
194 N O W O ˚ Y T N O Â å

front paƒstw zagro˝onych ekspansjà szwedz-
kà zmusi∏ agresorów do wycofania wojsk.

Ostatni etap walk przeszed∏ do historii jako
wielka wojna pó∏nocna. Jej g∏ównym inicja-
torem by∏a Rosja, rzàdzona przez Piotra
Wielkiego (por. rozdz. 30). W∏adca ten, dà-
˝àc do opanowania pó∏nocno-wschodnich
wybrze˝y Ba∏tyku, stworzy∏ mi´dzynarodo-
wà koalicj´ (z udzia∏em m.in. Polski) zwró-
conà przeciwko Szwecji. Pierwsze lata woj-
ny, rozpocz´tej w 1700 r., przynios∏y jednak
sukcesy Szwedom, dowodzonym przez kró-
la Karola XII. Po zaj´ciu Polski monarcha
szwedzki skierowa∏ si´ na Ukrain´, liczàc,
˝e przy pomocy Kozaków zada ostateczny
cios Rosji. W tym czasie Piotr I zreorgani-
zowa∏ i przeszkoli∏ armi´, wzorujàc si´ na
wojsku pruskim (por. rozdz. 30). Decydujàca bitwa, stoczona w 1709 r.
pod Po∏tawà, zakoƒczy∏a si´ ca∏kowitym zwyci´stwem Rosjan. Na mo-
cy pokoju zawartego ostatecznie w 1721 r. Rosja uzyska∏a szeroki do-
st´p do wybrze˝y – od ¸otwy po granice Finlandii. W efekcie Szwecja
straci∏a pozycj´ regionalnej pot´gi, a zniszczona przemarszami wojsk
Polska spad∏a do roli drugorz´dnego paƒstwa. W Europie Ârodkowo-
-Wschodniej rozpoczà∏ si´ okres dominacji rosyjskiej.

Leksykon
barok – kierunek w sztuce XVII–XVIII w. odznaczajàcy si´ przepychem formy i ró˝-
norodnoÊcià treÊci; w literaturze przejawia∏o si´ to nagromadzeniem ozdobników
stylistycznych i zawik∏aniem wàtków; w architekturze i malarstwie monumentalno-
Êcià, dynamikà, u˝yciem efektu Êwiat∏ocienia oraz licznymi sztukateriami i z∏oceniami;
swojà dekoracyjnoÊcià sztuka barokowa odpowiada∏a propagandowym za∏o˝eniom
kontrreformacji

El˝bieta I (1533–1603) – od 1558 r. królowa Anglii, córka Henryka VIII, ostatnia
z Tudorów na tronie angielskim; pod jej rzàdami Anglia powróci∏a do protestanty-
zmu; w polityce zagranicznej królowa popiera∏a protestantów oraz dba∏a o angielskie
interesy ekonomiczne, co doprowadzi∏o do d∏ugoletniej wojny z Hiszpanià (por.
rozdz. 28); panowanie El˝biety przynios∏o Anglii rozkwit, którego symbolem sta∏a si´
twórczoÊç Szekspira (por. rozdz. 27)

Filip II Habsburg (1527–1598) – od 1556 r. król Hiszpanii, od 1580 r. Portugalii, syn Ka-
rola V; przywódca europejskiej kontrreformacji, nazywany „bardziej papieskim od papie-
˝a”; wprowadzi∏ rzàdy absolutne, oparte na inkwizycji; za jego panowania Hiszpania by∏a
najwi´kszym mocarstwem Europy; walka z reformacjà przynios∏a jednak Filipowi II pas-
mo niepowodzeƒ (utrat´ Holandii, pora˝ki w wojnie z Anglià i francuskimi hugenotami)

Gustaw II Adolf (1594–1632) – od 1611 r. król Szwecji; jeden z najwybitniejszych wo-
dzów europejskich; prowadzi∏ polityk´ ekspansji, dà˝àc do opanowania p∏d. wybrze˝y Ba∏-
tyku; w 1630 r. w∏àczy∏ si´ w wojn´ trzydziestoletnià po stronie przeciwników Habsbur-
gów; po serii b∏yskotliwych zwyci´stw zginà∏ w 1632 r. w bitwie pod Lützen

Obszar Morza Ba∏tyckiego
w 1721 r., po wojnach pó∏noc-
nych.

Karol XII. W∏adca ten objà∏ sa-
modzielne rzàdy w wieku 15 lat.
Ju˝ trzy lata póêniej musia∏ sta-
wiç czo∏a koalicji wrogów pod-
czas wielkiej wojny pó∏nocnej.
Gromiàc kolejnych przeciwni-
ków, dowiód∏ nieprzeci´tnego
talentu wojskowego. Pokonany
pod Po∏tawà, zbieg∏ do Turcji,
skàd przekrad∏ si´ do kraju
i kontynuowa∏ wojn´. Zginà∏
w wieku 35 lat, walczàc w Nor-
wegii. Byç mo˝e pad∏ ofiarà za-
machu.
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