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SYMBOLIKA W RELACJI ILUSTRACJI I TEKSTU 
W PIERWSZEJ KSIĘDZE SCIVIAS 

HILDEGARDY Z BINGEN

Hildegarda z Bingen to jedna z niewielu mistyczek średniowiecznych, których 
twórczość przetrwała próbę czasu i jest znana również dzisiaj. Nie można w pro-
sty sposób scharakteryzować osobowości tej twórczej mniszki żyjącej w Nadrenii 
w XII wieku, gdyż pracowita zakonnica pozostawiła nie tylko dzieła o charakte-
rze mistycznym, teologicznym, politycznym, ale także encyklopedie przyrodni-
cze porządkujące wiedzę botaniczną oraz podręczniki medycyny naturalnej. 

Hildegarda jest jedną z wybitnych postaci, które ukształtowały XII stulecie. Jej 
dzieła trzeba rozpatrywać i czytać w kontekście kultury monastycznej. Niewąt-
pliwie za najistotniejsze należy uznać zbiory pism zawierające opis wizji, zresz-
tą autorka za swoje powołanie uznawała przede wszystkim objawienie tajemnic 
Bożych. W wizjach1 (zgodnie z ówczesnym sposobem przedstawienia treści ob-
jawionych poprzez widzenia) dla wyjaśnienia określonych pojęć i prawd wiary 
posługiwała się charakterystyczną metodą – przywołaniem obrazów i porównań. 

Scivias jest pierwszym zbiorem wizji Hildegardy z Bingen, które spisano 
w ciągu dziesięciu lat – od 1141 do 1151 roku2. Tytuł dzieła to forma skrócona od 
sci vias Domini – „poznaj drogi Pana” – sentencji ujętej w jedno słowo. Dzieło 
zawiera wizje o różnej długości i tematyce. Zamieszczono je w trzech księgach. 
Omawiany zbiór jest niewątpliwie najbardziej znanym tekstem mniszki. Kolejne 
wizje, których doświadczała Hildegarda, spisywał jej pierwszy sekretarz – Wol-
mar. Jako pisma objawione zostały one zbadane, a następnie uznane przez papie-
ża Eugeniusza III i synod w Trewirze. Niewątpliwie to wydarzenie wypłynęło na 
zainteresowanie nie tylko samą Hildegardą, ale przede wszystkim jej dziełami. 

1  Wizje Hildegardy zawarte zostały w trzech zbiorach: Scivias, Liber vitae meritorum oraz Liber 
divinorum operum, znanym także jako Liber de operatione Dei. Mniszka napisała także Physica 
i Causae et Curae. 

2  Włączając pracę nad miniaturami.
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Scivias mają prostą konstrukcję: trzy księgi zawierają kolejno sześć, siedem 
i trzynaście wizji. Kompozycja z potrójnym podziałem odwołuje się do znaczenia 
liczby trzy, symbolizującej Osoby Trójcy Świętej. Pierwsza i druga księga zawie-
rają w sumie trzynaście wizji, tyle samo, co księga trzecia; ta ostatnia jest również 
najobszerniejszą częścią dzieła. Poszczególne księgi opisują: porządek stworze-
nia, odkupienie i uświęcenie świata. Wprawdzie zawartość wizji znacznie je róż-
nicuje zarówno pod względem długości, jak i sposobu przedstawienia kolejnych 
elementów, jednak sposób zapisania wszystkich wizji pozostaje taki sam. Wizję 
o stosunkowo skomplikowanej budowie otwiera opis widzenia-obrazu. W roz-
działach różnej długości mistyczka komentuje elementy widzenia przedstawione 
na załączonej iluminacji. Następujące po wizji właściwej capitula odnoszą się do 
cytatów lub przywołanych postaci z Pisma Świętego, innych autorów chrześci-
jańskich, a także niektórych pojęć i zwyczajów. 

Każdy opis wizji właściwej kończy wspólna dla danej księgi formuła, po któ-
rej autorka dokonuje rozwinięcia obrazu. Hildegarda bardzo starannie omawia-
ła tekst wizji właściwej, tłumacząc każde jej słowo. Tę samą metodę stosowali 
pisarze monastyczni, interpretując tekst Pisma Świętego. Pierwsze wyjaśnienia 
dotyczą zawsze tych elementów (postaci, przedmiotów i zjawisk), które Hilde-
garda zobaczyła w widzeniu. Mistyczka objaśniała ich znaczenie alegoryczne – to 
zwykle początkowe capitula. Z kolei poszczególne rozdziały zawierają doktrynę 
i prawidła świata ziemskiego, symbolicznie ukazane we wcześniejszym obrazie 
wizji3. Fragmenty o charakterze pouczeniowym i alegorycznym (pośrednio zwią-
zane z widzeniem) zostały wytłumaczone w kolejnych capitulis; każdą z wizji 
wieńczy formuła wspólna dla danej księgi. 

