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INTRODUCERE 

I. Stadiul cercetării temei abordate 

Deși înființarea şi funcţionarea Bibliotecii din Alexandria precum și teoriile contradictorii 

legate de sfârșitul acesteia au făcut obiectul a numeroase volume și studii, există încă aspecte 

care nu au fost îndeajuns cercetate sau despre care s-a scris foarte puțin. Printre acestea se 

numără subiectul tezei de față, care, își propune, conform titlului, să pună în discuţie uimitoarea 

pasiune bibliofilă a regilor dinastiei Lagide, cercetând, în baza mărturiilor vremii și a exegezei 

moderne, modalitățile de achiziție la care au recurs aceștia pentru a colecta cât mai multe cărţi, 

căror domenii le aparţineau acestea și în ce măsură se poate vorbi de un ecumenism bibliofil, 

știind că în biblioteca din Alexandria nu au existat doar cărți scrise de autori greci, ci şi unele 

scrise de autori străini în limba greacă sau traduse în această limbă. 

În vederea redactării acestei lucrări am consultat izvoarele antice referitoare la acest 

subiect, precum și surse moderne, pe care le-am comparat, încercând să extrag informații cât mai 

veridice. În ceea ce privește izvoarele primare, cele mai multe se referă la înființarea Alexandriei 

de către Alexandru cel Mare și la conflictele dintre diadochi, istoriografia pe această temă fiind 

foarte bogată. Există, de asemenea, o varietate de surse primare care descriu descinderea lui 

Alexandru cel Mare în Egipt pe țărmul Mediteranei, alegerea locului unde urma să fie ridicat 

orașul care îi va purta numele și planul viitoarei metropole. Dintre acestea menționăm lucrarea 

lui Arrian (sec. I – II p.C.), „Campaniile lui Alexandru” (Anabasis Alexandri), care, deși a fost 

scrisă la mai bine de patru sute de ani de la moartea lui Alexandru, este una dintre cele mai 

credibile surse privind viața și realizările acestuia. Trebuie menționate şi alte surse importante, 

precum biografia dedicată de Plutarchos (sec. I - II p.C.) regelui macedonean, în ampla lucrare 

„Vieți paralele” (Βίοι παράλλελοι) şi cea aparţinând scriitorului latin Curtius Rufus (sec.I p.C.), 

„Cărțile de istorie ale lui Alexandru cel Mare Macedon care supraviețuiesc” (Historiarum 

Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt). Aceste cărți însă au oferit lucrării mele doar 

contextul istoric, nu și informații privitoare la tema centrală a acestei lucrări. Cât despre sursele 

care privesc înființarea Bibliotecii și Mouseion-ului alexandrin, acestea sunt destul de puține și 

târzii, datând după încheirea dinastiei Lagide. Cea mai veche sursă referitoare la înființarea 

Bibliotecii alexandrine este „Scrisoarea lui Aristeas către Philokrates” (Ἡ ἐπιστολῆ τοῦ Ἀριστέου 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Anabasis_Alexandri&action=edit&redlink=1
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πρὸς τὸν Φιλοκράτην), un text aparţinând, cel mai probabil, unui autor evreu, sub pseudonimul 

grec Aristeas. Scrisoarea atestă hotărârea lui Ptolemaios al II-lea Philadelphos de a angaja 72 de 

scribi evrei din Ierusalim pentru a traduce Vechiul Testament în limba greacă. Această lucrare, 

datată la începutul domniei lui Philadelphos, este o adevărată apologie a religiei iudaice. Mulți 

cercetători se îndoiesc însă de autenticitatea scrisorii, în timp ce alţii cred că aceasta a fost scrisă 

cu cel puțin o sută de ani după data la care a fost atestată inițial. De altfel, scrisoarea conține 

unele neconcordanțe în ceea ce privește asocierea lui Ptolemaios al II-lea Philadelphos cu 

Demetrios din Phaleron, inițiatorul ideii înființării Mouseion-ului și a Bibliotecii. Colaborarea 

dintre cei doi este controversată, având în vedere că unele surse, așa cum vom arăta în cap. I, 

susțin că la urcarea sa pe tron, Philadelphos l-a trimis la închisoare pe Demetrios, apoi l-a exilat 

într-o localitate din Delta Nilului, din motive dinastice. Dacă scrisoarea a fost într-adevar datată 

greșit și a fost scrisă cu o sută de ani mai târziu, atunci este foarte posibil ca autorul să fi făcut 

confuzie între Ptolemaios I și Ptolemaios al II-lea. În ciuda acestor inadvertențe, „Scrisoarea lui 

Aristeas” este o lucrare de valoare, constituind cel mai vechi document păstrat care menționează 

Biblioteca antică din Alexandria şi iniţiativa înfiinţării ei, atribuită lui Demetrios din Phaleron. 

 Una dintre sursele utile pentru studiul epocii elenistice, în general, și pentru Biblioteca din 

Alexandria și Mouseion, în special, sunt papirii de la Oxyrhynchos și de la Fayoum. Aceștia 

cuprind texte de lege, edicte, contracte de vânzare-cumparare sau închiriere, chitanțe etc., scrise 

în mare parte în limba greacă demotică și constituie o sursă de încredere, pe baza căreia istoricii 

au putut reconstitui viața social-economică a Alexandriei ptolemaice. Referitor la Biblioteca din 

Alexandria, s-a păstrat însă doar un singur papir, P. Oxy 1241, care menționează numele 

bibliotecarilor-șefi, într-o aparentă ordine cronologică, însă această listă este incompletă, lipsind 

din ea chiar numele lui Demetrios și al lui Callimachos, primii librari ai Bibliotecii alexandrine. 

