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 SzkoAa Wiktorynów, która rozwinKAa siK w XII wieku w opactwie Rw. 
Wiktora w ParyTu, swU sAawK zawdziKcza gAównie dzieAom dwóch ludzi: 
Niemca Hugona i Szkota Ryszarda. Obok wielu innych dziedzin zajmowali 
siK oni takTe estetykU, którU AUczyli z teoriU mistycznU. 
 Hugon ze Rw. Wiktora uwaTany jest, po Janie Szkocie Eriugenie, za 
pierwszego estetyka Rredniowiecza. Zwany drugim Augustynem, nie zamy-
kaA on ascetycznie oczu na zmysAowe piKkno jak wspóAczesny mu Rw. Ber-
nard z Clairvaux, lecz celebrowaA z namaszczeniem urodK i okazaAoRa 
natury. ByA takTe niezmiernie wraTliwy na sens alegoryczny rzeczy; kaTda z 
nich wyraTa coR z boskiego ideaAu. Teoria estetyczna Hugona i jego ucznia 
Ryszarda stanowi wspaniaAU syntezK odczua i sUdów na temat sztuki i piKkna 
w XII wieku.  
 Hugon jest pierwszym autorem, który poRwiKciA kompletny traktat tema-
tyce piKkna. Nikt przed nim nie nadaA tak wielkiego znaczenia medytacjom 
nad piKknem, a szczególnie na temat róTnych gatunków, form i kategorii 
estetycznych. Teoria ta zawarta jest w VII ksiKdze jego encyklopedycznego 
dzieAa Didascalion de studio legendi. Dwa wstKpne rozdziaAy ksiKgi oma-
wiajU fundamenty ontologiczne i psychologiczne tej dyscypliny.  
 
 

 

Dr hab. WANDA BAJOR – kierownik Katedry Historii Kultury Intelektualnej w Instytucie 
Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: ul. Droga MKczenników 
Majdanka 70/3, 20-325 Lublin; e-mail: bajor@kul.lublin.pl 

! ArtykuA niniejszy jest rozbudowanU wersjU niewygAoszonego wykAadu habilitacyjnego 
Autorki. 



WANDA BAJOR 68

1. FUNDAMENTY ONTOLOGICZNE ESTETYKI 

 
 KomentujUc Hierarchi1 niebiesk4 Pseudo-Dionizego, Hugon zaczerpnUA 
od niego fundamentalnU ideK platooskU. Wedle tej idei rzeczy materialne sU 
znakami i obrazami rzeczy niewidzialnych. pwiat jest teofaniU i jawi siK jako 
ksiKga napisana rKkU BoTU. Bóg daA Rwiatu nie tylko to, Te istnieje, ale daA 
mu teT to, Te jest piKkny. SAowa Eriugeny, który opierajUc siK na Pseudo-
-Dionizym napisaA: „Nie ma takiej rzeczy widzialnej i cielesnej, która by 
[…], nie byAa znakiem czegoR niecielesnego i umysAowego”, prowadzU 
Hugona do estetyki transparencji Rwiata niewidzialnego w Rwiecie zmy-
sAowym. PodjUA on eriugeniaoskU dialektykK tego, co jawne, i tego, co ukry-
te, chrystianizujUc swojU teoriK piKkna poprzez teoriK symbolizmu1. PiKkno 
rzeczy widzialnych ma niejako drugi wymiar: to nie tylko harmonia ele-
mentów, ale rzeczywistoRa, która bKdUc dzieAem Boga, nabiera wymiaru 
sakralnego i piKkne rzeczy sU jego Rladami; stUd wypAywa funkcja meta-
foryczna i alegoryczna piKkna. 
 Cel ludzkiej aktywnoRci na tym Rwiecie, jak uczy Hugon, jest podwójny: 
mamy staraa siK o to, co konieczne dla Tycia, a sAuTU temu nauki Rwieckie 
i sztuki mechaniczne, oraz mamy dbaa o odbudowanie w nas obrazu Boga, 
do czego prowadzi mUdroRa i akty moralne. Zdobywanie mUdroRci w jakiej-
kolwiek dziedzinie zakAada potrójnU drogK ducha: myRlenie, medytacjK (roz-
myRlanie) i kontemplacjK2. ObejmujU one podziw natury, lekturK Pisma 
pwiKtego i doRwiadczenie moralne.  
 PiKkno Pisma jest pojmowane przez Hugona w trojaki sposób: jako piKk-
no duchowe, wyraTajUce siK w harmonii i gAKbi myRli, jako piKkno zmy-
sAowe, polegajUce na wdziKku kompozycji literackiej, a takTe w sensie 
czysto poetyckiego piKkna ekspresji sAowa, które promieniuje na zewnUtrz 
tajemniczym piKknem ukrytego w nim ducha3.  
 JeRli zaR chodzi o piKkno widzialnej natury, to podobnie jak istniejU dwa 
rodzaje sensów Pisma, tak teT – jak sUdzi Hugon – istniejU dwa aspekty 
 

1 Por. R. B a r o n. Hugues & Richard de Saint-Victor. Tournai: Bloud & Gay 1961 s. 32. 
2 Hugo wyróTniA trzy typy poznania duchowego: myRlenie na poziomie wyobraxni (cogitatio) 

to prosta myRl, dajUca przyjemnoRa jej luxnego wKdrowania; rozmyRlanie, bKdUce aktywnoRciU 
rozumu (meditatio), które kieruje siK ku jednemu przedmiotowi, poprzez dyskurs daje radoRa 
poszukiwania i odkrywania; kontemplacja jako czynnoRa inteligencji (contemplatio), która 
ujmuje wieloRa w jednym spojrzeniu i osiUga prawdK. Kontemplacja juT ma w pewien sposób to, 
czego rozmyRlanie szuka. Por. E. d e  B r u y n e. Études d’esthétique médiévale. T. 2: L’époque 
romane. Brugge: De Tempel 1946 s. 230. 

