NOTATKA

Wielkie odkrycia geograficzne.
1) Przyczyny odkryć geograficznych:
a.

Imperium Osmańskie, które w 1453 r. podbiło Konstantynopol, opanowało większość

szlaków handlowych między Europą a Azją; od tej pory Europejczycy musieli ponosić
dodatkowe opłaty związane z eksportem towarów; w ciągu kilkudziesięciu lat ceny towarów
luksusowych poszybowały w górę, a odbiorcy wyzbywali się stopniowo złota
i srebra, czyli kruszcu, z jakiego wybijano monety; jedynym wyjściem w zaistniałej sytuacji
było poszukiwanie morskich szlaków handlowych, niebędących pod nadzorem kupców
tureckich i arabskich;
b.

zamorskie podróże były możliwe dzięki osiągnięciom naukowym i technicznym;

budowano szybkie i zwrotne statki karawele i karaki; przyrządy nawigacyjne np. busola,
kompas, astrolabium, laska Jakuba, kwadrant, log umożliwiły wytyczenie i utrzymanie
kursu statku oraz określenie położenia statku względem gwiazd; powstawały coraz
dokładniejsze mapy.
2) Zanim odkryto Amerykę:
a.

w XV w. pierwszych znaczących odkryć geograficznych wzdłuż Czarnego Lądu

dokonali Portugalczycy; zamorskie podróże były możliwe dzięki doświadczonym kupcom
włoskim, specjalizującym się w śródziemnomorskiej żegludze oraz szkole morskiej
w Sagres, założonej prze Henryka Żeglarza;
b.

Henryk Żeglarz, syn króla Jana I, finansował wiele zamorskich podróży; w 1415 r.

zdobył wraz z braćmi twierdzę muzułmanów w Maroku – Ceutę;
c.

w 1419 r. Portugalczycy dopłynęli do Madery, w 1432 r. do Azorów, w 1441 r.

do Wysp Kanaryjskich, a następnie do ujść rzek: Senegalu i Gambii; w 1482 r. kolejna
wyprawa dotarła do ujścia rzeki Kongo, niedługo potem do terenów dzisiejszej Angoli;
d.

w latach 1487-1488 portugalski żeglarz Bartłomiej Diaz dopłynął na południowy

kraniec Afryki, nazwany Przylądkiem Burz, a następnie Przylądkiem Dobrej Nadziei;
ponieważ załoga odmówiła udziału w dalszej podróży, morska droga do Indii nie została
odkryta;
e.

na nowych ziemiach zakładano ufortyfikowane faktorie handlowe, sprowadzając do

Europy złoto, kość słoniową oraz niewolników.
3) Odkrycie Ameryki:
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a.

Krzysztof Kolumb był genueńskim żeglarzem pracującym, jako agent w jednym

z włoskich domów handlowych na Morzu Śródziemnym, a potem także na Atlantyku;
b.

Kolumb, za włoskim naukowcem Paolem Toscanellim twierdził, że ziemia jest okrągła,

a płynąc na zachód można dotrzeć do Indii; po latach analiz ustalił najkorzystniejszą trasę z
Europy do Azji, jednak jej długość miała być trzykrotnie mniejsza od rzeczywistej;
c.

do swojego pomysłu próbował przekonać władców Portugalii, Anglii, Francji, jednak

bezskutecznie; na sfinansowanie ryzykownej wyprawy zgodzili się władcy Hiszpanii
Izabela I Kastylijska i Ferdynand II Aragoński; ponieważ po zakończeniu wojny
z muzułmanami zaczęło brakować złota, zdobycie nowych ziem dawało nadzieję na
wzbogacenie państwa;
d.