Wizje zawarte w pierwszej księdze Scivias, jak wyżej wspomniałam, opisu-
ją porządek stworzenia. W pierwszej z nich Hildegarda zobaczyła Stworzycie-
la świata, który zasiadł na górze w kolorze żelaza. Góra symbolizuje wieczność 
królestwa Bożego. Prócz wyjaśnień związanych z alegorezą wizja ta zawiera ko-
mentarz podkreślający dwie cnoty – Bojaźń Bożą i Ubóstwo – zbliżające ludzi do 
zrozumienia nakazów Stwórcy. Kolejna, bardzo rozbudowana wizja, przedstawia 
upadek Lucyfera i innych aniołów, który w konsekwencji doprowadził do grzechu 
pierworodnego Adama i Ewy. Aniołów pokazano jako gwiazdy tracące jasność, 
natomiast Ewę – matkę wszystkiego stworzenia – symbolizuje biała chmura. Je-
dynie Adam został przedstawiony jako postać ludzka. Dzieci Adama i Ewy mają 
zająć miejsca upadłych aniołów. Bardzo złożony obraz tłumaczą kolejne capitula, 
w których Hildegarda obarcza winą za upadek i słabość człowieka nie Ewę, lecz 
Szatana. Poza tym w wizji chrześcijańskiej odwołano się do doktryny małżeń-
stwa. Trzecia z kolei wizja przedstawia kosmiczne jajo symbolizujące wszech-
świat. Bóg utrzymuje równowagę tej struktury dzięki równowadze sił: wiejących 
wiatrów i oddziałujących na siebie przestrzeni. Zasadnicze rozważania, zawarte 
w części wyjaśniającej, dotyczą tajemnicy wcielenia i Kościoła. Trzyczęściowa 
czwarta wizja ukazuje duszę i ciało oraz ich wzajemne relacje. Początek – pierw-

3  Por. K. Kraft, The German Visionary – Hildegard of Bingen [w:] K.M. Wilson (red.), Medieval 
Women Writers, Athens 1984, s. 109–130. 
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sza część – to symboliczne opowiadanie, rozwinięte w drugiej części jako naucza-
nie dotyczące ludzkiej natury i psychiki. Trzecia część zawiera moralne zachęty 
i pouczenia. W tej długiej wizji opisano również historię duszy, która w czasie 
wędrówki zagubiła swą matkę – Syjon. Dusza użala się nad utraconym rajem 
i szuka nowego tabernaculum, którym obdarzy ją Bóg. W piątej wizji ukazano 
Synagogę, „matkę wcielenia” i świekrę Kościoła. Synagoga nie widzi, jest ślepa, 
gdyż nie uwierzyła w Syna Bożego. Szósta wizja charakteryzuje chóry anielskie. 
Według tradycyjnego podziału na rangi są to: aniołowie, archaniołowie, moce, 
potęgi, panowania, zwierzchności, trony, cherubiny i serafi nowie, podzielone na 
trzy chóry: po dwa, pięć i dwa orszaki. Taka klasyfi kacja odpowiada ludzkiej 
naturze. Aniołowie i archaniołowie symbolizują ciało i duszę, cherubinowie i se-
rafi nowie znajomość i miłość Boga; pięć orszaków środkowych to pięć zmysłów 
człowieka.

Wydaje się, że opisanie wizji mistycznej jest zadaniem niewykonalnym. Wie-
lu ludzi doświadczających tego rodzaju spotkań ze światem nadprzyrodzonym 
zdecydowało się jednak, by poza samą treścią, także symboliczną, przedstawić 
przede wszystkim istotę widzenia, czyli jego obraz. W lierackim ujęciu wizji sam 
autor nie potrafi  ukazać w całości swojego doświadczenia. Każda forma, nie tyl-
ko zapisana słowami, pozostanie zawsze niekompletna w relacjonowaniu zda-
rzeń trwających w czasie wobec osoby ludzkiej – z jej zmysłami, odczuciami etc. 
Wizja ma raczej charakter zjawiska niż zdarzenia, stąd opis fenomenologiczny 
wydaje się najbardziej odpowiedni. W przedstawieniach literackich i malarskich 
pomija się zatem wiele szczegółów lub też charakterystyka niektórych elemen-
tów pozostaje dziełem wtórnym (na przykład osoby, która spisuje wizje mistyka). 
Wszyscy zajmujący się badaniem literatury mistycznej niejednokrotnie sami pró-
bowali oddzielić to, co zobaczył wizjoner, od tego, co zostało dodane przez osobę 
spisującą wizje. W wypadku Hildegardy sytuacja wydaje się prosta, gdyż nawet 
przez porównanie dzieł mistyczki, które spisywali różni jej sekretarze, można 
dostrzec piętno jej osobowości. To piętno wydaje się na tyle trwałe, że nie mogła-
by go osłabić lub zmienić żadna osoba, tym bardziej, iż Hildegarda postanowiła 
uwiecznić swe wizje jako osoba dorosła i w pełni ukształtowana.

