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ATANAZJAŃSKA TERMINOLOGIA TEOLOGU WCIELENIA

Zasadniczą treścią teologii św. Atanazego Aleksandryjskiego (296-373) 
jest, obok obrony bóstwa Syna Bożego przed arianizmem, nauka o Jego 
wcieleniu -  przyjęciu przez Niego człowieczeństwa dla naszego zbawienia. 
To jemu zawdzięczamy pierwszy wczesnochrześcijański zachowany* traktat 
O wcte/entM napisany w młodości ok. 320 roku, jeszcze za diakona
tu, przed swym biskupstwem i oficjalną batalią z arianizmem. To jemu również 
przypisuje się często powtarzaną, sławną sentencję: „Bóg stał się człowiekiem, 
by człowiek stał się bogiem"^, lub „Słowo nie tylko zstąpiło na człowieka, lecz 
stało się człowiekiem"'*. Te i inne jeszcze lapidarniejsze wyrażenia i wypowie
dzi, dotyczące przybrania przez Logos natury ludzkiej, uczyniły z Atanazego 
Aleksandryjskiego pierwszego większego teologa tajemnicy wcielenia, czemu 
poświęcono już niemałą literaturę objaśniającą nie tylko jego naukę o samym

' Wcześniej o wcieteniu specjalny traktat w trzech księgach miał napisać w II wieku Meliton 
z Sardes (Euseb. IV 26,2): O wcielenia Cbryrtasn przeciw Marc/onowi, ale dzieło to zaginęło, por. 
SCh 123, Parts 1966, 226.

2 Por. Oratio de incarrtafione Verbi, PG 25, 96-197; R.W. Thompson: Athanasius, Contra 
genfej and De incarnadorte, Oxford 1971 (tekst grecki + przekład angielski); ed. Ch. Kannengies- 
ser: Athanase d'A!exandrie, Sari/ncarnation da Verbe, SCh 199, Paris 1973,1-256 (Introduction), 
258-469 (nowy krytyczny tekst grecki + przekład francuski); w wersji syryjskiej: CSCO 257,1-72 
(tekst), CSCO 258, 1-54 (przekład); przekład połski: M. Wojciechowski: Atanazy z Aleksandrii, 
O Wcielenia Słowa, PSP 61, Warszawa 1998, 1-20 (wstęp), 21-76 (przekład). Literatura: P.Th. 
Cameiot, /nfrodaction, w: Athanase d'Ałexandrie, Contrę ies paienj et Sar /'/ncarnnfion da Ver- 
be, SCh 18, Paris 1946, 55-103 (Le traitć de /'/ncarnnfion da Verbe); Ch. Kannengiesser, Le texte 
coart da De incarnafione af/tana^ien, RSR 52 (1964) 589-596, 53 (1965) 77-111; tenże, Les di/fć- 
renies recensions da fraite De /ncamatione ferbi de S. Afbanase, „Studia Patristica" 7 (1966) 221- 
229; A. Pettersen, A Reconriderafion o / fbe Datę o / tbe Contra gentes -  De /ncamatione o / 
Afbanasias o / Aiejcandria, „Studia Patristica" 17 (1982) 1030-1040; J. Ouasten, Patrologia, II, 
Casale 1969, 27-29; M. Slusser, Contra gentes and De incarnatione o / Afbanasias o/A/exandria, 
place and datę o/contposition, JThS 37 (1986) 114-117.

Parafraza De incarnatione 54,3, SCh 199,458, PSP 61,73: „Ono bowiem się wcieiiło, byśmy 
zostałi ubóstwieni".

4 Contra Arinnos III 30, PG 26, 388A.
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wcieleniu^, ale również i jego skutki -  zwłaszcza problem zbawienia i ubó
stwienia człowieka", a także zarzucaną mu negację duszy ludzkiej w Chrystu
sie?. Ten Biskup Aleksandryjski ma jednak również niemałe zasługi w wypra-

$ Por. X. Le Bachelet, Ananasa .Saint 3, DThC I 2 2169-2171 (Incarnation); J.B. Berchem, 
E/acaraa/roa Jaaj /e p/aa J/vZn Jap re j ja/ar Ar/taaaje, „Echos dOrient" 33 (1934) 316-330; 
L. Bouyer, E /acaraatioa er /'Eg//je-corpj da CErrj/ Jaaj /a rEeo/og/e ArEaaaje, Paris 1943; 
E. Contreras, E/eatearoj Je aarro/?o/ogi'a reo/ogrca crrj/raaa ea e/ „De /acaraar/oae Ver6r" Je 
Saar' Araaaj/o, „Stromata" 46 (1990) 361-395; D. McCoy-Jerry, EE//ojop/t/ca/ ray/aeacej oa rhe 
Joc/rrae o / r/re /acaraar/oa /a Arhaaaj/aj aaJ Cyrr/ o/A/eraaJria. „Encounter" 38 (1977) 362-371; 
G.D. Dragas, Eaaa/Eropej/j or egeaero aarhropoj. A aeg/ecreJ ajpecr o/ArEaaaj/aj' CEr/jro/ogy, 
„Studia Patristica" 16 (1985) 281-294); E.Galbiati, Ea Jonr/aa Jr Saar'Araaa.sio jH//'/acaraaz/oae 
Je/ ferho, w: S/atpoj/o Cr/jr/aao, Milano 1976,30-41; A. Gaudę), Ea r/teo/ogr'e Ja  Eogoj c/tez Sa/ar 
ArEaaaje, RSR 9 (1929) 524-539, 11 (1931) 1-26; A. Van Haariem, /acaraar/e ea ver/ojj/ag hrj 
Arhaaaj/aj, Wageningen 1961; Ch. Kannengiesser, Ee Verhe Je Dretr je/oa Ar/raaase J'A/exaaJr/e, 
Paris 1990; J.R. Meyer, Ar/tanaj/aj' Soa o / GoJ E/reo/ogy, „Recherches de Theo)ogie et de 
Phiiosophie Mediźva)es" 66 (1999) 225-253; Th.V. Morris, 77re Merap/tyj/cs o / GoJ /acaraare, w: 
Er/a/ry, /acaraar/oa aaJ  Aroaeatear, ed. R.J. Feenstra -  C. Ptantinga, Notre Damę 1989,110-127; 
J. Rołdanus, Ee C/trrj/ er /'/roarate Jaa j /a rh^o/og/e J'Arhaaaje J'A/exaaJr/e. EraJe Je /a coayoac- 
Joa Je sa coaceprioa Je /'/roarate ayec ja chr/jro/og/e, Leiden 1977; T E. Potlard, Eogoj aaJ Soa ia 
Or/gea, Ar/aj aaJ Ar/taaaj/aj, „Studia Patristica" 2 (1957) 282-287; K.E. Skurat, D/e 77er76eJearaag 
Jer A/eajcEeawerJaag CEr/j/r aac/t Jer Ee/tre Jej /r/. Ar/raaaj/aj, „Stimmen der Orthodoxie 
8 (1975) 46-50; 9 (1975) 53-57; K.J. Thorjesen, 77re EeacE/ag Eaacr/oa o/rEe Eogoj. Ar/taaajiaj, 
De /acaraar/oae 20-32, w: Ar/aaEar. ///jror/ca/ aaJ  rEeo/og/ca/ reajjejjatearj, ed. R. Gregg, Cam
bridge Mass. 1985, 213-221; G. Voisin, Ea Jocrr/ae cEr/jro/og/^ae Je S. Ar/raaaje, RHE 1 (1900)
226- 248, spec. 230-236; E. Weig), Darerjac/taagea zar CEr/sro/og/e Jej Eer/rgea Ar/taaaj/aj, Pader
born 1914.

° Por. J.B. Berchem, Ee ró/e Ja  fer&e Jaaj / oeavre Je /a crearroa er Je /a jaacr/^car/oa Japrej 
ja/ar ArEaaaje, „Angeticum" 15 (1938) 201-232,515-558; K. Bornhaeuser, Dre Tergorraagj/e/tre Jej 
Araaaj/aj aaJ /oEaaaej Daarajceaaj, Gtitersloh 1903; M. Lot-Borodine, Ea Jet/tcar/oa Je 
/'/roarate, Paris 1970; J. Gross, Ea J/v/a/jar/oa Ja  cErer/ea J  aprej /ej Eerej Grecj, Paris 1938; 
J. Lebon, -S. Ar/raaaje a-r-r/ eatp/oye / erprejjroa „/to Eyrrakoj aar/rropoj", RHE 31 (1935) 307- 
329; J. Pagór, SErrtE/ wc/e/ea/a /ezrtJa C/rryjraja weJ/ag w . Araaazego Wre/E/ego, „Cerkiewny 
Wiestnik" 1999, nr 4, 3-7; E.C. Saiiani, Eejraarazroae Je//'ratag/ae ae//a „ Orario Je /acaraar/oae" 
Jr j. Araaaj/o Jr A/ejjaaJr/a, „Nicolaus" 2 (1974) 361-367; K. Scurat, Ea Jocrr/ae Je Satar Ar/taaaje 
/e GraaJ ja r  /a J/warjaJon, trąd. J.V. Parasciv, „Mitropotia Oiteniei. Craiova" 26 (1974) 938-944; 
C.R. Strange, Ar/taaaj/aj oa D/w/a/jaJoa, „Studia Patristica" 16 (1985) 342-346; H. Straeter, Dre 
Er/djaagj/e/rre Jej /r/. ArEaaaj/aj, Freiburg 1894; G. Teiepneff -  J. Thom, EraajceaJeace aaJ rEe 
aorroa o/r/teojtj ra ja/ar ArEaaaj/oj, „The Greek Orthodox Theoiogica) Review" 32 (1987) 271- 
277; L. Vicario, Creazroae e rejraarazroae Je// aoato cc. 7-32 Je/„De /acaraar/oae" Jr .S. Araaaj/o, 
„Nicoiaus" (1981) 63-127.

