Sjednocení Pruska

   Sjednocování Pruska byl dlouhodobý proces, ta hlavní fáze je v literatuře spojována s Bedřichem Vilémem, jenž je znám pod přezdívkou „Velký kurfiřt“. Narodil se roku 1620 v Berlíně a na trůn nastoupil v roce 1640, když zemřel jeho otec Jiří Vilém. Nejprve se ujal vlády v Braniborsku, v Prusku až o rok později. Jeho výchozí pozice nebyla nikterak snadná. Roztříštěné území, které bylo drancováno průchody vojsk bojujících ve třicetileté válce, bylo v podstatě hlavním válčištěm této náboženské války. Průmysl a hospodářství Braniborska-Pruska byly v rozkladu, ztráta obyvatelstva činila okolo 50%, někde i více. Na Bedřichovi Vilémovi bylo, aby dal celé své území do pořádku. Začal ihned, jak dosedl na trůn a žádný prostředek mu nebyl cizí. Jeho politika byla mazaná, dá se říci i zrádcovská, ale plně v duchu tehdejší doby.
   Zvláště vojsko bylo v totálním rozkladu, proto už roku 1641 uzavřel mír se Švédskem ve Stockholmu, ztroskotala však jednání o svatbě se švédskou dědičkou trůnu Kristýnou. O dva roky později začal Bedřich na radu svých rádců Konrada von Burgsdorffa a Kurta Bertrama von Pfuel se získáváním branců pro nově tvořenou armádu. Jeho snahou bylo zajistit si nezávislost v mezinárodní diplomacii. K vzestupu státu přispělo jistě i založení Braniborské státní pošty 1646. Téhož roku se oženil s Luisou Henriettou Oranžskou, přesto se až do konce třicetileté války nepřipojil k žádné koalici.
   Doba však už nebyla stvořená pro nějaké velké územní zisky, proto získal po podpisu Vestfálského míru pouze sekularizovaná biskupství Halberstadt, Kammin a Minden, také část Zadních Pomořan, byl mu slíben Magdeburg. Proti Švédsku se mu však nepodařilo prosadit dědičné nároky v Pomořanech, na nichž lpěl nejvíce, jak lze vidět i v dalších v letech. Přední Pomořany, Rujana a Štětín zůstaly ve švédských rukou.
   V roce 1651 vedl boje proti vlastním jednotným stavům, žádaný úspěch však nepřinesly. Ale roku 1653 si vynutil na šlechtě za uznání jejich privilegií právo vybírat daně na šest let, fakticky napořád. V témže roce také založil stálou armádu a omezil fiskální opozici v Braniborsku, k němuž byly přičleněny Zadní Pomořany, šlechta zde obdržela od Bedřicha výjimku uznáním hospodářských a sociálních privilegií.
   V letech 1655-1660 se konala první severní válka. Švédský král Karel X. napadl Polsko a Livonsko včetně Varšavy a Krakova. Jednalo se tedy o polsko-švédskou válku, ovšem 1656 uzavřel Bedřich v Královci smlouvu se Švédy místo Polska jako lenní pán Východního Pruska a obdržel biskupství Ermland. 1656 se konala bitva u Varšavy. Polsku zde přišel na pomoc ruský car a rakouský císař. Karel X. si zajistil Bedřichovu podporu smlouvou v Laibau, kde mu udělil suverenitu nad vévodstvími Prusko a Ermland. S Rusy vypočítavý Bedřich uzavřel smlouvu o neútočení. V červnu pak uzavřel Bedřich s Karlem smlouvu namířenou proti Polsku, ovšem už následujícího roku Bedřich převlékl kabát a přešel na polsko-dánskou stranu. S Poláky uzavřel smlouvu ve Wehlau, kde se Polsko zřeklo lenní svrchovanosti nad Pruskem kromě Ermlandu. Braniborsko získalo v letech 1657/58 dřívější území Řádu německých rytířů Lauenburg a Bütau, stejně tak dřívější území johanitů Draheim.
   V roce 1659 Bedřich s novými spojenci Polskem, Ruskem, Dánskem a Rakouskem osvobodil Šlesvicko-Holštýnsko a Jutsko a také obsadil Přední Pomořany. Dosavadní zahraniční politika dala také podnět k vytvoření prvních společných pruských úřadů. Pro správu daní, pro vyzbrojení a vydržování vojska byl založen Generální válečný komisariát a v jednotlivých zemích odpovídající provinciální komisariáty. To byl základ kasárenského pruského státu.