Specyfi ka dzieła mistyczki polega na dwojakim charakterze wizji. Pisma Hil-
degardy odwołują się do dwóch sposobów przekazu. Z jednej strony jest to dość 
suchy opis wizji właściwej, z drugiej niezwykle barwne i szczegółowe miniatury 
ilustrujące dany obraz wizji4. Zarówno w pierwszym, jak i drugim wypadku oma-

4  P. Dinzelbacher wyróżnił dwa rodzaje wizji (cyt. za J. Sokolski, Pielgrzymi do piekła i raju. 
Świat średniowiecznych łacińskich wizji eschatologicznych, Wrocław 1995, s. 39): „Same wizje właś-
ciwie Dinzelbacher podzielił na dwie główne kategorie. Typ pierwszy reprezentują teksty, w których 
bohater odbywa jedną nieprzewidzianą podróż w realistycznie przedstawione zaświaty. Typ drugi 
narodził się właśnie w wieku XII, a w późnym średniowieczu zdobył sobie pozycję dominującą. 
Wizje stają się wówczas zwykle nieco krótsze, często miewają charakter cykliczny czy w każdym 
razie powtarzalny, wizjoner jest na nie jakby przygotowany. Mniejszy nacisk kładzie się w nich na 
topografi ę tamtego świata, natomiast rośnie rola kontaktów z przebywającymi w niebie świętymi 
postaciami. Wizje należące do typu drugiego mają charakter bardziej emocjonalny, przeładowane są 
obrazami symbolicznymi i wymagają często zabiegów interpretacyjnych wywodzących się z reguł 
alegorycznej egzegezy tekstów biblijnych. Zmienia się również ich zasadniczy cel. Nie jest już nim 
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wiane dzieło jest wynikiem pewnej redakcji. Literacki zapis widzenia ma charak-
ter zdecydowanie autorski, ponieważ Hildegarda uczestniczyła w nim bezpośred-
nio, natomiast jego obraz powstał jedynie pod jej nadzorem5.

W wizjach Hildegardy zaciera się granica między znaczeniem symbolicznym 
i dosłownym zwrotów oraz obrazów. Wprawdzie mistyczka niekiedy opisuje 
znaczenie danej rzeczy, jednak zwykle bardzo trudno określić, czy opisywany 
element oznacza jakiś przedmiot lub zjawisko, czy jest nim w sensie fi zycznym. 
Rozdzielenie tych dwóch rzeczywistości to zadanie raczej dla teologów niż dla 
literaturoznawców6. Dwoisty charakter opisu wpływa znacząco na tekst i ilustra-
cje. Hildegarda jest dzieckiem swego stulecia – wieku, który jako zasadę teo-
logiczną przyjął prawdę o duchowym symbolizmie świata materialnego. Każdy 
z istniejących elementów i każde stworzenie odbija w sobie, na swój własny spo-
sób, obraz Stworzyciela. Zadaniem człowieka jest owo odbicie znaleźć i, sto-
sując metodę anagogiczną, to znaczy wznosząc się od elementów ziemskich ku 
coraz bardziej duchowym, docierać do tajemnicy Boga. Tak właśnie postępuje 
Hildegarda. Kwiaty, minerały, zwierzęta, słowem wszystko może mieć znaczenie 
symboliczne i opiewać chwałę Tego, który je stworzył. Także człowiek staje się 
symbolem, i to – dzięki swojej złożoności – symbolem uprzywilejowanym, jest 
bowiem mikrokosmosem, jakby kwintesencją całego wszechświata, i łączy w so-
bie zarówno jego elementy materialne, jak i duchowe.

