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Internetové odkazy
Krištof Kolumbus na internete/ Christopher Columbus on the Internet
Neskorý stredovek bol obdobím nezvyčajných javov a zmien v spoločnosti. Jediný medzník
medzi neskorým stredovekom a raným novovekom nie je úplne zrejmý a diskusia historikov sa vedie v rovine viacerých významných udalostí. Príkladom je pád Konštantínopola,
ktorý naštartoval duchovné a intelektuálne prebudenie humanistov. Ďalej je to reformácia,
ktorá stavala na základoch humanistickej vzdelanosti a porozumení gréckeho jazyka. Inou
udalosťou bolo vynájdenie kníhtlače, ktorá v nadväznosti na humanizmus a renesanciu
umožnila rýchly rozvoj a presun myšlienok po európskom svetadiele. Výsledkom bola takzvaná literárna republika, ktorá stavala na poznaní latinčiny a jej najdôležitejšou osobnosťou
bol knieža humanistov Erazmus Rotterdamský. Niektorí iní historici označujú ako dôležitý
medzník veľkú morovú epidémiu, ktorá zastavila vtedajší ekonomický rast v Európe, postavila Európanov pred nové otázky usporiadania spoločnosti a nepriamo zapríčinila aj
neskoršie udalosti, ako bola už zmienená reformácia.
Aj keď sú uvedené skutočnosti v neskorom stredoveku zrejmé, medzi významné medzníky
patrí taktiež objavovanie nového sveta. Nebola to len túžba po poznaní nového sveta, ktorá
vyhnala európskych moreplavcov na more. Za objavovaním nového sveta stoja aj praktické,
politické príčiny, ako bolo práve dobytie Konštantínopola seldžuckými Turkami, čím sa pre
Európanov, konkrétne talianskych obchodníkov zatvorila brána k hodvábnej ceste a samotnej Číne. Kontakt medzi európskym Stredomorím a Čínou bol prítomný už počas rímskej
nadvlády v Stredomorí. Túžba po nadviazaní ekonomických vzťahov s Čínou vyústila do
hľadania nových zámorských ciest do Ázie. Jednou z takých bola výprava Krištofa Kolumba,
Taliana v službách španielskeho kráľovského dvora. Síce spočiatku hľadal pre svoju plavbu
podporu v Portugalsku, dostatočnej podpory sa mu dostalo až od Španielska. Krištof Kolumbus či už vedome alebo nevedome, objavom amerického kontinentu natrvalo pozmenil vývoj
v Európe. Nejedná sa len o obrovský prísun zlata, ale aj o nové poznatky a suroviny, ktoré by
sme vo vtedajšej Európe nenašli. Aj v súvislosti s otroctvom, rasovou diskrimináciou a sociálnymi nepokojmi v Spojených štátoch amerických budí moreplavec v službách španielskej koruny mnohé kontroverzie. Pri príležitosti výročia 1. a 4. plavby Krištofa Kolumba do Ameriky
sme sa pozreli, čo sa o tejto osobnosti a o tejto téme môžeme dozvedieť na internete.

z

Časopis Quark

https://www.quark.sk/oceanske-dobrodruzstvo/
slovensky
Časopis Quark je vedecký časopis určený pre širokú verejnosť s cieľom informovať o aktuálnych trendoch a zisteniach vo vede nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Začiatkom marca
2020 sa autor v príspevku venoval knihe Oceánske dobrodružstvo od Jaroslava Copláka, kde
sa pisateľ zmienil aj o osobe Krištofa Kolumba. Článok informuje, že zásluhou Krištofa Kolumba sa Španieli dokázali vyrovnať Portugalcom v námornej konkurencii. Svoje služby však
v roku 1476 ponúkol najprv Portugalcom. S portugalskou zástavou sa Kolumbus dostal až
k Islandu, kde sa podľa článku zrejme dopočul o starých plavbách Vikingov. Kolumbus sa
dostal až po Madeiru a Guinejský záliv, ale stále túžil po objavení cesty do Ázie – nie však
južne okolo Afriky, ale smerom na západ. Portugalský kráľ podľa článku tento plán odmietol, a tak odišiel v roku 1485 do Španielska, kde získal podporu. Ďalej článok popisuje
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jeho výpravu na západ a vykresľuje Kolumba ako zdatného navigátora a veliteľa lode, ako aj
človeka, ktorý napriek nepriazni osudu, dokázal ísť vytrvalo za svojim cieľom.

