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Pred več kakor 500 leti je italijanski 
raziskovalec in pomorščak Krištof 
Kolumb jadral s svojo ladjo iz Španije 
čez Atlantik. Iskal je zahodno pot v 
Indijo. Tam na vzhodu, v daljni Aziji, 
je bil kraj začimb in svile. Tja je hotel 
priti, kajti s temi stvarmi se je takrat 
dalo veliko zaslužiti. Vendar takra-
tna znana svilna cesta je bila zelo 
težavna in nevarna. Toda Kolumb je 
svoj cilj po morski poti zgrešil. Mislil 
je, da je pristal v Indiji, v resnici pa 
je našel nove, tedaj neznane kraje 
– tako imenovani Novi svet. Dežela 
Kolumbija v Južni Ameriki, mesta in 
reke nosijo njegovo ime. Ljudi v tem 
novem svetu pa so evropski prišleki 
seveda imenovali Indijance. Vendar 
je Novi svet dobil ime po drugem 
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raziskovalcu. To je bil Italijan Ame-
rigo Vespucci. On je dokazal, da so 
v resnici odkrili nov kontinent ali 
celino. S svojim navdušenim opisom 

Novega sveta, ljudstva, živali in 
rastlin je postal v stari Evropi 
zelo znan. Nekaj let po odkri-

tju in opisu teh novih krajev je izšel 
zemljevid tedanjega sveta. Tu pa se 
Novi svet po Amerigu Vespucciju pr-
vič imenuje Amerika. Kolumb sam pa 
menda ni zvedel za to Ameriko, ker 
se je ravno tedaj spet enkrat podal na 
novo morsko pustolovščino. Če danes 
kdo govori o Ameriki, mislimo pred-
vsem na ZDA ali USA – Združene dr-
žave Amerike na severni ameriški ce-
lini. Vendar Amerika sestoji iz dveh 
velikanskih celin – Severne in Južne 
Amerike, vmes pa je nekakšen most, 
to je Srednja Amerika.

Prvotni prebivalci so verjetno pri-
šli tja preko Beringovega preliva iz 
Azije. Kako so po odkritju Amerike 
novi evropski gospodarji v Ameriki 
potem z Indijanci ravnali, pa je spet 
druga, žalostna zgodovina. 
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