Por. C. Constantinides, EJ/JajEea /ro A/egaj Ar/raaaj/oj EoJ erc/rea aar/trop/aea pjyc/tea /ro 
C/tr/sroj?, „Orthodoxia Istanbut" (1954) 286-293, 446-452, (1955) 92-98, (1956) 69-78; P. Galtier, 
S. Ar/taaaje er /'aate /taata/ae Ja  C/rr/jt, „Gregorianum" 36 (1955) 553-589; Ch. Kannengiesser, 
Eogoj er aoaj c/tez ArEaaaje J'A/exaaJr/e, „Studia Patristica" 11 (1972) 199-202; J. Lebon, Dae 
aacreaae opraroa ja r  /a coaJ/r/oa Ja  corpj Ja  C/trEr Jaa j /a arorr, RHE 23 (1927) 5-43; A. Louth, 
Ar/raaaj/aj' aaJerjtaaJrag o/rEe Eaataa/ry o/C/tr/jr, „Studia Patristica" 16 (1985) 309-318; tenże, 
77te coacepr o/r/re joa/ ra Ar/taaaj/aj' Coarra gearej -  De /acaraar/oae, „Studia Patristica" 13 (1975)
227- 231; I. Ortiz de Urbina, Eaa/ara aaraaa J/ Crrj/o jecoaJo .S. Araaaj/o, „Orientaiia Christiana
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cowaniu właściwej terminologii teologii wcielenia. Przy jego objaśnianiu, gdy 
jeszcze nie było ustalonego w tym względzie słownictwa, używał on wielu 
i bardzo różnorodnych słów, albo przejmując już wcześniej używane lub two
rząc nowe terminy, albo też nadając powszechnie używanym pospolitym wy
razom treść chrystologiczną. Na ten problem zwrócił uwagę przed 30 laty 
wydawca najnowszego krytycznego tekstu atanazjańskiego traktatu (3 wcte/e- 
MiM S/owa Ch. Kannengiesser, który we wstępie do niego^ obliczył w oparciu 
o Lax:'cc?! At/trutaytartuw'. że ten Biskup przy objaśnianiu tej prawdy wiary 
użył w sumie aż 51 różnych czasowników i 18 rzeczowników. Na określenie 
samego aktu wcielenia, czyli przyjęcia, przez Słowo natury ludzkiej (ciała), 
użył w tym traktacie aż 18 różnych czasowników, 5 rzeczowników i kilka 
złożonych określeń*". Warto tu przypomnieć ich kilkanaście przykładów, by 
sobie uzmysłowić, jak rodziło się teologiczne słownictwo wcielenia, co starało 
się ogólnie przybliżyć już kilku autorów**.

I. CZASOWNIKI

avaXapPavo -  przybrać, przyjąć; w kontekście chrystologicznym -  przybrać 
ciało -  otupa). W tym bezpośrednim sformułowaniu występu
je u Atanazego tylko raz w jego traktacie (3 wcie/eniM*̂ , 
w nieco zaś zmienionej strukturze (ale z ompa) jeszcze dwa 
razy w innych jego pismach*^. Pod wpływem Flp 2,7 spotyka-

Periodica" 20 (1954) 27-43; A. Pettersen, Athanasia^ and the haman body, Bristol 1990; M. Richard, 
Saint Athanase et in psyc/toiogie da Christ seion las Ariens, „Meianges des Sciences Reiigieuses" 
4 (1947) 5-54.

a Por. /ntrodMcfion, w: Athanase d'Alexandrie, Sar i/ncarnation da Verbe, SCh 199, Paris 
1973,85-137.

9 Por. G. Miilter, Lezicon Athanasianatn, Berlin 1952.
Por. /ntrodaction s. 94.

"  Por. m.in. M. Elzę, /nharnation /, w: //isforisches Worterhach der Phiiosophie, IV, Basei 
1976, 368-369; A. Michei, /ncarnation /  7, DThC VIIb, Paris 1923, 1446-1450 (Etymologie); 
J.L. Oreja, Terntinoiog/a patrisdca de /a encarnac/on, „Heimantica" 2 (1951) 129-160; V. Loi, La 
iatinita cristiana nei De 7rtntlnre di /Vovaziano, „Rivista di cultura classica e medievale" 13 (1971) 
136-177 (incamatus).

'2 Por. De incarnaf/onc 45, ], SCh 199, 430, PSP 61, 65: „W następstwie tego Boże Słowo 
przyjęto ciało (ó Oeou Aóyoę ot&pct avE7ajlE) i posłużyło się ludzkim instrumentem"; zob. Kan
nengiesser, /ntrodaction s. 101-102; Muller, Lezicon Athanasianant 77.

'8 Por. Contra Arianos II 44, PG 26, 241B: „Pewnym zaś jest, że nasze ciało jest domem 
Mądrości, które przybrawszy stała się człowiekiem" (zó T)p.EiEpov ot&pa, ottep avakaptbv 
yeyovev av8pa)jtog); Vifa Antonii 74, PG 26, 945C, tłum. Z. Brzostowska (Św. Atanazy, Żywot 
świętego Antoniego, Warszawa 1987) s. 100: „co jest lepsze: twierdzić, że Słowo Boże jest niezmien
ne i jako takie przyjęło ciało ludzkie dla zbawienia i dobra ludzi" (ó au ióę &v, em OMiepta xat 
EUEęyeoia id)v  av0ptójtM v aveiż.T)(j)E odtpa av8pd)jttvov).
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my też u niego formułę: „przybrał postać" (popc^f)) \  Cza
sownik ten w kontekście chrystologicznym spotykamy rów
nież w literaturze pseudoatanazjańskiej^, a zwłaszcza u arian 
w formule: „przybrać człowieka" .

aviev&ńto -  przywdziać w zamian; czasownik w ogóle rzadko występujący 
(wcześniej tylko u Plutarcha), w kontekście chrystologicznym 
-  przywdziać ciało; w pismach Atanazego występuje tylko raz 
w traktacie O wcie/eniu , nie poświadczają go ani późniejsza 
literatura pseudoatanazjańska, ani inna patrystyczna, i stano
wi atanazjański hapax legomenon.

yiyvopaL -  stawać się, rodzić się, pojawiać się; czasownik pospolity bardzo 
często używany, w kontekście chrystologicznym pod wpływem 
J 1.14 -  stawać się ciałem lub człowiekiem, Słowo (Bóg) stało 
się ciałem lub człowiekiem. W traktacie O wcie/cmu pojawia 
się zarówno wyrażenie „stać się ciałem" (othpa lub oap^j^jak 
i wyrażenie „stać się człowiekiem (ayBętunoc;)^, które wystę
puje bardzo często w późniejszych pismach atanazjańskich^.

** For. Contra Ariano$ 138, PG 26,89: „kiedy stał się człowiekiem i przybrał postać sługi" (oie 
yćyovEV av6pa)no$ xcti if)v roO Sońkou pop<j)T]v avćkape); tamże II 50, PG 26, 253A; Dputoia ad 
Adeip/tiant 4, PG 2 6 ,1077A: (ejiEt&r] Soukou pop<j)f)v avćXapEv ó ev pog(j)fj GeoC ńjtaQytov Yióę).

'** Por. Contra Apoiiinariam I 15, PG 26, 112łA: „Daremnie zatem arianie mędrkują twier
dząc, że Zbawiciel przybrał jedynie samo ciało" (oapxct póvr)v ujtoitOEpEvot avEtż.ł)<j)Evat róv 
żknifjpa).

Por. m in. Contra Arianos IV 15, PG 26, 4-488C: „Jedni bowiem twierdzą, że człowiek, 
którego Zbawicieł przybrał, jest Synem" (ióv av0pu,nov, óv avśXaPEV ó żżurijp); De synodu 28, 
PG 26 ,744A: „Jak zaś uczą wszystkie Pisma, a zwłaszcza Apostoł nauczycie) narodów, że Chrystus 
przybrał człowieka z Maryi Dziewicy, przez którego cierpiał" (av6pmjtov avEkaPEv ó XgioroĘ axó 
Mapictg rijĘ IIap6Evot)).

