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Alexandrijská knihovna

Brzy po zalo�ení mìsta Alexandrie Alexandrem Velikým
(roku 332 pø. n. l.) pøi�el Aristotelùv �ák Démétrios, jen� byl
rádcem krále Ptolemaia I. Sótéra, s my�lenkou vybudovat
knihovnu podle vzoru knihovny svého uèitele v Athénách.
Cílem tohoto projektu bylo shromá�dit písemnosti ve�kerého
lidstva.

Knihovna vznikla asi v roce 295 pø. n. l. jako souèást
proslulého alexandrijského domu Múz � Múseionu. Dùm
byl jednou ze staroøeckých vìdeckých �kol, jakousi první
státní starovìkou univerzitou. Byl zasvìcen Múzám,
bo�ským ochránkyním umìní a vìd. V dobì nejvìt�ího
rozkvìtu mìla knihovna 500 000 a� 700 000 papyrových
svitkù.

V budovách patøících Alexandrijské knihovnì �ili písaøi,
kteøí pøepisovali rukopisy zapùjèené z jiných knihoven. Podle
legendy dokonce ka�dá loï, která kotvila v Alexandrii,
musela zapùjèit rukopisy, je� mìla na palubì. Ty nejcennìj�í
byly odkoupeny nebo opsány.

Knihy pro Alexandrijskou knihovnu sbírali i egypt�tí
králové. Ptolemaios III. si vypùjèil z Athén drahocenné
rukopisy Aischylových, Sofoklových a Euripidových tragédií
pod záminkou, �e podle nich chce poøídit kopie. Athéòané
na nìm �ádali patnáct talentù jako záruku, �e rukopisy budou
vráceny. Král v�ak radìji o�elel zálohu a originály si ponechal,
zatímco do Athén poslal jen kopie.

Do alexandrijských palácù se sjí�dìli znamenití
spisovatelé a vìdci. Byl jim poskytnut zdarma byt v Mú-
seionu, byli osvobozeni od v�ech daní a slu�eb a jejich
povinností bylo jen oslavovat krále. Nejslavnìj�í z nich byli
jmenováni knihovníky a uèiteli králových dìtí a jejich pøátel.
Alexandrij�tí knihovníci patøili èasto nejen mezi pøední
helénistické vìdce, nýbr� i k nejvýznamnìj�ím zástupcùm
helénistického písemnictví. Jedním z nejslavnìj�ích
knihovníkù Alexandrijské knihovny byl Kallimachos z Ky-
rény (asi 310-240 pø. n. l.), �otec literární historie�. Sestavil
podrobný popis v�ech v ní ulo�ených rukopisù, èím� strávil
mnoho let. Byl to soubor 120 knih a jejich úplný název znìl
�Seznamy v�ech ve vìdì a vzdìlání významných mu�ù a
toho, co napsali�. Knihy byly tøídìny podle Kallimachova
klasifikaèního systému. Kallimachùv katalog uvádìl nejen
tituly dìl, ale také podrobné informace o autorech a jejich
dílech a rovnì� analýzu textù. Tato rozsáhlá bibliografie byla
po dlouhý èas základním pøehledem øecké literatury.
Knihovnu u�ívali pøední uèenci toho období, jako napø.
geograf Erastothenes, matematik Euklides, gramatik
Apollonios, matematik Archimédés.

O dal�ím vývoji Alexandrijské knihovny toho víme málo,
od roku asi 150 pø. n. l. pak kromì údajù o jejím postupném
zániku témìø nic. Èásteènì ji znièil po�ár v roce 48 pø. n. l.
pøi ta�ení Césara do Egypta. Je v�ak známo, �e pokraèovala
ve svém pùsobení i v øímské dobì. Definitivnì zanikla
v roce 642. Ve 13. století se roz�íøila povìst, �e  svitky
z Alexandrijské knihovny zatápìli Arabové v 7. století
v alexandrijských lázních.