O altă sursă importantă pentru lucrarea noastră este cartea a șaptesprezecea a lucrării lui Strabon, 

„Geografia” (Γεωγραφικά), în care autorul antic face referire la oraşul Alexandria, unde a și 

locuit între anii 20 si 24 a.C. Descrierea Alexandriei de către Strabon este făcută pe baza 

observațiilor personale, în mod detaliat și sistematic, lui aparținându-i și unica descriere a 

Mouseion-ului care ni s-a transmis. În ceea ce privește metodele de achiziționare a cărților pentru 

bibliotecă, cât și descrierea contribuțiilor medicilor perioadei elenistice la progresul în domeniul 

medicinei, lucrările medicului și istoricului Galenos din Pergam (sec.al II-lea a.C.), între care cea 

mai importantă Hippocratis Epidemiorum et Galeni in illum Commentarius, s-au dovedit a fi o 
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sursă de mare preț. Lucrarea „Despre viețile și doctrinele filosofilor” (Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν 

φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων), care îi aparține lui Diogenes Laertios, s-a dovedit a fi o sursă 

importantă în ceea ce privește informațiile privitoare la Școala peripatetică ateniană și la 

activitatea unor filosofi erudiți, care și-au adus contribuția la înființarea și dezvoltarea Bibliotecii 

și Mouseion-ului în primii ani de activitate ai acestui proiect, precum Demetrios din Phaleron, 

Stratos din Lampsakos și alții. 

Cercetarea mea a beneficiat, de asemenea, de aportul unor cunoscuți exegeți ai istoriei 

bibliotecii alexandrine și susținerii acordate de regii Lagizi pentru înființarea și ființarea ei, între 

care enumerăm: Mostafa El–Abaddi, cunoscut clasicist și elenist egiptean, care tratează contextul 

înființării și dezvoltării Mouseion-ului şi a Bibliotecii, descriind și aspecte ale vieții în 

Alexandria elenistică, varietatea culturală și religioasă a locuitorilor ei și nu în ultimul rând 

ipotezele dispariției acestor instituții (Life and fate of the Ancient Library of Alexandria, 

UNESCO/ UNDP, 1990); Jenö Platthy, Sources on the Earliest Greek Libraries with the 

Testimonia, Amsterdam, A. M. Hakkert, 1968; lucrarea lui Lionel Casson, Libraries in Ancient 

World, care descrie funcţionarea Bibliotecii din Alexandria și a altor biblioteci din antichitate; 

Pfeiffer, Rudolf,  History of Classical Scholarship from the Beginnings to the End of the 

Hellenistic Age, Oxford, 1968; lucrarea exhaustivă a renumitului istoric al științelor George 

Sarton, Hellenistic Science and Culture in the Last Three Centuries B.C., Dover Publications, 

INC., New York, 1993; Guglielmo Cavallo (éd.), Le Biblioteche nel mondo antico e medievale, 

6e éd., Bari, Laterza, 2002; cartea lui Luciano Canfora, The Vanished Library, care oferă 

informații importante despre Biblioteca din Alexandria, un “roman de non-ficțiune”, care 

tratează evoluția culturală a Egiptului elenistic într-o perioadă în care regii aleg să își exercite 

puterea și influența prin susținerea și controlul asupra cercetării științifice și culturale; La 

Véritable histoire de la bibliothèque d’Alexandrie, trad. Jean-Paul Manganaro et Danielle 

Dubroca, Paris, Desjonquères, 1988; La Bibliothèque d’Alexandrie et l’histoire des textes, Liège, 

Éd. de l’Université, 1992; Il Viaggio di Aristea, Bari, Laterza, 1996; articolul „Culture and 

power in Ptolemaic Egypt: The Museum and Library of Alexandria” (1995) semnat de Andrew 

Erskine și capitolul “Ptolemaic Patronage: the Museum and the Library”, din lucrarea lui P.M. 

Fraser, Ptolemaic Alexandria (1972), ambele lucrări făcând referire la patronajul Ptolemeilor 

asupra Bibliotecii şi Mouseion-ului şi la mecenatul elenistic; cartea lui Roy MacLeod, The 

Library of Alexandria, Centre of Learning in the Ancient World, o colecție de articole și eseuri 
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ale unor distinși cercetători care tratează tema Bibliotecii din Alexandria din mai multe 

perspective. 

 Înființarea Bibliotecii alexandrine și a Mouseion-ului de către Ptolemaios I Soter, precum 

și dezvoltarea lor de către toți regii dinastiei Lagide, au constituit motivul principal pentru care 

Alexandria s-a remarcat între capitalele celorlalte regate conduse de diadohii lui Alexandru cel 

Mare. Adesea se face referire la ea ca fiind locul unde era adunată toata știinţa antichităţii, 

întrucât regii Lagizi au făcut eforturi deosebite și au dedicat sume importante de bani pentru 

achiziționarea tuturor cărților scrise până atunci în limba greacă și în alte limbi, din dorinţa de a 

consacra numele noii lor capitale ca cel mai prestigios centru cultural elenistic, prin edificarea 

unor instituții de studiu și cercetare unice la vremea aceea. 

 

II. Obiectivele lucrării și metoda de lucru 

 

        În această lucrare îmi propun să tratez despre bibliofilia și pasiunea pentru 

cunoaștere a regilor Lagizi, care au inițiat și dezvoltat un proiect cultural de amploare, și anume 

Biblioteca din Alexandria și Mouseion-ul, fără precedent în lumea antică. Obiectivul principal al 

tezei constă în prezentarea politicii de achiziție a cărților pentru biblioteca regală, politică 

desfășurată pe întreaga perioadă a dinastiei Lagide, dar care, așa cum consemnează și izvoarele 

antice, a avut o mai mare amploare în vremea primilor trei regi Ptolemei. Un alt obiectiv pe care 

îl urmăresc pe parcursul acestei lucrări este prezentarea detaliată a metodelor de achiziție 

utilizate de regii Lagizi și observarea motivațiilor care i-au determinat pe aceștia să dezvolte o 

astfel de politică de achiziție. Aceste obiective vor fi urmărite în contextul social-istoric al 

vremii, care, fără doar și poate, a influențat evoluția bibliotecii.  