Por. De incarnatione 44,5, SCh 199,426, PSP 61,64: „Jeśłi jednak spoiła się śmierć z ciałem 
i jako zjednoczona z nim zapanowała też nad nim, konieczne było, by i życie z ciałem się spoiło, 
żeby ciało w zamian odziało się życiem" (tva avtEv&uO&v ió  otiipa ił)v ^tnfiv); Lezicon At/Mnann- 
nant 98; Kannengiesser, Jntrodaction s. 94; H.G. Liddełł -  R. Scott, A Greek-Dngiu/t Lezicon, 
Oxford 1966, s. 151; G.W.H. Lampe, A Patrutic Greek Lezicon, Oxford 1978, s. 151.

' Por. np. De incarnadone 4, 3, SCh 199, 276, PSP 61, 25: „dła naszego zbawienia pokochał 
łudzi, stał się człowieczym i ukazał się w ciełe" (ev avOpułJttvM yśvEo0at otńpait); tamże 8,3, SCh 
199, 290, PSP 61, 29: „nie chciało po prostu być w ciełe, ani jedynie się objawić" (&v oóipait 
yevEo0at); tamże 41, 6, SCh 199 ,414, PSP 61, 61: „Jeśłi bowiem bez sensu jest, by było w ciełe 
(&v otńpait ctutóv yćvEo0at), bez sensu byłoby i Jego wejście we wszystko".

*9 Por. De incarnatione 44,2, SCh 199,424, PSP 61,64: „Dłatego stał się człowiekiem (yśyove 
&E ćtv8pa)jtot; Sta lo u io ) i posłużył się ciałem jako iudzkim instrumentem"; tamże 18, ł. SCh 199, 
330, PSP 61,38: „A skoro stał się człowiekiem (av8ptńnou yEvopEvou), stosowne było, że tak jak 
o człowieku o Nim mówiono"; tamże 18,3, SCh 199,330, PSP 61,38: „tak gdy stał się człowiekiem 
(ouioę av6ptnnoę yEVopevog), a z powodu ciała nie był jako Bóg widziany".

2° G. Mtilier w swoim Lezicon Ar/tanasianant (227-245) znalazł aż 105 zastosowań tego 
wyrażenia w samych Mowac/t przeciw arianom; zob. Kannengiesser, /Mircdacficn s. 98.
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Jedno i drugie wyrażenie figuruje także często we wcześniej
szej i późniejszej literaturze patrystycznej^*.

Evav8pu)JtEM -  uczłowieczać się, stać się człowiekiem; w bezpośrednim kon
tekście chrystologicznym -  Słowo (Bóg) stało się człowiekiem 
dla naszego zbawienia. Czasownik należący do klasycznej 
terminologii teologii wcielenia, występował już wcześniej 
u Justyna, w literaturze gnostyckiej, u Orygenesa, Hipolita, 
Piotra Aleksandryjskiego, Euzebiusza, Cyryla Jerozolimskie
go, Metodego z Olimpu i wielu innych^. Św. Atanazy, ku 
naszemu zdziwieniu, mimo tak długiej wcześniejszej tradycji 
użył tego czasownika tylko 2 razy w swoim traktacie O wcte- 
/<?nta , preferując w innych swoich pismach wyrażenie 
ytyyopat avQpMjto$. Czasownika tego używali tymczasem 
chętnie antynicejczycy i arianie nawet w swoich symbolach 
wiary, których Atanazy przytacza aż 7 w swoim De 
a także sam Symbol Nicejski, którego tekst przesyła w łiście 
do cesarza Jowiana^. Występuje on również często w litera
turze pseudoatanazjańskiej26, oraz u innych współczesnych 
(Apolinary, Grzegorz z Nazjanzu, Jan Chryzostom) i później
szych Ojców Kościoła (Epifaniusz, Teodoret z Cyru, Proklos 
z Konstantynopola, Maksym Wyznawca^).

EV&uo -  przywdziać, przyodziać; w kontekście chrystologicznym -
przywdziać ciało (człowieka) przez Słowo (Boga); Atanazy 
używa tego czasownika w swoich pismach dość często (w 
De decre%y Mcaenae yynodt, De senfenha DtonyMi, Contra 
Arianom 7-7/7, Epfyto/a ad Ade/p/aam)^, a w jednym z miejsc

2* Por. Lampe s. 35.
22 Por. Lampe s. 462.

Por. De tncamattone 10,3, SCh 199,300, PSP 61,31: „Następnie naznaczono przyczynę, d)a 
której nie kto inny, iecz sam Bóg Słowo miał się wciełić" (cruTÓv róv Osóv Aóyov svav8ponfjao!L 
OT]paivEt); tamże 54, 3, SCh 199, 458, PSP 61, 73: „To ono bowiem się wcieliło, żebyśmy zostali 
ubóstwieni" (Atiróę yag EvavOp(óniioEv, tva ńpetę 8eonoui8<5pev); Muller 486; Kannengiesser s. 95.

4 Por. De rynodts 24, PG 26, 724C: „Wierzymy w... zrodzonego z Dziewicy według Pism, 
wcielonego (EvavOpU)jtT)oavra), cierpiącego i zmartwychwstałego"; tamże 25, PG 26,725C: „Który 
w ostatecznych dniach stał się dla nas człowiekiem" (evavO(()po)mjaavT:a); tamże PG 26 728B
729C, 732B, 736B, 745B.

Por. Dptrtola ud Jowanttm 3, PG 26, 817B: „Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia 
zstąpił z nieba, przyjął ciało i stał się człowiekiem" (octpx(oOEvrct xcti Evctv0ptu3tfjoovrct).

26 Por. Contra ApoMnartam 12, PG 26 ,1096A: „następnie zstąpił dla naszego zbawienia, przyjął 
ciało i stał się człowiekiem" (aapxw8Evca. Evctv6pmnr)octvra); Contra Ariano.s IV 6, PG 26, 476C: 
„dlatego też stał się człowiekiem" (óuit to u io  yap xai Evr)v6pmjtfiaev); tamże: 477B, 488C, 501B.

22 Por. Lampe s. 462-463.
28 Por. De decretts Mcaenae yynodi 18, PG 25, 440D; De senfenrta Dtonystt 19, PG 2 5 ,508D: 

„aby pokazać, że nie Ojciec, lecz Syn przywdział zrodzone, stworzone i uczynione ciało" (ókk' ó 
VOX PATRUM 20 (2000). t. 38-39 -  10
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traktatu O wcte/ertitt aż 4 razy^. Czyni to przeważnie w ao- 
ryście i z dopełnieniem -  ciało (częściej oap^ niż at&pa, zwła
szcza w Mowach przeciw arianom, gdzie na 26 razy jego 
użycia, 19 razy występuje oaplg, a tylko 6 razy otbpa)^. 
W używaniu tego czasownika w kontekście chrystologicz
nym nasz Biskup nie był oryginalny, bo posługiwano się 
nim już wcześniej (ebionici, Klemens Aleksandryjski, Hipo
lit) i później (Epifaniusz, Teodoret i inni)^.

erct-PawM -  wejść, zejść, wstąpić na coś; czasownik pospolity, użyty 
w kontekście chrystologicznym oznacza -  wejść, wstąpić 
w ciało (człowieka) przez Słowo (Boga). Św. Atanazy użył
tego czasownika w kontekście chrystologicznym zaledwie 4

32razy .
EXM -  mieć, posiadać; w kontekście chrystologicznym -  Słowo

(Bóg) ma ludzkie ciało, by przez nie móc umrzeć i odkupić 
człowieka. Biskup Aleksandryjski użył tego czasownika po
siłkowego 7 razy w tym stosunkowo rzadko stosowanym kon
tekście chrystologicznym^.

Yióg, ó ló  yevtiióv xctt nouiióv Ev8uoap.Evog oajpa); Contra Ananas 143, PG 26,101 A: „Zbawicie) 
uniżył samego siebie przywdziawszy służebne grzeszne ciało" (EV&vodpEvog TT]v óouXm8Etoav 
oópxa tfj ópapria); Contra A nanos II 7, PG 26 ,161A: „Kiedy został posłany i przywdział nasze 
ciało" (ir)v łjpEiEpctv EVE&voaio oapxa); Eptsttda ad Ade/p/ttunt 3, PG 26, 1076B: „ani też, że 
Słowo jest twórcą całego stworzenia i za nic ma ciało przez siebie przywdziane" (ir)v oapxot, r)v 
Ev5E&upEvog r)v); tamże 6, 1080C; tamże 9, 1081C: „diatego przy końcu wieków samo Słowo 
przywdziało rzecz stworzoną" (to XTurtóv auióg EVE8ńoctro); Miiłłer 490; Kannengiesser s. 99.

