
Poszukiwanie drogi morskiej do Indii-wielcy odkrywcy

Ludzie  średniowiecza  nie  znali  wszystkich  lądów.  Mieli  też  zupełnie  inne
wyobrażenie  o kształcie naszej planety. W XV wieku Europejczycy marzyli  o
dotarciu  drogą  morską  do  Indii,  gdyż  droga  lądowa  była  długa,  uciążliwa  i
niebezpieczna. Krążyło wiele opowieści  o bogactwach tego kraju.  Zgodnie z
ówczesną wiedzą geograficzną do Indii można było dotrzeć opływając Afrykę.
Wielu żeglarzy próbowało tego dokonać lecz wszystkie wyprawy kończyły się
niepowodzeniem. W XV wieku bowiem większość ludzi wierzyła, że Ziemia jest
płaska. Jednak Krzysztof Kolumb uważał, że jest okrągła i chciał to udowodnić.
Planował zupełnie inną trasę. Wyprawa była bardzo kosztowna, ale udało mu
się uzyskać wsparcie od władców Hiszpanii.

3  sierpnia  1492r.  wypłynął  trzema  statkami  z  Kadyksu  (Hiszpania).  Trzy  dni
później wpłynął na nieznane wody. Początkowo sprzyjały mu silne wiatry, ale
29 września nastała cisza i statki dryfowały przez ponad tydzień.  Kiedy wiatr
powrócił,  wyprawa  Kolumba  popłynęła  dalej  na  zachód.  12  października
marynarz  na warcie  dostrzegł  błyszczące  w słońcu skały.  Była  to  wyspa San
Salvador. Odkrywcy dotarli do nowego lądu nawet o tym nie wiedząc. Żeglarz
do końca życia był przekonany, że dotarł do Indii, dlatego miejscową ludność
nazwał Indianami. Dopiero po pewnym czasie okazało się, że odkrył on nowy
kontynent.  Nazwano  go  Ameryką  na  cześć  innego  żeglarza-  Amerigo
Vespucciego, który opisał część jego wybrzeży.
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W  1497r.  drogi  morskiej  do  Indii  zaczął  poszukiwać  inny  żeglarz-  Vasco  da
Gama. Wybrał  on jednak inną trasę niż Kolumb. 8 lipca 1497r. wyruszył  z  4
statkami z  Portugalii.  Zanim zapuścił  się  na niezbadane wody południowego



Atlantyku zawinął na Wyspy Zielonego Przylądka. Pomimo sztormów i trudnej,
długiej żeglugi, 3 miesiące później opłynął w końcu Przylądek Dobrej Nadziei na
północy Afryki. Dalej wyprawa popłynęła wzdłuż wschodniego wybrzeża Afryki
do  Malindi.  Tu  na  pokład  wsiadł  hinduski  pilot,  który  pomógł  Da  Gamie
przepłynąć  Ocean  Indyjski.  20  maja  1498r.  statki  dopłynęły  do  Kalikatu  w
Indiach. Dzięki temu postawiony przed laty cel, jakim było odnalezienie drogi
morskiej do Indii został osiągnięty.
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