3 Por. H u g o  d e  S. V i c t o r e. Didascalicon de studio legendi. PL 176, 790. 
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ontologiczne w naturze i konsekwentnie dwie postawy estetyczne. Opisuje to 
obrazowo: jak czAowiek nieuczony, gdy otworzy ksiKgK i oglUda same tylko 
iluminacje, nie rozumiejUc pisma, tak czAowiek „cielesny” i nierozumny nie 
dostrzega rzeczy boskich i zauwaTa w Biblii tylko poetyckie piKkno „opo-
wieRci”. Podobnie w rzeczach stworzonych czAowiek nierozumny (illitera-
tus) zachwyca siK jedynie aspektem zewnKtrznym, czAowiek zaR mUdry (du-
chowy) podziwia w tym, co widzi, jaRniejacU na zewnUtrz myRl boskiego 
Artysty. Pierwszy docenia w ksiKdze jedynie kolory i formy obrazów, drugi 
wychwala w nich sens i gAKbokie znaczenia. Chwali Boga szczególnie ten, 
kto doznajUc estetycznych emocji wobec zmysAowego piKkna, potrafi je 
przetworzya w przeTycia religijne4. 
 ChociaT Hugon swU estetykK rozwijaA w nurcie neoplatooskim, zapoczUt-
kowanym przez Jana Szkota EriugenK, to jednak uzdolniony byA wiKkszU – 
rzec by moTna – niT przystaAo na platonika, wraTliwoRciU na piKkno zmy-
sAowe. Stwierdziwszy znikomoRa Rwiata, z wielkim upodobaniem i znaw-
stwem kontempluje jego urodK. Niemniej podkreRlaA przy tym, Te szczytem 
estetyki jest odkrycie we wszystkich rzeczach zmysAowych znaku rzeczy-
wistoRci wiecznej. PiKkno symboliczne jest, wedAug niego, piKknem funda-
mentalnym. KaTda forma ma wartoRa estetycznU, o ile sprawia, Te myRlimy 
o Nieskooczonym i Idealnym. A zatem ziemska, zmysAowa przyjemnoRa 
estetyczna jest symbolem nieskooczonej radoRci i jej doniosAa wartoRa leTy 
w tym, Te stanowi ona wstKp do Tycia mistycznego. To stwierdzenie stanowi 
fundament mistyki wiktorynów, róTnej od mistyki Rw. Bernarda. Ten cys-
terski asceta nie ufaA zmysAowoRci, zbytnio „filokosmicznej”, zakochanej 
w czystej róTnorodnoRci (jak mówiA Adhelard z Bath). NazwaA jU istotowo 
ciekawskU, chce ona bowiem wszystko widziea, wszystkiego dotknUa, 
wszystko usAyszea i w ten sposób zatraca siK w wiecznym przepAywie 

 

4 „Universus enim mundus iste sensibilis quasi quidam liber est scriptus digito Dei […] et 
singulae creaturae quasi figurae quaedam sunt non humano placito inventae, sed divino arbitrio 
institutae ad manifestandam invisibilium Dei sapientiam. Quemadmodum autem si illiteratus quis 
apertum librum videat, figuras aspicit, litteras non cognoscit: ita stultus et animalis homo, qui non 
percipit ea quae Dei sunt (I Cor. II), in visibilibus istis creaturis foris videt speciem, sed intus 
non intelligit rationem. Qui autem spiritualis est, et omnia diiudicare potest, in eo quidem quod 
foris considerat pulchritudinem operis, intus concipit quam miranda sit sapientia Creatoris. Et 
ideo nemo est cui opera Dei mirabilia non sint, dum insipiens in eis solam miratur speciem; 
sapiens autem per id quod foris videt profundam rimatur divinae sapientiae cogitationem, velut si 
in una eademque Scriptura alter colorem seu formationem figurarum commendet; alter vero lau-
det sensum et significationem. Bonum ergo est assidue contemplari et admirari opera divina […]” 
(PL 176, 814; por. d e  B r u y n e. Études d’esthétique s. 204-209). 
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zewnKtrznego Rwiata, wiedziona najbardziej poniTajUcymi kaprysami i próT-
nymi pragnieniami5.  
 Hugon byA Rwiadom tych niebezpieczeostw, jednak nie potKpiaA este-
tycznej przyjemnoRci zmysAowej jako takiej, ale jej siAK i atrakcyjnoRa chciaA 
wprzUc w sAuTbK duchowej wspinaczki. OstrzegaA jedynie przed sytuacjami, 
kiedy dochodzi do wypaczenia estetycznych przeTya: miAoRa do piKkna 
ziemskiego dla niego samego jest zAa, gdy schlebia jedynie czystej cieka-
woRci i gdy wzbudza zAe poTUdania6. Podobne zastrzeTenie Hugon kieruje 
odnoRnie do studiów literackich; chociaT nie przeczy przyjemnoRci pAynUcej 
ze smakowania piKkna literatury, jednak – jego zdaniem – skazane sU one na 
dyletantyzm, gdy nie sU umieszczone w odpowiednim miejscu hierarchii 
nauk i uzurpujU sobie, Te same stanowiU powaTne studia7. 
 Z punktu widzenia ontologii Hugon przedstawia piKkno na trzech piKt-
rach. Pierwsze to piKkno Boga, które jest pierwotne i twórcze, a przejawia 
siK w sposób duchowy w duszach oraz w sposób zmysAowy w rzeczach. 
Drugie piKtro to piKkno duszy, które jest proste i jednorodne. Trzeci zaR 
poziom stanowi piKkno zmysAowe, które jest wielorakie, skAada siK z róTnych 
elementów, tworzUcych proporcjonalnU caAoRa. MiKdzy piKknem duchowym 
i piKknem zmysAowym istnieje gAKboka analogia. Dusza odkrywa piKkno 
w rzeczach zmysAowych i znajduje upodobanie w stworzeniach material-
nych, poniewaT odkrywa w nich odbicie wAasnego z nimi wspóAbrzmienia. 
Raduje siK nie tylko wAasnym piKknem, ma takTe radoRa i przyjemnoRa w de-
lektowaniu siK harmonijnU kompozycjU form rzeczy cielesnych. ChociaT 
miKdzy nimi nie ma oczywistego podobieostwa, to jednak piKkno kom-
pozycji ma w sobie coR z prostego piKkna ducha8. 
 W estetyce Hugon idzie za staroTytnym obiektywizmem, zgodnie z któ-
rym piKkno jest cechU konstytutywnU samej struktury rzeczy, jest wAasnoRciU 
stricte obiektywnU. Zaznacza, Te piKkno róTni siK od uTytecznoRci, która 
ukazuje siK w relacji miKdzy rzeczami a czAowiekiem. W piKknie czysto 
przyjemnym wyróTnia dwa jego rodzaje: cieszymy siK nimi w porzUdku 
 

5 Por. E. G i l s o n. La Théologie mystique de S. Bernard. Paris: J. Vrin 1934 s. 181-182; d e  
B r u y n e. Études d’esthétique s. 210. 