   První severní válka skončila 3. května 1660, a to mírem v Olivě, klášteře nedaleko Gdaňska. Mír uzavřely na jedné straně Rakousko, Polsko a Braniborsko-Prusko, na druhé straně Švédsko. Braniborsko muselo odejít z Předních Pomořan, ale s konečnou platností dosáhlo lenní svrchovanosti nad Pruskem. Zde se také Bedřich velice rázně vypořádal s opozicí. Předáci - Hieronymus Roth byl uvězněn, von Kalckstein dokonce popraven. Prosadil zde daňovou byrokracii, podobně se pak prosazoval i v Magdeburku. Lenní svrchovanost se stala právním základem pro založení království Hohenzollernů o čtyři roky později.
   O vzestup Pruska se Bedřich postaral i tím, že si vyžádal na kalvinistech toleranci k 20 000 hugenotů, kteří přišli z Francie, dokázali snížit úbyt obyvatelstva po třicetileté válce a byli hnacím motorem hospodářského rozvoje. Kalvinisté Bedřichovo nařízení nehodlali akceptovat, ten proto vydal roku 1664 toleranční edikt. Kalvinisté byli donuceni k toleranci pod pohrůžkou různých trestů.
   1667 zaútočila Francie na Španělské Nizozemí, Braniborsko zůstalo neutrální a o dva roky později si sám Bedřich Vilém pojistil vojenskou pomoc Ludvíka XIV. k ovládnutí tohoto území. Roku 1672 došlo opět ke změně koalic. Bedřich se spojil s Holandskem proti Francii a po několika desetiletích od ní získal západorýnské teritorium Kleve pod podmínkou, že už nebude vojensky podporovat Holandsko. 1674 byla vyhlášena říšská válka proti francouzské hegemonii a Bedřich se připojil k „velké koalici“ císaře Leopolda I. K této koalici nadále patřily Holandsko, Dánsko, Španělsko a Falc, na druhé straně stály Francie, Anglie a Švédsko. 1675 dosáhl Bedřich vítězství nad Švédy, kteří vtrhli do Branibor. Vítězství si připsal u Rathenow a pak Fehrbellinu. Roku 1677 pak s Dánskem obnovil válku proti Švédsku a podařilo se mu obsadit švédské Přední Pomořany (tj. Štětín, Rujanu, Greifswald, Stralsund).
   Saint-Germainský mír v roce 1679 ukončil válku mezi „velkou koalicí“ a jejím protivníkem. Braniborsko bylo donuceno vzdát se čerstvě nabytých Předních Pomořan - muselo akceptovat stav tak, jak vznikl po Vestfálském míru. K dobru obdrželo pouze úzký pás země napravo od Odry. Došlo také k další militarizaci státu. Válečný komisariát a Válečná pokladna získaly další pravomoci - nad hospodářstvím i nad obchodem, nad usazováním francouzských hugenotů a dalšími ekonomickými otázkami.
   Ještě téhož roku prohnaný Bedřich uzavřel tajnou alianci s Ludvíkem XIV. Podporoval jeho kandidaturu na polský i na císařský trůn. Na oplátku očekával vojenskou pomoc při opětovném obsazování Pomořan.
   Další vzestup Pruska na počátku 80. let signalizoval vznik námořní flotily, která získala na značné síle během roku 1684. Podílela se na získávání kolonií v Africe na Zlatém pobřeží, což byla značná konkurence Holandsku.
   Jelikož několik tolerančních ediktů nepůsobilo tak, jak si Bedřich představoval, vydal nejznámější roku 1685 - postupimský, jenž garantoval rovnost mezi kalvinisty a protestantskými hugenoty.
   1686 Se Bedřich účastnil poslední koalice ve svém životě. Postavil se na stranu Švédska a Španělska proti Francii a zřekl se Předních Pomořan. Jeho politice se historiografii říká „braniborská střídavá horečka“ (Branden-burgische Wechselfieber).
   O dva roky později umírá a jeho nástupcem je Bedřich III. Ten neuznal otcův testament, v němž Bedřich Vilém rozdělil své území, které tak složitě sjednotil, mezi syny z druhého manželství. Bedřich III. tak zajistil nedělitelnost území, které zdědil a roku 1701 byl korunován na pruského krále.
   Jak vidno, Bedřich dokázal zděděné území ještě rozšířit, ale hlavně ho dokázal sjednotit správně - sjednocení v absolutistickém smyslu. Zreformoval armádu, civilní úřady a zajistil hospodářský vzestup země, zvláště tím, že pozval do svých zemí prchající hugenoty z Francie. Získal si i postavení v mezinárodní diplomacii a upevnil tak pozice pro svého syna.
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