Małgorzata KOWALEWSKA

KU SYMFONII CHWAŁY
Rola muzyki w myśli Hildegardy z Bingen
Dzieje ludzkości i najważniejsze wydarzenia na drodze do zbawienia są wątkami
wplatającymi się w muzykę świata. A plan Boga, plan, według którego historia
zmierza do ostatecznego zbawienia człowieka i pozostałego stworzenia, jest - jak
pisze Hildegarda - powodem, dla którego chóry aniołów nieustannie śpiewają
w niebie pieśni ku Bożej chwale.

Pojęcia harmonii sfer i muzycznego kosmosu wywodzą się z tradycji pitagorejsko-platońskiej, która została zasymilowana w myśli chrześcijańskiej. Pitagorejczycy wyobrażali sobie kosmos na podobieństwo liry z kryształowymi
kulami zamiast strun i uważali, że krążące wokół środka świata sfery powodują
swym regularnym ruchem harmonijny dźwięk. Jeśli go nie słyszymy, to dlatego,
że dźwięk ten towarzyszy nam od urodzenia. Tę pitagorejską myśl podjął Pla
ton w Państwie, w legendzie o Erze, gdzie opisane zostało diamentowe „wrze
ciono Konieczności”1 poruszane przez kosmiczny krąg, składający się z kul
umieszczonych jedna w drugiej. Każda ze sfer zamieszkała jest przez Syrenę,
śpiewającą właściwą sobie nutę, a śpiew wszystkich Syren tworzy harmonijne
współbrzmienie. Według Platona muzyka stanowi także klucz do ludzkiej du
szy i najważniejszy środek wychowawczy2. Harmonia kosmiczna jest symbolem
jedności wszechświata, jednoczy sferę boską, ziemską i ludzką3.
Pitagorejską koncepcję kosmicznej harmonii, rozwijaną i przekształcaną
przez Platona, znajdziemy u Ptolemeusza, a następnie u filozofów rzymskich.
Dla neopitagorejczyków i neoplatoników starożytności harmonia stanowiła
podstawowy motyw kosmologiczny: wyrażała zarówno ideę jedności świata,
jak i boskiego porządku4.
Do koncepcji harmonii i muzyki sfer nawiązał Cyceron w szóstej księdze
0 państwie , we fragmencie zawierającym Sen Scypiona 5, gdzie jest mowa o har
monii tworzonej przez dziewięć kręgów, czyli sfer niebieskich. Sfery te zderzają
się ze sobą podczas ruchu, przy czym odpowiednio wyważone dźwięki wysokie
1 niskie dają różne zgodne akordy. Nie jest bowiem możliwe - jak mówi Cyce
1 P l a t o n , Państwo, ks. X, 14C, tłum. W. Witwicki, Akme, Warszawa 1991, t. 2, s. 252.
2 Por. tamże, ks. III, 10,18.
3 Por. t e n ż e , Gorgiasz, 508A.
4 Por. L. S p i t z e r , Cłassicai and Christian Ideas o f World Harmony, „Traditio” 2(1944),
s. 428n.
5 Por. C y c e r o, De re publica, ks. VI, 9-29.
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ron - aby tak wielkie ciała, poruszając się, nie wydawały dźwięku. Najwyższy
ton wydaje najwyższa i poruszająca się najszybciej sfera gwiazd (stanowi ona
zewnętrzną granicę kosmosu, w niej zawierają się pozostałe sfery), ton zaś
najniższy należy do sfery księżyca. Ziemia pozostaje w spoczynku i tym samym
nie wydaje żadnego dźwięku. Pozostałe sfery brzmią siedmioma odmiennymi
dźwiękami, a liczba dźwięków stanowi uniwersalne spoiwo kosmosu. W tym
samym tekście Cyceron mówi, że muzyka instrumentalna tworzona przez uczo
nych ludzi oraz muzyka wokalna (śpiew) są naśladownictwem harmonii sfer.
Stanowią zatem dla tych wybitnych śmiertelników, którzy posiadają talent do
naśladowania harmonii, możliwość powrotu do świata bogów. Poglądy Cyce
rona na temat muzycznego kosmosu upowszechnili Makrobiusz w swym ko
mentarzu do Snu Scypiona oraz Marcjan Capella, który poświęcił rozważaniom
na temat harmonii olimpijskiej i ziemskiej całą ostatnią księgę traktatu De
nuptiis Philologiae et Mercuriu Makrobiusz w komentarzu do cycerońskiego
Snu Scypiona stwierdził, że dusza świata, która ożywia kosmos, ma swoje
źródło i korzenie w muzyce6. Myśl tę podjęli Kasjodor i Izydor z Sewilli - głosili
oni wewnętrzne pokrewieństwo muzyki i kosmosu.
W dziełach pierwszych pisarzy chrześcijańskich myśl o harmonii sfer została
zinterpretowana zgodnie z nową wiarą. Klemens z Aleksandrii uważał, że Bóg
uporządkował wszechświat, łącząc jego różne elementy w zgodne współbrzmie
nia, dzięki czemu stworzył harmonię świata7.
Pitagorejska inspiracja obecna jest też w poglądach św. Augustyna (w De
musica i w De ordine). To właśnie Augustyn widzi w kosmicznej harmonii
wyraz Boskiego porządku. Pogląd ten wyrażają także Kasjodor w Institutiones
divinarum et saecularium litterarum oraz Boecjusz w traktacie De institutione
musica. Oni to, obok wspomnianych już wyżej Makrobiusza, Marcjana Capelli
i Izydora z Sewilli, są autorami, za pośrednictwem których średniowiecze po
znało i przyswoiło sobie tę starożytną koncepcję. Tym samym pisarze ci spełnili
niezwykle ważną rolę jako przekaziciele elementów starożytnej kultury literac
kiej i filozoficznej. Z ich pism średniowiecze czerpało inspiracje, ustalając
miejsce i rolę muzyki we własnym obrazie świata.
Duży wpływ na koncepcje średniowieczne wywarły zwłaszcza poglądy Boecjusza. W De institutione musica wyróżnił on trzy rodzaje muzyki: musica mundana, musica humana i musica instrumentalis (do tego ostatniego rodzaju na
leży też muzyka wokalna) - podział ten przejęło od niego średniowiecze. Mu
zykę kosmiczną (musica mundana) tworzą dźwięki wydawane przez ciała kos
miczne. Musica humana to, najogólniej mówiąc, równowaga (harmonia) mię
6 Por. A m b r o s i i T h e o d o s i i M a c r o b i i , Commentariorum in Somnium Scipionis,
ks. II, 3,11, w. 21-23, red. F. Eyssenhardt, Lipsiae 1893, s. 594.
7 Zob. K l e m e n s A l e k s a n d r y j s k i , Zachęta dla Greków, tłum. J. Sołowaniuk, w: Apologie. Pisma starochrześcijańskich pisarzy, t. 44, ATK, Warszawa 1988.
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dzy duszą a ciałem oraz równowaga w samej duszy, czyli harmonia między
rozumem (łac. rationabile) a uczuciami (łac. irrationabile) oraz harmonia w sa
mym ciele. Trzeci rodzaj to muzyka wykonywana różnymi technikami na in
strumentach8. Boecjusz propaguje w swym dziele sformułowaną przez Cyce
rona myśl, że wszelka muzyka ziemska jest odwzorowaniem muzyki niebiań
skiej, oraz twierdzi, iż „dusza świata i muzyka są ze sobą zgodne”9.
Myśl o harmonii świata i muzyce sfer nabrała szczególnego znaczenia i stała
się bliska autorom dwunastego wieku, wieku nazywanego „aetas Boetiana”.
W filozofii i teologii wzrastało wówczas znaczenie różnych odmian platonizmu
oraz noepitagoreizmu. Koncepcja harmonii kosmosu przybrała ciekawą formę
między innymi u Honoriusza z Augustodunum, którego dzieła powstały nieco
wcześniej niż pisma Hildegardy z Bingen. W myśli Honoriusza dużego znacze
nia nabiera metafora świata jako cytry: „albowiem najwyższy Stwórca zbudo
wał wszechświat niczym wielką cytrę, w której zestawił różne struny tak, by
wydawały wielorakie dźwięki”10. Metafora cytry stanowi także ważny motyw
myśli Hildegardy. Według Honoriusza wszechświat - tak jak cytra - zbudowa
ny jest ze skrajności; jest jednością przeciwieństw, w której skrajne dźwięki
stanowią: duch i ciało. „Bóg całe swe dzieło podzielił na dwie przeciwstawne
sobie części, mianowicie ducha i ciało, które niczym chóry: męski i chłopięcy,
wydają niskie i wysokie dźwięki, chociaż przeciwstawne w naturze, to zgodne
co do istoty”11. W granicach wyznaczanych przez ciało i ducha mieszczą się
wszystkie przeciwieństwa: niebo i piekło, anioły i diabły, ogień i woda, powie
trze i ziemia, słodkie i gorzkie, miękkie i twarde12.
Do poglądów Boecjusza nawiązuje kolejny dwunastowieczny autor, mia
nowicie Hugo ze św. Wiktora, w traktacie Didascalicon . Hugo także wyróżnia
trzy rodzaje muzyki: mundana, humana, instrumentalis. Określając, czym jest
musica mundana, dodaje, iż składają się na nią różniące się od siebie tony
planet, elementów, czasów - nie jest więc związana jedynie z ruchem planet
8 Por. B o e t i i, De institutione musica libri ąuinąue, ks. I, | | red. G. Friedlein, Lipsiae 1867,
s. 180.
9 Tamże. (Jeśli nie wskazano inaczej, tłumaczenie fragmentów publikacji obcojęzycznych
przytaczanych w artykule - M. K.).
H o n o r i u s A u g u s t o d u n e n s i s , A d quid fecit coelum? Ut habitatio esset angelorum.
A d quid terram? Ut esset habitatio hominum (Patrologia Latina - dalej cyt. jako PL - 1 .172, kol.
1179).
11 T e n ż e , Liber X II quaestionumyq. 2 (PL, 1. 172, kol. 1197). Myśl o zgodności przeciwieństw
wypowiada także Kwintylian (por. Institutiones ks. 1 ,10, w. 2). Por. też: S p i t z e r, dz. cyt., s. 442.
Na temat metafory świata jako cytry zob. W. K r a n z, Kosmos, t. 1, 2, Bouvier, Bonn 1955;
R. D. C r o u s e , Hic sensilis mundus: Calcidius and Eriugena in Honorius Augustodunensis, w:
From Athens to Chartres, Neoplatonism and Medieval Thought. Studies in Honour o f Edouard
Jeanueau, red. H. J. Westra, Brill Academic Publishers, Leiden-New York-Koln 1992.
12 Por. H o n o r i u s A u g u s t o d u n e n s i s , Liber X II quaestionum , q. 2 (PL, t. 172, kol.
1197).

