. v roce 1164. Kolínský arcibiskup a říšský kancléř pro Itáliim již zmiňovaný Rainald z Dasselu 15. dubna 1165 navštívil dvůr anglického krále v Rouenu, kde bylo domluveno dvojí dynastické spojení. Jindřichova dcera Matylda se měla provdat za saského a bavorského vévodu Jindřich Lva z rodu Welfů a její sestra Eleonora byla zasnoubena s císařovým nejstarším synem Fridrichem. Toto ujednání mělo být pouze předehrou k další dohodě o pokračování v otázce schizmatu a uspořádání křížové výpravy. Rainald z Dasselu byl pověřen jednat o těchto záležitostech i s francouzským králem, místo toho se však z Rouenu odebral s Jindřichem do Anglie, kde za účasti domácích baronů probíhalo další kolo jednání o sňatcích princezen.
Co se týče otázky schizmatu, o té se mělo s konečnou platností rozhodnout na říšském sněmu ve Wurzburgu, který byl zahájen 22. května 1165. Císařská rada zde nezastávala jednotný názor. Nejprve to vypadalo, že dojde k uznání pontifikátu Alexandera III. Avšak 24. května se na sněmu objevil Rainald z Dasselu, doprovázen anglickými vyslanci Johnem z Oxfordu a Richarden z Ilchesteru. Tehdy také vyšlo najevo, kdo má vliv na říšskou diplomacii. Kancléř prohlásil, že se mu podařilo získat anglického krále a více než padesát biskupů pro nového protipapeže Paschalise III., a tak udal rokování sněmu zcela jiný směr. Barbarossa nakonec odpřísáhl, že ani on ani jeho následovníci nikdy neuznají Alexanderův pontifikát. Stejnou přísahu pak složila ostatní knížata i jmenovaní angličtí vyslanci, jménem anglického krále.

Wurzburgskými přísahami mohla anglická diplomacie mnoho získat, ale na druhou stranu šlo o velmi nebezpečnou intriku. Jindřichovi sloužila sňatková aliance s říší především jako hrozba francouzskému rivalovi a také doufam, že přiměje Alexandera III. k jednání se vzdorným Becketem. Anglická diplomacie popřela jakoukoli podporu novému protipapeži a naopak zdůrazňovala, že podmínkou pro sňatkové smlouvy s říší bylo zachování věrnosti vůči Ludvíku VII a Alexanderu III. Byly tedy Wurzburgské přísahy čistě dílem Rainalda z Dasselu? Stali se angličtí vyslanci obětí intrik předního říšského politika? Spíše to vypadá, že lišák Jindřich hrál dvojí hru. Je totiž nanejvýš pochybné, že by dva natolik zkušení diplomaté, jakými bylo Richard z Ilchesteru i Jan z Oxfordu, přistoupili na tak dalekosáhlé požadavky bez výslovného souhlasu svého panovníka. Jindřich si byl, s největší pravděpodobností, díky své politick předvídavosti vědom, k čemu na říšském sněmu dojde a jeho přechod do tábora protipapeže nebyl ani zdaleka myšlen vážně. Pro Jindřicha byly Přísahy pouhým nástrojem proti Becketovi.
1. února 1868 se uskutečnila avizovaná svatba Matildy s Jindřichem Lvem, který je v odborné literatuře považován za počátek nové orientace anglické zahraniční politiky, pro níž je charakteristický odklon od Štaufů a větší sblížení s konkurenčními Welfy.
To se projevilo ve skutečnosti, že druhá část rouenských jednání (tedy svatba Eleonory a Fridricha) nikdy realizována nebyla. Důvod jakési rezignace na anjouvsko-štaufskou sňatkovou politiku spočíval v tom, že zájmy Jindřichovy a Fridrichovi se v průběhu roku 1168 pozvolna začaly ubírat jiným směrem. Pro Barbarossu byl stěžejním podnětem k nové politické orientaci katastrofální výsledek jeho posledního italského tažení, kdežto Jindřich hledal nové východisko z anglo-francouzského konfliktu.
