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Alexandrijská knihovna �
my�lenka a její uskuteènìní

Novodobá Alexandrijská knihovna je mimoøádnou a
jedineènou kulturní a vìdeckou institucí, která nemá
z mnoha hledisek ve svìtì obdobu. Jde o znovuo�ivení
my�lenky staré více ne� 2300 let. Pro tuto knihovnu byla
postavena velmi originální budova, je� se øadí
k nejpozoruhodnìj�ím stavbám 20. století.

S dùvody, proè Ptolemaios I. Sotér zalo�il Múseion a
Alexandrijskou knihovnu jako její souèást, si historikové
dodnes lámou hlavu. Av�ak je pravdìpodobné, �e hlav-
ním podnìtem k tomuto èinu byla nejen smìs jeho vel-
korysosti a touhy po moci, slávì a upevnìní vlády, ale
také zøejmì jeho moudré poznání, �e zalo�it takové inte-
lektuální centrum je výhodnìj�í ne� vojenská ta�ení, je-
jich� výsledkem jsou jen zdánlivì vítìzové a pora�ení.
Lze takto soudit i proto, �e ostatní vládci helenistických
státù zakládali øecké knihovny jako støediska øecké civi-
lizace a kultury, která slou�ila k upevnìní jejich moci.

Pokud jde o tuto motivaci starovìkého øeckého pa-
novníka, ocitáme se na nepevné pùdì domnìnek a mýtù.
Nìkteøí souèasní skeptikové dokonce oznaèují mnohé
okolnosti týkající se zalo�ení, vývoje a zániku starovì-
ké Alexandrijské knihovny za chiméru. Ostatnì podob-
nì jako jiné vìdy je i historická vìda v neustálém vývoji
a je tedy pravdìpodobné, �e se doèkáme mnohých oprav
týkajících se této legendární starovìké instituce.

Co v�ak nelze popøít, je síla my�lenky, by� zèásti my-
tologizované. Aè okolnosti zániku Alexandrijské knihovny
v 7. století dosud nebyly zcela jednoznaènì a vìrohodnì
objasnìny, zùstalo postupné nièení tohoto jednoho
z nejvìt�ích pokladù starovìku v kulturním povìdomí
Evropanù. Svìdèí o tom napø.zmínka Richarda de Bury
(+1345), kancléøe a pokladníka britské øí�e, který ve svém
spise �Philobiblon sive amore librorum� (Philobiblon èili

o lásce ke knihám) v kapitole �Querimonia librorum con-
tra bella� (Knihy naøíkají na válku) takto lituje ztrát,
k nim� do�lo v dùsledku po�áru této knihovny asi v r. 47
pø. n. l. v dobì Caesarova váleèného ta�ení do Egypta:
�Vìru nejsme s to dosti �eleti jednotlivých knih, které byly
znièeny v rùzných èástech svìta vinou válek. Pøipomíná-
me pøece perem �alujícím stra�nou pohromu, kterou zpù-
sobili najatí vojáci za druhé války alexandrijské v Egyptì,
kde shoøelo v plamenech 70.000 svazkù, je� byly shro-
ma�ïdovány za králù z rodu Ptolemaiova�Jak mnoho
dìl astronomických bylo tehdy znièeno, dìl zachycujících
pohyb tìles nebeských, v�echna postavení planet, mléè-
nou dráhu, vì�tné rody komet, a v�e, co se dìje na nebi
nebo v etheru! Kdo by se nehrozil nad zápalnou obìtí tak
neblahou, kde se podával inkoust místo krve, kde �houcí
�ár spáleni�tì se smáèel krví praskajícího pergamenu,
kde �ravý plamen strávil tolik tisíc neviòátek, v jich� ús-
tech nebyla je�tì le�, kde nelítostný oheò zmìnil tolik
schránek vìèné pravdy v zapáchající popel.�1)

Pokud jde o akt zakládání starovìkých knihoven,
máme støedovìké svìdectví Gabriela Naudého (1600-
1653), francouzského bibliografa a knihovníka kardinála
Mazarina, který napsal ve  svém díle �Avis pour dresser
une bibliotheque�(1627) (Jak vybudovat knihovnu), �e
�není nic èestnìj�ího a nic neposkytuje takovou záruku,
jak získat dobré jméno mezi lidem, ne� vybudovat krásné
a velkolepé knihovny a ty pak zasvìtit veøejnosti a pøedat
je do jejího u�ívání.�2)

Tato my�lenka �ije dodnes. Chápou se jí i dne�ní pøed-
stavitelé demokratických státù. Ostatnì co jiného byla roz-
hodnutí prezidenta G. J. R. Pompidou (1911-1974), který
dal vybudovat v centru Paøí�e svìtoznámé kulturní støe-
disko s rozsáhlou knihovnou, a dal�ího francouzského pre-
zidenta F. M. M. Mitteranda (1916-1966) dát postavit rov-
nì� v centru Paøí�e velkolepou, i kdy� po mnoha stránkách
funkènì problematickou budovu Národní knihovny Fran-
cie, která byla pro veøejnost otevøena v roce 1995.