106

Małgorzata KOW ALEW SKA

i sfer. Źródłem muzyki są także pory roku i dnia, fazy księżyca. Muzyka ta
zależy od wielkości i liczby poruszających się ciał, żywiołów oraz od intensyw
ności i jakości wszelkiego rodzaju ruchu, a nawet spoczynku. Musica humana
przejawia się w trzech aspektach: jako muzyka samego ciała, jako muzyka
duszy i jako muzyka duszy i ciała połączonych ze sobą. Na muzykę ciała skła
dają się: wzrost, równowaga humoralna, równowaga działania; muzyka duszy
przejawia się w harmonii zdolności, cnót i władz. Muzyka połączonych ze sobą
ciała i duszy polega - jak mówi Hugo - na naturalnej przyjaźni duszy dla ciała,
którym ona kieruje: dzięki tej przyjaźni człowiek nie czuje nienawiści do swego
ciała, bardziej jednak ceni ducha. Muzyka instrumentalna jest także różnorod
na i zależy od rodzaju wykorzystanego instrumentu. Jednym z instrumentów
jest ludzki aparat mowy, Hugo zatem uwzględnia także muzykę wokalną13.
Przykłady Honoriusza i Hugona świadczą o dużym znaczeniu, jakie poglądy
na temat roli muzyki w kosmosie i w ludzkim mikrokosmosie zyskały w dwu
nastym wieku, ale także i o tym, że średniowieczne ujęcia tego tematu wykro
czyły poza nakreślone w starożytności ramy muzyki sfer.
Hildegardę z Bingen należy zaliczyć do grona tych autorów, w myśli któ
rych koncepcja muzycznego wszechświata odgrywa fundamentalną rolę.
Wszechświat, opisywany przez nią w dziełach wizyjnych Scivias, Liber divinorum operum i Liber yitae meritorum , przepełnia muzyka. W jej wizji struktura
materialnego kosmosu ukazuje się na podobieństwo wielkiego instrumentu14.
Bardzo często w dziełach Hildegardy występują porównania czerpane ze świata
muzyki, nawiązania do symboliki instrumentów. Na kartach wymienionych
pism wielokrotnie pojawiają się one w nowych kontekstach i w nowych sym
bolicznych funkcjach. Za pomocą symboliki muzycznej autorka wyraża swoje
myśli o Bogu (na przykład: „Duch Święty rozbrzmiewa w Świątyni dziewic
twa”15), o człowieku, o aniołach (nazywa je rycerzami niebiańskiej harmonii16),
o Kościele, o dziejach ludzkości i świata, o zwierzętach, a także o przyrodzie
nieożywionej. Poglądy Hildegardy w tym względzie oparte są na odziedziczo
nym po wspomnianych już autorach starożytnych przekonaniu, że muzyka
stanowi principium świata, że świat i muzyka są ze sobą istotowo spokrewnio
ne, wręcz tożsame. Podobnie jak Boecjusz, Hildegarda wyróżnia trzy główne
rodzaje muzyki: muzykę kosmiczną, ludzką i instrumentalną (tu także mieści
się muzyka wokalna), i podobnie jak Hugo ze św. Wiktora - daleko wykracza
poza ramy koncepcji antycznej.