A zatímco se Jindřich rozhodl  řešit své problémy sblížením se sicilským a kastilským dvorem, říše se více přiklonila k Francii. Již v červenci 1868 je toto názorové oddělení včerejších spojenců patrné, když Jindřich oznamuje svůj úmysl provdat své dvě dcery (Eleonoru a Johanu) za navarrského a aragonského krále a dal tak nepřímo najevo, že hodlá zrušit Eleonořino zasnoubení se Štaufským následníkem. Barbarossa pak pádně odpověděl o rok později, v červnu 1169, kdy byl na říšském sněmu v Bamberku zvolen římským králem  jeho druhorozený! syn Jindřich. Nelze ale vyloučit, že k volbě císařova mladšího syna došlo až po smrti provorozeného Fridricha..
Jindřich nyní operoval na dvou frontách. Na té domácí se snažil vyřešit neutuchající spor s církví. Francie nápadně těžila s Barbarossových nepovedených italských jízd i z toho, že se v rozhodující chvíli postavila na obranu církve svaté (a opakovaně poskytovala azyl papežské kurii). Situace pro Francii nebyla, pravda, zdaleka ideální, přesto ale nabízela králi určité možnosti. Především se mohl francouzský král, vzhledem k delikátní pozici kurie, ujmout sám role prostředníka mezi canterburským arcibiskupem a Jindřichem. V lednu 1169 se Becket a král setkali za asistence Ludvíka VII. na Montmirailu. Jindřich zde zároveň uvedl ve známost své představy o budoucnosti anjouovského impéria. Dle jeho vize měly být kontinentální državy rozděleny mezi jeho syny, kteří měli založit vlastní dynastie a při správě svých lén vzájemně spolupracovat. Zatím ještě netuší jak hluboce je tato představa vzdálena od skutečnosti. Již o čtyři roky později bude muset čelit následkům rodinných tenzí. Jeho synové se přihlásí o skutečný podíl na moci a hořké bude otcovo zklamání. Co je však nyní nejdůležitější, toto jednání, především pro arcibiskupovu neústupnost, skončilo  nezdarem. Stejně tak i druhé, listopadové kolo nepřineslo zlepšení. Teprve potřetí, v červenci 1170 u Ferté-Bernard, se oba dřívější přátelé dohodli. Tehdy Jindřich znovu potvrdil své odhodlání respektovat arcibiskupský úřad, tak jak jej vykonávali jeho předchůdci. Plantagenet tedy ustoupil, neboť jeho vůli po dohodě podmiňovala celá řada okolností. Jednak zajisté nechtěl aby francouzský tlak trval déle než bylo nutné, jednak nemohl přehlížet rostoucí napětí ve vlastní rodině, a konečně, už od konce 60. let si uvědomoval, že spoléhání na spojenectví se Štaufy je příliš vratké a riskantní. 

Co se týče zahraniční politiky.. V důsledku ochlazení vztahů s císařem Jindřich v létě 1169 obrátil svou pozornost do Itálie, kde se pokusil koupit si pomoc Milána, Cremony, Parmy a Bologni a podplatit samotného papeže. Cílem těchto finančních darů a příslibů bylo vyvinutí tlaku na Alexandera III., který měl konečně přispět k diplomatickému vítězství nad Jindřichovým „prokletím“ arcibiskupem Becketem. Že se tento anglický tah nakonec minul účinkem a že byla celá situace vyřešena (a k tomu pouze dočasně) zcela jinak už víme z předchozího odstavce. Při této příležitosti došlo i ke sblížení se sicilským královstvím, když byla Jindřichova dcera Johana zasnoubena s mladým Vilémem II. Na celé této epizodě je také zajímavá otázka, zda to nelze chápat jako Jindřichův pokus o imperiální politiku. Chtěl se Jindřich uchytit na horské italské půdě, kterou musel Barbarossa rok předtím spěšně opustit. Využil Thomase Becketa pouze jako záminky, aby si udělal předtsvau o tamních poměrech? Vždyť finanční podporou riskoval otevřenou roztržku s císařem. Skrýval tedy v sobě tento krok rostoucí nepřátelství vůči císaři? Bližší pohled na věc ale nabízí i další alternativu – a to tu, že iniciativa k navázání styků přišla ze samotné Itálie. Lombardská liga hledala alternativu k Barbarossovi a Jindřich se její nabídkou zabával vážneji pouze proto, že ji shledal v daném okamžiku užitečnou ve svém sporu s Becketem. I to je jistě možnost.