Prezenta lucrare cuprinde cinci capitole ample, după cum urmează:  

În Capitolul I, intitulat Biblioteca din Alexandria - înfiinţare şi fiinţare, voi prezenta 

dovezi ale evergetismului cultural al regilor Lagizi, subliniind modalitățile prin care aceștia, 

începând cu Ptolemaios I Soter și continuând cu ceilalți regi aparținând acestei dinastii au 

sprijinit grandiosul proiect cultural, încercând să adune în Bibliotecă alexandrină toate cărţile 

scrise până atunci în lumea cunoscută, să atragă și să angajeze cele mai luminate minți în incinta 

Mouseion-ului. În subcapitolul Funcţia simbolică a Bibliotecii alexandrine în viziunea 
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fondatorului ei, voi demonstra că întemeierea și dezvoltarea unei biblioteci exhaustive, precum 

și sprijinirea progresului cultural și științific de către rege, au consacrat Alexandria drept capitala 

culturală a lumii elenistice și au asigurat supremația Egiptului asupra celorlalte regate elenistice. 

Voi trece în revistă, apoi, mărturiile scriitorilor antici despre înfiinţarea şi importanţa 

acestei biblioteci, care pe cât sunt de puține, pe atât de importante. În finalul acestui capitol voi 

prezenta cele mai cunoscute și pertinente teorii legate de distrugerea Bibliotecii antice, arătând 

și poziția mea față de aceste evenimente. Nu în ultimul rând, trebuie făcută cunoscută aici  

inițiativa guvernului egiptean de a reînființa celebra Bibliotecă alexandrină, proiect desfășurat 

între anii 1998 – 2002, având ca rezultat o bibliotecă modernă, care cuprinde șase biblioteci 

specializate, patru muzee, un planetariu, un exploratorium, doisprezece centre de cercetare 

academică și un centru al artelor, pentru a enumera numai câteva din facilitățile menționate chiar 

pe site-ul prestigioasei instituții, care constituie o emblemă a Alexandriei moderne, la fel cum 

fusese și Biblioteca antică emblema Alexandriei ptolemaice. 

În Capitolul al II-lea, cu titlul Aspecte ale politicii Lagizilor de îmbogățire a fondului 

de carte al bibliotecii alexandrine mă voi referi mai întîi la primele achiziții de carte efectuate 

de Ptolemaios I Soter pentru Biblioteca alexandrină. Traducând și studiind textele grecești 

referitoare la soarta colecției de manuscrise a Școlii Peripatetice Ateniene, care includea și 

scrierile ilustrului filosof Aristoteles și pe cele ale discipolilor săi, printre care și Theophrastos, 

am găsit că cel puțin o parte a acestei colecții a constituit una dintre primele achiziții de carte ale 

Bibliotecii, manuscrisele respective ajungând în posesia regelui Lagid pe mai multe căi, pe care 

le vom prezenta pe larg în respectivul subcapitol. Voi arăta, în continuare, și alte modalități de 

îmbogățire a fondului de carte al Bibliotecii de către regii Lagizi: desemnarea unor agenți 

speciali pentru achiziţionarea cărților din piețele de carte, confiscarea cărților de la bordul 

vaselor străine din portul Alexandriei, solicitarea unor cărți în corespondența cu suveranii 

străini și scrierea unor cărți din porunca regilor. În finalul capitolului, folosind metoda 

comparativă a diferitelor surse, voi prezenta estimările antice și moderne privind numărul 

manuscriselor din Biblioteca alexandrină. 

În Capitolul al III-lea, Fondul de carte greacă, îmi propun să tratez despre activitatea 

de inventariere și tipologizare a cărţilor greceşti din biblioteca alexandrină, activitate 

desfășurată de iluștrii cărturari alexandrini, care au sistematizat, organizat și catalogat lucrările 

antice, au elaborat gramatici, comentarii și compendii. Voi mai prezenta aici despre tipologia 
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cărţilor greceşti din Biblioteca alexandrină și activitatea filologică de elaborare a unor 

ediţii critice ale scrierilor greceşti de către erudiții bibliotecari ai faimoasei Biblioteci. În 

finalul acestui capitol voi arăta că în epoca elenistică, ca urmare a studiului aprofundat al 

epopeilor homerice și a realizării unor ediții critice valoroase ale acestora, are loc iniţierea 

“problemei homerice”, care, nefiind soluționată, s-a perpetuat în timp, cunoscând amploare 

începând cu secolul al VIII-lea. 

În Capitolul al IV-lea, cu titlul Fondul de carte străină voi demonstra interesul 

Ptolemeilor pentru cărţile non-greceşti, argumentând că în Biblioteca alexandrină existau și 

cărți aparținând unor culturi străine, care, pentru a putea fi expuse în Bibliotecă, au fost mai întâi 

traduse în limba greacă. Studiind cel mai vechi document referitor la traducerea în limba 

greacă a „Vechiului Testament” și anume „Scrisoarea lui Aristeas către Philokrates”, precum 

și fragmente din lucrarea „Antichități iudaice” a lui Iosephus Flavius, voi prezenta în detaliu 

scenariul traducerii Bibliei ebraice în limba greacă așa cum reiese el din textele antice, dar și din 

perspectiva exegezei moderne. Voi încerca să argumentez, în continuare, că Istoria 

babilonianului Berossos, intitulată Βαβυλωνιακά, a făcut parte, de asemenea, din fondul de 

carte străină a Bibliotecii alexandrine. Deși fusese scrisă în limba greacă, lucrarea prezenta 

istoria și tradițiile babiloniene, deci nu se înscria în tradiția scripturală grecească. Alte texte de 

origine străină, despre care voi arăta că au existat în Biblioteca alexandrină sunt traducerile din 

persanul Zarathustra (gr. Zoroástres), la care s-au referit autori antici precum Plinius cel 

Bătrân și Arnobios din Sicca în scrierile lor. În finalul capitolului al IV-lea, voi argumenta că în 

Bibliotecă exita și o traducere a textelor sacre budiste. Traducând unele pasaje din edictele 

grecești ale regelui Așoka al Indiei și interpretând mesajul acestora adresat regatelor elenistice, 

voi arăta că au existat punți de comunicare și ambasade între regatul Ptolemaic și cel al regelui 

Așoka, care au facilitat accesul lui Ptolemaios al II-lea la textele sacre budiste.  