13 Por. H u g o d e s a n c t o V i c t o r e , Didascalion de studio legendi, ks. II, 12 (PL, 1.176, kol.
756B-757A).
14 Por. Hildegardis Bingensis Scivias, ks. I, visio 3, W^Corpus Christianorum. Continuatio
mediaevalis, t. 43-43a, red. A. Fiihrkótter QSB,'A. Carlevaris OSB, Brepols, Tumhout 1978, s. 40n.
15 Tamże, ks. III, visio 8, s. 503.
16 Por. tamże, ks. III, visio 2, s. 574n.
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SYMFONIA KOSMICZNA - LAUS DEI
Pierwszym i najważniejszym tonem muzyki świata, dźwiękiem, który nigdy
nie przemija i od którego wszelkie inne zależą i pochodzą, jest - zdaniem
Hildegardy - głos samego Stwórcy. Jest to dźwięk, którym powołał On
wszechświat do istnienia: dźwięk sięgający najdalszych otchłani, a pochodzący
z najwyższej wysokości. „Ja, Bóg, jako ognista siła znajduję się w tym wszyst
kim, co dzięki mnie posiada żar życia, niczym tchnienie, nieustannie ożywiające
człowieka. [...] Wszystkie istoty żyją właśnie dlatego, że Ja jestem Życiem.
Jestem Rozumem, który swym tchnieniem i brzmieniem Słowa stworzył
wszystko, i wszystko przenika”17 - mówi Bóg w jednej z wizji Hildegardy „bowiem niczym grzmot rozbrzmiewa mój głos, którym poruszam cały ziemski
krąg, ożywiając jego tonami wszelkie stworzenie”18. Bóg swym tchnieniem,
wibracją głosu, brzmieniem oraz znaczeniem wypowiedzianego słowa ożywił
wszystkie istoty, wezwał je do siebie, oczekując zarazem odpowiedzi - pieśni
pochwalnej stworzenia19: „podobnie jak nie ma słońca bez światła, tak Boga
bez pochwalnych pieśni chórów anielskich”20 - mówi Hildegarda.
Istnieje zatem zasadnicza różnica między obrazem muzycznego kosmosu
kreślonym przez Hildegardę, a tradycją pitagorejsko-neoplatońską, według
której bóg pozostaje całkowicie obojętny wobec stworzenia, które z niego na
drodze koniecznej emanacji pochodzi, a więc nie oczekuje i nie wymaga żad
nych pochwalnych pieśni21.
Najwyższym i ostatecznym celem całego stworzonego świata, tak duchowe
go, jak i materialnego, jest więc głoszenie chwały Bożej (łac. laus Dei). „Ogień
ma płomień, który jest chwałą Boga. A wiatr płomień porusza, co jest chwałą
Boga. A w dźwięku jest wszak słowo, zatem jest on chwałą Boga. A ponadto
słowo słyszymy, co także jest chwałą Boga. Tak więc wszelkie stworzenie jest
chwałą Boga”22. Boga chwali wszystko, co stworzone: od najwyższych istot
czysto duchowych, po najniższe byty nieożywione. A każdy z bytów czyni to
we właściwy sobie sposób, związany z miejscem zajmowanym w hierarchii by
towej. Jest to jego odpowiedź na wezwanie i głos Boga: „Wy, którzy pragniecie
stać się mieszkańcami niebiańskiego Jeruzalem, chwalcie swego Stwórcę to
nem wiary, który - co można poznać dzięki rozumności - dźwięczy we wszyst
kich dziełach Bożych. Rozumność jest bowiem niczym tuba przekazująca żywy
17 Hildegardis Bingensis Liber divinorum operum , ks. I, visio 1, w: Corpus Christianorum.
Continuatio mediaevalis, t 92, red. A. Derolez, P. Dronke, Tumhout 1996, s. 48.
18 Tamże, ks. I, visio 4, s. 248.
19 Por. tamże, ks. I, visio 4, s. 144,217, ks. III, visio 1, s. 349.
20 Tamże, ks. II, visio 1, s. 281.
21 Por. P l o t y n , Enneady, V, 5,12.
22 Hildegardis Bingensis Vita Sancti Disibodi, ks. I, w: Hildegardis abbatissae opera omnia,
red. J. B. Pitra, Analecta sacra, t. 8, Monte Cassino 1882, s. 352.