6 „Podczas, gdy oko raduje siK caAym zewnKtrznym piKknem zmysAowym w sposób nie-
uporzUdkowany, dusza wewnUtrz pokrywa siK kurzem brudu niezliczonych wyobraTeo i uciech. 
Ucho takTe pozwala siK deprawowaa na liczne sposoby […] albo pochlebstwami, albo czczymi 
sAowami, albo obscenicznymi piosenkami” (H u g o  d e  S. V i c t o r e. Sermo 21: De membris 
humanis. PrzekAad autorki za: d e  B r u y n e. Études d’esthétique s. 210). 

7 Por. d e  B r u y n e. Études d’esthétique s. 210. 
8 Por. tamTe s. 213-214. 
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praktycznym, chociaT ich dobro jest wyAUcznie subiektywne (np. kaprysy 
mody), oraz cieszymy siK samym widokiem rzeczy piKknych, np. wielo-
barwnymi kwiatami czy ptakami9.  
 Podczas gdy w Rwiecie zewnKtrznym mamy piKkno wielorakich wraTeo 
zmysAowych, to w Rwiecie niewidzialnym, w wewnKtrznym Tyciu ducha 
szukajUcego Boga, istnieje inny rodzaj piKkna – jest nim cnota. Mamy tu 
sAodycz, jakU jest miAoRa Boga, mamy zapach obrazujUcy pragnienie nie-
skooczonoRci, Rpiew, który odzwierciedla radoRa duchowych przeTya duszy, 
a takTe przyjemnoRa dotyku, jakiej odpowiada radoRa zjednoczenia z dob-
rem10. Wszystkie te dobra duchowe, które sU w peAni realne i prawdziwe, 
majU coR wspólnego z dobrami zmysAowymi, które sU tylko pozorne, co 
Hugon wyraTa, przywoAujUc analogiK RwiatAa duchowego ze RwiatAem sAo-
necznym11.  
 Kontemplacja piKkna zmysAowego powinna obudzia w nas niepowstrzy-
mane pragnienie Nieskooczonego – deklaruje Hugon na dAugo przed Heg-
lem, a po Hugonie powtórzy to Wincenty z Beauvais i inni mu wspóAczeR-
ni12. Ta zasada dynamizmu metafizycznego pozwoliAa Hugonowi na symbo-
liczne przewartoRciowanie brzydoty. Styka siK on z tym problemem, idUc za 
myRlU Pseudo-Dionizego, który pokazuje w Rwiecie zmysAowym nie tylko 
podobieostwa, ale podkreRla takTe róTnice ze Rwiatem boskim. Niektóre 
rzeczy bowiem oddalajU siK od boskiego ideaAu z powodu swej dysharmonii 
i brzydoty. Neoplatonizm chrzeRcijaoski wprowadza tu paradoksalnU tezK, Te 
brzydota jest piKkniejsza od samego piKkna, w ten sposób antycypujUc 
metafizycznU ironiK romantyzmu. Zgodnie z jej logikU estetyka piKkna bywa 
statyczna, natomiast estetyka brzydoty jest dynamiczna, poniewaT kontem-
plujUc brzydotK, niemoTliwe jest, by nad niU dAuTej siK zatrzymaa. PiKkno 
fizyczne de facto myli nas, poniewaT daje iluzjK posiadania doskonaAoRci, 
brzydota jest bardziej „prawdomówna”, poniewaT zmusza nas do pragnienia 
PiKkna nieskooczonego. StUd konkluzja, Te lepiej odnajdujemy i chwalimy 

 

 9 „Et concipit tamen ipse qui invisibilis est, ex his quae visibilia sunt, gaudium et honorem et 
affectum. Et diligit ex his quaedam quasi similia et amica et cognata et praestat se illis voluntarie 
et exultat in ipsis […]” (H u g o  d e  S. V i c t o r e. Commentaria in Hierarchiam coelestem 
S. Dionysii Areopagitae. PL 175, 950). 

10 Por. d e  B r u y n e. Études d’esthétique s. 214. 
11 Por. H u g o  d e  S. V i c t o r e. Commentaria in Hierarchiam coelestem. PL 175, 950. 
12 „Species rerum visibilium […] cum sensum nostrum atque affectum nostrum provocant, 

non quidem desiderium replent, sed ad inquirendum Conditoris speciem et eius pulchritudinem 
concupisciendam incitant” (V i n c e n t u s  B e l l o v a c i e n s i s. Speculum naturale 1 XXIX 
cap. 27. Cyt. za: d e  B r u y n e. Études d’esthétique s. 215). 
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Boga w brzydocie niT piKknie; wraTenie piKkna jest ziemskie, gdy tym-
czasem wraTenie brzydoty budzi tKsknotK pozaRwiatowU13. 
 
 

2. WARUNKI PSYCHOLOGICZNE ESTETYKI MISTYCZNEJ 
  
 CzAowiek zAoTony jest z podwójnej natury, duchowej i cielesnej, co wik-
toryni w swej estetyce oddajU, mówiUc o czAowieku wewnKtrznym i ze-
wnKtrznym (homo interior, homo exterior). WAadze duchowe czAowieka, 
inteligencja i rozum, kierujU siK ku piKknu najwyTszemu, niewidzialnemu, 
natomiast wAadze cielesne, zmysAy i wyobraxnia, skAaniajU siK ku Rwiatu 
zmysAowemu. Hugon w swej estetyce stara siK pokonaa ten dualizm. ATeby 
wyjaRnia wiKx metafizycznU ciaAa i duszy, wskazuje na wAadzK, która AUczy 
zmysAowoRa i rozum, znajduje siK poRrodku tego, co czysto cielesne i czysto 
duchowe; wAadzK tK nazywa affectio imaginaria. Jest to rodzaj syntetycznej 
RwiadomoRci, którU dziR moglibyRmy nazwaa „intuicjU uczuciowU” lub 
„intuitywnym uczuciem towarzyszUcym”. WAadza ta AUczy w sobie dwa 
aspekty przeTya estetycznych: jeden wyobraTeniowy (reprezentatywny), dru-
gi zaR uczuciowy (afektywny). ZmysAowej percepcji wraTeo towarzyszU 
emocje i uczuciowe poruszenia, sAowo affectio immaginaria zatem AUczy 
w sobie idee uczucia i RwiadomoRci14. Oczy postrzegajU jedynie rzeczy cie-
lesne i czAowieka widzimy jedynie poprzez ciaAo. Lecz w tym, co po-
strzegamy wzrokiem, poznajemy takTe to, co nie jest widoczne dla oczu; 
uchwytujemy w czAowieku dwie natury: ciaAo i duszK, zjednoczone w sobie 
w ten sposób, Te ciaAo jest znakiem i symbolem duszy15. 
 Co warto zaznaczya, Hugon podkreRla gAKbokU jednoRa duszy i ciaAa, 
które tworzU jednU osobK. Wzorem Boecjusza wyjaRnia on jednoRa psycho-
fizycznU czAowieka, przywoAujUc zasady estetyczne muzyki. CiaAo i dusza, 
choa naleTU do dwu róTnych porzUdków bytowych, AUczU siK w jednU, gAK-
bokU harmoniK na wzór dwu zestrojonych melodii i stanowiU metafizyczne 
zestrojenie. W aktywnoRci poznawczej oznacza to, Te zmysAy nie postrzegajU 