70. LÉTA – DOBA DEZILUZÍ
Přes veškerou diplomatickou obratnost Jindřicha II. začínala 70. léta nejen ve znamení mocenských přesunů, ale i jakési postupné ztráty razance anglické politiky. Především jedna politická událost pak zasáhla anglickou politiku na velmi citlivém místě a to byla násilná smrt Thomase Becketa. Situace, jak jsem se již zmínil, zprvu vypadala jako stabilizovaná. Po šesti letech bojů uvnitř domácí politiku došlo uprostřed roku 1170 k zdánlivému usmíření. když se král sešel s Becketem ve Fréteval v hrabství Touraine. Rozešli se ve smíru ale..
Jindřich v Becketově nepřítomnosti usoudil, že svému synovi pokoně zjistí trůn pokud jej korunuje ještě za svého života. Tento čin mu hořce Becket hořce zazlíval a proto  opět otevřeně vystoupil proti králi. Stačilo pak jen malé nedorozumění aby se stala osudná událost, která bude pak zdiskredituje Jindřicha v očích Evropy. O této události bude pojednáváno podrobněji v kapitole o Becketovi. Jasné je jedno. Poslední dny roku 1170 a první měsíce roku následujícího prožívala křesťanská Evropa pod dojmem této tragické události. Pro krále byl tento čin osudný. Vražda jednoho z předních služebníků Božích, stejně jako porušení feudální přísahy zasáhlo tehdejší společnost na nejcitlivějším místě. Zbožný lid zachvátil děs. Došlo k obrovskému a neodpustitelnému zločinu. Celý systém výkonu státní moci, vše co kdy budoval, smetl nyní brutální krvavý čin. Třebaže by Jindřicha nikdy ani ve snu nenapadlo něco podobného udělat, byl veřejným míněním jednoznačně označen za iniciátora tohoto krvavého incidentu a i přes veškeré Plantagenetovo budoucí úsilí bude anglická diplomacie jen dlouho a obtížně tuto zátěž překonávat.
To Ludvík naopak ve stejné chvíli získával půdu pod nohama a těžil z faktu, kdy byla Anglie příliš zaměstnána vnitropolitickými problémy. 21. srpna 1165 mohl francouzský královský dvůr konečně přivítat narození dědice trůnu Filipa, což do budoucnosti zabezpečilo pozici dynastie. Ludvíka politika tím jakoby nabyla na potřebné jistotě. Nebylo sice ještě reálné pomýšlet na válečnou konfrontaci, ale stále zde ještě zůstávala možnost posílit francouzskou moc cestou feudálního práva. A tak roku 1170 přijal Ludvík VII. znovu lenní slib od nejstaršího Plantagenetova syna Jindřicha Mladšího, za Normandii, Anjou, Maine a Bretagne, druhorozený Richard vykonal stejný akt za Akvitánii a francouzskému panovníkovi se i podařilo posílit vazbu k hrabství Toulouse. Synové anglického krále se tak stali přímými vazaly francouzské koruny a Ludvíkovi se nenápadně a beze zbraní podařilo narušit soudržnost anjouovského impéria.