În Capitolul al V-lea, privitor la Opera științifică a învățaților alexandrini, voi trata mai 

întâi despre politica Ptolemeilor de încurajare a cercetării ştiinţifice și aportul învățaților 

alexandrini în unele domenii științifice, ocupându-mă în mod deosebit de realizările obținute în 

perioada respectivă în domeniul matematicii. Voi evidenția contribuția deosebit de importantă a 

lui Eukleides la dezvoltarea acestei științe, care a avut ca rezultat întocmirea de către acesta a 

manualului de matematică cu cea mai îndelungată utilizare din istoria științelor. În continuare, 
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mă voi ocupa de domeniul geografiei, care, datorită contribuției lui Eratosthenes a devenit o 

ramură a științei de sine stătătoare, cu un nume și o terminologie create de marele geograf. 

Domeniul medicinei, a fost unul dintre domeniile științifice în care au făcut progrese uimitoare 

în perioada elenistică sub patronajul regilor Lagizi, motiv pentru care voi prezenta realizările 

celor mai de seamă medici, între care Herophilos, Erasistratos, Andreas din Carystos și 

Dioscurides Phakas. Tot în acest capitol, voi aborda și domeniul astronomiei și descoperirile 

deosebit de importante ale unor astronomi și matematicieni renumiți, precum Eudoxos, 

Timocharis din Alexandria și Aristarchos din Samos. În finalul capitolului al V-lea, voi 

prezenta contribuția gramaticienilor alexandrini Aristophanes din Byzantion şi Dionysios 

Thrax la dezvoltarea și consacrarea domeniului gramaticii ca știință de sine stătătoare, prin 

inovațiile realizate de aceștia și elaborarea celui dintâi manual de gramatică al limbii grecești. 

Un alt aspect foarte important, la care mă voi referi în această lucrare, este influența pe 

care aceste două instituții au avut-o în transmiterea întregii știinte și învățături clasice greceşti 

generațiilor viitoare, pentru că, deși o mare parte dintre cărțile existente în Bibliotecă s-au pierdut 

o dată cu distrugerea ei, multe din scrierile existente în sulurile din Biblioteca alexandrină s-au 

păstrat în lucrările unor autori mai târzii, astfel că a fost posibil ca ele să fie transmise mai 

departe. 

 Trebuie să menționez că, deși bibliografia modernă care se ocupă de diferite aspecte 

legate de Biblioteca alexandrină este foarte vastă, adesea informațiile oferite se repetă, subiectele 

predilecte ale exegeților fiind înființarea bibliotecii și ipotezele privind distrugerea ei. În vederea 

obținerii unor date inedite sau mai puțin cunoscute, am recurs la studierea atentă a surselor 

antice, grecești și latinești, care, în cele mai multe cazuri, oferă informații credibile. Menționez și 

faptul că, atunci când nu am specificat autorul traducerii românești a unui citat antic, traducerea 

îmi aparține. 

 Metodologia utilizată în conceperea şi redactarea acestei lucrări constă în consultarea, 

traducerea şi comentarea unor surse antice, precum și în studierea și compararea opiniilor 

exegeților moderni, după care am recurs la comentarea lor din perspectivă critică şi la  

formularea unor opinii personale asupra temelor luate în discuție. Metoda principală de lucru 

folosită în cercetarea mea este analiza surselor literare antice, iar pentru obținerea unor date cât 

mai veridice, am utilizat metoda comparativă a surselor primare și secundare. În final, am 

prelucrat informaţiile oferite de aceste surse şi le-am reunit într-o sinteză originală. 
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Concluzii generale 

       

         În calitate de urmași ai lui Alexandru Macedon, care, în urma cuceririlor sale, a creat un 

vast imperiu, regii Lagizi au nutrit aceeași ambiție de universalitate transferată însă cu precădere 

asupra domeniul cultural. Ei au dorit să facă din Alexandria, capitala regatului egiptean, o a doua 

Atenă și și-au canalizat toate eforturile în realizarea acestui scop. În centrul acestui proiect era 

înfiinţarea celei mai mari şi mai complete biblioteci din lume, destinată unui scop mult mai 

ambițios decât colectarea de manuscrise, acela de a iniţia un amplu program de imperialism 

cultural, de a deveni însăşi imaginea prestigiului intelectual al lumii elenistice. Regii egipteni 

aveau însă de concurat vestite biblioteci ale lumii antice, cum a fost celebra bibliotecă de la 

Ninive, înființată în timpul domniei lui Asurbanipal (sec.VII a.C) care cuprindea 22000 de 

tăblițe, datorită cărora a fost cunoscută creația literară mesopotamiană. În secolul al II-lea a.C., 

regele Eumenes II Soter, din dinastia Attalizilor, va înființa la Pergam o bibliotecă, care va 

deveni concurenta cea mai redutabilă a celei din Alexandria.  

           Punând bazele Bibliotecii alexandrine, la îndemnul consilierului său Demetrios din 

Phaleron, Ptolemaios I Soter a dorit ca aceasta să fie cea mai vastă bibliotecă din câte existaseră 

până atunci și să cuprindă toate cărțile apărute în lumea cunoscută (oikoumene). Pentru realizarea 

acestui proiect grandios, regele a alocat sume generoase în vederea achiziționării de cărți și 

manuscrise aparținând unor autori greci sau străini, acestea din urmă fiind apoi traduse în limba 

greacă. Conform surselor, aceeași pasiune bibliofilă i-a caracterizat și pe urmașii săi la tron, 

Ptolemaios Philadelphos și Ptolemaios Evergetes. O astfel de bibliotecă exhaustivă, alături de 

Mouseion-ul, care găzduia un număr mare de erudiți și oameni de știință, care își desfășurau 

activitatea de cercetare sub patronajul regal, au conferit un mare prestigiu regatului ptolemaic, 

făcând din Alexandria centrul cultural cel mai vestit al lumii elenistice. Întemeiate de primul rege 

Lagid și dezvoltate de urmașii la tron ai acestuia, Mouseion-ul și Biblioteca din Alexandria au 

fost unele dintre cele mai mari și mai importante centre de erudiție ale lumii antice. 