 

13 Por. tamTe s. 215-216. 
14 Por. tamTe s. 222-223. 
15 Wiktoryni, pod wpAywem symbolizmu trynitarnego, mówili takTe o trzech rodzajach po-

znania, okreRlajUc je metaforycznie. Przy tym sensus seu oculus carnis obejmuje caAU aktywnoRa 
zmysAowU, natomiast aktywnoRa na szczeblu intelektualnym i duchowym odnosi siK do oculus 
rationis i oculus contemplationis. Por. tamTe s. 220; S. J a n e c z e k. Hugon ze Kwi1tego Wiktora. 
W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Lublin: PTTA 2003 s. 622. 
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bez udziaAu Rwiadomej duszy ani Rwiadoma dusza nie moTe tego uczynia bez 
ciaAa, zgodnie z ArystotelesowskU tezU o psychofizycznej jednoRci czAo-
wieka16. Z kolei Ryszard ze Rw. Wiktora w Beniamin Minor dodaje, Te nie 
ma rozumienia ani wiedzy bez udziaAu wyobraxni oraz aktów woli, ani 
mUdroRci bez zmysAowych doznao (sensualitate). PowyTsze twierdzenia bKdU 
miaAy kapitalne znaczenie w opisie przeTya estetycznych17.  
 CaAe nasze upodobanie wzglKdem Rwiata i wAasnego ciaAa – zdaniem 
Hugona – pochodzi ontologicznie z faktu, Te dusza rozpoznaje w materii 
odbicie wAasnej harmonii. Jest to zgodnoRa ontyczna miKdzy strukturU duszy a 
strukturU rzeczywistoRci materialnej, podobieostwo makrokosmosu i mikro-
kosmosu, jakby zwiUzanych jednym moduAem matematycznym i estetycznym 
zarazem. Harmonia sama w sobie polega na tym, Te dusza kocha w sposób 
naturalny harmoniK, jaka jest na zewnUtrz niej, a na pierwszym miejscu har-
moniK przynaleTnego jej ciaAa. Im piKkniejsze sU dusze, tym lepiej dostrzegajU 
piKkno rzeczy widzialnych. Na pAaszczyxnie psycho-fizjologicznej powoduje 
to miAosne i radosne stopienie siK z kontemplowanymi rzeczami. Tam, gdzie 
pali siK ogieo miAoRci, tam otwierajU siK oczy duszy: „Ubi amor ibi oculus: 
libenter aspicimus quem multum diligimus”18. Kontemplujemy chKtnie to, co 
kochamy, RwiadomoRa zakorzenia siK w uczuciowoRci. Duchowa radoRa 
pAynUca z podziwiania piKkna i harmonii Rwiata zmysAowego jest w gAKbi 
rzeczy naturalnym przedAuTeniem przyjemnoRci fizycznej, która konstytuuje 
podstawK emocjonalnego Tycia czAowieka. Roznieca w nim witalny ogieo. 
Hugon i Ryszard swU estetycznU psychologiU wpisujU siK w dAugU platooskU 
tradycjK, która od Plotyna, Augustyna i Boecjusza, rozwija siK aT do Herdera i 
teoretyków wspóAczesnej koncepcji wczucia (Einfühlung)19. 
 pwiadomoRa rozumiana jako affectio imaginaria oscyluje pomiKdzy Rwia-
tem zewnKtrznym i wewnKtrznym, widzialnym i niewidzialnym, pomiKdzy 
niTszym i wyTszym. MiAoRa duszy skAania siK ku Rwiatu zewnKtrznemu, 
który wydaje siK jej tak zachwycajUcy. PiKkne formy – jak pisze Hugon – 
swym powabem rozpalajU pragnienia, by rozbAysnUa zAotem i drogocennymi 
kamieniami, by promieniea piKknymi ksztaAtami i kolorami. W tym kontek-
Rcie wiktoryni podejmujU refleksjK nad aspektem moralnym przeTya este-
 

16 „[…] sensus hominis in homine vivente corpus et animam simul percipit, non animam per 
se, aut corpus per se, sed animam simul et corpus, personam dicere humanus sermo consuevit” 
(H u g o  d e  S. V i c t o r e. De Sacramentis Christianae fidei. PL 176, 408). 

17 Por. d e  B r u y n e. Études d’esthétique s. 222-223, 225; por. A r y s t o t e l e s. O duszy. 
PrzeA. P. Siwek. Warszawa 1988 s. 132 (III 7, 431 a); s. 134 (III 8, 432 a). 

18 Por. H u g o  d e  S. V i c t o r e. De Sacramentis Christianae fidei. PL 176, 951.  
19 Por. d e  B r u y n e. Études d’esthétique s. 224. 
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tycznych, kAadUc nacisk na wAaRciwe uTywanie natury. Chodzi o to, by 
w peAnej estetycznego zachwytu RwiadomoRci, gdzie spotykajU siK dusza 
i ciaAo (RwiadomoRa formalnie natury duchowej, lecz materialnie zanurzona 
w zmysAowoRci), odnalexa równowagK i osiUgnUa optimum dobrego samo-
poczucia. Hugon zaznacza, Te w obecnej kondycji czAowieka, po upadku na 
skutek grzechu pierworodnego, oko kontemplacji staAo siK przygaszone, 
a rozum uAomny i niepewny. Jedynie oko cielesne zachowaAo swU pierwotnU 
jasnoRa i pewnoRa. Problem polega na tym, gdzie zaangaTuje siK czAowiek. 
CzAowiek wewnKtrzny nie moTe staa siK niewolnikiem czAowieka zewnKtrz-
nego, przeciwnie – zmysAowoRa ma sAuTya sile duchowej oraz miAoRci ku 
Bogu20. Gdy wyobraxnia chce panowaa nad rozumem, zaciemnia go i zakry-
wa. Duch, zanurzajUc siK w obrazach, w nich znajduje upodobanie i do nich 
zbyt mocno siK przywiUzuje; pokrywa siK nimi jak skórU, a przenikniKty 
cielesnymi upodobaniami ciUgnie za sobU ciKTar rzeczy zmysAowych i pod-
daje siK deformacji przez subiektywne wyobraTenia. Nie chodzi jednak o to, 
by caAkowicie odwrócia siK od piKkna zmysAowego. Rozum moTe korzystaa 
z obrazów wyobraxni, ale tak by nad nimi panowaa i podporzUdkowaa 
uszczKRliwiajUcej kontemplacji. MoTe ubieraa siK w nie jak w ubranie, które 
teT Aatwo powinien z siebie zdejmowaa21.  
 Hugon jest przekonany o wartoRci poznania caAego Rwiata, niemniej jest 
takTe pewny, Te takie poznanie dla niego samego niewarte byAoby trudu 
caAego Tycia, i ostrzega, Te caAy Rwiat wystarczy ludzkiemu sercu nie wiKcej, 
niT ludzkie serce wystarczyAoby Rwiatu22.  
 