Když se teď opět podíváme na mezinárodní politiku.. Zanedlouho po návázání úzkých styků se sicilským dvorem začal Jindřich vyjednávat o sňatku své dcery Eleonory. Tentokrát s kastilským králem Alfonsem VIII. Uzavření tohoto manželství v září 1170 lze považovat za další krok k definitivní rezignaci na rozpadající se štaufsko-kapetovské spojenectví. Anglo-říšské vztahy však nebyly ještě zcela přerušeny. Na druhé straně se ale politické směřování říše mění. Setkání Barbarossy s Ludvíkem nedaleko Vacouleurs v únoru 1171 naznačovalo toto nové zaměření říšsjé politiky, nicméně štaufsko-kapetovské sblížení ještě bude pokračovat čas na překonání vzájemné nedůvěry. Zdá se, že v následujícím období přispěl k postupnému odcizení císařského a anjouovského dvora  největší měrou právě Jindřich – a to svou politikou vůči Toulouse, Aragonu a Savojsku.
Savojský hrabě Humbert III. z Maurienne v roce 1171 nabídl Jindřichovi manželský svazek mezi svou dcerou Alicí a jeho nejmladším synem Janem. Jindřich mohl jedině uvítat spojenectví, jež by přispělo k vyřešení problémů v jižní Francii, kde mu jeho vazalové neustále odpírali poslušnost. Savojské hrabství sousedilo s Provence, o níž se přeli aragonský král a toulouský hrabě Raimund V. Oba dva zřejmě pochopili, že si anjouovský vládce vymyslel účinný způsob, jak jejich burgundské zájmy ovlivnit, a přišli si s ním promluvit. V lednu 1173 se Jindřich setkal s Humbertem z Maurienne v Montferrandu v Auvergne, aby projednali podrobnosti sňatkového uspořádání. Tehdy se na dvoře Jindřichově objevili i toulouský hrabě a argonský král a doprovodili ho do Limoges, kde je koncem února Jindřich veřejně usmířil. Raimund V. při té příležitosti složil lenní přísahu za své hrabství stávajícímu anglickému králi, jeho nástupci Jindřichu Mladšímu i druhému synu Richardovi jako vévodovi akvitánskému. Podle svatební úmluvy měl Humbert z Maurienne postoupit Janovi všechna svá území, zemře-li bez mužských potomků. V opačném případě měla anglickému princi připadnout pouze některá panství – Grenoble, Chambéry, Aix-les-Bains, Belly, Turin, Ivrea a Aosta. Savojský hrbě získal příslib 5000 hřiven stříbra a zavázal se, že pozemkovou držbu svého nastávajícího zetě nezmenší, ani kdyby provdal i svou druhou dceru. Ta měla naopak zaujmout místo své starší sestry, pokud by Alice předčasně zemřela. po uzavření smlouvy byla Janova nevěsta předána svému budoucímu tchánovi spolu se čtyřmi hrady a Jindřich vyplatil Humbertovi dvě pětiny sjednané částky. Nejpozoruhodnější na tomto veskrze propracovaném a do posledního detailu promyšleném plánu bylo to, že sňatek se kvůli oboustrannému ochabnutí zájmu nikdy neuskutečnil. Alice opravdu skonala dříve, než Jindřich II. stačil potlačit následující vzpouru svých mocichtivých synů, avšak svatební smlouvy nebyly na její sestru přeneseny. Sám Hubert, který původně zinicioval sblížení s anglickým dvorem kvůli svým územním sporům s hrabětem z Toulouse, změnil svou politiku a jal se hledat podporu u císaře.
Vše to bylo vylíčeno možná až příliš detailně, ale to z toho důvodu, že se jedná o ideální příležitost k dokázání vypočítavosti a světovládných ambicí Jindřichových. Jindřich dobře věděl, že na území Savojska se nacházely strategické alpské průsmyky, umožňující přístup do Itálie. V soudobých pramenech byl také nařčen, že obsazením těchto průsmyků sledoval politické cíle c italském království a chtěl zde zaútočit na císařská práva. To se pak stalo podkladem pro tezi o „imperiální politice“ Jindřicha zaměřené proti Štaufům.