z

Wikipédia – slovenská verzia

https://sk.wikipedia.org/wiki/Krištof_Kolumbus
slovensky
Slovenská wikipédia ponúka obšírnejšie spracovanie osoby Krištofa Kolumba. Je zrejmé, že
slovenské vzdelávacie osnovy považujú udalosť objavenia Ameriky za významný medzník vo
vývoji dejín. Článok je čiastočným alebo úplným prekladom z anglickej wikipédie a celkovo
sa delí na päť častí. Prvá časť približuje detstvo Krištofa Kolumba. Obsahuje aj odkazy, ktoré
čerpajú prevažne z Encyclopaedia Britannica, ako aj práce iných autorov zo zahraničia. Celý
článok je ladený chronologicky, teda od narodenia až po smrť objaviteľa Ameriky. Nasleduje
kapitola s názvom Hľadanie Ázie, ktorá úzko súvisí s treťou kapitolou Plavby. V tejto kapitole sú zaznamenané štyri výpravy Krištofa Kolumba na západ. Záverom článok popisuje
neskorý život a smrť Kolumba a končí kapitolou o umiestnení jeho pozostatkov. Ďalej sa
nachádzajú v článku kapitoly referencie, ktorých je prekvapivo až 104, a literatúra, ktorá
obsahuje knihy od dvojice českých autorov Jiřího Damborského Cesty Kryštofa Kolumba:
Deníky, listy, dokumenty a Jozefa Janáčka s názvom Čtyři plavby Kryštofa Kolumba.

z

Wikipédia – anglická verzia

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus
anglicky
V anglickej verzii nájdeme totožný text aj obrázky ako v slovenskej verzii. Anglická verzia má
taktiež členitejšie rozloženie kapitol, nakoľko obsahuje až osem kapitol. Tým pádom obsahuje viac textu, ktorý v slovenskej verzii nenájdeme. Zatiaľ, čo v slovenskej verzii nenájdeme
zmienku o následkoch týchto výprav, v anglickej verzii, aj s ohľadom na novšie prístupy
v písaní dejín, ozrejmujú tienistú oblasť Kolumbových výprav. Tým bola napríklad brutalita spojená s násilím prichádzajúcich Európanov. Taktiež sa článok zmieňuje o následkoch
chorôb, ktoré zapríčinili obrovskú úmrtnosť domorodého obyvateľstva. Čitateľ v anglickej
verzii dostáva komplexnejší prehľad o problematike. Samotné referencie sú dvojnásobne
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bohatšie a taktiež aj knižná literatúra, uvedená na konci článku je rozmanitejšia. Anglická
verzia obsahuje taktiež sekciu externých „linkov“ na rôzne články a projekty.

z

Wikipédia – španielska verzia

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristóbal_Colón
španielsky
Inou zaujímavosťou je spracovanie tejto problematiky v španielskej wikipédii. Španielsko
je krajina s neustálou hrozbou separatizmu a potláčania extrémov ako ľavého, tak aj pravého politického krídla. Práve udalosť objavenia Ameriky pôsobí v španielskych dejinách
ako jednotiaci prvok. Objavovanie Ameriky taktiež patrí medzi najvýznamnejšie udalosti
španielskych dejín a tejto skutočnosti zodpovedá aj samotné spracovanie. Kolumbus totiž na
niekoľko storočí svojím objavom vyšvihol Španielsko na dôležitého politického konkurenta
voči zvyšným krajinám Európy. Článok sa delí až na dvanásť kapitol a je obsahovo bohatší
na rozdiel od anglickej a slovenskej wikipédie. O brutalite prvých európskych kolonistov
španielska wikipédia informuje len stručne na rozdiel od anglickej verzii, kde boli uvedené
viaceré pohľady historikov na túto tragickú skutočnosť dejín.

z

Wikipédia – portugalská verzia

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristóvão_Colombo
portugalsky
Najväčším súperom Španielov pri kolonizovaní Nového sveta boli Portugalci. Ako sme
naznačili už vyššie, Kolumbus sa spočiatku plavil pod portugalskou zástavou. Aj z tohto
dôvodu je zaujímavé sledovať spracovanie v španielskej a portugalskej wikipédii. Na rozdiel
od španielskej wikipédie je obsah portugalskej verzie skromnejší a menej členitejší. Celkovo
sa článok člení na jedenásť častí. Zaujať môže kapitola, ktorá sa venuje Kolumbovej účasti na
plavbách pod zástavou Portugalska. Táto kapitola je pomerne podrobne spracovaná v porovnaní so španielskou wikipédiou, kde sa informuje len stručne v dvoch odsekoch. Kapitola sa
zaoberá okolnosťami príchodu Kolumba do Portugalska, ako aj jeho životom v tejto krajine.
Zaujímavosťou je, že sa Kolumbus inšpiroval dielami antických historikov v jeho nápade
plaviť sa na západ. Portugalská wikipédia taktiež informuje o tom, že Kolumbus a jeho ná-
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morníci priniesli okrem zlata a iných predmetov do Európy aj novú chorobu, a to syfilis,
o čom sa španielska wikipédia nezmieňuje. Referencie na rozdiel od anglickej wikipédie nie
sú až tak bohaté. Bibliografia obsahuje zhruba desať knižných titulov.

