Hipatia d’Alexandria, la darrera astrònoma clàssica
(355-415, Alexandria)
Actualment hi ha moltes dones astrònomes estudiant
l’Univers, però això no ha estat sempre així. Durant
segles a les dones no se’ls permetia estudiar. Tot i així,
de tant en tant va haver-hi alguna dona que, ja fos per
lliure o ajudant al seu marit o al seu pare es va convertir
en una gran estudiosa del Cosmos.
Una de les primeres dones astrònomes conegudes és
Hipàtia d’Alexandria, almenys és la primera de la qual en
tenim un coneixement raonablement segur i detallat.
Hipàtia d’Alexandria va néixer a mitjans del segle IV de la
nostra era i va morir a principis del segle V
(aproximadament des de 355 a 415). I va tenir la sort de
néixer en la capital mundial de la cultura de l’època: la
ciutat d’Alexandria, a Egipte. Allí s’havia acumulat tot el saber de l’època en varis centres
molt importants, sobretot en la seva famosa biblioteca.
De fet Hipàtia no era només astrònoma, els seus estudis abarcaven moltes més branques
del saber, era una filòsofa completa. Aixó sí, va destacar sobretot en astronomia i
matemàtiques. Sembla ser que el seu pare va ser l’astrònom Teó, per tant l’astronomia ja la
tenia a casa.
No es coneix molt la seva vida ni la seva obra, però se sap que va escriure tractats sobre
matemàtiques i sobre astronomia, va millorar instruments astronòmics com l’astrolabi, però
sobretot sabem que va ser una mestra carismàtica que va deixar profunda empremta en els
seus deixebles, alguns d’ells també importants científics de l’època.
El final de la seva vida va ser molt tràgic ja que va morir assassinada, linxada per una turba
de cristians. Ella era pagana i en aquella època el cristianisme s’anava imposant no sempre
amb mètodes gaire pacífics. Inclús algun historiador de l’època va implicar directament el
propi patriarca d’Alexandria, Ciril, en aquell assassinat.
No cal dir que a partir d’aleshores, amb la pujada del cristianisme, no trobem cap més dona
astrònoma ni científica fins molts segles després. Es va entrar en una època molt fosca, tant
per les dones com pel coneixement en general. Hipàtia d’Alexandria va ser la darrera
astrònoma clàssica.