108

Małgorzata KOW ALEW SKA

głos tym bytom, które pełnią swą służbę na niższych szczeblach hierarchii.
Udziela się na wiele sposobów różnym niższym stworzeniom, aby w ten sposób
i one w tej symfonii uczestniczyły, by wydawały dobry i silny ton. Tak więc
rozumność, za pośrednictwem dźwięków swego żywego głosu, pozwala brzmieć
wraz z sobą także tym stworzeniom, które nie mają własnego żywego tonu”23.
Mówiąc o rodzajach pieśni pochwalnych stworzenia ku czci Stwórcy, Hildegarda używa trzech określeń: laus, sonus, operatio. Laus w szerokim sensie odnosi
się do całości stworzenia, którego istnienie i działanie (właściwe każdemu ro
dzajowi istot, na każdym szczeblu bytu) samo w sobie jest pochwałą Boga.
W sensie ścisłym zaś określenie to odnosi się do bytów duchowych, które
istnieją po to, by chwalić Boga niebiańską symfonią. W tym sensie „laus”
oznacza pieśni adorujących i kontemplujących Boga chórów anielskich.
Stworzony kosmos materialny chwali Boga swymi wibracjami i dźwiękami
powodowanymi przez ruch (ze względu na ich nadzwyczajną wysokość i długość
trwania ludzie ich nie słyszą). W ten sposób chwalą Boga wirujące żywioły,
planety krążące po swych sferach, wiatry, obłoki, flora i fauna, a nawet kolejne
epoki historii ludzkości. Ten rodzaj pieśni pochwalnej określa Hildegarda ter
minem „sonus”. O harmonii firmamentu mówi: „Już bowiem przez same swe
obroty ciała niebieskie wydają piękne dźwięki, których jednakże nie słyszymy
z powodu ich niezwykłej wysokości i długości”24.
Człowiek, ze względu na swą szczególną pozycję postawiony w samym
centrum wszechświata25, powołany jest do tego, by uczestniczyć jednocześnie
w obu sposobach głoszenia Bożej chwały. W niebiańskim laus partycypuje
z uwagi na swój wymiar duchowy, który upodabnia go do aniołów, a w kosmicz
nym sonus ze względu na wymiar materialny (człowiek zanurzony jest w świat
materialny, a jego ciało składa się z czterech żywiołów): „Aniołowie głoszą
chwałę Boga wszystkimi swymi głosami, a taki właśnie rodzaj służby jest ich
prawem. Czyniąc to, poznają zarazem wszystkie Jego dzieła. Boga powinien
chwalić także człowiek, który może to czynić na dwa sposoby, mianowicie
wychwalając Boga i dokonując dobrych dzieł. Wychwalając Boga zarazem
Go poznaje. W dobrych czynach ludzi zaś objawiają się cuda Boże. Człowiek
bowiem dzięki wychwalaniu Boga staje się podobny do aniołów, w dobrych
23 Hildegardis Liber vitae meritorum, ks. IV, 46, w: Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis, t. 90, red. A. Carlevaris OSB, Brepols, Tumhout 1995, s. 203.
24 Hildegardis Causae et curae, ks. I, red. P. Kaiser, Teubner, Leipzig 1903, s. 19.
25 Antropologiczne poglądy Hildegardy związane są z dwunastowiecznym nurtem myślowym
nawiązującym do koncepcji człowieka jako mikrokosmosu. Człowiek w tym ujęciu jest pomniej
szonym wszechświatem, zawiera w sobie wszystkie niższe oraz wyższe szczeble bytu. Zajmuje on
centralną pozycję w stworzonym wszechświecie, a zarazem jest ukoronowaniem rozwoju kosmosu,
który z kolei stanowi podstawę i warunek pojawienia się człowieka. Szczególne miejsce człowieka
nazywanego przez wizjonerkę „omnis creatura” lub „vere opus Dei” jest związane także z faktem
wcielenia Syna Bożego, który żyjąc w świecie, przyjął postać człowieka. Hildegarda mówi o po
dobieństwie człowieka do Boga.
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czynach zaś staje się człowiekiem. Jedynie człowiek jest prawdziwym dziełem
Bożym [opus Dei], ponieważ głosząc chwałę Boga oraz działając w świecie
doskonali w sobie cuda Boże”26.
Ponadto człowiek ma jeszcze jedną możliwość głoszenia chwały Stwórcy,
którą Hildegarda określa terminem „operatio”. To specyficzny i możliwy je
dynie dla człowieka sposób chwalenia Boga. Jest on niedostępny ani dla anio
łów, ani dla innych istot. Wiąże się z szeroko rozumianym działaniem w świecie.
Istotą operatio jest współpraca z Bogiem i z kosmosem, uczestniczenie w tak
zwanym drugim stworzeniu, do czego powołany został człowiek - homo operans - w swym życiu ziemskim.
Te trzy rodzaje pochwalnych pieśni: laus, sonus, operatio, składają się na
jedną symfonię, w której uczestniczy całe stworzenie. Na każdym poziomie
bytowym wszechświat rozbrzmiewa muzyką - pieśnią na cześć Stwórcy, a po
nieważ to On ustanowił zasady harmonii panującej we wszechświecie, przeto
harmonia ta jest zarazem odbiciem i wyrazem Boskiego porządku.

HARMONIA
Universum, które w swych dziełach opisuje Hildegarda, składa się z dwóch
zasadniczych sfer: niebiańskiej, czyli uporządkowanego hierarchicznie świata
nadprzyrodzonych istot duchowych, oraz kosmosu materialnego, który jest
zbudowany z sześciu sfer żywiołów kosmicznych z zajmującą centralne miejsce
nieruchomą ziemią27. Te dwie połączone sfery wszechświata Hildegarda po
równuje do nieustannie dźwięczącej cytry, wydającej wielorakie tony. Metafora
ta nawiązuje do tradycji pitagorejsko-neoplatońskiej28, a także do biblijnych
sformułowań o stworzeniu świata według miary, liczby i wagi (por. Mdr 11,20).
Strunami cytry są wszystkie elementy wszechświata: byty czysto duchowe, ży
wioły kosmiczne, każda rzecz i istota żywa, wszelki byt nieożywiony, jak rów
nież okresy historyczne składające się na dzieje ludzkości. Wszystko, cokolwiek
istnieje, współgra w wielkiej symfonii stworzenia, „bowiem wszelki element ma
- jak to ustanowił Bóg - swój ton, który niczym tony strun cytry łączy się
z innymi w jedności” .
Mówiąc o harmonii wszechświata, Hildegarda dokonuje rozróżnienia mię
dzy harmonią niebiańską, która dotyczy sfery nadprzyrodzonej, wynika z hie
26 Hildegardis Liber vitae meritorum, ks. V, kol. 67, s. 257.
27 Według Hildegardy cztery żywioły tworzą w kosmosie sześć sfer otaczających ziemię, au
torka wyróżnia bowiem dwie sfery ognia i dwie sfery powietrza. Struktura świata materialnego
przedstawiona jest w dziełach Scivias i Liber divinorum operum.
28 Symboliką instrumentów dla opisania kosmicznej harmonii posłużył się Plotyn w Enneadach, gdzie porównywał kosmos do liry (por. IV, 4, 8) albo do fletni (por. III, 2,17).
29 Hildegardis Solutiones 27 (PL, 1.197, kol. 1049CD).
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rarchicznego uporządkowania istot duchowych i wyraża się we wspaniałej pieś
ni aniołów, a harmonią ziemską.
O
pieśniach aniołów wizjonerka z Bingen pisze: „Zastępy dobrych aniołów
spoglądają ku Bogu i kierują ku niemu piękne tony wspaniałych głosów. I ogła
szają boskość Boga wspanialej niż mnogość wszystkich tonów, które zmierzają
w górę ku Niemu od wszelkich innych istot. Są wspanialsze niż cały blask,
którym emanują słońce, księżyc i gwiazdy. Przewyższają też muzykę wzbudzo
ną przez poruszające się żywioły i wiatry. A jednak nawet w tym świecie głosów
nigdy nie mogą święte duchy w pełni wyrazić boskości Boga. Dlatego zaczynają
swymi głosami nieustannie od nowa”30. Symfonia niebiańska stanie się jeszcze
wspanialsza po końcu świata, gdy będzie rozbrzmiewała wśród aniołów i zba
wionych, stając się manifestacją Ducha Świętego, tak jak Słowo było manifes
tacją człowieczeństwa Syna Bożego: „I usłyszysz wspaniałą muzykę, którą two
rzą różnorodne pieśni pochwalne tych, którzy radują się niebiańskim pań
stwem, ponieważ wytrwali na drodze prawdy. [...] Delikatna i słodka symfonia
rozbrzmiewa w radości wybranych, żyjących w niebiańskim mieście. [...] Wie
lorakie tony i głosy łączą się harmonijnie w symfonii, ponieważ symfonia
przejawia się we współbrzmieniu i zgodzie”31.
W świecie materialnym harmonia jest efektem połączenia różnorodnych
tonów i dźwięków, które są właściwe poszczególnym rodzajom bytów. Każdy
element świata ma sobie właściwy ton, który współtworzy muzykę świata ma
terialnego, łącząc się z tonami pozostałych elementów. Harmonia widoczna jest
także w budowie i strukturze świata przyrodzonego, a przejawia się w nim jako
symetria, proporcja i analogia, które ów świat znamionują. Wszystko to jest
ustanowioną przez Boga muzyką kosmosu.