V roce 1974 pøesvìdèil profesor Mustafa al-Abbadi1)

rektora univerzity, aby prosadil projekt obnovy knihovny.
Trvalo  v�ak 10 let, ne� jeho my�lenky získaly podporu
u egyptské vlády a mezinárodních spoleèností. O 4 roky
pozdìji � 26. èervna 1988 � polo�il egyptský prezident Husní
Mubarak a generální øeditel UNESCO Federico Mayor
základní kámen pro novou knihovnu v blízkosti areálu fakulty
umìní poblí� alexandrijského pøístavu. V tém�e roce byla
vyhlá�ena mezinárodní architektonická soutì�, do ní� se
pøihlásilo 524 návrhù z 52 zemí. První cenu získala studie
Amerièana Craiga Dykerse, Raku�ana Christopha Kapellera
a Nora Kjetila Thorsena. Poslednì jmenovaný pøivedl ke
spolupráci na architektonickém návrhu dal�í norské kolegy
ze spoleènosti Snøhetta2). Pro realizaèní projekt pak bylo
vytvoøeno konzorcium s káhirskou firmou Hamza
Associates3).

Vlastní stavba probíhala v letech 1995 a� 2001. Zemní
práce provádìly italská firma (Rodio Trevi) a egyptská firma
(The Arab Contractors). Poslednì jmenovaná spoleènì
s britskou firmou Balfour Beatty postavily na plo�e 85 000
m2 jak jedenáctipatrovou knihovní budovu, tak poblí� le�ící
muzeum s planetáriem a piazzu.

Stavba byla komplikovaná, proto�e ji zpomalovaly
archeologické prùzkumy (nalezené pøedmìty jsou vystaveny
v archeologickém muzeu). Náklady na stavbu byly
naplánovány do vý�e 121 milionù dolarù,  nákup vybavení
mìl pøijít na 20 milionù dolarù a nákup knih a èasopisù na
31 milionù dolarù. Na základì dohod z Asuánské schùzky
hlav arabských státù v roce 1990 pøispìl Irák, Saúdská
Arábie, Spojené arabské emiráty a Omán 65 miliony dolarù.
Itálie poskytla laboratoø pro restaurování starých dokumentù
v èástce 4 miliony dolarù, Nìmecko zakoupilo dopravníkový
systém na knihy, Japonsko dodalo audiovizuální zaøízení.
V øadì zemí (Austrálie, Bulharsko, Mexiko, USA aj.) vznikly
organizace dobrovolníkù na podporu  stavby Alexandrijské
knihovny.

Akvizice fondù zapoèala v roce 1991, kdy byl stanoven
cíl získat do termínu otevøení budovy 200 tisíc svazkù.
V prvních dvou letech bylo získáno 40 tisíc svazkù, v dal�ích
letech vzrostly  nákupy a dary na objem 30 tisíc svazkù roènì.
Alexandrie pøedala 5 tisíc rukopisù ze svého archivu, Francie
dokumenty spoleènosti pro stavbu Suezského kanálu,
�panìlsko arabské spisy ze slavné sbírky ulo�ené v Escorialu
a Córdobì. Øecko nechalo zhotovit faksimile mapy Claudia
Ptolemaia, kterou o 1500 let pozdìji u�il Kry�tof Kolumbus
k cestì do Ameriky. Øada kni�ních darù pøi�la z Brazílie,
Ruska, Èíny i Japonska.

V dubnu 2001 byl jmenován øeditelem knihovny Ismail
Serageldin4), døívìj�í viceprezident Svìtové banky. Jeho
kontakty by mìly pomoci pøi financování chodu knihovny.
Dne 1. srpna 2001 probìhlo slavnostní ukládání fondù na
regály. Za pøítomnosti alexandrijského guvernéra byl jako
první ulo�en  korán, který ruènì opsal v 7. století Ibn al-
Bawab, a bible. Mezi prvními publikacemi byly rovnì�
novely egyptského nositele Nobelovy ceny za literaturu
Nagiba Mahfuze a kniha �Dny� od uznávaného arabského
vìdce Tahy Hussaina. Poté byl vyzván profesor Mustafa al-
Abbadi, který první pøi�el s my�lenkou obnovy Alexandrijské
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knihovny, aby do regálu postavil svou knihu. Po ní
následovala pøíruèka k programu Microsoft Excel 2000.

Termín slavnostního otevøení se nìkolikrát zmìnil,
proto�e u kompletaèních a dokonèovacích prací do�lo ke
zpo�dìním, na podzim 2001 nebylo je�tì instalováno 600
poèítaèù pro u�ivatele a dal�í technika. Pøesto se 1. øíjna
otevøela budova pro veøejnost, aby si  ji mohli zájemci bìhem
�estitýdenního zku�ebního provozu prohlédnout. Mezi nimi
byla i skupina tøiceti èeských knihovníkù.