Mírnější hodnocení savojské politiky pak spočívá v tom, že sledovala územní obklíčení francouzského království z východu a měla vyvinout tlak na Raimunda z Toulouse a Barbarossu. Další názory však tvrdí, že Jindřich neprováděl imperiální, nýbrž reálnou politiku, a veškeré jeho úsilí směřovalo ke konsolidaci anjouovských panství. Jindřich II. se tohoto spojenectví vzdalo, ačkoli ho již stálo 2000 hřiven stříbra, poněvadž vzápětí pozbyla smyslu. Jeho cílem bylo vyvinout tlak na hraběte z Toulouse, ale pouhá hrozba nakonec stačila k tomu, aby hrabě sám nabídl, že složí lenní přísahu. Jan pak mohl být ušetřen pro jiné manželství, které by přineslo anglické koruně větší prospěch. O tři roky později byl zasnouben s dědičkou hrabství Gloucester. Tomuto názoru odpovídá i bližší obeznámení  s územím Humberta III  z Maurienne. Panství přiznaná Janovi byla totiž k účinnému ovládání alpských průsmyků nevhodná a jejich strategická poloha mnohem více umožňovala přístup na území hraběte z Toulouse než do Itálie. Prvořadým cílem savojské politiky bylo tedy se vší pravděpodobností řešení věčného jihofrancouzského problému a odpovídala by tomu i rychlost, s jakou se Raimund V. z Toulouse jal plnit své závazky vyplývající z lenní podřízenosti vůči akvitánskému vévodovi.
Nelze vyloučit, že by se Anjouovská říše, v případě úspěchů, nepokusila ovlivnit dějiny s pomocí svrchovanosti nad strategickými průsmyky, avšak na tyto plány nemohl mít Jindřich později ani pomyšlení, neboť se jeho země v letech 1173-1174 ocitly v tzv. Velké válce, které otřásla samotnými základy anjouovského impéria.
Jindřichova autoritativní vláda si temtokráte postavila proti sobě nejen vlastní rodinu, ale i část šlechty. Ačkoli byli teď královi synové nominálně vládci rozsáhlých lén, vzhledem k jejich věku se i zde uplatňovala otcova osobní autorita a moc. Když anglický král utvořil pro svého syna Jana apanáž tvořenou Chinonem, Laudrunem a Mirabeau (Anjou), Jindřich Mladší, podporován královnou matkou Eleonorou, ostatními bratry a samozřejmě i francouzský se odhodlal k odporu. Za revoltující syny se tehdy postavila i aristokracie, očekávajíce, že jejich případná samostatná politika povede k jistému uvolnění. Jindřich ml. dokonce přijal titul anglického krále opíraje se o podporu hraběte Roberta z Leicesteru a několika doalších baronů.
 Králi se tentokráte ještě podařilo odboj potlačit. Na ostrově byl Leicester vojensky eliminován Richardem de Luci, a když se anglické vojsko objevilo před Rouenem, obléhaným právě Ludvíkem VII., dal se francouzský král na ústup. 30. září 1174 uzavřel Jindřich II. s rebely mír v Montlouis. Přestoře jeho podmínky nemohly rebelující stranu zdaleka uspokojit, bylo patrné, že Plantagenet je ochoten ke kompromisu. Všichni protivníci vyvázli jen s minimálními tresty a synové získali vlastní apanáže. Změnu zaznamenala zejména anglická správa na kontinentě. Jindřich II, zdá se, rezignoval na přímou osobní vládu a přistoupil k decentralizaci lén, současně však zachoval úzký kontakt mezi korunou a správci jednotlivých hrabství a vévodství. Do jejich čela dosadil napříště justiciáry, konetábly a senešaly, kteří mu byly za svěřené země přímo odpovědni, a jimž podléhala síť nižších úředníků, prevótů a baillis. Je logické, že v následujícím období se z anglické politiky vytratily dříve charakteristické ambiciózní prvky a že se král po zbytek své vlády soustředil především na konsolidaci poměrů na svých panstvích.