           Patronajul exercitat de regii Lagizi asupra Bibliotecii și Museion-ului a fost esențial și 

hotărâtor pentru soarta celor două instituții de cultură alexandrine. Acestea au beneficiat de 

evergetismul Ptolemeilor, a căror generozitate, motivată și politic, s-a concretizat în 
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achiziționarea unei colecții impresionante de cărți și în crearea unei comunități  de erudiți, care s-

au remarcat în diferite domenii științifice. 

          În opinia exegeților moderni, Biblioteca din Alexandria a constituit un punct de referință în 

istoria bibliotecilor și a întrecut cu mult faima altor biblioteci antice și elenistice datorită 

atributelor sale, printre care se numără: tendința de exhaustivitate, fiindcă dispunea de o colecție 

foarte bogată de scrieri vechi și, în mare parte, originale, aparținând diferitelor culturi și adunate 

din întreaga lume cunoscută la acea vreme; inventivitatea de a institui un sistem de organizare și 

clasificare a volumelor; capacitatea de a trasmite mai departe lucrările literare și descoperirile 

științifice făcute de erudiții și bibliotecarii care își desfășurau activitatea în incinta acesteia și, nu 

în ultimul rând, calitatea de instrument politic și de propagandă, care a asigurat dominația 

culturală a Alexandriei asupra tuturor regatelor elenistice timp de mai multe secole. 

      În urma cercetării unor fragmente din autorii antici, precum medicul Galenos din 

Pergam și episcopul Epiphanios din Salamina, am  constatat metodele la care au recurs Lagizii 

pentru a-și îmbogăți biblioteca: 1. achiziționarea de cărți din piețele de carte din Egipt și din 

afara lui, prin intermediul unor agenți desemnați de rege, care le punea la dispoziție un buget 

generos pentru a-și îndeplini sarcina; 2. confiscarea cărților găsite la bordul navelor care acostau 

în portul Alexandriei, în schimbul originalelor proprietarii primind cόpii ale acestora, scrise pe 

papirus de cea mai bună calitate și fiind recompensați financiar pentru carțile originale 

confiscate; 3. solicitarea de cărți în corespondența cu suveranii străini; 4. scrierea unor cărți din 

porunca regilor, cum a fost cazul lucrării preotului egiptean Manethon, „Istoria Egiptului” 

(Αἰγυπτιακά), și al tratatului medicului cipriot Apollonios din Kition, intitulat „Studiu despre 

articulații” (Περὶ ἄρθρων πραγματεία). 

În privința numărului de volume adunat în Biblioteca alexandrină în urma acestor 

strădanii, o primă sursă este „Scrisoarea lui Aristeas către Philokrates” (Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀριστέου 

πρὸς Φιλοκράτην)”, în care se relatează că Demetrios din Phaleron îl informează pe regele 

Ptolemaios Philadelphos că a adunat deja în jur de 200.000 de volume și că în curând se vor 

strânge nu mai puțin de 500.000 volume. Potrivit mărturiei lui Epiphanios din Salamina, 

biblioteca număra în jur de 54.800 de volume. Seneca (De tranquillitate animi, IX,5) 

menționează un număr de 40.000 de volume existente în bibliotecă, Orosius estimează un total 

de 400.000 de volume (Historiarum Adversum Paganos Libri VII), Aulus Gellius  (Noctes 

Atticae VII.17.3) și Ammianus Marcellinus, un număr de 700.000 de volume, iar Isidorus din 
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Sevilla, doar 70 000 de volume. Istoricul Robert Bagnall privește cu scepticism mărturiile antice 

privitoare la numărul de cărți din Biblioteca alexandrină, considerându-le exagerate; încercând să 

găsească cifra cea mai apropiată de adevăr, face unele calcule cu privire la toate lucrările scrise 

de autorii antici cunoscuți până la sfârșitul sec. al III-lea a.C., rezultatul propus de el fiind 31.250 

de suluri. 

Prețioase sunt informațiile  oferite de izvoarele antice și de exegeții moderni privitoare la 

activitatea de inventariere și tipologizare a cărţilor greceşti din biblioteca alexandrină, o 

activitate laborioasă și deloc neglijabilă. Primul bibliotecar-șef al Bibliotecii alexandrine, 

Zenodotos din Ephes, a elaborate un eficient sistem de organizare a bibliotecii, iar o clasificare a 

lucrărilor aparținând principalelor genuri literare a fost realizată de Callimachos din Cyrene în 

ampla sa lucrare Πίνακες τῶν ἐν πάσῃ παιδείᾳ διαλαμψάντων καὶ ὧν συνέγραψαν („Tabele ale 

tuturor celor care au excelat în orice disciplină și ale lucrărilor scrise de ei”). 

În ceea ce privește tipologia cărţilor greceşti din Biblioteca alexandrină, am constatat că 

cel mai bogat era fondul de carte greacă, conținând lucrările literaturii antice grecești, bine 

cunoscută în Egipt, după cum atestă frecvența numelor unor importanți autori, precum Homeros, 

Menandros, Pindaros, Sappho, în papirii descoperiți la Oxyrhynchos la începutul sec. XX de 

arheologii  britanici B.P. Grenfell și A.S. Hunt. Alături de lucrările propriu-zis literare, în 

Bibliotecă existau și lucrări din diferitele domenii științifice, precum matematica, medicina, 

geografia și astronomia. 

Fondul de carte străină consta în lucrări ale unor autori străini, traduse în limba greacă. 