 

3. DEFINICJE I KATEGORIE FORMALNE PI:KNA 
 
 Hugon poRwiKciA wiele miejsca róTnorodnym koncepcjom i definicjom 
piKkna. Jedna z nich zasAuguje na szczególnU uwagK. Jest to koncepcja 
Pseudo-Dionizego o tzw. woAaniu PiKkna, gdzie piKkno definiowane jest 
poprzez jego fundamentalnU funkcjK. W terminologii greckiej  !"#$ (kalos) 
 

20 „Imaginatio ancilla rationis, sensualitas affectionis” (R i c h a r d u s  d e  S. V i c t o r e, 
Beniamin Minor. PL 196, 3-5). 

21 Por. H u g o  d e  S. V i c t o r e. De unione corporis et animae. PL 177, 287-288. 
22 Por. B a r o n. Hugues & Richard s. 32; por. H u g o  d e  S. V i c t o r e. De arrha animae. 

W: B a r o n. Hugues & Richard s. 94-98. „Si anima vero delectatione (imaginationi) adhaeserit, 
quasi pellis fit ei imaginatio […] In quantum delectatione corporis afficitur, quasi quandam 
corpulentiam trahens in eadem phantasiis imaginationum corporalium deformatur” (H u g o  d e  
S. V i c t o r e. De unione corporis et animae. PL 177, 287-288). 
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znaczy ‘piKkny’ i pochodzi od czasownika  !"%& (kaleo) – ‘woAaa’. PiKkno 
jest woAaniem, poniewaT jest to wAaRciwoRa Przyczyny uniwersalnej i PiKkna 
transcendentnego, by wzywaa do jednoRci z nim wszystko, co istnieje23. 
PiKkno przedmiotu i miAoRa podmiotu spotykajU siK i AUczU, tworzUc rodzaj 
witalnej asymilacji: jak RwiatAo czyni rzecz oRwietlonU, tak PiKkno ozdabia 
tego, kto je kocha. Podmiot wchodzi w przedmiot, poniewaT przedmiot jest 
utworzony z tej samej harmonii co on sam, w miAoRci ekstatycznej speAnia 
siK emocja estetyczna. Dla Hugona ta zasada ma generalne znaczenie, odnosi 
siK ona równie dobrze do miAoRci cielesnej piKkna fizycznego, jak i do 
miAoRci (caritas) Boga. PiKkno ponadsubstancjalne przywoAuje do siebie 
wszystkie rzeczy. Teorii o „woAaniu PiKkna” odpowiada zatem teoria „miAo-
Rci PiKkna”24.  
 Kolejna definicja, jakU rozpatruje Hugon, to ujKcie eriugeniaoskie, okreR-
lajUce piKkno od strony formalnej. PiKkno form duchowych jest proste 
i jednorodne, natomiast piKkno rzeczy zAoTonych definiuje siK przez funkcjK 
kompozycji, harmonii czKRci i zgodnoRci elementów. Inna, brana pod uwagK 
przez Hugona definicja rozpatruje piKkno jako jednoRa w wieloRci, ogra-
niczonej do porzUdku dziKki proporcji. Ujmuje siK w niej piKkno jako iden-
tycznoRa najwyTszego IdeaAu, odbijajUcego siK w nieskooczonej róTno-
rodnoRci indywidualnych form niedoskonaAych25.  
 Najbardziej oryginalna czKRa estetyki Hugona dotyczy wypracowanych 
przezeo kategorii formalnych piKkna. WyróTniA ich cztery: harmonia formy 
(situs), ruch Tycia (motus), ksztaAt i kolor (species) oraz wewnKtrzna struk-
tura rzeczy (qualitas), czyli jakoRci wewnKtrzne26.  
 Mianem situs (‘poAoTenie, ustawienie’) Hugo nazywa ukAad czKRci w ca-
AoRci, czyli porzUdek i kompozycjK; obrazowo okreRla tK kategoriK jako przy-
jaxo jednych elementów wobec drugich, a kaTdU rzecz nazywa harmoniU, któ-
ra kocha samU siebie. Hugon wyróTniA dwa rodzaje harmonii. Jedna to com-
positio (‘zestawienie, poAUczenie’) rozumiana jako wewnKtrzna jednoRa czKRci 
w formie konstytuujUcej dany byt (np. harmonijnie zespolenie czKRci ludz-
 

23 Por. H u g o  d e  S. V i c t o r e. Didascalicon de studio legendi. PL 176, 1007. 
24 Por. d e  B r u y n e. Études d’esthétique s. 217. 
25 Por. tamTe s. 216. 
26 „Decor creaturarum est in situ et motu et specie et qualitate. Situs est in compositione et 