Léta 1175-1182 jsou obvykle považována za vrcholné období anjouovského impéria. Vítězství ve Velké válce s sebou neslo nebývalé upevnění panovníkovi moci, a to nejen vůči jeho vazalům, ale i v rámci evropské politiky. Výsledek konfliktu byl do značné míry ponižující především pro Ludvíka VII., jehož intriky k rozpoutání vzpoury nemálo přispěly. Jindřichova vítězství s sebou neslo zahraničně-politické upevnění říše a to bylo ještě podpořeno, když byl Fridrich Barbarossa 29. května 1176 poražen lombardskou a veronskou ligou u Legnana. Císařská pozice v Itálii se začínala hroutit a zdálo se, že Jindřich neměl toho času v Evropě rovnocenného soupeře. K jeho dvoru mířila poselstva nejvýznamnějších panovníků včetně byzantského císaře a mnozí velmoži svěřovali Jindřichovi rozhodnutí ve svých vzájemných sporech. Alespoň v rovině královského majestátu tak Anglie dočasně zaujala pozici přední evropské mocnosti na úkor Svaté Říše.
13. února 1177 se v Palermu uskutečnil dlouho plánovaný sňatek Jindřichovy dcery Johany se sicilským králem Vilémem II. Z dlouhodobého hlediska tímto spojením nebylo sledováno nic než posílení úzkých přátelských vazeb, které spolu udržovaly oba normanské domy. Byl to akt diplomatického vítězství a posílení prestiže anjouovského impéria, neboť v roce 1173 projevil zájem provdat svou dceru na sicilský dvůr i sám císař Fridrich Barbarossa. Jinak, Jindřich věděl, mu tento svazek nepřinášel žádnou další výhodu. Přesvědčil se o tom již před čtyřmi roky, kdy svého zeťe žádal o pomoc potlačit vzpouru jeho synů, a ten mu odpověděl, že mu to neumožňuje velká vzdálenost. Zatímco tedy zásnuby v roce 1169 mohly původně skrývat jisté protištaufské zaměření, v uzavření sňatku  Jindřich toliko demonstroval svou velikost.
Anjouovské impérium dosáhlo vrcholu své síly. Roku 1177 se Jindřich  chystal k rozhodující odvetě vůči Ludvíkovi. Anglo-francouzské měření sil však přestalo být jen izolovaným střetem a byla to především francouzská politika, která měla těžit z této skutečnosti. Především papežství, stojící právě v klíčových jednání se Štaufy, si nepřálo další destabilizaci na západě Evropy. Odhodlalo se proto k diplomatickému zásahu. V září 1177 papežův legát Pierre z Pavie pohrozil interdiktem všem částem anjouovského impéria, pokud Jindřich neuzavře s francouzským králem mír. Jindřichovi, jehož reputace v Římě (a nejen tam) byla stále ve stínu Becketovy smrti, nezbývalo než ukázat smířlivou tvář. 21. září byla v Nonancourtu mezi Ivri a Verneuil zpečetěna konečná dohoda. Oba panovníci se zavázali v přítomnosti papežského legáta a svých vazalů zachovat přátelské vztahy a dali vojenské síly k dispozici Svatému Otci pro zamýšlenou křížovou výpravu. Chvíli oddechu využil francouzský král k zabezpečení budoucnosti dynastie. V této době však prodělal i těžký záchvat mrtvice, pravá polovina jeho těla zůstala již trvale ochrnutá a sil rapidně ubývalo. 1. listopadu 1179 byl pak v Remeši slavnostně pomazán následník trůnu Filip. V tomto případě byli přítomni již všichni důležití leníci včetně anglické strany, kterou zastupoval Jindřich ml.. Předal svému synu dobře připravenou pozici a Filip, při svém intelektu i vladařských schopnostech, byl připraven ji využít. Ještě nebylo dobojováno.