z

Denník N

https://dennikn.sk/blog/841988/prvy-krok-na-ceste-do-novoveku/
slovensky
Pri prehľadávaní na internete môžeme naraziť na blogy venujúce sa tejto problematike.
Jedným z nich je blog na Denníku N. Tento blog konštatoval všeobecné skutočnosti z Kolumbovho života a voľnejším spôsobom prerozprával udalosti od prvých výprav až po objavenie ostrovov v Karibskom mori. Neprinášal žiaden nový pohľad na život moreplavca.
Bol členený do odsekov, v ktorých autor použil prevažne žurnalistický štýl bez uvedenia
zdrojov, z ktorých čerpal. Autor zmieňuje pozoruhodný fakt, že skutočnú podobu Kolumba
nepoznáme, pretože je údajne známych až 70 portrétov.

z

Hospodárske noviny

https://science.hnonline.sk/biologia-a-chemia/2346955-vedci-obnovi-skumanie-kolumbovych-pozostatkov-cakali-na-pokrocilejsie-technologie
slovensky
Ďalšie médium, ktoré informuje o Kolumbovi, sú Hospodárske noviny. V sekcii HN SCIENCE sa tejto téme venuje len zopár odstavcov, ktoré sa dotýkajú samotnej identity moreplavca. Vedci z univerzity v španielskej Granade sa spolu s kolegami v Taliansku, USA či
Mexiku pokúšali nájsť odpoveď na Kolumbov pôvod za pomoci analýzy jeho pozostatkov.
Na základe dostupných zdrojov sa najčastejšie uvádza, že pochádzal z talianskeho Janova.
Podľa iných teórií bol zo Španielska, Portugalska, Chorvátska či dokonca z Poľska. Článok
neponúka jasnú odpoveď, ale len informuje o avizovanom výskume. Ďalej stručne podáva informácie o procese prenesenia Kolumbových zostatkov do Španielska a v závere konštatuje,
že Kolumba pri objavení Ameriky predbehli ďaleko skôr Vikingovia.
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z

Rozhlas a televízia Slovenska

https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/256754/kristof-kolumbus-a-jeho-objavy
slovensky
Ďalší z rubriky príspevkov v slovenských médiách je relácia v Rádiu Slovensko. Relácia bola
odvysielaná 17. mája 2021 pod názvom Krištof Kolumbus a jeho objavy v súvislosti s 515.
výročím úmrtia známeho moreplavca. Poslucháč sa dozvie o Kolumbovom živote pred
uskutočnením plavby, ako aj o zámeroch a náležitých skutočnostiach vo vývoji Európy. Samotná relácia časovo zaberie zhruba štyri minúty. V tejto reportáži moderátorka Eva Pribylicová oslovila niekoľkých odborníkov, ako napríklad Miriam Hlavačkovú zo Slovenskej
akadémie vied, námorníka Jaroslava Copláka, ktorého knihu sme zmienili v sekcii časopisu
Quark. Ďalej historika Patrika Kuneca z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý
doplnil obraz o Kolumbovom živote. Tiež sa zmienil o očakávaniach, kladených na Kolumba, ktoré nesplnil a rozhodol sa pre kariéru na mori.

z

Denník Štandard

https://dennikstandard.sk/108421/kolumbus-objavil-ameriku-i-pre-americanov-cortes-bolosloboditel-tvrdi-spanielsky-vedec/
slovensky
V Denníku Štandard môže upútať pomerne provokatívny článok s názvom Kolumbus objavil Ameriku i pre Američanov. Cortés bol osloboditeľ, tvrdí španielsky vedec. V porovnaní so
skutočnosťami, spojenými s násilnosťami prvých dobyvateľov na pôvodnom etniku, je evidentná snaha o iný uhol pohľadu. Uvedený španielsky vedec Emilio Lamo de Espinosa obhajuje v tejto fáze európsky a španielsky pohľad ako na historické a dramatické udalosti v Latinskej Amerike, tak aj na Krištofa Kolumba. Práve tento iný pohľad sa môže považovať ako
reakcia na tzv. cancel culture, známy prevažne v americkej kultúre ako proces vyraďovania,
vymazávania dejín. Celý článok je však prístupný len pre predplatiteľov, bez spoplatnenia
je dostupných len 24 % článku. Čitateľ sa však môže čiastočne dozvedieť o článku už v tzv.
perexe, teda v úvode článku.
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z