29 Por. De incnrnnaone 44,6, SCh 199,4-28, PSP 61,64: „Dłatego słusznie Zbawca odział się 
w ciało (EYEÓuoaio otupa ó Zmrijp), żeby ciało z życiem zespotone już nie trwało w śmiertelności 
jako śmiertełne, aie by jako odziane w nieśmiertełność (mg Ev&uoópevov rr)v a0avaoiav), odtąd 
zmartwychwstawszy trwało nieśmiertełne. Raz bowiem odziane (evóuoapEvov) w rozkład nie 
zmartwychwstałoby, gdyby nie odziało się w życie" (pij EVEÓuoaro rf)v ^oijv).

2° Por. np. Contra Artanos II 8, PG 2 6 ,164A: Ev&uaapEvog oiBpa ró yEvr)ióv xai nou]wv; 
tamże 11 9, PG 26 ,165A: Ev8uoapEvog rf)v r)pETEgav aapxa... rr)v ópoiav riptv EVEÓńoaio oapxa.

2' Por. Lampe s. 469.
22 Por. De tncarnattone 43,4, SCh 199,422, PSP 61,63: „przyjmuje sobie za instrument część 

całości -  ciało łudzkie, wchodzi w nie (ró av6pa)tttvov otópa, xai EtnPaivEt w óro), żeby... przy
najmniej w owej części go poznałi"; tamże 31, 4, SCh 199, 378, PSP 61, 50: „Jaki miał być koniec 
ciała, do którego raz weszło Słowo" (tou otbpcrtog, atta^ EJttpavtog aura) roń Aóyou); Contra 
Artanos I I 76, PG 26,309A: „Słusznie więc Słowo wchodząc w nasze ciało (Ent]3aiv<av ó Aóyog eig 
TT]v r)pETEpav oópxa) i czyniąc w nim początek dróg do swego działania"; De tncarnattone 41,5, 
SCh 199, 414, PSP 61, 61: „Jeśłi bowiem Boże Słowo jest w świecie, który jest ciałem... cóż jest 
dziwnego i bezsensownego, jeśłi powiadamy, że weszło także w człowieka" (ev avOQ(i)jttu <))óąiEv 
auTÓv Ejnj3Eppxevat); zob. Muiłer 528; Kannengiesser s. 95.

22 Por. De tncarnattone 21, 7, SCh 199, 344, PSP 61, 41: „Dłaczego zatem nie powstrzymał 
śmierci? Ponieważ z tego powodu miał ciało" (8ta toutoY EoxE ró ot&pct); Contra Artanos III 31, 
PG 26, 389A: „Będąc Bogiem miał własne ciało (Geóg <&v, 18tov Eoyc ot&pa), aby używając tego
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tótonotEOnai -  przywłaszczyć sobie, uczynić swoim i własnym; w kontekście 
chrystołogicznym -  Słowo uczyniło własnym łudzkie ciało. 
Atanazy jako pierwszy użył tego czasownika w kontekście 
chrystołogicznym 5 razy^, potem w anałogicznym znaczeniu 
występuje on również w literaturze pseudoatanazjańskiej^ 
i u kilku późniejszych Ojców Kościoła^.

KaictaxEU(%w -  urządzić, zbudować, przygotować sobie; czasownik pospolity 
użyty w kontekście chrystologicznym -  Słowo (Bóg, Zbawi
ciel) przygotowało sobie w Maryi Dziewicy ciało (mieszkanie, 
świątynię). U św. Atanazego w tym kontekście występuje 6 
razy oznaczając zarówno sam akt wcielenia^ jak i jego skutek 
-  ubóstwienie człowieka^.

xcMEQXop.cn -  zejść, zstąpić z góry; czasownik pospolity użyty w kontekście 
chrystologicznym -  Słowo (Bóg) zstąpiło z nieba. Św. Atana
zy użył tego czasownika w tym kontekście 5 razy* .̂

narzędzia móc stać się dia nas człowiekiem" (yeyovEv av0pwno5 ói? f]paę); tamże 1155, PG 26,264: 
„Jakby mogła nastąpić śmierć, jeśłiby nie miał śmiertelnego ciała?" (et pf) ió  ćtJto6vfjaxov eoxąxEr 
otópa); zob. Mtiłier 596; Kannengiesser s. 99-100.

Por. De tncarnaltone 8 ,3, SCh 199,292, PSP 61,29: „W Dziewicy przygotowało sobie ciało 
na przybytek i własnym je uczyniło jako instrument" (vaóv ró  otópa xctl LÓtottotEtTat iouTO mortep 
opyavov); tamże 31, 4, SCh 199,378, PSP 61, 50: „Jeśii całkiem przyjął dia siebie ciało i słusznym 
biegiem rzeczy własnym je uczynił (EkaPev EauTto otópa, xat Torio tSbojtoujoaTo), co miał Pan 
z nim zrobić"; Contra Arianom 111 33, PG 26, 393B: „Skoro teraz Słowo stało się człowiekiem 
i własnym uczyniło to, co nałeży do ciała" (tótojiotoupEwu r a  rfję oapxoę); tamże III 38, PG 26, 
405B: „aby łaska nie mogła być utracona i ludzie stałe ją posiadałi, On przywłaszczył sobie jej 
udzielanie" (8ta roCro au tóę  tbtonoLEticn Tijv óóoLv); Dplrto/a ad Epfcfetatn 6, PG 26, 1060B: 
„Słowo przywłaszczyło sobie właściwości ciała" (xai IStojtotetTo rót rou oótpaioę); zob. Mtiłier 
662; Kannengiesser s. 102-103.

Por. Ps-Athanasius, Contra Artanos IV 22, PG 26 ,500C; Contra Apot/inanant 1 12, PG 26, 
1113A: „postać sługi, którą samo Słowo poprzez naturalne urodzenie swoją uczyniło" (ctuióc ó 
Aóyoę IStojtoujoaio <j)uatxij yewijoEt); tamże X 13, PG 26, 1116B.

Por. Lampe s. 664.
37 De tncarnatione 8, 3, SCh 199, 292, PSP 61, 29: ..W Dziewicy przygotował sobie ciało na 

przybytek" (ev t ą  napOźym xaiaaxEual;Et Eauim vaov ró  otópa); tamże 31,4, SCh 199,378, PSP 
61,50: „[ciało] nie mogło nie umrzeć, skoro było śmiertelne i za wszystkich na śmierć ofiarowane; 
z tego względu Zbawca je sobie przygotował" (ó Ztoiąp a u ió  xaiaoxEÓaoEv Eauitó); zob. Muller 
746; Kannengiesser s. 100.

a Pot. Contra Artanos 151, PG 26 ,120A: „Pan zatem, który zawsze i z natury jest niezmienny, 
który kocha sprawiedliwość, a nie toleruje niegodziwości, jest namaszczony i posłany, aby przy
brawszy zmienne ciało trwał w nim i potępił w nim grzech oraz przygotował je wolne do wypełnie
nia w nim prawa" (żkEu0Epav ÓE auifpt xaiaoxEuaoE); tamże 160, PG 26 ,137C: „Przygotowawszy 
zaś ciało godne Logosu (rr)v ÓE o apxa  8Exnxf)v ton  Aóyou xaiaoxEuaoaę) sprawił, żebyście 
więcej nie postępowali według ciała lecz ducha"; tamże III 56, PG 26, 441A; tamże III 58, PG 
26,445A: xat a0avaioę  fi oćtp^ xaiaoxEuao0f).

Por. De incarnaltone 18,5, SCh 199,332, PSP 61,39: „schodząc do nas (xaiEpxópevoę npóę 
ąpas) z Dziewicy formuje sobie ciało"; tamże 37, 4, SCh 199, 396, PSP 61, 56: „Musiało bowiem

xcMEQXop.cn
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OMEM -  zamieszkać, ulokować się, przebywać; czasownik pospolity,
ale nierzadko stosowany w kontekście chrystologicznym, 
zwłaszcza w teologii antiocheńskiej, na oznaczenie zamiesz
kania Boga (Logosu) w ludzkim ciele'*". Atanazy jako przed
stawiciel teologii aleksandryjskiej użył tego czasownika w tym 
kontekście chrystologicznym tylko jeden raz"*, na oznaczenie 
samego aktu wcielenia, nie określając jednak tutaj zamiesz
kania Słowa w człowieku w sensie teologii antiocheńskiej. 
Biskup nasz użył tego czasownika w sensie teologicznym 
jeszcze trzy razy: na oznaczenie zamieszkania Logosu w lu
dziach przez łaskę uświęcającą*^, i dwa razy na oznaczenie 
obecności Ducha Świętego w chrześcijanach*", w nawiązaniu 
do myśli św. Pawła (Ef 3,16-17).

nkaiTto -  utworzyć, uformować, ukształtować; czasownik pospolity, 
spotykany kilkakrotnie w Septuagincie (Rdz 2,7; Wj 32, 4; 
Iz 49, 5; Zach 12,1), w kontekście chrystologicznym oznacza 
-  Syn Boży (Słowo) uformował sobie ciało w(z) Maryi Dzie
wicy. Św. Atanazy użył tego czasownika w tym kontekście 
chrystologicznym kilka razy .