V posledním období se Jindřich vměšoval do událostí mimo svá vlastní území pouze s cílem prostředkovat v cizích sporech. V první polovině 80. let se anglická diplomacie uplatnila především při řešení konflitů mezi flanderským hrabětem a mladým francouzským králem Filipem. Zvláštní pozornost si zaslouží též úloha Jindřicha II. při prostředkování mezi Fridrichem Barbarossou a Jindřichem Lvem, svrženým vévodou saským a bavorským. Nad tím byla, poté co odmítl poskytnout vojenskou pomoc císaři a poté se dostavit k smírčímu soudu, vynesena říšská klatba. Později mu byl zkonfiskován majetek a byl odsouzen k vyhnanství. V červenci 1182 tedy opustil říši a vydal se hledat útočiště na dvůr svého tchána. Zda-li může být welfská rebelie proti oficiální císařské politice součástí tajné spolupráce na dálku s anglickým králem zůstává stále nezodpovězenou otázkou.
28. června 1180 proběhlo anglo-francouzské setkání v Gisors, které zdánlivě nepřineslo mnoho nového. Byl zde potvrzen mírový stav. Jen s tím rozdílem, že za Francii tu stál úplně jiný člověk. Filip, řečený August, má brzy dokázat, že je neméně ambiciózní než jeho anglický protějšek. Bude ale muset ještě vybojovat svůj boj. Doma se proti němu postaví vévoda burgundský a hrabě flanderský a vleklý konflikt dojde konce až o 5 let později, kdy Filip uzavře vítězný mír v Boves.
V roce 1184 se po dlouhé době opět sblížily zájmy Plantagenetů a Štaufů. Barbarossa oznámil zasnoubení svého druhorozeného Jindřicha s Konstancií Uherskou, tetou Viléma II. a velmi mu samozřejmě přišli vhod přímluvy mocného angličana u papeže. Naplnily se tak štaufské ambice na získání sicilského trůnu. Císař v možném získání Sicílie spatřoval eliminaci svých neúspěchů v severní Itálii. U tehdejšího jednání se objevili i angličtí vyslanci a anjouovská říše Jindřichovi nároky na Sicilskou říši paradoxně a možná trochu nepochopitelně uznala. Vlastně, ne zcela nepochopitelně. Anglická diplomacie a Jindřich II. tento smírčí akt využila ku prospěchu Welfů. Jindřich vyslal bezprostředně po jednání poselstvo do Verony, kde se ve prospěch welfů vyslovil i papež a císař svolil k návratu vyhaného vévody do Saska.
Štaufsko-anjouovské sblížení v roce 1184 bylo, jak vidno, ryze účelovým krokem a vzápětí se, po oboustranném dosažení cíle, opět rychle rozpadlo.



KONEC VELKÉHO PANOVNÍKA

Kdysi, po Becketově smrti, zbývalo Jindřichovi ještě osmnáct let života a v jistém smyslu to byla slavná léta. Celá Evropa žasla nad rozměry jeho říše, k níž roku 1171 připojil i Irsko. Prostřednictvím sňatků svých dcer byl spřízněn s normanským králem Sicílie, králem Kastilie a s jedním z nejmocnějších německých knížat, Jindřichem Lvem. Diplomaté šířili jeho vliv v lombardských městech severní Itálie a císař i papež  ho ve jménu Krista a celé Evropy vyzývali, aby se chopil kříže, postavil do čela nové křížové výpravy a stal se králem Jeruzaléma. V křesťanském světě dosáhl Jindřich až na samý vrchol slávy, co víc si jen tento muž mohl přát.