ZAGROŻENIE HARMONII
Doskonałym stanem universum byłby taki stan, w którym między obiema
symfoniami panowałaby zgodność, czyli ziemska harmonia adekwatnie od
zwierciedlałaby niebiańską. Tak jednak nie jest: harmonia świata ma swych
wrogów, którzy próbują ją zniszczyć. Uznając harmonię za podstawę wszelkie
go bytu - tak w aspekcie kosmologicznym, jak i etycznym - Hildegarda odnosi
się z najwyższą odrazą do roli, jaką we wszechświecie pełni szatan i wszystkie
służące mu duchy ciemności. Zło nie ma własnego tonu - nie istnieje „muzyka
otchłani”. Mówiąc, iż zło nie posiada żadnego tonu, a niebyt (nicość) nie po
Hildegardis Liber divinorum operum, ks. III, visio 1, s. 349; por. Hildegardis Bingensis
Sciviąs> ks. I, visio 6, s. 107.
31 Hildegardis Bingensis Siciviasy ks. III, visio 13, s. 630.
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siada żadnych właściwości32, Hildegarda wyraża myśl zgodną z poglądami Plotyna, który uważał, że zło nie posiada żadnej formy, lecz „pasożytuje” na do
bru33. Wizjonerka przedstawia złe duchy jako wrogów harmonii niebiańskiej
oraz w ogóle wszelkiej muzyki. Występują one przeciwko harmonii, nieustan
nie dążąc do tego, by zmieniła się w dysharmonię. Hildegarda opisuje wrzask,
pisk, krzyk, rumor i bluźnierstwa - odgłosy, które wydają z siebie złe duchy
podczas egzorcyzmów. Z ogromną ekspresją, a zarazem najwyższą odrazą
ukazuje duchy służące szatanowi, które wraz ze swym władcą próbują wodzić
ludzi na pokuszenie. Twierdzi ona, iż złe duchy chcą niebiańską harmonię
uczynić przedmiotem kpiny i wydać na pośmiewisko. Przywieść świat, symfonię
skomponowaną przez Boga, do stanu totalnej dysharmonii - to główny cel
Lucyfera. Dlatego wizjonerka uważa, że upadli aniołowie i inne istoty, które
podążają za nimi, zmierzają ku nicości i znajdują się niejako poza stworze34
mem .
Harmonia świata materialnego została zakłócona przez grzech pierwszego
człowieka. Wskutek tego grzechu degeneracji uległy nawet kosmiczne żywioły.
Między muzyką nadprzyrodzoną a muzyką świata natury zapanował rodzaj
dysharmonii. Zadaniem człowieka, którego upadek zapoczątkował zaburzenie
harmonii, jest przywrócenie pełnej jedności i współbrzmienia tego, co nadprzy
rodzone, i tego, co przyrodzone. Realizuje się to w dziejach, które są historią
zbawienia, czyli historią procesu przywracania harmonii. Człowiek powinien
dążyć do tego celu ze wszystkich sił. Nie został jednak wobec zadania tego
pozostawiony sam sobie - nie musi jedynie na samym sobie polegać. Nie jest
przecież w stanie - co podkreśla Hildegarda - dostrzec ze swej perspektywy
32 Por. Hildegardis Causae et curae, ks. I, s. 5.
33 Por. P 1o t y n, Enneady, V, 9,10.
34 Honoriusz z Augustodunum znajduje dla upadłych aniołów i innych potępionych duchów
stosowne miejsce: „Aniołowie i ludzie, którzy posiadając wolną wolę, odstępują od najwyższego
dobra i kierują się ku dobru niższemu, są jak dysonujące struny w wielkiej cytrze. Bóg zabiera ich
z miejsc wysokich i umieszcza niżej, tam gdzie nie czynią już żadnej niezgodności, lecz - dokładnie
dopasowane - rozbrzmiewają razem” (tłum. fragm. - M. K.). W ten sposób nawet potępione duchy,
jako „najniższe struny cytry”, stanowią element powszechnej harmonii i są częścią instrumentu, do
którego porównać można świat (Liber X II ąuaestionum , PL, 1 .172, kol. 1180). Ilustrację poglądu
Hildegardy odnajdujemy w utworze scenicznym jej autorstwa Ordo virtutum. Każdej z pojawiają
cych się tam postaci towarzyszy odpowiadający jej charakterystyczny motyw muzyczny. Wyjątkiem
jest diabeł - bardzo ważna osoba dramatu - którego pojawieniu się nie towarzyszy muzyka.
Kwestie szatańskie określone są przez autorkę jako strepitus diaboli - diabelski skrzek (wrzask).
Trzeba pamiętać, że w czasach Hildegardy nie znano środków technicznych i muzycznych dla
oddania „melodii diabelskiej”. Dysonanse, które Hildegarda nazwałaby „melodiami diabelskimi”,
odnaleźć można - jak twierdzą niektórzy historycy muzyki europejskiej - dopiero w twórczości
Wagnera. Wyraźniejsze dysonanse pojawiają się w utworach muzycznych począwszy od kompozy
cji Berlioza, aż do naszych czasów. Diabelski głos nie jest „najniższym tonem” współbrzmiącym
z innymi, lecz zawsze pozostaje dysonansem. Nie włącza się więc w symfonię świata, ale stanowi
dlań ustawiczne zagrożenie.
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wszystkich aspektów wydarzeń, określić istoty własnej roli oraz roli innych
ludzi w dziejach, nie potrafi uchwycić właściwego sensu faktów, wobec których
staje. Dlatego powinien współdziałać z Bogiem, który pragnie w historii rodza
ju ludzkiego zrealizować swój zbawczy plan. Człowiek, angażując się w działa
nie, dokonuje czynów, które są albo dobre, albo złe. Pochwała dobrych czynów
ludzkich jest jednym z motywów pojawiających się - zgodnie z wolą Boga w pieśni aniołów: „Niezliczone zastępy aniołów wychwalają dobre uczynki
ludzi, nie przestając tego czynić w żadnej godzinie ani momencie, lecz pamię
tają o nich w każdej ze swych pieśni. Bowiem Bóg chce być wychwalany przez
aniołów [...] chce On także, aby aniołowie wychwalali uczynki świętych. Dzięki
tym uczynkom staje się widoczne, że człowiek jest dziełem stworzonym na
obraz i podobieństwo Boże”35.

