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Niejaki Krzysztof Kolumb, odkrywca  

Omówienie różnych hipotez dotyczących prawdopodobnego 
pochodzenia Krzysztofa Kolumba. Autor: Luis Arranz  

   

Oto animacja opierająca się na artykule napisanym przez Luisa Arranza „A Certain 
Christopher Columbus, discoverer" (Niejaki Krzysztof Kolumb, odkrywca), opublikowanym 
w The Adventure of History, (rok 8, nr 91). Tekst animacji można pobrać tu.  
Następnie, proponowane jest wykonanie pewnych ćwiczeń.  

   

ZADANIA  

1. Pochodzenie Krzysztofa Kolumba - „stara" czy „nowa" dyskusja?  
a. Ułóż w kolejności chronologicznej różne wersje pochodzenia Kolumba, a 

następnie porównaj „stare" i „nowe" hipotezy.  
b. Biorąc pod uwagę swoją odpowiedź na powyższe polecenie, czy myślisz, że 

pochodzenie odkrywcy zawsze budziło kontrowersje, czy jest ono 
poddawane w wątpliwość dopiero od niedawna?  

c. Zastanów się i w małych grupach przedyskutuj z kolegami w klasie powody, 
dla których doszedłeś do powyższych wniosków, próbując osiągnąć w grupie 
jakieś porozumienie odnośnie tego tematu. 

2. Czy istnieje ogólne porozumienie dotyczące pochodzenia odkrywcy?  
a. Jaka według Luisa Arranza jest najbardziej prawdopodobna hipoteza 

dotycząca pochodzenia Kolumba? Jakie powody podaje on na poparcie tej 
idei?  

b. Czy opinia autora jest zgodna z informacjami zawartymi w podręczniku 
szkolnym? Czy jest ona zgodna z tym, czego nauczyciel nauczył Cię w 
klasie?  

c. Czy Twoim zdaniem istnieją powody, by wątpić w pochodzenie Kolumba? 
Dlaczego, według Ciebie, istnieje tak wiele hipotez dotyczących tego 
tematu? 
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3. Język Kolumba i jego prawdopodobne sefardyjskie pochodzenie.  
a. Według autora, Kolumb prawdopodobnie mówił wieloma językami, lecz 
żadnym nie mówił płynnie. Dlaczego? Czy myślisz, że może to tłumaczyć 
wątpliwości dotyczące jego pochodzenia?  

b. W tekście można znaleźć kilka hipotez odnoszących się do 
prawdopodobnego sefardyjskiego pochodzenia Kolumba. Odnajdź je i 
odpowiedz na pytanie: niezależnie od tego, jakiej narodowości odkrywca 
faktycznie był, czy ukrywanie przez niego żydowskich korzeni mogło mieć 
sens? Dlaczego?  

c. Korzystając z podręcznika szkolnego lub wspomagając się Internetem, 
stwórz niewielkie projekt dotyczący wydalenia z Półwyspu Iberyjskiego oraz 
informacji na temat diaspory Żydów sefardyjskich. 

 


