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Походження та ранні роки
Вважають, що Колумб народився між
26.08.1451 та 31.10.1451 в небагатій генуезькій
родині. Точна транслітерація його імені з іспанськоїКрістобаль Колон, однак всесвітньо відомим він
став як Христофор.
Зовнішній вигляд Колумба відомий за
портретами, які були написані вже після його смерті.
Бартоломе де Лас Касас, який бачив Колумба 1493
року, описав його так: «Зросту був високий, вище
середнього, обличчя мав довге, що викликало повагу,
ніс орлиний, очі синьовато – сірі, шкіру білу, з
червоністю, борода й вуса в молодості були
рудуваті, але в працях посивіли.»
Навчався в Павійському університеті. До 1472
року Колумб жив у Генуї, а з 1472 — в Савоні.

Мандри Х. Колумба
В 1492 році до двору іспанських монархів прибув
генуезький мореплавець Христофор Колумб. Він
запропонував досить авантюрний план подорожі до
Індії через Атлантичний океан. Докладно вивчаючи
карти, Колумб дійшов висновку, що до Індії з її
казковими багатствами можна вирушити незвичним
шляхом, обігнувши Африку і рухатись на захід.
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3 серпня 1492 року з порту Палос вперше у
відкритий океан під командуванням Х. Колумба
вирушила флотилія в складі трьох кораблів.
Плавання тривало більше двох місяців. Були відкриті
Куба та Гаїті. Не здогадуючись, що команда
опинилась біля берегів невідомого материка, Колумб
вирішив, що він відкрив новий шлях до Індії.
Під час свого другого плавання Колумб
обстежив ряд островів Карибського моря, а під час
третьої експедиції в 1498 році йому вдалось виявити
узбережжя невідомого материка. Так почалось
вивчення Південної Америки. Під час четвертої
експедиції було досліджено значну частину
узбережжя Центральної Америки. Відкриті території
були названі Новим Світом. Вважається, що Колумб
до кінця своїх днів був впевнений, що відкрив
західний шлях до Індії.
На початку XVI ст. до відкритих Колумбом
земель вирушило кілька експедицій, в яких приймав
участь мореплавець Амеріго Веспуччі, який
прийшов до висновку, що Колумб відкрив новий
материк, який пізніше назвали Америкою.
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