TONY SPRAWIEDLIWOŚCI
W procesie przywracania kosmicznej harmonii szczególną rolę odgrywają
tony, którymi włączają się weń poszczególne epoki historii ludzkości. Każda
jest niejako jednym akordem w całości symfonii, którą tworzą dzieje. Hilde
garda przedstawia podziały dziejów ludzkości na podstawowe epoki, w każdej
z nich wyróżnia wydarzenia najważniejsze z punktu widzenia historii zbawie
nia36. Wydarzenia te, stanowiące swego rodzaju punkty zwrotne w historii
i oddzielające od siebie poszczególne etapy dziejów, nazywa „tonami sprawied
liwości”. Zostały one zesłane ludziom, by im umożliwić zbawienie. Tonów tych
jest pięć: pierwszym była ofiara, którą Bogu złożył Abel, drugi zabrzmiał, gdy
Noe z rozkazu Boga zbudował arkę, trzeci - gdy Mojżesz otrzymał tablice
z wyrytym na nich Prawem. Czwartym tonem było poczęcie Słowa Bożego
w łonie Dziewicy, a piąty - dopiero zabrzmi. Stanie się to wówczas, gdy ludzie
uznają wszechmoc Boga i nikt nie będzie niczego czynił wbrew Jego woli37.
Dzieje ludzkości i najważniejsze wydarzenia na drodze do zbawienia są
wątkami wplatającymi się w muzykę świata. A plan Boga, plan, według którego
historia zmierza do ostatecznego zbawienia człowieka i pozostałego stworze
35 Hildegardis Liber vitae meritorum , ks. 1 ,45, s. 31.
36 W swych dziełach Hildegarda proponuje kilka uzupełniających się podziałów. W Liber
divinorum operum wskazuje na trzy wielkie epoki w dziejach ludzkości (po wygnaniu z raju),
w których to epokach następuje stopniowa utrata sił i - można powiedzieć - degeneracja rodu
ludzkiego (por. Liber dmnorum operum , ks. III, visio 5, s. 405-461). W Scivias wyróżnia natomiast
siedem epok historii ludzkości, od wygnania z raju aż po kres czasów i epokę Boskiego sabathu,
która już nie należy w zasadzie do historii, bowiem czas wraca wówczas do wieczności. W Scivias
Hildegarda przedstawia także pięć okresów, które wyróżnia w historii ludzkości od czasów zało
żenia Kościoła (tematowi temu poświęcona jest trzecia księga Scivias).
37 Por. Vita Sanctae Hildegardis, ks. II, 2, w: Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis,
red. M. Claes, Tumhout 1993, s. 21n.
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nia, jest - jak pisze Hildegarda - powodem, dla którego chóry aniołów nieus
tannie śpiewają w niebie pieśni ku Bożej chwale.