BBC

https://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/columbus_christopher.shtml
anglicky
Britská televízia BBC, založená v roku 1922, patrí medzi najväčšie spravodajské stanice vo
Veľkej Británii. Jej internetový portál obsahuje v sekcii Historic Figures stručnú encyklopédiu
významných historických osobností, zahrňujúcu moreplavca Krištofa Kolumba. Článok má
len päť odsekov a veľmi stručne informuje o živote tohto moreplavca. Sleduje jeho život od
malého dieťaťa, zháňanie podpory v Portugalsku, Francúzsku, Anglicku a Španielsku, až po
jeho výpravu smerom na západ. Článok obsahuje príbeh, podľa ktorého Kolumbus v domnienke, že dosiahol pobrežie Indie pomenoval prvých domorodých obyvateľov ako Indiáni.
Taktiež autor článku zmieňuje, že napriek priateľskému prijatiu nových objaviteľov, priniesli
Európania domorodcom skazu. V poslednom odstavci len stručne hodnotí posledné dni
Krištofa Kolumba.
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z

Quora

https://www.quora.com/Is-Christopher-Columbus-a-hero-or-villain
anglicky
Osoba Krištofa Kolumba pôsobí kontroverzne na americkom kontinente, kde je v dôsledku
rasových nerovností a nepokojov, v spojení s protestmi hnutia Black Lives Matters, Kolumbus
označovaný za otrokára a zloducha. Quora je diskusné fórum, kde na rozdiel od väčšiny
diskusných fór, musí prispievateľ pracovať so zdrojmi. Samotné fórum funguje spôsobom
položenia otázky, na ktorú môžu prihlásení a registrovaní používatelia odpovedať. K otázke
či „je Krištof Kolumbus hrdina alebo zloduch?“ prispelo celkovo jedenásť komentátorov. Záujem o osobnosť Krištofa Kolumba je evidentný, nakoľko je zdrojom vášnivých polemík.

z

BIOGRAPHY

https://www.biography.com/explorer/christopher-columbus
a
https://www.biography.com/news/christopher-columbus-day-facts?li_source=LI&li_
medium=m2m-rcw-biography
anglicky
Anglicky písaná stránka BIOGRAPHY sa venuje stručným biografiám nielen historických
osobností. Prináša stručnú biografiu ako celebrít, tak aj kriminálnych osobností a škandálov.
Pomerne podrobne je na tejto stránke rozpracovaný životopis Krištofa Kolumba. Zaujať
môžu tzv. quick facts, teda rýchle fakty o osobnosti. Tak, ako predošlé stránky aj táto stránka
len stručne popisuje najdôležitejšie udalosti zo života Krištofa Kolumba. Približuje taktiež
osudy tohto moreplavca počas jeho poslednej výpravy na západ, kde stroskotal na Kube. Na
tejto stránke je uvedený taktiež komentár pod názvom Was Christopher Columbus a Hero or
Villain? (Bol Krištof Kolumbus hrdinom alebo zloduchom?). Autor však neodpovedá v článku
na položenú otázku, ale len stručne opisuje historické udalosti. Autor komentára v závere
zhrňuje svoj príspevok len hodnotením prínosu Kolumbovho objavu.
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z

Ebiografia

https://www.ebiografia.com/cristovao_colombo/
portugalský
Stránka Ebiografia je portugalským ekvivalentom už uvedenej stránky BIOGRAPHY. Obsahuje však biografie prevažne z Brazílie a ostatného sveta. Vo všeobecnosti na tejto stránke môžeme nájsť biografie zhrňujúce historické osobnosti, okolnosti vzniku významných
literárnych diel, ako aj odkazy slávnych spisovateľov, autorov, politikov, hercov a veľkých
mysliteľov. Tento článok mapuje len stručnú históriu moreplavca. Každá sekcia má niekoľko
kratších odstavcov. Podrobnejšie sú zaznamenané len prvé dve plavby, zvyšné už nie sú
uvedené v širších súvislostiach. V závere článok ozrejmuje, že si samotný Kolumbus sám
neuvedomoval význam tohto objavu. Článok však neobsahuje širšie súvislosti, preto sa už
zorientovaný čitateľ o Kolumbovi nedozvie nič nové. Nepoukazuje ani na násilnosti spojené
s objavovaním nového sveta.
Spracoval Samuel Červeňanský
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