Na piazze rozpálené horkým poledním sluncem nás
pøivítala mladá Arabka Arza Erzat, která má na starost styk
s veøejností. Plynulou angliètinou  nás seznámila s historií
pùvodní Alexandrijské knihovny a pak nás zavedla  do
budovy. Má jedenáct podla�í, pøièem� hlavní vchod je
v podla�í pátém. Pro�li jsme vstupní halou, z ní� napravo
vedou schody do kavárnièky, knihovny pro mláde� ve vìku
14 a� 16 let a do knihovnického institutu. Zastavili jsme se
v tzv. Ptolemaiovì hale slávy, kde jsou ve vitrínách vystaveny
nejvzácnìj�í dokumenty (zmínìný korán, dokumenty o stavbì
Suezského prùplavu vìnované Francií aj.), a v Kallimachovì
hale, kde v tu dobu probíhala výstava fotografií
dokumentujících prùbìh výstavby knihovny. Poté jsme
vstoupili do studovny. Ta má kruhový pùdorys o prùmìru
160 metrù a nabízí 2000 míst pro ètenáøe. Údajnì je to
nejvìt�í místnost svého druhu na svìtì. Je èlenìna do 14
terasovitých poloúrovní ve tvaru ohromného amfiteátru. Po
jejím obvodu jsou prefabrikované panely s otvory, v nich�
je absorpèní materiál pohlcující hluk. Prùvodkynì nás
upozornila i na  nosné sloupy, které mají prùmìr 70 cm, jsou
vysoké 16,5 m a jsou zakonèeny hlavicemi ve tvaru
lotosových poupat. V nich byly patrny rýhy, do nich� se
v pøípadì po�áru spustí  rolety, aby nedo�lo k roz�íøení ohnì
a neopakovala se historie.

S velkou pýchou nám ukázala stoly a �idle ve studovnì.
Byly navr�eny a vyrobeny v Norsku kombinací rùzných
materiálù (nìkolik druhù døeva, kù�e a nerezová ocel),
pøièem� �idle respektují ergonomii a v jejich tvarech se odrá�í
dávné egyptské umìní. Aby k nim více pronikalo denní
svìtlo, jsou umístìny na kraji ka�dé terasy, zatímco
informaèní pøepá�ky a regály s fondy jsou pod terasami. Ty
jsou propojeny jak schodi�ti, tak výtahy. Na nepohyblivé
ètenáøe na vozíèkách je pamatováno pozvolnì se sva�ujícími
rampami, které nám v�ak pøipadaly pøíli� dlouhé.

Postupnì jsme sestupovali ní� a ní� a procházeli
jednotlivými podla�ími. Nìkolik øemeslníkù upravovalo
pøístupové schodi�tì a cosi si prozpìvovalo. Prùvodkynì nám
prozradila, �e to není zpìv, ale pøedøíkávání ver�ù koránu�

Podle nápisù na knihách jsme poznali, �e jsou ve volném
výbìru  uspoøádány podle desetinného tøídìní. Kapacita
volného výbìru je pùl milionu svazkù. Ve vstupním podla�í
jsou knihy a èasopisy vìnovány spoleèenským vìdám.
O patro ní�e pak ekonomii, knihovnictví a archeologii. Je tu
umístìna také depozitní knihovna dokumentù OSN a
Evropské unie a vede odtud  podzemní chodba do planetária
s muzeem vìdy. Tøetí patro je vìnováno publikacím o hudbì
a umìní. Podobnì jako v ostatních patrech je i zde èást fondù
ulo�ena v nepøístupných  prostorách, které v�ak pro personál
nejsou pøíli� vzdálené, tak�e ètenáø nebude dlouho èekat na
doruèení vybraných knih. Pøitom kapacita tìchto skladù èiní
4 miliony svazkù, a pokud budou vybaveny kompaktními
regály, vzroste kapacita celé budovy dokonce na 8 milionù
svazkù. Zlí jazykové tvrdí, �e v�ak vìt�ina dosud získaných
knih v angliètinì je �alostné úrovnì � jedná se o zastaralé
turistické prùvodce a pøíruèky typu, jak nejlépe investovat.