Słowo zstępujące z nieba (cm' onpavob xaiEgxóp.Evov ióv Aóyov), z nieba też mieć zapowiedź 
znaku"; tamże 37, 6, SCh 199, 398, PSP 61, 56: „Dopiero gdy Pan wszystkiego unosząc się jak na 
obłoku, zstąpił tam w ciełe" (it& ompan xaifjXeev exet); Contra Artanos HI 51, PG 26, 429B: 
„Słowo ciałem się stało, a Ten, który był Bogiem, zstąpił na ziemię" (Oeóę <&v eni yfję xaitjkOE); 
Cpisnda ad Maiinta/n 4, PG 26 ,1089B; zob. Kannengiesser s. 103.

4° Por. Lampe s. 939.
4* Por. De incarnattone 9, 4, SCh 199, 296, PSP 61, 30: „Gdy przybył do naszej krainy 

i zamieszkał w jednym z podobnych ciał (xctt otxfioavioę etg nbv ópoimv oójpa), ustały odtąd 
wszełkie zasadzki przeciw łudziom ze strony wrogów"; zob. Miiłłer 971; Kannengieser s. 95-96.

42 Por. Contra Artanos I I 61, PG 26,276C: „Bóg Stwórca łudzi przez swoje Słowo, które w nich 
mieszka (&ta ióv &v auiolę oixo{jvTCt Aóyov anion).

42 Por. Contra Artanos I I 74, PG 26,304B: „staliśmy się świątynią mieszkającego w nas Ducha 
Świętego" (ysyMpeOct vaóę lob ev f)ptv otxouvro5 ayion IIvEńpaioę); Epista/a tn Seraptonent 131, 
PG 26,601B, ŹMT 2,105: „wraz z Nimi przychodzi też Duch Święty, który zamieszkuje w nas (ev 
tjptv otKijowy) tak samo jak Syn".

44 Por. De incarnattone 18,5, SCh 199,332, PSP 61,39: „Dlatego też na początku schodząc do 
nas, z Dziewicy formuje sobie ciało (ex IIapQćvov jtkćtiiEt żaniM ró ać&pa), żeby dostarczyć 
wszystkim znaczącego dowodu swojej boskości; bo ten, który je uformował (on ó lobio nluocts 
ańióg eon) jest też Twórcą innych"; Epistttia ad Seraptonent 131, PG 26,605A, ŻMT 2,106: „wraz 
ze Słowem zstąpił Duch i Słowo w Duchu Świętym utworzyło i ukształtowało ciało dła siebie (ó 
Aóyoę; ev id) rtyeiipau EJiXaiiE xai fjppo^EV ianiM ió  ompa), aby zjednoczyć z Ojcem i ofiarować 
mu przez siebie byty stworzone"; Contra Arianos I I 11, PG 26,169A; tamże II, 53, PG 26,260A; 
Dptsftt/a ad Ade/p/ttunt 7, PG 2 6 ,1081B: „najświętsze i prawdziwie godne czci ciało Pana, które 
przez Gabrieła archanioła zostało zapowiedziane, przez Ducha Świętego zostało uformowane 
(ujtó łon ayiou nvEńpaio$ ttXao0Ev) zob. Miiłłer 1190; Kannengiesser s. 100-101.
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II. RZECZOWNIKI

Obok wyżej wymienionych czasowników, stosowanych w kontekście chrys
tologicznym na określenie tajemnicy wcielenia, Atanazy użył również, jak 
zauważył Ch. Kannengiesser, 5 konkretnych rzeczowników na oznaczenie -  
nazwanie samego wcielenia, a mianowicie: f) EvavOpa)JtEon, f) Evoa)p.aioon, 
f) EJtipaoię, f) iÓLOjroir)on oraz ió  8avp.a. Omówimy tu cztery pierwsze: 
Evavepd)JtT]on- uczłowieczenie, wczłowieczenie; tej klasycznej dla wcielenia

nazwy użył św. Atanazy aż 20 razy, w tym 10 razy w samym 
traktacie O wcie/eniM (również w jego tytule) oraz 10 razy 
w pozostałych swoich pismach. Przez użycie tej właśnie na
zwy chciał zapewne nasz Biskup podkreślić, że Logos przyjął 
całego człowieka, pełną ludzką naturę. W traktacie O wcie/e- 

termin ten występuje w samodzielnie lub w trzech nastę
pujących konstrukcjach:
EvavOpa)jtT]on iou Aóyou -  uczłowieczenie Słowa (3 razy)^, 
EvavOp(ÓJtłion iou Osou Aóyou -  uczłowieczenie Bożego 
Słowa (2 razy)46,
svavOgMJtrion iou Eorrfjpoę -  uczłowieczenie Zbawiciela 
(3 razy)**?,
EvavOp(ńjrT)on -  ogólnie uczłowieczenie (2 razy)^.
W innych pismach atanazjańskich termin ten występuje już 
sam, bez powyższych stałych konstrukcji, oznaczając ogólnie

Por. De mcarnufione 1,1, SCh 199,260, PSP 61,21: „Opowiedzmy o wcieleniu Słowa" (jtepi 
1% Evav8pmnrioEog iou  Aóyou 8tr)ytiO(óp.E8a); tamże 4,1, SCh 199,274, PSP 61,25: „zamierzając 
mówić o wcieieniu Słowa (nEpi. rrję Evav8pontłjoEoę rou Aóyou npo6Epevot XśyEtv) opowiadamy 
teraz o pochodzeniu łudzi"; tamże 54,2, SCh 199,453, PSP 61,73: „przez wciełenie Słowa poznana 
została powszechna opatrzność" (5ta iTjg &vav8pa)nriaEo$ iou  Aóyou ri *rMV jravtMV Eyvtńo8ti 
Jtpóvota).

43 Por. De mcamatione 18, 5, SCh 199, 380, PSP 61, 31: „Skoro bowiem z winy łudzi śmierć 
łudzi przemogła, dłatego i odwrotnie poprzez wciełenie Bożego Słowa (ótó irjg Evav6ptonriaEoę; 
iou Ośou Aóyou) dokonało się obałenie śmierci"; tamże 33,2, SCh 199,382, PSP 61,51: „Grecy się 
śmieją wyszydzając niestosowność krzyża i wciełenia Bożego Słowa" (itjg Evctv6p(njtijc,Eoę rou 
Ośou Aóyou 8tctoupovtEę).

47 Por. De incarnafiOMe 10, 6, SCh 199, 302, PSP 61, 32: „Taka jest oto pierwsza przyczyna 
wciełenia Zbawcy" (attict 8t) npMTT) tfję Evav8pttłJtr)OEoę tou  EoTłjpoę); tamże 33,4, SCh 199,384, 
PSP 61, 52: „Mojżesz, który istotnie był wielki i uchodzi u nich za wiarygodnego, uważa za wiełką 
rzecz to, co dotyczy wciełenia Zbawcy, (nEpi. Tfję Evav8ptujtijoEog rou Xtotf)pos); tamże 54,4, SCh 
199, 458, PSP 61, 73: „W ogółe wspaniałe czyny Zbawcy dokonane przez Jego wciełenie ( ta  
xaiop8M pata io u  EMtrjpog 8ta tf)Ę śvav8pa)nrioEoę au iou ) są takiego rodzaju".

4̂  Por. De tncarnańone 16, 3, SCh 199, 322, PSP 61, 37: „Słowo bowiem wszędzie się rozsze
rzyło, ku górze i ku dołowi, w głąb i wszerz: w górę ku stworzeniu, w dół ku wciełeniu" (xattu óś Etę 
ttjv śvctv8pu)jtT]otv); tamże 16, 5, SCh 199, 324, PSP 61, 37: „Na dwa sposoby przez wciełenie 
Zbawca (ó ZMtt)p 8 ta ifję Evav8ptunrioEoę) okazał łudziom przyjaźń".
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samo wcielenie, a mianowicie w De seMfenf;# Dtonyst; 
(1 raz)^, w Contra Artarto^ 1-111 (6 razy)^°, w Episto/a ad 
epMcopoy AegypU' et Etbyae (1 raz)^', To/mzy ad -Auftoc/tenas 
(1 raz)^^, gdzie wyraz ten, podobnie jak w Symbolu Nicej
skim^ wzmocniony jest jeszcze terminem sŁrkwsij i w Epó- 
to/a ad /Ide/p/uam (1 raz)^. W używaniu tego terminu przy 
omawianiu tajemnicy wcielenia św. Atanazy nie był jednak 
pierwszy ani oryginalny, bo przed nim na oznaczenie przyję
cia natury ludzkiej przez Słowo stosował go w połowie III 
wieku Hipolit Rzymski^ i Orygenes^, który posługiwał się 
w tym względzie także czasownikiem evctvOpo)n;Etv, potem

49 Por. De jententia Dionysii 9, PG 25, 493A: „Te zaś słowa zostały powiedziane o Jego 
bóstwie i wciełeniu" ( ta  6e nepi ifjg 8Eotfiiog aurou rf)$ Evav8pu)jtfioEO5 EtpT)pćva).

