
Vasco da Gama  

 

Vasco da Gama je bil rojen leta 1460 ali 1469, v Sinesu na jugozahodni 

obali Portugalske, verjetno v hiši poleg cerkve Naša gospa das Salas. Sines je danes 

eno od mnogih ribiških pristanišč na obali Alentejo. Oče Estêvão da Gama je bil v času 

sinovega rojstva vitez v službi grofa Viseu, kasneje pa je bil imenovan za civilnega 

guvernerja Sinesa in je prejemal nekaj dohodka od davkov na proizvodnjo mila 

v Estremozu. Poročen je bil  poročen z doño Isabel Sodré, hčerko João Sodré, ki je imela 

angleške korenine. Imela sta šest otrok, pet sinov in eno hčerko, Vasco je bil tretji sin. 

O mladosti Vasca da Game je malo znanega. Študiral naj bi v mestu Évora, kjer naj bi 

se naučil matematike in osnov navigacije. Znano je, da je Da Gama imel dobro znanje 

astronomije in možno je, da se je je učil pri astronomu Abrahamu Zacuto. Opisujejo ga  

kot neustrašnega in preprostega mladeniča. 

Leta 1492 je kralj Janez II. Portugalski poslal Vasca da Gamo v pristanišče Setúbal, 

južno od Lizbone in v Algarve, da zaseže tamkajšnje francoske ladje, kot maščevanje 

za ropanje na portugalskih ladjah brez vojne napovedi - naloga, ki jo je Da Gama hitro 

in učinkovito opravil. 

Leta 1497 je portugalski kralj Manuel 1. omogočil raziskovalno odpravo z namenom 

odkriti morsko pot do Indije, ki jo je vodil Da Gama. Mnogi v tistem času niso verjeli, 

da sta Atlantski in Indijski ocean povezana in so dvomili v uspeh, medtem ko je bil Da 

Gama vanj prepričan. Za razliko od Kolumba je pot načrtoval na jug, ob obali Afrike. 

Iz Lizbone je 8. julija odplul s štirimi ladjami – sv. Gabrijel, sv. Rafael in Berrio in ladjo 

z zalogami. Po petih mesecih je potovanja obplul Rt Dobre nade, se ustavil v 

Mozambiku in Keniji in po težavah z muslimanskimi pomorščaki, ki tujcev niso 

prijazno sprejeli, ker so motili njihovo trgovino,  je 20. maja 1498 pristal v Indiji. Leto 

kasneje se je z začimbami in dišavami vrnil na Portugalsko kot junak, čeprav je na poti 

nazaj utrpel veliko škodo. Manuel I. je njemu in vsem njegovim družinskim članom 

ter njihovim naslednikom podelil déden plemiški naslov »dom« (lord). Postal je grof 

Vidigueire - prvi portugalski grof, ki ni bil plemiškega porekla. Zaradi njegovega 

uspeha se je začela trgovina z Indijo, ki so jo imeli v rokah Portugalci, ki so zaradi 

blaga, ki so ga dostavljali v Evropo (posebej popra) postali vodilna trgovska sila. 

Leta 1502 je v Indijo ponovno odplul, tokrat z 20. ladjami. Med potjo se je bojeval z 

arabskimi ladjami in v Indiji vzpostavil portugalsko oblast. Po opisih sodeč pri tem ni 

kaj preveč sledil miroljubnemu pristopu svetega Frančiška Asiškega.  

Po vrnitvi se je upokojil, vendar je ostal kraljevi svetovalec v indijskih zadevah. Okrog 

leta 1501 se je poročil s plemkinjo Katarino de Ataide. Par je imel šest sinov in eno 

hčerko. 
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Po 20 letih je bil leta 1524 ponovno poslan v Indijo, da bi ustavil podkupovanje, ki se 

je razpaslo med portugalskimi oblastmi tam. Ko je prispel v Conchin je zbolel za 

malarijo in 24. decembra 1524 umrl. Njegovo telo so leta 1539 prenesli na Portugalsko, 

kjer so ga pokopali v samostanu v Lizboni. 

 

 