3 sierpnia 1492 r. Krzysztof Kolumb wyruszył z portu w Palos na czele ekspedycji

liczącej 3 statki (Santa Maria, Pinta, Nina) i 90 osób; 12 października żeglarze dotarli do
jednej z wysp Bahamów nazwanej San Salwador – Wyspa Świętego Zbawiciela; ponieważ
Kolumb był przekonany, że dotarł do Indii, miejscową ludność nazwał Indianami; następnie
pożeglował w kierunku Kuby i Hispanioli, dzisiejsze Haiti, gdzie zatonął statek Santa Maria;
Kolumb

podjął

decyzję

o

powrocie

do

Europy;

część

załogi

pozostawił

w nowo wybudowanym forcie Navidad, jednak przybysze zginęli w wyniku walk
z Indianami;
e.

ponieważ wyprawa odniosła sukces, władcy hiszpańscy sfinansowali kolejną

ekspedycję; tym razem Kolumb otrzymał 17 statków i 1,5 tys. ludzi, dzięki którym odkrył
Antyle, a na Hispanioli zbudował pierwszą osadę; Krzysztof Kolumb nie umiał zarządzać
ziemiami i podległymi sobie ludźmi – popadł w konflikt zarówno z Indianami, jak
i kolonistami; jedni byli przepracowani, drudzy niezadowoleni z niskich dochodów;
jedynym wyjściem był powrót do Hiszpanii i pomoc monarchów;
f.

w 1498 r. Krzysztof Kolumb wyruszył na czele trzeciej wyprawy; tym razem dopłynął

do ujścia rzeki Orinoko, czyli stałego lądu; po raz kolejny popadł w konflikt
z podwładnymi, jednak tym razem aresztowano go i w kajdanach odesłano do Hiszpanii;
g.

na początku XVI w. Kolumb wyruszył ostatni raz na Zachód dopływając do dzisiejszego

Hondurasu; po powrocie do Hiszpanii i śmierci królowej Izabeli nie znalazł poparcia na
dworze dla kolejnych wypraw;
h.

na początku XVI w. florencki żeglarz Amerigo Vespucci udowodnił, że ziemie odkryte

przez Krzysztofa Kolumba to nieznany „Nowy Świat”, nazwany po latach Ameryką;

2
źródło: www.know-howhistoria.pl
wszelkie prawa zastrzeżone – do wykorzystania jedynie w celach niekomercyjnych

NOTATKA

i.

wyprawy do „Nowego Świata” zainteresowały władców Anglii i Francji; w 1497 r.

Włoch znany, jako John Caboto próbował dotrzeć do Indii płynąc na północny zachód;
dotarł do wybrzeży dzisiejszej Kanady – Nowej Funlandii i Labradoru; podobne zadanie
mieli żeglarze w służbie króla Francji - Giovanni da Verrazano w 1524 r. opłynął wschodnie
wybrzeże Ameryki Północnej, a Jacques Cartier w 1534 r. dopłynął w okolice Zatoki
Świętego Wawrzyńca;
j.

w 1500 r. portugalski żeglarz Pedro Cabral, płynąc trasą wyznaczoną przez Vasco da

Gamę, najprawdopodobniej w wyniku burzy zboczył z kursu dopływając do wschodniego
wybrzeża Ameryki Południowej; po ogłoszeniu nowej ziemi częścią Królestwa Portugalii,
wyruszył w dalszą podróż do Indii; obszar ten Portugalczycy zaczęli kolonizować od lat 30.
XVI w., jednym z najcenniejszych materiałów było drzewo, idealne do budowy żaglowców;
od nazwy drewna Pau Brasil, nowe ziemie zaczęto nazywać Brazylią.
4) Podróż do Indii:
a.

w 1497 r. portugalski żeglarz Vasco da Gama popłynął do Indii okrążając Afrykę – było

to zadanie powierzone przez władcę jego ojcu, jednak przedwczesna śmierć Estêvão da
Gamy, nie pozwoliła na jego realizację;
b.

w maju 1498 r. ekspedycja dotarła do portu w Kalikacie, a do Portugalii powróciła

w roku następnym; Vasco da Gama podczas kolejnych pobytów w Indiach wmieszał się
w lokalne konflikty: zawiązywał sojusze ze zwaśnionymi stronami, podburzając lokalnych
władców przeciwko sobie, krwawo tłumił bunty - był to dobry sposób na podporządkowanie
Portugalii zamorskich terytoriów.
5) Wyprawa dookoła Ziemi:
a.

w 1519 r. 270 żeglarzy na 5 statkach wyruszyło z Sewilli w kierunku Wysp Korzennych;

wyprawa sfinansowana przez króla Hiszpanii, a dowodzona przez Ferdynanda Magellana
miała przynieść duże zyski i potwierdzić teorię o kulistości Ziemi;
b.