3" Por. Contra Arianos I 44, PG 26, 101C: „Dzięki Jego wciełeniu (8ta ił]v Evctv8p(i)nEmv 
auiou) jasna się stała nauka o zmartwychwstaniu zmarłych"; tamże 1 48, PG 2 6 ,112B: „Jak przed 
wciełeniem (jtpó rfjg Evav8pu)jtfiOEO$) Słowo udziełało świętym siebie jako Ducha, tak stawszy się 
człowiekiem (&v8pu)3tog yEvópEvoę) uświęca wszystkich Duchem"; tamże I 64, PG 26, 145C: 
„dobrodziejstwa, które otrzymałiśmy dzięki Jego wciełeniu" (cx ifjg Evctv8pMnfiOEo$ autou EtĘ 
ńuag EUEpyEoiav); tamże II 18, PG 26, 168B: „jak Apostoł Paweł wspomina o Jego wciełeniu 
poprzez kapłaństwo" (ifję Evav8p(oniioeoę; au iou  ó ta itję apytEpmouyru pvEpovEUEL); tamże II 
53, PG 26, 269A: „nie jest to początek Jego istnienia, ałe oznacza Jego wciełenie" (akka it]v 
Evav9p(ójtiąotv oT]patvet); tamże II 69, PG 26, 276C: „ponieważ Słowo jest inne od wszystkich 
i istnieje przed wszystkimi, jest oczywiste, że potem przez wciełenie (8ta if)v Evav9ptójtt]otv) stało 
się początkiem wszełkich dróg".

3' Por. Bpistoia ad epircopos Aegypti et Libyae 17, PG 25 ,577C: „Owe bowiem herezje błądzą 
ałbo odnośnie ciała i wciełenia Pana" (ł) nepi ió  oujpa xa t itiv Evav8pd)jtT)otv Kupiou) ałbo jeszcze 
inne kłamstwa wygłaszają".

32 por. 7bmns ad Antioc/teno^ 7, PG 26, 895A: „twierdzą, że to samo myśłą o wciełeniu 
i uczłowieczeniu" (ió  au ro  (j)govEtv jtept ifjĘ oapxtuoEoę x a t Evav9pu)n:f)OEOg iou Aóyou 
8tEPe(3aL(ńaavTo).

33 Por. Symbo/am Aicaenam, w: A. Hahn, Bibltotbe/c der Symbole der aiten Ktrcbe, Hiłde- 
sheim 1962, s. 161: „Który zstąpił z nieba, przyjął ciało i stał się człowiekiem" (oapxm8Evia xcti 
Evav8pu)jtrioavia).

3" Por. Epistoła ad Adeip/tiam 5, PG 2 6 ,1877C: „Ci bowiem, którzy nie chcą wiełbić Słowa, 
które stało się ciałem, są niewdzięczni wobec jego wciełenia" (ot yap pi) 8EXovtEĘ oapxa 
yEVÓpEvov ióv  Aóyov ttpoaxuvEtv, ayapioiouoL ifj Evav9ptojtfioEt auiou). Na temat znaczenia 
terminu Evav9ptójtr)on w pismach św. Atanazego zob. też: G.D. Dragas, 'Evax6ptujn?atg or 
eyevETO av8ptutrog. A tteg/ected aspecf o/Athana^itzs' Cbrirtoiogy, „Studia Patristica" 16 (1985) 
281-294, spec. 283-284; Miiłłer 487; Kannengiesser s. 197-199.

33 Por. /n  Dante/ern IV 39, 4, SCh 14, 295.
33 Por. np. 7tt Joannem V I 35, PG 14,269A, tłum. S. Kaiinkowski, PSP 28,194: „wciełenie, to 

znaczy fakt, że Syn Boży bierze na siebie ciało i kości (Evav8ptunT]an, oiE oapxa xai óoića 
avaXapPavEt ó iou  Osou utog); II 11, PG 14, 129D; Contra Celsttm III 14, PG 11, 937A: tłum. 
S. Kałinkowski (Orygenes, Przeciw Cedtcrowi, Warszawa 1986) s. 148: „że Jezus jest Synem Bożym 
przed wciełeniem i po wciełeniu (xat ngiv Evav8poHtfioat x a t ^vav8ptujtfioa5). Ja zaś powiadam, 
że tę naukę, w najwyższym stopniu godną Boga także po wciełeniu Jezusa (xat p sia  it)v 
Evav8ptójtnarv aet EupioxEiat) zawsze mogą poznać ci, którzy mają przenikłiwe oczy duszy".
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Metody z Olimpu^?, Euzebiusz z Cezarei^^, Cyryi Jerozolim
ski^ ,̂ ze współczesnych mu Paulin z Antiochii^, filoariańscy 
biskupi w swojej homouzjańskiej formule wiary (r. 345- 
346)° , autorzy pseudoatanazjańskich pism Contra Arianom 
IV°^ i Contra Apo//tnartMn! I - I ^ ,  gdzie nazwa ta wzmocnio
na bywa również terminem oaQxwon, a z nieco późniejszych 
-  Ojcowie Kapadoccy: Bazyli Wielki^, Grzegorz z Nazjanzu^ 
i Grzegorz z Nyssy° . Wynika z tego, że w czasach Atanazego 
termin Evav8QMJtEOłę na oznaczenie tajemnicy wcielenia był 
już powszechnie stosowany, do czego on sam mógł się rów-

37 Por. SympoMunt III 8, PG 18, 730, PSP 24, 47: „Duch prawdy może być nazwany żebrem, 
z którego czerpie Bóg po ekstazie Chrystusa, to znaczy po jego wcieleniu" (p sia  ir]v Evav8pMm]otv).

38 Por. Detnonstraho evangeltcu IV 16, PG 22, 312C; tamże VI 11, PG 22, 428D: Tfj ton 
XptoroO EvavOpó)neoEt; Ecc/esio^nca fheo/ogin I I 1, PG 24, 900C: Evavepóurqon roń Eturtipog.

59 Por. Cafechasls IV 9, PG 33, 468A, BOK 14, 64: „Gdyby wcielenie było tylko pozorne, 
pozorne byłoby i zbawienie" (et yćtp (j)avTaapa f)v ij Evav8ptbrtT)otg, (jtayraopa xat fi oMiepta).

6" Por. Athanasius, Tomas ad Antiocheno.? 11, PG 26, 809A: „O wciełeniu zaś Słowa Ojca, 
dokonanego ze względu na nas (jtept Tfjg EvavOptLUttjoEog óe Tfjg &t' fipag yevopEvog Ton Aóyou 
roi) Ilaipog), tak sądzę, jak napisano".

' Por. Athanasius, Da synod!? 7, PG 26, 732C: „My bowiem wiemy, że Ojciec, Który go 
posłał, pozostał we własnym stanie niezmiennego bóstwa, Chrystus zaś, który został posłany, 
wypełnił ekonomię wcielenia" (rf)v ifjg EvavOpMJtrioEog otxovoptav jtEJtXr]pMXEvat).

Por. Contra Arfnnos IV 4, PG  26, 488; tamże IV 23, PG 26, 501C: „Jeśli bowiem Słowo 
wcielające się stało się Synem, to wciełenie było tego przyczyną" (et yap Evcrv8pMjnjaag yeyovev 
Ytóg Evav6pó)jtTiOLĘ a tita); tamże IV 22, PG 26, 501A; IV 18, 493C; IV 26, 508B: „Ponieważ zaś 
Syn nie ma początku w istnieniu, ale zawsze i przed wcieteniem jest u Ojca" (akk' &Et xcu ttpó Tfjg 
Evav8ptoJtfioEog ttap a  TM IJarp t eott); IV 31, PG 26, 516C.

Por. Contra A podtnanant I 21, PG 2 6 ,1129C: „tak również manichejczyk, negujący wcie
łenie i stanie się człowiekiem Pana" (amorfioctę; Tfj actpxMoet xat Evav8pMJtrioEt iou  Knptou); 
tamże II 2, PG 26, 1136A: „Czy twierdzicie, że to samo Słowo Boże niecierpiętłiwe i nieciełesne 
przed wcieleniem i staniem się człowiekiem (npó Tfjg oapxtńoEog xa t Evav8pMJtfioEog) może 
doznawać cierpień i śmierci"; tamże I I 19, PG 26,1165A: „Głupcami więc są ci, którzy ałbo Jego 
bóstwu przypisują cierpienie, ałbo zaprzeczają Jego wciełeniu" (fj Tfj Evav8pMnijoEt muwC 
OJtLOTOUVTEg).

Por. De SptrttM Sancto 57, PG 32 ,173B: „A w innym miejscu mówiąc o tajemnicy wciełenia" 
(jtEQt TOU puoTEpiot) Tfjg Evav8pMJtfiOEOg kśyMv); Sernto de rennnnaftone ?aeca/t 7, PG 31, 641 A.