ordine. Motus est quadripertitus: localis, naturalis, animalis, rationalis […] species est forma 
visibilis quae oculo discernitur sicut colores et figurae corporum. Qualitas est proprietas interior 
quae ceteris sensibus percipitur ut melos in sono auditu aurium etc.” (H u g o  d e  S. V i c t o r e. 
Didascalicon de studio legendi. PL 176, 812-813). Por. W. T a t a r k i e w i c z. Historia estetyki. 
T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 s. 210-211. 
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kiego organizmu). Drugi rodzaj harmonii to dispositio (‘ukAad, uporzUdkowa-
nie’), czyli zewnKtrzna harmonia, która adaptuje jedne byty wzglKdem innych, 
nie tylko w wymiarze przestrzennym, ale takTe czasowym (secundum locum et 
tempus). Takimi bytami sU to np. ptak w powietrzu, ryba w wodzie czy 
czworonogi na ziemi, w porzUdku czasowym zaR to np. rytm pór dnia i roku 
z niezmiennym prawem nastKpujUcej po sobie róTnorodnoRci, natomiast 
w sztuce bKdzie to np. paAac, który harmonizuje z otaczajUcym go pejzaTem27.  
 Druga kategoria estetyczna to ruch (motus), pojKty w tym kontekRcie jako 
prosta i intuicyjna jakoRa, zasadniczo zwiUzana z Tyciem. Ruch ten ma, 
wedAug Hugona, cztery odmiany: lokalny, naturalny, zwierzKcy i umysAowy. 
PiKkno tych ruchów stanowi cztery xródAa przyjemnoRci estetycznej. Ruch 
lokalny, czyli mechaniczny, to np. podziwiany przez nas ruch wiatru, falo-
wanie zielonych pól czy przypAywy i odpAywy fal. Bardziej tajemnicze 
i godne podziwu piKkno tkwi w ruchu naturalnym wzrostu i zanikania, gdy 
np. na wiosnK obserwujemy rozwijanie siK liRci albo rozkwitanie kwiatów. 
Natomiast piKkno ruchu zwierzKcego tkwi we wzniosAoRci Tycia uczucio-
wego czy poruszeniach zmysAowych podUTajUcych za wraTeniami i dozna-
niami. Ponad wszystkimi ruchami znajduje siK piKkno ruchu obecnego 
w ludzkiej aktywnoRci – zarówno w czynnoRciach fizycznych, jak i w myRli. 
Jest to zarówno tworzenie konkretnych dzieA, jak i teoretyczne rozwaTanie, 
a wiKc myRli czAowieka i poruszenia jego woli, piKkno Tycia duchowego, 
wyraTajUce siK poprzez ciaAo, które jest ekspresjU ducha. PiKkno ludzkie 
przewyTsza poziom piKkna, polegajUcego wyAUcznie na doskonaAej proporcji; 
posiada ono inny charakter, nieredukowalny do pierwszego i odnoszUcy siK 
do Tycia, a w nadrzKdnym stopniu do Tycia duchowego28.  
 Dwie ostatnie kategorie piKkna to species i qualitas, które odnoszU siK do 
estetycznych przyjemnoRci zwiUzanych z jakoRciami zmysAowymi. Termin 
species oznacza wyglUd na tyle, na ile forma rzeczy jest przedmiotem 
 

27 „Situs est in compositione et ordine, id est in compositione et dispositione. Compositio duo 
habere debet: aptitudinem et firmitatem, hoc est ut componenda apte et competenter coëant; et 
composita firmiter cohaereant: laudabilis est compositio talis. Aptitudo consideratur in quantitate 
et qualitate. In quantitate ne nimis tenuia et exilia grossis et corpulentis. In qualitate, ne nimis 
humida siccis, nimis calida frigidis, nimis levia ponderosis; et si qua sunt talia, inordinate con-
jungantur” (H u g o  d e  S. V i c t o r e. Didascalicon de studio legendi. PL 176, 815 B); „Sic 
omnis natura se diligit, et miro quodam modo plurium dissimilium et in unum redactorum 
concordia unam in omnibus harmoniam facit. Apta est ergo et conveniens rerum omnium com-
positio, sed quomodo est firma? Quis non videat? quis non miretur? Ecce coeli qui ambitu suo 
concludunt omnia, quomodo solidi sunt, et quasi ex aëre fusiles desuper circumquaque oppansi” 
(tamTe. PL 176, 815 D). 

28 Por. d e  B r u y n e. Études d’esthétique s. 244-245, 247. 
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percepcji wzrokowej. Tak ujKte piKkno to piKkno form dostrzegalnych oczy-
ma, wyraTajUce siK w ksztaAcie i kolorach. Hugon, w przeciwieostwie do 
Bernarda z Clairvaux, podziwia piKkno tego, co rzadkie, niezwykAe, zabawne 
czy monstrualne i brzydkie, obok tego, co doskonale harmonijne i powta-
rzalne. W obu przypadkach rozbAyska piKkno Stwórcy: z jednej strony po-
przez regularnoRa, z drugiej – w ponadlogicznej grze kaprysu, obfitujUcej 
w nadzwyczajnoRa. Hugon uwaTa, podobnie jak póxniej Franciszek Bacon 
w eseju O pi1knie, Te jedne rzeczy frapujU nas harmonijnym piKknem, inne 
zaR niekoherencjU, dziwacznoRciU i groteskU29.  
 Czwarta kategoria estetyczna, czyli jakoRa (qualitas), jest to wewnKtrzna 
wAaRciwoRa rzeczy, postrzegana pozostaAymi zmysAami: to piKkno dxwiKków, 
dobroa smaków, sAodycz zapachów oraz gAadkoRa ciaA, pociUgajUca dotyk. 
JeRli oko Tywi siK piKknem kolorów, a ucho delektuje wdziKkiem kantyleny, 
to wKch zapachami, smak sAodyczU poTywienia, a dotyk doznaniami cieles-
nymi. OpatrznoRa BoTa daAa rzeczom tyle róTnych jakoRci – pisze Hugon – 
by kaTdy zmysA ludzki znajdowaA swU wAasnU przyjemnoRa. SU tak liczne, Te 
trudno je ogarnUa i wyliczya: przyjemnoRa konwersacji, koncert ptaków, 
ludzki Rpiew, zapach Tywicy i balsamów, róTanych ogrodów, AUk i lasów. 
Wszystko to zostaAo stworzone nie tylko dla uTytecznoRci, ale takTe dla 
czystej przyjemnoRci estetycznej czAowieka. KaTdy rodzaj piKkna jest piKkny 
na swój sposób, kaTde daje rozkosz, a kaTde innU30. 

 

29 „Species est forma visibilis, quae continet duo, figuras et colores […] „Postremo super 
omne pulchrum viride, quomodo animos intuentium rapit; quando vere novo, nova quadam vita 
germina prodeunt, et erecta sursum in spiculis suis quasi deorsum morte calcata ad imaginem 
futurae resurrectionis in lucem pariter erumpunt. Sed quid de operibus Dei loquimur? cum etiam 
humanae industriae fucos adulterina quadam sapientia fallentes oculos tantopere miramur?” 
(H u g o  d e  S. V i c t o r e, Didaskalion de studio legendi. PL 176, 821 B). 