Cea mai importantă a fost traducerea Bibliei ebraice, considerată una dintre realizările majore ale 

istoriei universale. Motivele pentru care scrierile sacre ale iudeilor au fost traduse în limba 

greacă sub numele Ἡ τῶν Ἑβδομήκοντα μετάφρασις (literal „Traducerea celor șaptezeci”), 

cunoscută și sub titlul latinesc Septuaginta, au fost multiple, unul dintre ele fiind dorința regelui 

de a-și îmbogăți biblioteca cu o lucrare de valoare, un altul, frecvent invocate, era necesitatea 

evreilor din diaspora alexandrină de a avea acces la Biblie, în condițiile pierderii cunoașterii 

limbii originale în care a fost scrisă. Potrivit celei dintâi surse antice care a consemnat această 

inițiativă traductologică, „Scrisoarea lui Aristeas”, Demetrios din Phaleron i-a sugerat regelui 

Ptolemaios că existau texte „demne de biblioteca regelui” aparținând altor popoare, care puteau 

fi traduse și incluse în bibliotecă. „Scrisoarea lui Aristeas” consemnează că Demetrios i-ar fi 

făcut această sugestie lui Ptolemaios al II-lea, însă exegeții moderni au considerat acest fapt ca 
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fiind o „inadvertență”, argumentând că, potrivit izvoarelor, Demetrios a colaborat pentru 

realizarea mărețului proiect al Bibliotecii cu Ptolemaios I Soter și că o colaborare între 

Demetrios și urmașul la tron al lui Soter ar fi fost exclusă, datorită unor probleme dinastice. 

Sursele antice indică date foarte apropiate de anul 280 a.C., traducerea Pentateuch-ului fiind cel 

mai credibil încheiată în vremea domniei lui Ptolemaios Philadelphos.  

O altă cultură străină, ale cărei texte religioase au fost traduse pentru a fi expuse în 

Biblioteca alexandrină, este cea persană. Sursele antice, precum Plinius cel Bătrân și Arnobios 

din Sicca, afimă că Hermippos din Smirna, învățat alexandrin și discipol al lui Callimachos, ar fi 

tradus două milioane de versuri, conținând învățăturile profetului persan Zarathustra (gr. 

Zoroastres), dar și alte texte aparținând discipolilor acestuia.  

O lucrare aparținând unei culturi străine, despre care am încercat să aduc argumente că a 

existat în Biblioteca din Alexandria, este „Istoria Babilonului” (Βαβυλωνιακά) avându-l ca autor 

pe Berossos, Marele Preot al celui mai mare templu babilonian, Templul din Esagila, o lucrare 

care reflecta istoria și tradițiile Mesopotamiene, scrisă în limba greacă.  

Am argumentat în cuprinsul tezei posibilitatea existenței în Bibliotecă a textelor budiste 

indiene, studiind relatările unor autori antici, cum a fost. Epiphanios din Salamina și traducând 

fragmente ale edictelor regelui indian Așoka, publicate și în limba greacă, rege cu care 

Ptolemaios Philadelphos avea relații diplomatice strânse.  

Prezența cărților străine în Biblioteca alexandrină a avut o importanță majoră în 

răspândirea în întreaga lume greacă a cunoștințelor despre civilizații și culturi îndepărtate. 

            Importantă mi s-a părut, în contextul ecumenismului bibliofil al Lagizilor, menționarea și 

comentarea lucrărilor reprezentând activitatea științifică a erudiților alexandrini, posibilă datorită 

politicii lagide de încurajare a cercetării științifice. Istoricul George Sarton crede că oamenii de 

știință și gramaticienii erau liberi să cerceteze subiectele care îi preocupau, fructificând 

cunoștințele dobândite de predecesorii lor, nu numai greci, ci și străini. Această libertate de 

cercetare și de alegere a metodelor potrivite, precum și punerea la dispoziție a instrumentelor și 

materialelor necesare, au făcut posibil progresul științific din acea perioadă. 

           Domeniile predilecte cărora învățații alexandrini le-au consacrat interesul lor științific  au 

fost matematica, geografia, medicina, astronomia, gramatica.  
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             În domeniul matematicii, un aport însemnat l-a avut Eukleides, autorul a cel puțin zece 

lucrări, care se ocupau de geometrie și algebră. Lucrarea sa cea mai reprezentivă este 

„Elementele” (Στοιχεῖα), cel mai cunoscut tratat de matematică al antichității și, în același timp, 

cel mai vechi manual de matematică folosit o perioadă neîntreruptă. Meritul lui Eukleides este de 

a fi organizat cunoștințele matematice de până la el și pe cele din vremea sa, într-o manieră 

logică și coerentă. Apogeul activității sale științifice s-a produs în prima jumătate a sec. al III-lea, 

la Curtea lui Ptolemaios I, lucrările sale fiind printre primele care au figurat în Biblioteca 

alexandrină.  

               În domeniul geografiei, Eratosthenes din Cyrene, a elaborat lucrarea „Geografia” 

(Γεωγραφικά), păstrată fragmentar, care dovedește familiaritatea autorului cu întreaga istorie 

precedentă a geografiei și capacitatea sa creativă, el fiind considerat și în contemporaneitate și în 

posteritate părintele acestei discipline. A fost cel dintâi care a denumit această ramură a științei 

„geografie” (γεωγραφία) și a creat termeni specifici acesteia. Într-o altă lucrare a sa, intitulată 

„Măsurarea Pământului” (Ἀναμετρῆσις τῆς γῆς), eruditul geograf a prezentat o metodă de 

calculare a circumferinței Pământului, o realizare remarcabilă pentru acea dată, a estimat 

distanțele dintre soare, lună și Pământ și dimensiunile celorlalte planete, măsurătorile lui 

dovedindu-se a fi de o acuratețe surprinzătoare. 