83 Por. Orano 38,14, PG 36,121C, tłum. (Św. Grzegorz z Nazjanzu, Mowy, Warszawa 1967) 
s. 338: „Posłuje bowiem jeszcze i teraz jako człowiek w sprawie mego zbawienia, ponieważ pozo- 
staje z tym ciałem, które przybrał, dopóki mnie nie uczyni Bogiem siłą swego człowieczeństwa" 
(Ep.E notfiOT] 0EÓv Tfj ótwapEtTfjg Evav8pMjrfiaEog); Cartntna 12,34,189, PG 37,359A: Xptorou 6'
Evav8pu)jttjO)g.

88 Por. Orano cnfec/tehca 26, PG 45,698, tłum. T. Sinko (Św. Grzegorz z Nyssy, Wybórpfstn, 
Warszawa 1963) s. 166: „Takie i tym podobne dobrodziejstwa daje wiełkie misterium boskiego 
wciełenia (pćya puarfiptov Tfjg 8Etag Evav8pMttfioEog). Przez to bowiem, że Bóg zmieszał się 
z człowieczeństwem, stawszy się człowiekiem we wszystkich właściwościach natury"; Epistoła 2, 
PG 4 6 ,1113B, tłum. Sinko, tamże, s. 228: „O tym, że stał się człowiekiem przez dziewicę (TT)v Suit 
Tfjg naę6Evou Evctv8pMnł]otv), wiedziełiśmy i przed zwiedzaniem Betlejem".
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nież w niemałym stopniu przyczynić, znajdując się niewątpli
wie pod wpływem teologii aleksandryjskiej, głównie Oryge- 
nesa.

evott)p.aroon -  ucieleśnienie, wcielenie; drugi klasyczny termin używany 
w teologii (choć o wiele rzadziej) na oznaczenie przyjęcia 
człowieczeństwa przez Słowo; Św. Atanazy użył go jednak 
tylko jeden raz w traktacie O wcte/emu^?, i jest to u niego, 
jak się wyraża Ch. Kannengiesser idący za G. Mullerem, 
"absolutny hapax legomenon' , choć gdzie indziej używa 
dwukrotnie przymiotnika evo(ńp.aToę (ucieleśniony) na ozna
czenie cielesnego przyjścia Zbawiciela" . Również w użyciu 
tego rzeczownika nasz Biskup nie był pierwszym ani zupełnie 
oryginalnym, bo przed nim posługiwał się nim już Oryge- 
nes?°, a ze współczesnych mu -  Bazyli Wielki?*, a potem 
kilku innych Ojców Kościoła??.

Również pozostałych dwóch rzeczowników, które mają wprawdzie znacze
nie ogólne i wieloznaczne, używał św. Atanazy kilka razy w kontekście chrys
tologicznym, a mianowicie:
EJtiPaoig -  zejście, zstąpienie na coś, wejście w coś; Atanazy użył tego 

rzeczownika w ścisłym kontekście chrystologicznym tylko 2 
razy??, a więc nieco rzadziej niż wspominanego wyżej czasow
nika EJuPawm (4 razy) w konstrukcji: Słowo weszło (zstąpiło)

" ' Por. De incarnafione 4, 3, SCh 199, 276, PSP 61, 25: „My staliśmy się bowiem przyczyną
Jego ucieleśnienia (tfję yap EXEivou Evotnpai(ńoEoę rjpEL$ yEyóvapEv urróOEOEtę) -  dla naszego 
zbawienia pokochał łudzi, stał się człowieczym i ukazał się w ciełe" (&v avQpa)mvto yEVEo8at xai 
<jMXvfja8cu).

68 Por. /nfroducnon s. 109: „un hapax absołu"; G. Muller, Lanccn Af/tanastanHat 495.
69 Por. Contra Artanos 153, PG 26,124A: „Słowa zatem o nim zapisane, o ciełesnym przyjściu

Zbawicieła (erę ir)v EvoMpaiov jrapouoćav rou ^arrfjpoę), niech rozumieją poprawnie"; tamże Ił 
66, PG 26.285C: „Jasne niech będzie, że słowa o Nim: «Pan stworzył mnie początkiem dróg 
swoich)), nie jego istotę, ałe jego cielesne przyjście oznaczają" (aXXa irję Evo«)paTou rtapouaiaę 
auiou).

9° Por. /n Joannem VI 5, 28, PG 14, 208B, PSP 28, 162: „Zdanie: «Wiełu proroków i spra- 
wiedłiwych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, a nie widziełi)) (Mt 13,17) może mieć podobny 
sens: tak jakby i oni pragnęłi ujrzeć tajemnicę wcielenia Słowa Bożego (ló puonjptov ifję Ytou roń 
Oeou Evo(opaTtóoEoę) oraz jego zstąpienie na ziemię".

Por. J/ont in Pr. 29, 1, PG 29 ,305C: „Według duchowego rozumienia tytuł (psalmu) 
oznacza wciełenie Bożego Słowa (ir)v EvoMpaitbotv iou Osou Aóyou OEpatvEtv).

77 Por. Lampe s. 482.
78 Por. De iHcarnaitoMe 20,4, SCh 199,338, PSP 61,40: „Dzięki wejściu w nie [ciało] Słowa (ią 

&E iou Aóyou Etę auió EJujinoEi) już jednak nie zniszczało wedłe swojej natury"; tamże 20,5, SCh 
199, 340, PSP 61, 40-41: „przyjęło dła siebie ciało mogące umrzeć, aby jako własne ofiarować je 
w miejsce wszystkich, a samemu cierpiąc za wszystkich w następstwie wejścia w nie (&uż Ti)v npóę 
auro an:tj3aatv) «zniweczyć działanie dzierżącego moc śmierci diabła)) (Hbr 2,14); zob. G. Mtiłłer 
528; Kannengiesser s. 109.
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w ciało. Stosowanie tego rzeczownika w kontekście chrysto
logicznym jest w ogółe rzadkie: wcześniej użył go w ten spo
sób tyłko Euzebiusz z Cezarei^, a później autor Serwo 
winior . O wiełe częściej używano go na oznaczenie zejścia 
do otchłani, jak to czyniły pisma pseudoatanazjańskie m.in. 
Contra zlpo/Zwaru/m , a potem Teodoret z Cyru na oznacze
nie Bożej obecności w duszy ludzkiej

t&tojtotijon -  uwłaszczenie, uczynienie własnym i swoim. Św. Atanazy użył 
tego rzeczownika, którego istnienia nie odnotowują żadne 
słowniki greki klasycznej^, tylko jeden raz w traktacie O wcie- 
/eniM w znaczeniu przywłaszczenia sobie natury ludzkiej 
(ciała) przez Słowo . Żaden z autorów wczesnochrześcijań
skich, ani wcześniej ani później w tym kontekście go nie 
używał; jest to więc absolutny atanazjański Ziapai /egome- 
nofi , podobnie jak wspominany wyżej używany również 
w kontekście chrystologicznym czasownik tótojiottjoojtat^^.

III. WYRAŻENIA

Obok wyżej wymienionych czasowników i rzeczowników, użytych w kon
tekście chrystologicznym na oznaczenie tajemnicy wcielenia Słowa Bożego, 
spotykamy w pismach Atanazego szereg wyrażeń złożonych, starających się 
w paru słowach wyrazić tę prawdę naszej wiary. Spośród nich wybierzemy tu 
dla przykładu tylko cztery, określające głównie przebywanie Logosu w ciele, 
czyli ujmujące wcielenie jako stan.

7" Por. De/?!OfM(ra«o Efange/ica V I 13, PG 22, 433A:
Por. Serwo walor 7, PG 26, 1268C: „Z powodu wejścia, w nie Słowa, ciało nigdy nie

niszczało zgodnie ze swą naturą" (rf) óe Aóyou się auro Emj3aaet ouxeit x a ta  rr)v tótav <buotv 
e^Beipeio ió  ot&pa).

Por. Contra ApoI/wartam I 7, PG 26,1105: „w zejściu do hadesu, by zniweczyć śmierć (ev 
anPćtoEL aóou Xuetv 9avcttov) i ogłosić wszystkim zmartwychwstanie"; tamże 1 13, PG 26 ,1117A; 
tamże I 17, PG 26, 1125A; tamże II 15, PG 26, 1157A: „a w jaki także sposób Słowo dokonało 
swego zejścia do otchłani" (ó Aóyoę it)v etę &óou ejtipaotv ejtonjoaio).

77 Por. /n. Ezec/ne/em 28,16, PG 81,916; /n Esalwaw 67,18, PG 80,1064; zob. Lampe s. 517. 
73 Nie odnotowuje go ani Greek-Eng/is/t Eex:con H.G. Liddełł -  R. Scotta, ani S?otvwk

Grecko-EoEki I-IV Z. Abramowiczówny.
77 Por. De wcarnatione 8, 4, SCh 199, 294, PSP 61, 29: „z powrotem zwróciło ich [Słowo] ku 

niezniszczałności i ożywiło ze śmierci; przez ciało, które swoim uczyniło (ił) rob otupaioę 
tótojtotr]oet) i przez łaskę zmartwychwstania unicestwiło w nich śmierć"; dosłowny przekład 
brzmiałby: „przez przywłaszczenie sobie ciała i przez łaskę zmartwychwstania".