Obdobnou my�lenkou byl zøejmì také veden souèas-
ný egyptský prezident Husní Mubarak.
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Tím �na�eptávaèem� byl tentokrát údajnì Mustafa El-
Abbadi, profesor historie egyptského pùvodu. Ten pøed-
nesl v roce 1972 pøed uèiteli Alexandrijské univerzity
projev, v nìm� se pøimlouval za znovuo�ivení �matky
v�ech knihoven�, jak nazval starovìkou Alexandrijskou
knihovnu.3)

Rektor Alexandrijské univerzity pak o dva roky poz-
dìji podal oficiální návrh, aby se znovuo�ivením staro-
vìké Alexandrijské knihovny navázalo na slávu faraon-
ského Egypta, by� nadlouho zastínìného øeckou a øím-
skou  kulturou. Proto�e doklady o obsahu knihovních fon-
dù Alexandrijské knihovny témìø chybí, nemohlo jít o její
obnovu v pravém slova smyslu, ale spí�e o znovuo�ivení
my�lenky vybudovat Alexandrijskou knihovnu jako
egyptské a mezinárodní intelektuální støedisko.

Nicménì dìjiny se nikdy doslova neopakují. Motiva-
ce prezidenta Mubaraka znovuo�ivit tuto my�lenku a usku-
teènit ji byla obohacena o snahu napravit ne�tìstí, které
postihlo nejen egyptskou, ale i antickou a nakonec také
svìtovou kulturu, kdy� zanikla starovìká Alexandrijská
knihovna. Bylo rozhodnuto, �e její fondy, které mají do-
sáhnout a� 8 milionù knihovních jednotek, budou pøed-
nostnì zamìøeny na v�echny kultury, které vznikaly, vy-
víjely se a zanikaly v neobyèejnì pro lidskou kulturu
pøíznivém pásmu v zemích kolem Støedozemního moøe.

Kromì hlavní my�lenky, motivace a vùle k její-
mu uskuteènìní je tu ov�em celá øada okolností odli�-
ných od pomìrù ve starovìké spoleènosti. �ijeme
v období rychle postupující globalizace. Je tu OSN a
jeho organizace pro výchovu, vìdu a kulturu UNESCO,
které vstoupilo do pøíprav projektu nové Alexandrijské
knihovny ji� v roce 1987 a jeho� generální øeditel pak
s prezidentem Mubarakem polo�il základní kámen k bu-
dovì této knihovny. H. Mubarak pøi této pøíle�itosti ozna-
èil znovuo�ivení Alexandrijské knihovny za globální
kulturní událost.4)

Vybudování nové Alexandrijské knihovny zaèalo
být v mezinárodním mìøítku chápáno jako splátka

dluhu pøedev�ím bohat�ích èástí svìta ne� je Egypt za
to, co po tisíce let se vyvíjející egyptská kultura dala
kultuøe svìtové, pøedev�ím pak evropské. V rozsáhlé
mezinárodní pomoci pøi výstavbì Alexandrijské knihov-
ny se pravdìpodobnì skrývá i jistá omluva za minulé ko-
øistnické chování bývalých koloniálních mocností vùèi
Egyptu a jeho kulturním památkám. Jeho dùsledkem je
dnes nebývalé rozptýlení mnoha cenných staroegypt-
ských památek v muzeích, galeriích a na jiných místech
evropských metropolí. Velmi køiklavým pøípadem je napø.
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obelisk pøivezený z Luxoru do Paøí�e a vztyèený v roce
1836 na námìstí Svornosti na památku Napoleonova ta-
�ení do Egypta.5)

V souèasné rozsáhlé pomoci pøi vybudování nové
Alexandrijské knihovny lze spatøovat pokraèování toho,
co u� zapoèalo ve druhé polovinì 20. století. Pøipomeò-
me velkolepou záchranu dvou chrámù v Abú Simbelu a
pøemístìní Venu�ina chrámu z ostrova Filé na jiný ostrov,
kde ji� nehrozí zatopení tìchto památek po výstavbì
tzv.Vysoké pøehrady pøed Asuánem.

Alexandrijská knihovna má v historickém povìdomí
souèasného Egypta a také celé souèasné globalizující se
lidské kultury o�ivit znalosti nejen o dvou kulturách �
staroegyptské a antické, ale o v�ech dal�ích kulturách Støe-
dozemního moøe. Má posílit soudr�nost egyptské dosud
stále je�tì sociálnì silnì rozpolcené spoleènosti s témìø
padesátiprocentní negramotností. Má se stát místem bá-
dání, kritického my�lení, tvùrèího setkávání a diskusí, a
to i v mezinárodním mìøítku, symbolem dialogu mezi

odli�nými kulturami v protikladu k váleèným støetùm a
terorizmu.
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Základní údaje o nové Alexandrijské knihovnì v Egyptì

Architektonická soutì�: 1988-1989
Realizace vítìzného projektu: 1995-2001
Celkové náklady: cca 217 mil. US$
Autoøi architektonického návrhu: Snøhetta, Norsko
Autoøi realizaèního projektu:        Snøhetta Hamza Consortium

Budova
Poèet podla�í: 11
Vý�ka budovy: 33 m
Celková plocha podla�í: 85 405 m2

z toho: univerzální knihovna 36 770 m2

z toho: studovna s volným pøístupem k fondùm 20 000 m2

- kulturní aktivity 4 210 m2

- technické slu�by 10 860 m2

- Mezinárodní �kola informaèní vìdy 3 500 m2

- Konferenèní centrum a dal�í prostory  30 840 m2

Knihovní fondy pøi zahájení provozu/perspektivnì
- knihy 200 000/8 mil.
- periodika   1500/4000
- audiovizuální dokumenty 10 000/50 000
- rukopisy a vzácné tisky   10 000/50 000
- mapy  �   /50 000

Zamìstnanci      200/500

Informatizace knihovny
OPAC, internet, cca 2200 poèítaèù, napojení na komunikaèní dálnice

Poznámka: uvedené údaje je nutno pova�ovat za orientaèní

Jiøí Cejpek
ÚISK FF UK