A přece. Jindřich si byl dobře vědom, že jeho sláva pramení jen z jeho osobnosti a že její hodnota bývá bezvýznamná a pomíjivá. A aby byl o této pravdě nakonec přesvědčen, má být nakonec sražen na kolena těmi, od kterých by to nejméně čekal. Ti, jež se mu nakonec postaví, mají pocházet z jeho vlastní krve. Jsou to ti, kterým dal všechno, ti, pro které vše připravil a které vždy miloval. O to bude ta rána bolestnější. Nad Jindřichem se stahovala mračna rodinných svárů.
Vyličme to jen velmi stručně. Roku 1183 zemřel Jindřichův prvorozený syn Jindřich mladší. Tato událost znamenala nejen krutou životní ránu pro jeho otce ale zároveň otevřela novou dynastickou krizi. Dědicem anglické koruny se měl stát Richard. ale bretaňský vévoda Geoffroy se tím cítil poškozen. Udělal, to co bylo charakteristické. Složil lenní přísahu francouzskému králi a po jistý čas se stal jeho úzkým spojencem. Když pak i on podlehl v srpnu zranění, jež utrpěl na turnaji, přešel francouzský intrikán na stranu Richarda a podpořil jej v jeho sporu s bratrem Janem. Válka trvala do ledna 1188, kdy bylo v Gisors uzavřeno krátké příměří. Poté však pokračovala až do podzimu, kdy převaha Richarda a jeho francouzského spojence byla již očividná. Stárnoucí, nemocný a životem zklamaný Jindřich II. nakonec projevil ochotu k mírovým jednáním. Ta byla vedena v listopadu 1188 v Bonmoulins, v ničem se však nepodobala předcházejícím setkáním anglického a francouzského krále. Trvala plné tři dny a Kapetovec v nich projevoval úpornou neústupnost. Anglický panovník se zde nakonec dožil jedné z nejtrpčích chvil svého života. Před jeho očima poklekl jeho nejstarší syn, princ Richard před francouzským panovníkem, odpřísáhl mu věrnost za Normandii, Poitou, Anjou, Maine, Berry a Toulouse a požádal svého suveréna, aby mu pomohl prosadit jeho práva proti otci.
Jindřich, stále více sužován srdeční slabostí, ztrácel na kontinentě půdu pod nohama. Když na přelomu června a července 1189 padlo do rukou jeho protivníka i Tours, pochopil, že dalsí odpor je marný. 4. července podepsal u Azai-le-Rideaux mírovou dohodu, kterou za kontinentální léna a zavázal se splatit válečnou náhradu..
Jindřich prý na výslovný rozkaz nechal Královskou síň ve Westminsteru  vyzdobit mnoha malbami. Jedna z nich zobrazuje čtyři orlí mláďata týrající svého rodiče, přičemž čtvrtý orlík mu sedí na krku a chystá se mu vyklovat oči. Král prý pravil: „Ti čtyři orlíci jsou moji čtyři synové, kteří mě do smrti nepřestanou trápit. Nejmladší z nich, kterého nyní s takovou láskou objímám, mi jednou uštědří ránu mnohem bolestnější a vážnější než kdokoli jiný“.
A tak se také stalo. I  Jan, jemuž se Jindřich ze všech sil a za cenu konfliktů s jeho bratry snažil poskytnout rovnocenné dědictví jako jeho sourozencům, se připojil k poslednímu spiknutí proti svému otci. Těžce nemocný Jindřich byl tehdy poražen u Le Mans a stáhl se do Touraine. Když na seznamu spiklenců spatřil i jméno svého syna Jana, k němuž tak zvláštním způsobem přilnul, přestal bojovat s osudem. „Nechť se stane, co se má stát,“ zašeptal prý. „Hanba, hanba přemoženému králi.“ 
Nedokázel se se zradou svého syna smířit. Uchýlil se na hrad Chinon. 5. července prodělal nový srdeční záchvat  a  6. července zde tento tvrdý, vášnivý, geniální, slavný a přesto osamělý muž zemřel. Tak hořce někdy chutná světská moc, takový je rub slávy.