3° Por. Miiłłer 662; Lampe s. 664; Kannengiesser s. 109.
3* Por. Ps-Athanasius, Contra Arianom IV 22, PG 26,500C; Contra Apo/hnariaw 1 12, PG 26, 

1113A; tamże 1 13, PG 26 ,1116B; zob. wyżej n. 34-36.
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A oto one: 
stvat av8po)Jtoę
(ev av6Qa)nm)- być człowiekiem (w człowieku) w znaczeniu, że Bóg (Słowo) 

jest równocześnie człowiekiem łub w człowieku przez przy
jęcie jego natury. Choć G. Muller nie wyróżnia w swoim 
słowniku tego wyrażenia, to jednak zaznacza je Ch. Kannen- 
giesser^, który w atanazjańskim traktacie (9 wcte/entu zau
waża przynajmniej cztery takie narzucające się przykłady^.

EtVCtt ev
aińpctu -  być w ciełe, pozostawać w ciełe, w znaczeniu, że Słowo Boże 

pozostaje w ludzkim ciele dła spełnienia jakiejś misji -  dla 
zbawienia człowieka. Wyrażenie to występuje dosyć często 
w pismach św. Atanazego, my zaś wskażemy tu jedynie 5 
jego przykładów wybranych z traktatu (9

E%M otupa -  posiadać ciało, mieć ciało; w znaczeniu chrystologicznym -  
Słowo Boże ma (nosi) ludzkie ciało, bo inaczej nie mogłoby 
umrzeć i odkupić człowieka. Wyrażenie to jednak nie wystę
puje w tym kontekście w pismach Atanazego tak często jak 
poprzednie, ale pojawia się w nich wyraźnie przynajmniej 
7 razy, w tym 2 razy w traktacie O wcie/eniM^.

Por. Kannengiesser s. 111.
82 Por. De incarnatione 48, 5, SCh 199, 440, PSP 61, 68: „Jeśli jest człowiekiem (el pśv yóg 

wOpoMtog eon), to jak jeden człowiek mógł przewyższyć moc wszystkich ich bogów i swoją mocą 
dowieść, że są oni niczym"; tamże 48,9, SCh 199,442, PSP 61,68: „Kimże zatem jest Zbawca, jeśłi 
nie jest ani po prostu człowiekiem" (ouxouv et pijrE wOpojtog anh.6,ę payoę... eoitv ó Eoiep); 
tamże 49,6, SCh 199,446, PSP 61,69: „Aibo dłaczego, skoro według nich Chrystus jest człowiekiem 
(etnep av6ptonoę Eortv ó Etorrip), a nie Bogiem Słowem"; tamże 16,1, SCh 199, 322, PSP 61,37: 
„by widzących [Słowo] jako człowieka przekonać przez dzieła dokonane, że nie jest ono jedynie 
człowiekiem" (pi) elvat śau ióv  av6ptojtov póvov).

84 Por. De mcarfiaticne 17,1, SCh 199,324, PSP 61,37: „Nie był bowiem zamknięty w ciełe, ani 
będąc w ciełe nie był nieobecny gdzie indziej" (oube ev otbpau pev t)v, akka^óoe §e oux nv); tamże 17, 
2, SCh 199,326, PSP 61,57: „Tak jak w ciełe łudzkim będąc (ev tai av8ptomvto a&)pan.Mv) i samemu je 
ożywiając, ożywiał również wszystko inne"; tamże 17,4, SCh 199,328, PSP 61,38: „Nie było [Słowo] 
związane z ciałem, łecz raczej samo nim władało, tak że i w nim było i we wszystkim się znajdowało" 
(morę Kcti ev louim  [otópan] rjv xat ev rotę jtaotv); tamże 17, 5, s. 328, PSP 61, 38: „Dłatego, gdy 
Dziewica porodziła, nie cierpiało ani też nie skałało się bytowaniem w ciełe (oube ev ompan &v 
EpokuvETo) łecz raczej uświęcało ciało"; tamże 32,5, s. 380, PSP 61,51: „Teraz jednak demony widzą 
to, w co bezbożni nie wierzą: że jest Bogiem, dłatego uciekają i składają mu hołd mówiąc to, co 
wołałyby, gdy był w ciełe" (a  xai Sie rjv am pan żtj)6Ey^avT:o); zob. Kannengieser s. 115-116.

82 Por. De incarnattone 21, 7, SCh 199, 344, PSP 61,41: „Ponieważ z tego powodu miał ciało 
(&LÓ Touiov Eoye TÓ oć&pa); Contra Arianos II 55, PG 26, 264A: „Nie mogłoby być zmartwych
wstania, gdyby go nie poprzedziła śmierć. Jakże zaś śmierć mogłaby je poprzedzić, jeśłiby nie miało 
śmiertełnego ciała" (6avaioę be nt5$ av EyeyóvEt, et pi) ró  ajro0vf)oxov Eoyr)XEt oć&pa); tamże 111 
31, PG 26,389A: „Będąc Bogiem miał własne ciało (Geóę <&v, LÓtov eoye ompa), aby używając tego 
organu stać się człowiekiem ze wzgłędu na nas".
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(})EQC) otópa -  nosić ciało, w znaczeniu przybrania przez Słowo ludzkiego 
ciała dła zbawienia człowieka. Wyrażenie to występuje 
w pismach Atanazego wyraźnie tylko jeden raz°° i stanowi 
swego rodzaju atanazjański hapax legomenon"'.

Oto kilkanaście wybranych przykładów, które poświadczają, jak bogate, 
nieustalone i nieprecyzyjne było jeszcze słownictwo, którego Atanazy używał 
na oznaczenie wcielenia Słowa Bożego. Niektóre z nich przejął z języka po
tocznego i nadał im treść chrystołogiczną, inne przejął z tradycji orygenesow- 
skiej, a jeszcze inne sam stworzył i stosował, ale później nie wszystkie znalazły 
akceptację u późniejszych chrystologów (hapax legomena: aviEV&uo), 
tótojtotEopat, Evoo)paiooię, tótonoLTjatę, tjtepo ornpa). Rzecz ciekawa, że 
wśród klasycznych nazw wcielenia (obok EYcwOptójtEotę; i Ewoiuaioan) brak 
jeszcze u niego terminu EvoapxMotę i odputDOtę, mimo iż pierwszego używał 
prawie mu współczesny Jan Chryzostom^ i Epifaniusz z Sałaminy^, a drugiego 
już wcześniej Ireneusz z Lyonu , a współcześnie mu Grzegorz z Nyssy^* i pisma 
pseudoatanazj ańskie^; być może unikał ich dlatego, iż były to ulubione termi
ny podejrzewanego o herezję Apolinarego. Z pochodnych tych terminów 
używał tylko często (20 razy) przymiotnika svoapxoę^. Przez stosowanie wy
mienionego wyżej i podobnego mu słownictwa Atanazy przyczynił się niewąt
pliwie w niemałym stopniu do wypracowania i utrwalenia terminologii teologii 
wcielenia.

86 Por. De ittcamartotte 26, 5, SCh 199, 360, PSP 61, 46: „Także dlatego, żeby w wypadku 
późniejszego wskrzeszenia (ciała) czekającego długo i całkiem zepsutego, uniknąć niedowierzania, 
czy aby nie nosiło innego ciała zamiast własnego" (<ug oux otutó akk' Eiepov ampa trepów). 
Powyższy przekład jest, jak widać, niedokładny, dosłownie bowiem brzmi: „aby uniknąć niedo
wierzania, że nosi nie to samo, aie inne ciało".

" Por. Kannengiesser s. 114: „L'unique empłoi de cette expression chez Athanase".
88 Por. /rt Joannem /tom. 75,1, PG 63,439.
89 Por. Haeresar 51, 23, PG 41, 932A.
9" Por. AJfarstzr /[aerasas III 18, 3, i III 19,1, PG 7, 933A i 939A.
9* Por. AJyazras Apo//ótnrem 38, 2, PG 45 ,1209B i 1128A.
92 Por. DiaZogi Je 7wu;ate I 9, PG 28 ,1132A.
98 Por. G. Mułłer, Lejr/coft Ar/tanas/anam 495.



156 KS. STANISŁAW LONGOSZ

DE VERBIS IN DOCTRINA S. ATHANASII 
DE INCARNATIONE ADHIBITIS

(Argumentum)

Hac in dissertatiuncula nonnuHa seiecta verba (ćtvaXapPavM, avtEV&ńo), 
yiyvopaL, e*vav6Q<DJiECD, Ev&t]op.aL, EJtiPawo, E/co, L&LOJtobśop,aL, ex<a, xaiŚQxop.aL, 
xaTaoxei)(Hm, oixE<a, jt^drno), substantiva (EvavQpd)jtT)on, Evomp.aToon, EJtL^aon, 
LÓiojtoLTion) ac expressiones (slvca av6QCDJtog, sIvaL sv ow pait, E/M ompa, ())EQM 
ornpa) in doctrina S. A thanasii de incarnatione adhibita exponuntur.