         În perioada elenistică s-au făcut progrese importante și în domeniul medicinei, prin 

contribuția unor medici și cercetători de valoare, precum Herophilos din Chalcedon, Erasistratos 

din Keos, Eudemos din Alexandria, Andreas din Carystos, Apollonios din Kition și Dioscurides 

Phakas. Alexandria a devenit astfel cel mai prestigios centru medical al lumii elenistice, fapt 

datorat, în mare parte, condițiilor create de Lagizi, care au oferit libertate de cercetare medicilor, 

lipsită de constrângerile tabuurilor religioase din epocile anterioare. Este vorba de anularea 

interdicțiilor privind disecțiile pe corpul uman, astfel că, în urma multiplelor disecții, efectuate 

pentru prima dată de medicul Herophilos și de colaboratorul său, Erasistratos, s-au obținut 

informații necunoscute predecesorilor lor și s-a ajuns la o cunoaștere mult mai profundă a 

anatomiei și fiziologiei corpului uman. Autorii antici îi atribuie lui Herophilos nu mai puțin de 

unsprezece tratate, dintre care șapte au fost citate cu titlurile aferente. Acestea sunt: „Anatomia” 

(Ἀνατομικά), o lucrare amplă în trei cărți, „Despre pulsuri” (Περὶ σφυγμῶν), „Obstetrica” 

(Μαιωτικόν), „Terapeutice” (Θεραπευτικά), „Dietetice” (Διαιτητικά), „Contrar opiniilor comune” 
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(Πρὸς τὰς κοινὰς δόξας) și „Despre ochi” (Περὶ ὀφθαλμῶν). Erasistratos a scris cel puțin opt 

lucrări pe teme de fiziologie, patologie și igienă, ale căror titluri sunt: „Principii generale” (Οἱ 

καθόλου λόγοι), „Despre expectorarea de sânge” (Περὶ αἵματος ἀναγωγῆς), „Despre paralizie” 

(Περὶ παραλύσεως), „Despre deglutiție” (Περὶ καταπόσεως), „Despre stomac” ( lat. De ventre), 

„Igienă” (Ὑγιεινά), „Diviziuni” (Διαιρέσεις). Herophilos și Erasistratos și-au desfășurat 

activitatea în Alexandria în timpul lui Ptolemaios I Soter și Ptolemaios al II-lea Philadelphos și, 

luând în considerare faptul că lucrările lor au fost scrise în perioada de înflorire a Bibliotecii 

alexandrine, cred ele că nu puteau lipsi din Biblioteca alexandrină.  

În domeniul astronomiei, în perioada elenistică s-a făcut trecerea de la astronomia ca 

parte a gândirii filosofice la astronomia ca ramură a științei, în primul rând prin contribuția lui 

Eudoxos din Knidos, matematician și astronom reputat. Câteva dintre lucrările sale, ale căror 

titluri ne-au parvenit, sunt „Despre eclipsele solare” (Περὶ φανισμῶν ἡλιακῶν), „Perioada de opt 

ani (Ὀκταετηρίς), care trata despre un ciclu de opt ani al calendarului solar, „Fenomenele” 

(Φαινόμενα) și „Oglinda” (Ἔνοπτρον), tratate despre astronomia sferelor, scrise în urma 

observațiilor făcute în Egipt și în observatorul din Knidos și „Despre viteze” (Περὶ ταχῶν), un 

tratat despre mișcarea planetelor. Este foarte posibil, în opinia mea, ca și lucrările lui Eudoxos să 

fi existat în Biblioteca alexandrină. Alți astronomi, ale căror lucrări au putut îmbogăți fondul de 

carte al bibliotecii alexandrine, au fost Timocharis din Alexandria, Aristyllos din Samos, 

Aristarchos din Samos,  Hipparchos din Niceea. 

Ultimul domeniu de referință pentru activitatea științifică patronată de regii Lagizi este 

cel al gramaticii, la care au contribuit renumiții gramatici Aristophanes din Byzantion şi 

Dionysios Thrax.  

 Între inovațiile lui Aristophanes din Byzantion în domeniul gramaticii, se numără: 

 identificarea cele opt părți de vorbire ; 

 instituirea unor reguli gramaticale și paradigme ale conjugării verbelor și declinării 

numelor; 

 instituirea sistemului de accentuare a limbii clasice grecești ; 

 elaborarea unui sistem de semne diacritice (accente, spirite) al limbii grecești, pentru a 

clarifica modul de pronunțare al acesteia.  

Contribuția lui Aristophanes a acoperit o arie mai largă decât cea a gramaticii propriu-zise, 

constând și în: 1. editarea critică a operelor literare, prin elaborarea unor ediții critice ale textelor 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=peri%5C&la=greek&can=peri%5C0&prior=toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=katapo%2Fsews&la=greek&can=katapo%2Fsews0&prior=peri/
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clasice grecești, aparținînd lui Homeros, Hesiod, poeților lirici și tragici; 2. studiul limbii, în care 

este inclusă ampla sa lucrare lexicografică, Λέξεις („Cuvinte”), precum și Περὶ ἀναλογίας 

(„Despre analogie”). 

           Un alt erudit al epocii, care a exercitat o influență majoră în domeniului gramaticii a fost 

Dionysios Thrax, care s-a arătat interesat de mai multe domenii de cultură, fără a se dedica doar 

studiului lingvistic. Cea mai cunoscută scriere a sa, cu care a rămas în istorie, este tratatul „Arta 

gramaticii” (Τέχνη γραμματική), care ni s-a transmis parțial. Manuscrisul cuprinde elemente 

gramaticale de bază, mai ales de natură morfologică, precum: clasificarea substantivelor și a 

verbelor, modurile, cazurile, timpurile, analiza articolelor, a pronumelor și a altor părți de 

vorbire. Referitor la autenticitatea tratatului și la faptul că acesta marchează sau nu începuturile 

gramaticii ca domeniu de sine stătător, s-a declanșat o adevărată polemică între mai mulți exegeți 

moderni, unii susținând că tratatul lui Dionysios Thrax nu este autentic, fiind de fapt o compilație 

a mai multor autori și datând din sec. III - IV p.C., alții fiind adepții părerii că acest tratat, scris în 

jurul anului 100 a.C., marchează, într-adevăr, începuturile gramaticii ca disciplină de studiu. În 

opinia mea, „Arta gramaticii” (Τέχνη γραμματική), este o lucrare deosebit de importantă, în care 

Dionysios Thrax a preluat, sistematizat și dezvoltat unele noțiuni de gramatică, aparținând 

filosofilor stoici.  