CZŁOWIEK A KOSMICZNA SYMFONIA
W kosmosie miejsce człowieka - jako jednego z tonów powszechnej har
monii - związane jest z jego szczególną rolą. Bóg stworzył go istotą posiadającą
„symfoniczną duszę”, zdolną do współbrzmienia z chórami aniołów i muzyką
świata nadprzyrodzonego: ludzka dusza ma w sobie harmonię, jest symfoniczna
i uczestniczy w harmonii świata38.
Grzech pierworodny zakłócił harmonię we wszechświecie i jednocześnie
zmienił „brzmienie” ludzkiego głosu. Adam przed upadkiem znał pieśni anio
łów i wszelkie rodzaje muzyki. Włączał się w pieśń aniołów. Swój niebiański
głos, a wraz z nim także całą posiadaną wiedzę, utracił z powodu nieposłu
szeństwa i przekroczenia zakazu Bożego39. W wielu ludziach jednak niejako
trwa pamięć o tej nadprzyrodzonej muzyce, czego przykładem jest umiłowa
nie muzyki i śpiewu. Człowiek ma możliwość odzyskania swego miejsca w nad
przyrodzonym chórze mimo utraty czystości głosu na skutek grzechu pierwo
rodnego. Możliwość ta pojawiła się dzięki powołaniu do istnienia Kościoła.
W Hildegardiańskich wizjach Kościół ukazuje się jako piękna kobieta w kró
lewskim stroju. Łono kobiety pełne jest zbawionych, czystych dusz. Z blasku
i światła, które otaczają Eklesię, emanuje wspaniała muzyka: „Ujrzałam po
stać kobiety - opowiada Hildegarda - Jej łono przypominało rybacką sieć,
której oczka wypełnione były wielką liczbą ludzi. Jednak nie mogłam dostrzec
jej szaty, ponieważ otaczał ją bardzo jasny blask. [...] Słyszałam tam także
wiele rodzajów muzyki, która otaczała ją niczym wschodząca jutrzenka”40.
Inna wizja przedstawia Kościół jako Matkę Syjon (łac. M ater Sion) oraz jej
dzieci (łac. filiae Sion) - Apostołów i świętych. Muzyka, która im towarzyszy,
to nowa pieśń, płynąca od samego tronu Boga - pieśń dziewictwa: „Oto są
córy Syjonu, które mają cytry nad cytrami i znają wszelkie rodzaje muzyki,
a także mają głos pełen radości i szczęścia ponad wszelkie szczęście”41. Dzie
wictwo zaś jest wyrazem ludzkiej tęsknoty za tym, co wyższe, i pragnieniem
naśladowania nieskażonej grzechem natury Syna Bożego: „ Tych, którzy tęsk
ną za niebiańskim domem nazywa się «córkami Syjonu», ponieważ ich czysta
miłość naśladuje dziewictwo [...] Syna [Bożego]. Dlatego towarzyszy im du
38 Por. Hildegardis Liber vitae meritorum , ks. IV, 46, s. 203; por. Hildegardis Bingensis Epistolarium, 22, w: Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis, t. 91-91 A, red. L. Van Acker,
Brepols, Tumhout 1991,1993, s. 65.
39 Por. Hildegardis Bingensis Epistolarium, 22, s. 63, 65-77.
40 Hildegardis Bingensis Scivias, ks. II, visio 3, s. 134n.
41 Tamże, ks. II, visio 5, s. 175.
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chowy dźwięk [...], który pochodzi od siedzącego na tronie Syna Bożego,
a który wszystkie chóry dziewic łączy w jedną harmonię, mianowicie w sym
fonię nowej pieśni”42.
Właśnie jako członek Kościoła, człowiek zaczyna śpiewać na nowo (za
równo w sensie przenośnym, jak i dosłownym), razem z chórami anielskimi,
a pieśni śpiewane w Kościele mają swe źródło i inspirację w muzyce aniel
skiej i są zakorzenione w harmonii niebiańskiej. Kościelny śpiew liturgiczny
jest niejako ciałem, za pośrednictwem którego rodzi się zaszczepiona weń
przez Ducha Świętego harmonia niebiańska, podobnie jak za pośrednictwem
ciała Marii narodził się Chrystus43. Poprzez muzykę wyraża się także duch
profetyzmu: „Duch proroczy wyraża się, chwaląc Boga muzyką dobrze
brzmiących cymbałów i innych instrumentów, które wynaleźli mądrzy i gorli
wi, ponieważ wszystkie sztuki, które są pożyteczne i niezbędne ludziom,
zostały wynalezione przez ducha, którym Bóg ożywił ludzkie ciało”44. Jednak
diabeł, widząc zamiłowanie człowieka do pięknej muzyki i dostrzegając ludz
ką potrzebę śpiewu ku czci Boga, podejmuje nieustannie próby, by zmusić
ludzi do milczenia. Śpiew inspirowany jest przez Boga; przypominając o nie
biańskiej ojczyźnie, powoduje on przemianę w sercu człowieka. To ratunek
dla dusz znajdujących się na błędnych drogach45 - dlatego tak bardzo nie
nawidzi go diabeł. Pisze Hildegarda: „Gdy tylko diabeł, uwodziciel człowie
ka, usłyszał, że człowiek inspirowany przez Boga zaczął śpiewać, a przez to
skierował się w stronę niebiańskiej ojczyzny i skupił na słodyczy niebiań
skiej pieśni, i zobaczył, że jego podstępy idą na nic [...], począł wymyślać
i wynajdować najróżniejsze niegodziwości i kłamstwa, i to by oddziaływać
nie tylko na ludzkie serca - przez złe sugestie, brudne myśli lub różne zajęcia,
ale także na usta Kościoła, przeszkadzając ii gdziekolwiek tylko może - roz
legać się pięknym wyznaniom, wzniosłym hymnom i słodkim pieśniom na
cześć Boga”46.
Hildegarda wysoko ceniła śpiew, jako bardzo osobisty sposób wyrażania
wiary. Twierdziła, że „tym, którzy zakazują w Kościele chwalić Boga śpiewem,
nakazując milczenie bez należytej racji, nie będzie dane przyłączenie się do
anielskich pieśni w niebie, ponieważ na ziemi nieprawnie odmawiają Bogu
chwały”47.
O
roli, jaką muzyka odgrywała w życiu klasztornym Hildegardy, dużo mówi
list, który napisała do niej Tenxwindis - przełożona klasztoru w Andemach.
Pyta w nim ze zdziwieniem, czy prawdą jest, że mniszki z klasztoru Hildegardy
42 Por. tamże, s. 182n.
43 Por. Hildegardis Bingensis Epistolarium , 22, s. 64.
44 Tamże.
45 Por. Hildegardis Bingensis Scmas , ks. I, visio 4, s. 63.
46 Tamże, s. 64.
47 Tamże, s. 65.
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w dni świąteczne ubierają się pięknie i ozdabiają diademami, zakładają na
głowy korony i długie do ziemi welony i w takich to odświętnych i bogatych
strojach śpiewają w kościele. A przecież - stwierdza autorka listu - w pierwot
nym Kościele do Boga zwracano się w ciszy w modlitwie wewnętrznej48. Hildegarda odpowiedziała, że zgromadzone w kościele dziewice, które śpiewem
chwalą Boga, znajdują się niejako w raju i poprzez piękne białe szaty ukazują
piękno swych dusz kochających Boga49.
*
Upadek człowieka, który miał miejsce u samego początku historii ludzkoś
ci, zrodził liczne problemy, spowodował wiele zmian i przyczynił się do dege
neracji stworzonego świata. Nie zniszczył jednak właściwego powołania czło
wieka, jakim jest współuczestniczenie w niebieskiej harmonii i w symfonii
wszechświata. Niezbitym dowodem tego w obecnym ziemskim życiu, jest zdaniem Hildegardy - zamiłowanie do twórczości muzycznej i słuchania har
monijnej muzyki, która wypełnia duszę tęsknotą i żałością. Jest to tęsknota za
utraconym rajem. „A ponieważ słuchając niektórych pieśni człowiek często
wzdycha i tęskni, to przypomina sobie naturę niebiańskiej harmonii”50. Tęsk
nota za rajem cechuje każdego człowieka, mimo że natura ludzka jest skażona
grzechem. Tęsknota ta zostanie w pełni zaspokojona po ostatecznym wybawie
niu, gdy ludzie znowu staną się równoprawnymi uczestnikami niebiańskiej
symfonii.
Muzyka tworzona przez człowieka (przede wszystkim wokalna51, ale także
instrumentalna) jest naśladowaniem kosmicznej harmonii sfer. Pośredniczy
między Bogiem a ludźmi i jest najwspanialszym sposobem służenia Bogu, a tak
że najlepszą formą ekspresji ludzkiej duszy. Biografie przekazują wspomnienia
o tym, jak wizjonerka, krążąc po korytarzach klasztornych, improwizowała
w uniesieniu jedną ze swych pieśni - O Virga ac diadema:
Różdżko52 i klejnocie królewskiej purpury,
trwasz w swym odosobnieniu niczym w pancerzu.
Gdy dojrzałaś, zakwitłaś w inny sposób niż ten,
jk