30 „Quorum non solum efficacia utilis sed aspectus quoque mirabilis est […] providentia 
Creatoris tam diversas qualitates rebus indidit, ut omnis sensus hominis sua oblectamenta in-
veniat. Aliud percipit visus, aliud auditus, aliud odoratus, aliud gustus, aliud tactus” (tamTe); por. 
d e  B r u y n e. Études d’esthétique s. 242-246. Teksty Hugona oddajU jego intelektualnU finezjK 
i gAKbiK emocji estetyczno-religijnej: „CóT piKkniejszego moTna ujrzea niT pogodne niebo roz-
Rwietlone jak szafir i pieszczUce spojrzenie oTywiajUcym wraTeniem swej jasnoRci? Co powie-
dziea o piKknie szlachetnych kamieni i pereA, które nie tylko posiadajU wartoRa uTytecznoRci, ale 
sam ich widok nas zachwyca. Oto ziemia róTnobarwna kwiatami, co za zachwycajUcy spektakl! 
Jaka rozkosz dla wzroku, jakie xródAo przeTya. OglUdamy pAonUce róTe, czyste lilie, purpurowe 
fioAki, podziwiamy nie tylko ich piKkno, lecz takTe zadziwiajUce pochodzenie ich wspaniaAoRci: 
jak boska mUdroRa zdoAaAa tyle piKkna kolorów wydobya z prochu ziemi! Ponad wszystko zieleo 
raduje duszK, kiedy na wiosnK ziarna tworzU nowe Tycie i wznoszUc nowe roRliny ku niebu, 
rozkwitajU ku RwiatAu, jakby to byA obraz naszego przyszAego zmartwychwstania” (przekAad au-
torki za: d e  B r u y n e. Études d’esthétique s. 249). 
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 Kontemplacja daje szczKRcie aktualnego posiadania i widzenia rzeczy 
takimi jakie sU; AUczy uniesienie i podziw, rozkoszne przylgniKcie do kon-
templowanego widowiska. Hugon opisuje róTne stopnie kontemplacji, ale 
najwiKcej uwagi poRwiKca pierwszemu, którego przedmiotem jest piKkno 
stworzenia – decor creaturarum. Najwidoczniejszy znak BoTej mUdroRci, 
vestigium Dei, którego kontemplacja powoduje interioryzacjK, kieruje nas ku 
wAasnemu wnKtrzu, gdzie odnajdujemy obraz Boga. Wspinaczka suponuje 
interioryzacjK. 
 WielkoRa, piKkno i uTytecznoRa niekiedy przeciwstawiajU siK sobie 
w sztuce ludzkiej. Gdy czAowiek chce stworzya dzieAo zbyt wielkich roz-
miarów, niekiedy traci ono na piKknie, lub gdy np. ubranie chce uczynia zbyt 
eleganckim, czyni to kosztem wygody lub uTytecznoRci, a jeRli przeciwnie 
chce go uczynia zbyt praktycznym, gubi jego piKkno. W dzieAach boskich nie 
widzimy takiej opozycji. Bóg nie zadowoliA siK tylko tym, co konieczne, do-
daA róTnorodnoRa uTytecznych Rrodków, rozlaA luksus wygody i czystego 
uroku. ChciaA nie tylko, Teby Rwiat istniaA, ale by byA piKkny i wspaniaAy. 
WielkoRa bytów poAUczona z ich ogromnU iloRciU nie umniejsza w niczym 
ich piKkna (np. nieskooczona iloRa gwiazd nie przeciwstawia siK ich wielkim 
rozmiarom). WieloRa nie umniejsza w niczym piKknoRci i nie odbiera nic 
z wielopostaciowego dobra rzeczy31. To wyznacza ideaA dla czAowieka, by 
mnoTya w nieskooczonoRa rzeczy piKkne. W ten sposób Hugon wskazaA 
wszystkim nastKpnym teologom metafizycznU zasadK, na mocy której tAuma-
czy siK nieskooczona róTnorodnoRa sztuki Rredniowiecznej: mnóTcie rzexby 
w katedrach, jakkolwiek piKkna byAaby kaTda z nich, caAy jej walor ukaTe siK 
w niezliczonej caAoRci32.  
 

 

4. MISTYCZNA KONTEMPLACJA PI:KNA 

W UJ:CIU RYSZARDA ZE pW. WIKTORA 
 
 Ryszard ze Rw. Wiktora, uczeo Hugona, organizuje i systematyzuje mis-
tykK, analizy Tycia duchowego rozwija z wiKkszU dramaturgiU, ciepAem 
i ostroRciU psychologicznU. Bardziej niT teoretyczna spekulacja, interesuje 
go kontemplacja mistyczna, z wyraxniejszU troskU o zaznaczenie poszczegól-
nych jej etapów. Ryszard dzieli piKkne formy zgodnie ze strukturU mate-

 

31 Por. H u g o  d e  S. V i c t o r e. Didascalicon de studio legendi. PL 176, 821B. 
32 Por. d e  B r u y n e. Études d’esthétique s. 217. 
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rialnU ich zawartoRci. SU to rzeczy fizyczne (res) rozpatrywane w ich for-
malnej strukturze, dzieAa sztuki i natury (opera) oraz urzUdzenia, instytucje 
boskie i ludzkie (mores), gdzie duch wciela siK w materiK. Rzeczy, dzieAa 
i obyczaje ludzkie majU swe piKkno formalne oraz symboliczne33. 
 W Beniamin Maior Ryszard przedstawiA precyzyjnie rozbudowanU hie-
rarchiK przeTya kontemplacyjnych. Na poziomie kontemplacji samego piKk-
na zmysAowego wyróTniA siedem stopni: (1) Najpokorniejsza radoRa i podziw 
pochodzi z „intelektualnej” kontemplacji samej materii, jej ciKTaru gatunko-
wego czy solidnoRci (inne jest piKkno marmuru, a inne drzewa). (2) Potem 
przychodzi religijno-estetyczne rozwaTanie form widzialnych w postaci 
ksztaAtów i barw. (3) Dalej umysA wnika w gAUb natury, podziwiajUc jakoRci 
„gAKbsze” pozostaAych zmysAów, które objawiajU siK w dxwiKkach i zapa-
chach. (4) Na wyTszym szczeblu kontemplacji piKkna oglUdamy i podziwia-
my dziaAania i dzieAa natury, które podobajU siK tak samo jak dziaAania czAo-
wieka – jest to np. ruch i rytm Tycia ziarna rozwijajUcego siK w roRlinK, 
w liRcie, kwiaty i owoce. (5) W dalszej kolejnoRci podziwiamy dziaAania 
i dzieAa ludzkie, wyraTajUce siK szczególnie w dzieAach sztuki oraz we wszel-
kich pozostaAych dziedzinach ludzkiego tworzenia, nawet w formach zreali-
zowanych w rolnictwie. (6) Dalej rozwaTamy i podziwiamy instytucje, oby-
czaje, prawa moralne, zwyczaje i RwiKta Rwieckie. (7) Na szczycie kon-
templacji piKkna rzeczy Ryszard umieszcza ceremonie religijne, jak np. 
sAuTba liturgiczna i sprawowanie sakramentów w KoRciele. W uroczystych 
liturgiach spotykajU siK wszystkie jakoRci formalne piKkna: zapach kadzideA, 
melodia Rpiewów, migotanie zAota i RwiateA, ksztaAty i barwy RwiUtyo, szat 
liturgicznych. Do nich naleTU takTe najwyTsze poruszenia inteligencji i naj-
wznioRlejsze uczucia. W ceremoniach religijnych piKkno nie jest juT czysto 
zmysAowe i formalne: ma sens gAKbszy, poniewaT to, co zmysAy postrzegajU 
w sAowie, geRcie, barwie, podniesione przez rozum staje siK znakiem ukrytej 
mocy34. 
 Ryszard kAadzie nacisk na solidarnoRa natury i sztuki, jakby ich piKkno 
osiUgaAo peAniK tylko poprzez wzajemne przenikanie. AktywnoRa natury 
rozpala aktywnoRa ludzkU, tak samo jak przez interwencjK sztuki zmienia siK 
natura, rozwija i polepsza35.  
 