Ve druhém podla�í nás prùvodkynì upozornila na
audiovizuální studovnu a na publikace o jazyku a literatuøe,
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v prvním podla�í pak na speciální kovové skøínì na mapy.
V tomto podla�í ètenáøi najdou i filozofické a nábo�enské
spisy, zemìpisnou a historickou literaturu. Výtahem jsme se
pak vrátili do pátého podla�í, a pøekonali tak dvanáctimetrový
rozdíl.

Na�e prùvodkynì nás opìt vyvedla z budovy, abychom
si ji prohlédli zvenèí. Je kruhová a zkosená ve smìru ke
Støedozemnímu moøi. Její obvodová zeï je oblo�ena ruènì
�típanými �ulovými monolity vysokými a� dva metry a
dovezenými z lomu v pou�ti na jihu Egypta. Na nich jsou
vytesány nápisy v 65 rùzných písmech, vèetnì run, Braillova
písma a èárových kódù. Hrubý povrch zdi se odrá�í jako
støedovìká pevnost na hladinì vodní nádr�e, v ní� roste
papyrus.

Aluminiová støecha se naklání v úhlu �estnácti stupòù a
do jejího prùhledu byly nainstalovány modré a zelené panely.
Ty zpùsobují, �e uvnitø studovny se pøi prùchodu svìtla
objevují na podlaze barevné odlesky, které ètenáøùm
pøipomínají kolobìh èasu.

Støecha je vyrobena z podobného materiálu a podobnou
technologií jako køídla letadel, aby odolala sluneènímu �áru.
Nejlep�í pohled na ni a na sousedící planetárium je
z lávky.Vede z univerzitního areálu, protíná knihovnu a
smìøuje k pøístavu. Pùvodnì mìla vést a� k nìmu, ale
alexandrijský guvernér nemá rád mosty nad ru�nými ulicemi.
Na ní nám prùvodkynì ukázala, �e støecha pøipomíná
poèítaèový èip, a rozlouèila se s námi. Pøedali jsme jí nìkolik
drobných dárkù, obrazových knih o èeských knihovnách a
po�ádali ji, aby se staly souèástí fondu Bibliotheky
Alexandriny, jak je knihovna nazývána.

Cestou k autobusu jsme diskutovali o tom, zda pøece jen
nemìl chudý Egypt vyu�ít získané prostøedky na jiné úèely
ne� na tak monstrózní stavbu. V souèasné dobì toti� náklady
vzrostly na 217 milionù dolarù. Po nìkolika dnech v Egyptì
jsme ji� trochu poznali mentalitu Arabù a dozvìdìli se, �e
gramotnost zde dosahuje pouze 50 procent. Pøemý�leli jsme,
zda se podaøí zaplnit aspoò zèásti regály knihami v dobì,
kdy se zaèíná publikovat èastìji elektronicky ne� klasickým
zpùsobem na papír. Uva�ovali jsme, kdo bude jezdit do
Alexandrie kvùli studiu knih, do mìsta, které má sice 4,5
milionu obyvatel, ale je nazýváno nejvìt�í vesnicí na svìtì,
proto�e nemá ani vlastní deník (noviny). Nakonec pod
dojmem z krásy exteriéru i interiéru budovy jsme zanechali
diskusí s tím, �e budoucnost sama uká�e, jak potøebná stavba
byla.

Poznámky:

1) Profesor øecké a øímské historie na Alexandrijské
univerzitì a autor knihy o historii Alexandrijské knihovny.

2) Jejím zakladatelem je i Èech Martin Roubík, který se
rovnì� zèásti podílel na projektování Alexandrijské
knihovny. Snøhetta znaèí v pøekladu snìhovou èepici a
je rovnì� norským názvem pro nejvy��í horu.
Projektovala mimo jiné mìstskou knihovnu v Malmö a
rekonstruovala budovu velvyslanectví Èeské republiky
v Norsku.

3) Firma projektovala napø. káhirské metro. Její majitel
Mamdouh Hamza je stavební statik.

4) Narodil se v egyptské Gize v roce 1944. Studoval
ekonomii, sociologii a urbanismus na Harvardské
univerzitì a na univerzitì v Káhiøe. Plynnì hovoøí
anglicky, francouzsky a arabsky.
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