n

Por. Hildegardis Bingensis Epistolarium, 52, w: Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis, t. 91A, s. 126.
49 Por. tamże, s. 128n.
50 Tamże, s. 65.
51 Muzyka aniołów i świętych jest, według przeważających świadectw wizjonerów, muzyką
wokalną. Aniołowie i święci sami są instrumentami, a zarazem stanowią archetyp chórów ziem
skich. Por. E. B e n z, Die Visioru Erfahrungsformen und Bildenwelt, Klett, Stuttgart 1969, s. 436.
„I wyrośnie różdżka z pnia Jessego i wypuści się odrośl z jego korzeni” (Iz 11,1). Różdżka
to Maryja.
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w który Adam wyprowadził cały rodzaj ludzki53.
Bądź pozdrowiona: z Twego łona wywodzi się
Życie inne niż to,
które Adam przekazał swoim synom54.
Kwiecie55, Ty nie wyrastasz z rosy,
ani z kropel deszczu, ani też nie unosi się nad Tobą powietrze56,
lecz boska jasność wyprowadziła Cię na świat
z najszlachetniejszej Różdżki.
Różdżko, to że zakwitniesz,
Bóg przewidział w pierwszym dniu stworzenia.
I swym Słowem, o godna chwały Dziewico, '
uczynił złotą materię.
Jakże potężne jest w swej sile ciało Męża,
z którego Bóg wyprowadził postać Kobiety57,
będącej odbiciem piękna całego świata
i zwieńczeniem wszelkiego stworzenia.
Dlatego niebiańskie głosy śpiewają,
a cała ziemia podziwia,
0 godna chwały Mario,
że Bóg Cię tak bardzo umiłował.
O, jakże ciężko należy żałować i opłakiwać to,
że za podszeptem węża smutek i grzech
wniknęły w kobietę.
Ponieważ ta właśnie kobieta,
którą Bóg ustanowił matką wszystkich ludzi,
przekazała potomstwu swe ciało
wraz z ranami niewiedzy, bólem i cierpieniem58.
Ale z Twego łona, Jutrzenko,
wzeszło Nowe Słońce59,
które zmyło wszystkie winy Ewy.
1 za Twoim pośrednictwem uczyniło dobro
znacznie większe od szkód wyrządzonych
ludziom przez Ewę.
Dlatego, Zbawicielko, która dałaś Nowe Światło
rodzajowi ludzkiemu,
zgromadź członki Twojego Syna
w niebiańskiej harmonii60.

53 Maryja poczęła w sposób nadprzyrodzony - bez udziału mężczyzny.
54 Syn Boży, urodzony jako człowiek, stał się dla ludzkości źródłem życia łaski. Od praojca
Adama pochodzi tylko życie przyrodzone.
55 Chodzi o Jezusa. Por. Iz 11, II
56 Jezus nie potrzebuje tych samych warunków, co pozostali ludzie, „którzy ani z krwi, ani
z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili” (J 1,13).
57 Maryja została stworzona z innej materii niż pozostali ludzie, a mianowicie ze „złotej
materii”, którą było „ciało” preegzystującego Słowa. Hildegarda nawiązuje do opisu stworzenia
Ewy z ciała Adama.
58 Por. 1 Rdz 3,16
59 Por. J | | 4.5.9.
60 Maryja pomaga osiągnąć zbawienie tym, którzy są członkami Mistycznego Ciała Chrystusa.
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Hildegarda jest autorką i kompozytorką siedemdziesięciu ośmiu pieśni
oraz jednego moralitetu zatytułowanego Ordo virtutum. W kategoriach litur
gicznych gatunków literackich pieśni te należy określić jako antyfony (jest ich
najwięcej), responsoria, sekwencje, hymny i swobodne pieśni o stylu hymnu.
Pod względem tekstowym są w większości pieśniami pochwalnymi lub prośba
mi o pomoc w drodze do świętości. Tworzone są w prozie poetyckiej albo
w mowie wiązanej. Środki stylistyczne stosowane przez Hildegardę sprawiają,
że jej pieśni są pełne egzaltacji i patosu, ale zarazem dynamiczne i wyrażające
indywidualność oraz doświadczenie duchowe autorki61.
Hildegarda była przekonana, że jej twórczość jako kompozytorki i autorki
tekstów pieśni ma źródło w nadprzyrodzonych wizjach, w których przysłuchi
wała się śpiewowi chórów anielskich. W trzeciej księdze Scivias opowiada, że
widzi przejrzyste powietrze i słyszy rozbrzmiewającą w nim cudowną muzykę.
Pieśni Hildegardy to właśnie ta muzyka, zapamiętana przez nią i następnie
zapisana: „Potem ujrzałam powietrze przeniknięte świetlistym blaskiem i usły
szałam w nim wiele rodzajów wspaniałej muzyki, przez którą wychwalano
niebiańskie miasto [...] A te zjednoczone dźwięki brzmiały jak najwspanialsza
symfonia”62.
Swoją twórczością wizjonerka z Bingen chciała się przyczynić do przywró
cenia harmonii w duszach ludzi.

61 Zob. M. K o w a l e w s k a , Święta Hildegarda z Bingen jako autorka „Pieśnifi w: Hominem
ąuero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i filozofii, historii myśli społecznej, red. A. Drabarek,
S. Symotiuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 709-719.
62 Hildegardis Bingensis Scivias, ks. III, visio 11, s. 614. Rolę anielskich pieśni w średniowiecz
nych teoriach muzycznych omawia Reinhold Hammerstein w pracy Die Musik der Engel. Untersuchungen zur Musikanschauung des Mittelalters (Francke, Bern 1990). Autor pokazuje, że zarówno
w starożytnym, jak i w średniowiecznym Kościele traktowano jako oczywistość związek między
muzyką kościelną a pieśniami chórów anielskich. Pogląd, że muzyka kościelna (liturgiczna) ma
źródło w muzyce niebiańskiej, przedstawia już Historia Kościoła Sokratesa Scholastyka (tłum.
S. Kazikowski, Pax, Warszawa 1986). Słuchanie niebiańskiej muzyki jest jednym z głównych ro
dzajów doznań audytywnych w doświadczeniu wizyjnym, a pochwalne pieśni aniołów inspirowały
licznych kompozytorów. Historia Kościoła zna wielu wizjonerów we wszystkich stuleciach, którzy tak jak Hildegarda - próbowali przekazywać anielskie pieśni słyszane w wizjach i ekstazach. Na
temat wizji zawierających doznania audytywne, które znacząco przyczyniły się do rozwoju różno
rodnych form muzyki Kościelnej. Por. B e n z, dz. cyt., s. 418-440.

