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Krzysztof Kolumb (Krzysztof Kolumb i „Odkrycie Nowego Świata”) 
 
Perspektywy narodowe 

 
Polska perspektywa 

 
Polska nie brała udziału w wielkich odkryciach geograficznych ani będącej jej konsekwencją 
ekspansji na nowoodkrytych terytoriach. Wpływa to znacząco na sposób postrzegania przez 
polskich historyków, a pośrednio także – nauczycieli historii, roli Krzysztofa Kolumba oraz 
znaczenia jego podróży dla historii świata. W nauczaniu historii w Polsce postać Kolumba 
oraz tematyka związana jego podróżami pojawia się jako część dużego zagadnienia 
dotyczącego wypraw podejmowanych przez żeglarzy i podróżników w XV i XVI wieku oraz 
konsekwencji dokonywanych przez nich odkryć. Podczas omawiania tego zagadnienia w 
szkole akcentuje się zagadnienia takie jak: przyczyny i przebieg najważniejszych wypraw 
odkrywczych, wynalazki umożliwiające podejmowanie podróży transatlantyckich, czynniki, 
które decydowały o podejmowaniu przez poszczególne państwa ekspansji na innych 
kontynentach, wreszcie konsekwencje społeczne, ekonomiczne i kulturalne odkryć 
dokonywanych w tamtym okresie. Postać i biografia Krzysztofa Kolumba pojawia się zatem 
w podręcznikach do historii obok innych wielkich odkrywców i podróżników, takich jak: 
Marco Polo, Bartolomeu Diaz, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci czy Ferdynand Magellan. 
Zatem z polskiej perspektywy podróże Kolumba, w równym stopniu co odkrycia innych 
żeglarzy, stanowią przede wszystkim przełomowy moment historii świata, wyznaczający 
koniec wieków średnich i początek czasów nowożytnych.  
 
Dla państw europejskich, które w wyniku wielkich odkryć geograficznych rozpoczęły 
ekspansję na innych kontynentach (takich jak Hiszpania, Portugalia, Anglia czy Francja), 
odkrycie Kolumba wyznacza także początek epoki kolonializmu. W polskich opracowaniach 
czy podręcznikach aspekt ten jest o wiele słabiej dostrzegalny. Wśród konsekwencji odkryć 
(w tym odkrycia Ameryki) akcentuje się przede wszystkim wątki związane z następującymi 
w ich wyniku zmianami społecznymi (tak na starym kontynencie, jak i w krajach 
podbijanych), światopoglądowymi, przeobrażeniami gospodarczymi czy implikacjami 
politycznymi dotyczącymi relacji pomiędzy państwami uczestniczącymi w podbojach 
nowoodkrytych ziem. 
 
W ostatnim czasie obserwować jednak można w Polsce zwiększone nieco zainteresowanie 
tematyką wielkich odkryć i samą postacią Krzysztofa Kolumba. Spowodowane jest to 
pojawiającymi się hipotezami dotyczącymi rzekomo polskich korzeni wielkiego odkrywcy 
oraz jego pokrewieństwa z polskim królem Władysławem III Warneńczykiem. Tego rodzaju 
rewelacje nie znajdują jednak wśród polskich historyków zbyt wielu zwolenników.  
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Wynika to po części z braku przekonujących dowodów na poparcie tezy o polskim 
pochodzeniu Kolumba, a po części z mocno zakorzenionego w świadomości Polaków 
obrazu króla Władysława Warneńczyka – młodego wojownika i obrońcy wiary 
chrześcijańskiej, władcy który poległ w bitwie pod Warną w 1444 r. Niemniej to właśnie 
tematyki różnych teorii dotyczących pochodzenia Krzysztofa Kolumba dotyczy polski 
materiał prezentowany w tym module szkolenia.       
 
 
Polski materiał 

 
Omawiany tekst pochodzi z popularnego czasopisma historycznego skierowanego przede 
wszystkim do młodzieży pt. „Mówią Wieki”. Artykuł autorstwa Rafała Jaworskiego – 
„Krzysztof Kolumbski czyli bajka o królu Władysławie na wyspie dalekiej“  jest rodzajem 
krytycznej recenzji książki Manuela Rosy pt. Kolumb. Historia nieznana, w której 
zaprezentowano m.in. teorię dotyczącą polskich korzeni odkrywcy Ameryki.  
 
 
ZADANIA 
 

1. Streść w kilku zdaniach treść przeczytanego artykułu autorstwa Rafała Jaworskiego. 
a. Jak zinterpretować można podtytuł artykułu „Bajka o królu Władysławie na 

wyspie dalekiej”? 
2. Jakie teorie dotyczące pochodzenia Kolumba przytoczone są w artykule? 

a. Z czego wynikają trudności w ustaleniu rzeczywistego pochodzenia Krzysztofa 
Kolumba? 

3. Czego z przeczytanego artykułu można dowiedzieć się na temat Władysława 
Warneńczyka i teorii dotyczących jego losów po bitwie pod Warną? 

4. Czego na temat polskich korzeni Krzysztofa Kolumba można dowiedzieć się z 
artykułu – w jaki sposób postaci Władysława Warneńczyka i Kolumba łączą się ze 
sobą? 

a. Jakie argumenty przywołane są przez M. Rosę na poparcie tezy o polskich 
korzeniach Krzysztofa Kolumba? 

b. W jaki sposób autor artykułu, Rafał Jaworski, podważa teorię o polskim 
pochodzeniu Krzysztofa Kolumba? 

c. Weź udział w dyskusji: które ze stanowisk odnoszących się do teorii o 
pokrewieństwie Krzysztofa Kolumba z Władysławem Warneńczykiem jest 
bardziej wiarygodne i przekonujące – M. Rosy czy R. Jaworskiego? 

 