Ferdynand Magellan wiedział, że dotrze do Azji płynąc na zachód – musiał jedynie

opłynąć Amerykę Południową; początkowo próbował tego dokonać w rejonie ujścia La
Platy, dopiero potem odkrył leżącą na południu cieśninę, nazwaną z czasem jego
nazwiskiem; po jej przekroczeniu wypłynął na wody Oceanu Spokojnego, a następnie dotarł
do Filipin, gdzie został zabity przez tubylczą ludność; do Hiszpanii powrócił tylko jeden
statek „Victoria”, którego kapitanem po śmierci Magellana został Juan Sebastian Elcan͂o; na
pokładzie znajdowało się 18 marynarzy;
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c.

pod koniec XVI w. na wyprawę dookoła Ziemi wyruszył angielski korsarz Francis

Drake; jego najważniejszym zadaniem była grabież złota ze statków hiszpańskich
pływających po wodach Oceanu Spokojnego; po trzyletnich grabieżach powrócił do
ojczyzny, a królowa Elżbieta I uhonorowała go tytułem szlacheckim.
6) Wyprawy badawcze:
a.

James Cook w latach 1768-1779 odbył trzy ekspedycje, podczas których poszerzył

wiedzę na temat Australii, Nowej Zelandii, wysp Oceanii, Oceanu Spokojnego (tereny
odkrywane stopniowo od XVI do XVIII w.);
b.

badania Cooka pozwoliły Brytyjczykom na kolonizację tych obszarów – do połowy

XIX w. Australia służyła, jako kolonia karna dla więźniów.
7) Traktat z Tordesillas:
a.

umowa podpisana 7 czerwca 1494 r. między Hiszpanią a Portugalią;

b.

porozumienie dotyczyło podziału ziem leżących w basenie Oceanu Atlantyckiego;

granica miała przebiegać 370 mil za zachód od Zielonego Przylądka, czyli wzdłuż 46
południka;
c.

w rękach Portugalii znalazła się część Ameryki Południowej – tereny dzisiejszej

Brazylii, o których istnieniu Hiszpanie nie wiedzieli;
d.

w 1529 r. w Saragossie oba państwa podpisały układ uzupełniający o obszary Dalekiego

Wschodu i Pacyfiku; Hiszpania zrezygnowała z wpływów w Azji, na rzecz obu Ameryk i
Oceanu Spokojnego;
e.

traktat przestał obowiązywać już w XVI w., kiedy to do wypraw dołączyła Anglia,

Francja i Holandia.
8) Skutki odkryć geograficznych:
a.

na nowo podbitych terenach Europejczycy zakładali plantacje oraz kopalnie, a do pracy

wykorzystywali rdzenną ludność; nieznane choroby: grypa, odra, ospa wietrzna oraz
nadmierny wysiłek sprawiły, że Indianie zaczęli umierać; szacuje się, że w XVI i XVII
wieku zachorowało i zmarło ¾ rdzennych mieszkańców obu Ameryk;
b.

rozwinęło się niewolnictwo – w latach 1550-1850 Afryka straciła 10-11 mln ludności;

c.

powstanie Złotego Trójkąta; Europa eksportowała do Afryki wyroby rzemieślnicze,

otrzymując w zamian prawo wywozu rdzennej afrykańskiej ludności do Ameryki – osoby te
pracowały, jako niewolnicy na plantacjach i w kopalniach, a całe dobro przez nich
wytworzone lub wydobyte: złoto, cukier, tytoń płynęły z Ameryki do Europy;
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d.

do Europy zaczęły spływać nieznane produkty: ziemniaki, pomidory, kakao, kukurydza,

tytoń, wanilia, ananasy, indyki, a także ogromne ilości złota i srebra;
e.

handel na Morzu Śródziemnym utracił na znaczeniu na rzecz oceanów;

f.

powstanie kompani handlowych oraz rozwój korsarstwa, czyli piractwa;

g.

szerzenie kultury europejskiej i chrześciajaństwa;

h.

rozpowszechnienie języków europejskich na świecie;

i.

powstanie nowych grup antropologicznych – mieszanie się ras Europejczyków

z Indianami (Metysi) i Czarnymi (Mulaci).
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