
Miłość Boga życiem 

serca  
Problematyka miłości w tekstach Hugona ze św. Wiktora 



Plan seminarium  
(poza nieplanowanym tokiem dyskusji) 

 Uwagi historyczno-filozoficzne o Hugonie ze św. Wiktora 

 Augustyńskie źródła rozumienia miłości 

 Miłość w wizji dziejów 

 Pochwała miłości (De laude caritatis) 

 Substancja miłości (De substantia dilectionis) 

 Miłość Boga życiem serca (Quod amor Dei sit vita cordis) 

 Podsumowanie 



Uwagi historyczno-filozoficzne o Hugonie 

ze św. Wiktora 

 
 Hugon ze św. Wiktora (1097/1101 – 1141) 

 „Życie i dzieło…” 

 Pedagogiczne 

 Egzegetyczne 

 Teologiczne 

 Mistyczne (miłość i Arka Noego) 

 Znaczenie Hugona w dziejach filozofii i teologii 

 Wiktoryni o miłości 

 



Augustyńskie źródła rozumienia 

miłości 

 zasadniczy brak terminologicznych odróżnień między caritas, dilectio, 

amor, filia. 

 miłość jest ruchem (pondus), pożądanie serca (Wyznania) 

 miłość jednoczy podmiot z przedmiotem (O Trójcy) 

 odróżnienie miłości uti od miłości frui (O nauce chrześcijańskiej) 

 każda cnota jest formą miłości (O Państwie Bożym) 

 miłość ma charakter społeczny uwzględniający cele (O Państwie 

Bożym) 

 



Miłość w strukturze dziejów 

 De sacramentiis christianae fidei I, 6. 

 Trzy stany człowieka:  

 Przed grzechem 

 Po grzechu 

 Po zmartwychwstaniu Chrystusa ze 

śmierci 

 



Pochwała miłości (De laude caritatis) 

 Wycena miłości (De laude caritatis 5) 

 Konieczność wyboru drogi (De laude caritatis 6) 

 Miłość jako przewodnik na drodze (De laude caritatis 7) 

 Miłość jako droga (De laude caritatis 8-10) 



O substancji miłości (De substantia 

dilectionis) 

 Miłość źródłem wszystkiego. Opozycja cupiditas – caritas. 

 Czym jest miłość amor? 

 Miłość Boga, bliskich i świata 

 

 

 



Miłość Boga życiem serca (Quod amor 

Dei sit vita cordis) 

 (1) Nie można żyć bez szczęśliwej miłości 

 (2) Przedmiotem miłości jest jedyne prawdziwy i najwyższe dobro 

 (3) Funkcjonowanie kontemplacji Boga i świata 

 (4) Przykład wody 

 (5) Wiara i jej znaczenie dla „pływania po wodach świata” 

 (6) Sposób budowania okrętu czy arki 

 (7) Rozważanie dzieła stworzenia i odkupienia 

 (8) Odpowiednie miejsca w okręcie czy w arce 



Zakończenie 

 Humanizm (antropocentryzm) w myśli Hugona – koncepcja miłości przepojona 

troską o uleczenie fatalnego stanu człowieka po grzechu pierworodnym. 

 Poszukiwanie stabilności (stałości) przedmiotu miłości związane z ryzykiem 

porzucenia przedmiotu miłości, który byłby niewystarczający. 

 Miłość jest czynnikiem zrównującym rzeczywistość Boską i ludzką. 

 Wartościowanie miłości pociągnięte do jej Absolutyzacji, z jednoczesnym 

dostrzeżeniem miłości bliźnich i świata. 

 Miłość zostaje opisana w kategoriach biegu i odpoczynku (cursus – requies). 

 W życiu chrześcijanina wiara nie wystarcza, lecz musi zostać przepojona 

miłością. 

 