33 Por. tamTe s. 252. 
34 Por. tamTe s. 251-254. 
35 „Opus itaque naturale et opus artificiale sibi invicem cooperantur [...] Quia ex naturali 

operatione opus industriae initium sumit, consistit et convalescit, et operatio naturalis ex industria 
proficit ut melior sit” (cyt za: tamTe s. 253). 
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 Kontemplacja, zdaniem Ryszarda, ma trzy wymiary: rozszerzenie umysAu 
(dilatatio mentis), kiedy dusza czuje siK poszerzona i wzmocniona w swym 
naturalnym odczuwaniu; podniesienie umysAu (sublevatio mentis), gdy dusza 
czuje siK podniesiona za sprawU Aaski oraz przez piKkno, które wzywa jU do 
miAoRci i radoRci – tu ulega przemianie (transfiguratio) i wychodzi poza 
siebie, nastKpuje wówczas oddzielenie umysAu (alienatio mentis), wtedy 
dusza traci RwiadomoRa i swU indywidualnoRa, oglUda „najwyTsze piKkno”, 
Tyje caAkowicie w przedmiocie. Dusza, gdy dotarAa do kooca swej wspi-
naczki ku Bogu, jest juT wolna, moTe ponownie zejRa do Rwiata, aby kochaa 
go miAoRciU, która ten Rwiat przekracza36. pwiat, który mógA wydawaa siK 
stracony podczas stopniowego odrywania siK duszy, zostaje na nowo odna-
leziony. Widzimy tu funkcjK sztuki zgodnU z plotyoskU teoriU '()*+,-./ 
(epistrofe), czyli drogi powrotu duszy ludzkiej do boskiej Jedni i jej zba-
wienia poprzez piKkno. 
 
 ReasumujUc przedstawiony powyTej zarys zasadniczych elementów este-
tyki Hugona i Ryszarda, naleTy zaznaczya, Te sU oni przedstawicielami pan-
estetyzmu i panartyzmu nie w sensie pankalii, gAoszUcej, Te wszystko jest 
w Rwiecie piKkne, lecz w tym sensie, Te wszystko moTe staa siK piKkne. 
Najwybitniejsi scholastycy, tacy jak Robert Grosseteste, Albert Wielki, Ale-
ksander z Hales i Bonawentura, rozwijali estetyczne idee neoplatooskie. �a-
den z nich jednak nie przewyTszyA wiktorynów gAKbiU wykAadu dionizyjsko-
-erugeniaoskiej teorii symbolizmu. W XII wieku estetyka wiktorynów stano-
wiAa najdonioRlejszy dorobek w tej dziedzinie, z jej oryginalnU tezU, Te 
piKkno moTe bya zawarte w przeTyciach wszystkich zmysAów i odgrywaa 
istotnU rolK w duchowej wspinaczce czAowieka, wiodUcej ku ostatecznemu 
zbawieniu. 
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“REDEMPTIVE BEAUTY” 
IN THE VICTORINES’ THEORY OF AESTHETICS 

S u m m a r y   

  The authors of the aesthetics in the Victorines’ school are its most famous members: Hugh 
and his disciple Richard. Hugh was the first one who devoted a substantial part of his work to 
theory of aesthetics, which he included in the seventh book of the encyclopaedic work Didasca-
lion de studio legendi. He refers there to the Neoplatonic theory of aesthetics following the 
Dionysian-Eriugenian theory of symbolism. In the first two parts he develops ontological founda-
tions of aesthetics and its psychological determinants. In the ontological aspect Hugh is an 
objectivist and treats beauty as a constitutive property of beings. In the part concerning psycho-
logical foundations of aesthetics he introduces a specific power which combines two aspects of 
aesthetic experiences — spiritual and sensual. It is the so called affectio imaginaria, incorporated 
into the theory of psychophysical unity of human being. The issues related to the role of beauty in 
human life and aesthetic experience as a path leading to mystical life Hugh supplements with 
ethical considerations. He devotes a large part of his work to discussion of the definition of 
beauty. The most original part of Hugh’s aesthetics is the one in which he distinguishes formal 
categories of beauty: placement (situs), motion (motus), quality grasped by sight (species) and 
qualities experienced by other senses (qualitas). The theory of mystical contemplation of beauty 
understood as a process of the soul’s climbing to God analogous to Plotinian conception of 
‘epistrophe’ can be considered a peculiar crowning of Hugh’s aesthetics. 

Summarised and translated by Wanda Bajor  
 

 

S"owa kluczowe: piKkno symboliczne, podstawy ontologiczne oraz psychologiczne estetyki, 
definicje piKkna, estetyka brzydoty, kategorie formalne piKkna, mistyczna kontemplacja 
piKkna.  

Key words: symbolic beauty, ontological and psychological foundations of aesthetics, definitions 
of beauty, aesthetics of ugliness, formal categories of beauty, mystical contemplation of beauty. 