                    Sfârșitul Bibliotecii și al Mouseion-ului a constituit un subiect predilect pentru 

autorii antici și moderni, deopotrivă. Prima și probabil cea mai răspândită teorie este aceea că 

Biblioteca alexandrină a fost distrusă în anul 48 a.C., de un incendiu provocat de Iulius Caesar, 

care încerca să-și salveze flota de atacul alexandrinilor. După cum relatează Plutarchos în 

lucrarea „Vieți paralele” (Bioi paralleloi, Viața lui Caesar, 49, 6), focul s-a extins și a distrus 

biblioteca. Există însă mai multe mărturii care confirmă existența Bibliotecii alexandrine și a 

Mouseion-ului câteva secole după anul 48 a.C., între care o inscripție în limba latină, descoperită 

în orașul grecesc Ephesos, care atestă că Tiberius Claudius Balbillus, prefect al Egiptului între 

anii 55-59 p.C. a deținut funcția de director al Bibliotecii Alexandrine. 

În opinia istoricului Lionel Casson, biblioteca a încetat să mai existe în jurul anului 270 

p.C., când împăratul roman Aurelianus, încercând să înnăbușe o revoltă a regatului Palmirei, s-a 

angajat într-o luptă aprigă în Alexandria, având ca rezultat distrugerea completă a zonei palatului 

regal, unde se afla și Biblioteca. O altă opinie, formulată, între alții, de istoricul Eduard Gibbon, 

este aceea că, sub conducerea împăratului roman Theodosius I, care poruncise ca toate instituțiile 
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păgâne de pe teritoriul imperiului să fie distruse, în anul 391 p.C., Patriarhul Theophilos al 

Alexandriei a hotărât demolarea celui mai mare și mai minunat templu al orașului, Serapeion-ul, 

în interiorul căruia se afla biblioteca-fiică a celei mari. Există și ipoteza unui istoric al medicinei 

din secolul al XII-lea, Abd El-Latif El-Baghdadi, că Biblioteca ar fi fost distrusă din ordinul 

Califului Omar, în anul 642 p.C., când acesta a anexat Egiptul. După părerea mai multor istorici 

deoarece această afirmație este foarte târzie, datând după aproximativ 600 de ani de la data 

presupusei distrugerii și stilul speculativ în care istoricul prezintă evenimentele, precum și 

reputația Califului de fi o persoană tolerantă, ridică  serioase dubii asupra veridicității ei. 

Pentru a compensa această mare pierdere istorică care a fost distrugerea Bibliotecii din 

Alexandria, oricare au fost împrejurările și autorii dispariției acesteia, în anul 1989, guvernul 

egiptean a organizat un concurs de arhitectură pentru proiectarea şi executarea unei noi şi vaste 

biblioteci în Alexandria, proiect ambiţios, dar necesar unui oraş ca Alexandria Egiptului, care, cu 

două milenii în urmă, fusese capitala culturală a lumii. 

              Noua bibliotecă şi-a deschis porţile pe data de 23 aprilie 2002, iar pe 16 octombrie, în 

acelaşi an, a fost inaugurat în incinta sa Muzeul de Ştiinţe. Perfect integrat bibliotecii, muzeul 

(care are astăzi capacitatea de a adăposti până la opt milioane de volume) se doreşte a fi un lăcaş 

de educație și cultură, al cărui rol este și propagarea aportului înaintașilor la dezvoltarea ştiinţei 

contemporane.  

       Săpăturile arheologice efectuate de o echipă mixtă, polonezo-egipteană, în  regiunea   

Bruchion, au dus la descoperirea unor posibile săli de lectură sau amfiteatre ale vechii Biblioteci 

din Alexandria, în număr de treisprezece, care ar fi putut găzdui până la 5.000 de studenți. 

Anunțul istoric a fost făcut la 12 mai 2004 de către Zahi Hawass, președintele Consiliului 

Suprem al Antichităților din Egipt, în cadrul unei conferințe care a avut loc la Universitatea din 

California.  

        Ca o încheiere la aceste concluzii generale, cred că merită citată opinia Arianei Bălașa:  

„Meditând asupra naşterii, distrugerii şi învierii Bibliotecii din Alexandria, nu o putem percepe 

doar ca pe un monument arhitectonic şi un „museion“ unic în lume, ci şi ca pe o răspântie dintre 

trecut şi viitor, dintre imaginar şi real, dintre civilizaţia antichităţii greco-latine şi alte mari 

civilizaţii şi culturi care au marcat istoria universală.” Conform acestei afirmații, Biblioteca din 

Alexandria s-a dovedit a fi împlinirea unui vis de nemurire universal, nutrit și înfăptuit de cei 

mai bibliofili și mai evergeți regi ai dinastiei Lagide. Moartea şi reînvierea celebrei biblioteci 
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demonstrează că Alexandria şi instituțiile de cultură pe care le-a adăpostit nu au fost considerate 

niciodată ca făcând parte din trecut, ci dintr-un prezent etern al spiritualității umane. 

 

 În final, aș dori să subliniez faptul că această lucrare, având ca obiective principale 

demonstrarea pasiunii bibliofile a regilor dinastiei Lagide și prezentarea politicii de achiziție 

instituite de aceștia, aduce în discuție o temă nouă, deosebindu-se, astfel, de alte teze referitoare 

la Biblioteca din Alexandria. Ceea ce aduce nou teza mea este discutarea acestei politici de 

achiziție a cărților pentru bibliotecă, prezentarea detaliată a metodelor utilizate de diferiți regi 

Lagizi și explicarea motivației pe care au avut-o aceștia în a institui o astfel de politică, în 

diferitele contexte social-istorice create pe parcursul domniei lor în Egiptul elenistic. 
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