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„Myśliciel bardzo egipski”. Naṣr Ḥāmid Abū Zayd (1943–2010) 

i jego podejście do pojęcia historyczności (tā’rīẖiyya) 

 

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd (1943-2010), myśliciel pochodzący z Egiptu, znany jest przede 

wszystkim jako jeden z najważniejszych współczesnych intelektualistów arabskich, 

uprawiających refleksję krytyczną nad Koranem, sunną i myślą muzułmańską używając 

metody hermeneutycznej do prowadzenia współczesnych badań nad Koranem 

i muzułmańskimi tekstami religijnymi. Jest autorem ponad dwudziestu monografii, 

opublikowanych głównie w języku arabskim, ale też – w angielskim, włoskim i niemieckim. 

Głównym tematem referatu jest rozumienie pojęcie historyczności (tā’rīẖiyya), 

prezentowane przez Abū Zayda w jego tekstach z lat 90., a szczególnie w obszernym rozdziale 

zawartym w książce An-Naṣṣ, as-sulṭa wa-al- ḥaqīqa. Al-Fikr ad-dīnī bayna irādat al-ma‘rifa 

wa-irādat al-haymana („Tekst, władza i prawda. Myśl religijna między dążeniem do wiedzy 

i dążeniem do dominacji”; Dār al-Bayḍā’–Bayrūt 1995, Al-Markaz aṯ-Ṯaqāfī al-‘Arabī). Abū 

Zayd zamieścił wcześniejszą wersję tego tekstu w pracy At-Tafkīr fī zaman at-takfīr: ḍidda      

al-ǧahl wa-az-zayf wa-al-ḫurāfa („Myślenie w czasach oskarżenia o odstępstwo od wiary: 

przeciw ignorancji, kłamstwu i przesądom”, wyd. II, Al-Qāhira 1995, Maktabat Madbūlī). Obie 

wspomniane pozycje zostały wydane w najbardziej gorącym momencie tzw. „sprawy Abū 

Zayda”, która doprowadziła do emigracji myśliciela z Egiptu w 1995 roku. 

Autor pracy Mafhūm an-naṣṣ traktuje historyczność jako kategorię bardzo ważną, lecz 

zarazem, niejednoznaczną. W opinii samego Abū Zayda, świadome używanie owego pojęcia 

odróżnia go od badaczy popierających islam polityczny, którzy nie są w stanie zastosować 

kontekstualizacji historycznej w badaniach nad Koranem i sunną. Abū Zayd dostrzega korzenie 

tego konfliktu światopoglądowego w klasycznym okresie islamu, gdy doktryna mu‘tazylicka, 

charakteryzująca się przekonaniem o stworzonym, historycznym charakterze Koranu, zderzyła 

się z mocną odpowiedzią zwolenników poglądu o wieczności i niezmienności świętej księgi 

islamu. 

Poglądy Abū Zayda są zwykle centrowe i dalekie od fanatyzmu, mimo wyraźnej 

skłonności do angażowania się w polemiki z przeciwnikami intelektualnymi. Taka postawa 

umożliwiła mu uniknięcie radykalizmu takich nurtów, jak antyzachodnia lewica muzułmańska 

czy też czysty dekonstrukcjonizm. Ogólnie mówiąc, stanowisko światopoglądowe Abū Zayda 



opierało się na połączeniu śmiałej, aczkolwiek niezbyt nowatorskiej, refleksji nad 

dziedzictwem muzułmańskim (turāṯ) z próbą dostosowania zachodniej terminologii 

filozoficznej (na przykład tworzonej w ramach różnych nurtów hermeneutycznych 

i semiotycznych) do dyskursu/dyskursów arabskich. 