Christel Meier dokładnie opisała symbolikę kolorów w pismach Hildegardy 
z Bingen w jednym z artykułów. Podkreśliła, że wątpliwości nie budzi znaczenie 
przypisywane barwom (terminologia skądinąd jest tradycyjna), ale teologiczne 
ujęcie tematu7. Trzeba pamiętać, iż Hildegarda została w pełni ukształtowana 
przez kulturę czasów, w których żyła. To stwierdzenie dotyczy nie tylko szero-
ko rozumianego sposobu życia, ale także konkretnych dzieł sztuki i rzemiosła. 
Przecież nawet sztuka romańska jest wypełniona myślą teologiczną. Artyści na 
potrzeby tej ostatniej wykorzystywali również elementy z życia świeckiego, które 
w ten sposób nabierały charakteru sakralnego8.

Z tego też względu chciałam przedstawić pokrótce elementy wspólne dla teks-
tu wszystkich wizji i dla ilustracji. Nie jest tu przeszkodą wątpliwość, czy skryp-
tor był też iluminatorem. 

Rękopis Scivias Hildegardy z Bingen jako dzieło sztuki stanowi interesujące 
zagadnienie. Po pierwsze, artysta ilustrujący zbiór wizji (zapewne około 1175 
roku), starał się wyjątkowo dokładnie przedstawić wszystko, co zostało opisa-
ne w tekście. Dotyczy to nie tylko szczegółów ujętych w wizji (zwykle nawet 

zwykle nawrócenie wizjonera, lecz wręcz przeciwnie – stanowią one jakby wyraźne potwierdzenie 
słuszności dokonanego przez niego wyboru życiowej drogi, krótko mówiąc, dowodzą jego świętości, 
są znakami szczególnej łaski Boga”. Wizje Hildegardy należą do drugiego rodzaju. 

5  Por. Illuminations of Hildegard of Bingen, coment. M. Fox, Mexico 1985, s. 10.
6  Por. L. Kuc, Z historii poglądów na człowieka w wieku dwunastym – święta Hildegarda z Bingen, 

„Roczniki Filozofi czne KUL” 1949/1950, nr 2/3 (Lublin), s. 398–407. 
7  Por. Ch. Meier, Die Bedeutung der Farben im Werk Hildegards von Bingen, „Frühmittelalter-

liche Studien” 1972, z. 6, s. 245–355.
8  Por. M.M. Davy, Initiation à la symbolique romane (XIIe siècle). Nouvelle édition de l’»essai 

sur la symbolique romane«, Paris 2003, passim. 
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nie w wizji właściwej, ale w rozdziałach komentujących), lecz nawet elementów 
jedynie wspomnianych9. Maria Rzepińska określiła kodeks zawierający Scivias 
Hildegardy z Bingen jako jeden z niewielu przykładów sztuki zachodniej, nale-
żący do wschodniego nurtu „fi lozofi i światła”10. Zapoznanie się z wizjami i od-
powiadającymi im ilustracjami pozwala zauważyć, że istotnie w opisie wszelkie-
go rodzaju światła wyraźniej widać równoległość tekstu i ilustracji, zależność ta 
dotyczy jednak nie tylko barw, ale także innych elementów przedstawienia. Dla 
jaśniejszego ukazania rzeczy i zjawisk ujętych na ilustracji oraz w odpowiednim 
fragmencie tekstu zdecydowałam się podzielić ilustracje i wizje według kształtów. 
Przedmioty i postaci, które Hildegarda najpierw zobaczyła, a następnie opisała, 
pogrupowałam według wspólnej cechy charakterystycznej. Ilustracje zawierające 
elementy niewystępujące w wizji umieściłam w osobnej grupie. 

Ignis

W opisie wizji Hildegardy11 zwraca uwagę to, że większość przedmiotów, które 
ujrzała w widzeniach, w różny sposób wiąże się ze światłem12. Charakterystyczne 
jest także to, iż wszystkie te elementy, jak również postaci, odznaczają się ro-
dzajem światła podobnym do ognia (określenie Marii Rzepińskiej)13. Z tego też 
względu przyporządkowałam je do grupy ognia – ignis.

Pierwszy z elementów opisanych przez Hildegardę to światło, które spłynę-
ło na nią i dzięki któremu ujrzała zadziwiające tajemnice świata niebiańskiego. 
Określenia, jakie nadaje tej jasności, są dwa. Najpierw stwierdza, że ujrzała wiel-
ką jasność14 – maximum splendorem, a następnie ogniste światło – igneum lumen. 
W wypadku pierwszego określenia nie podaje żadnych dodatkowych informacji, 
o drugim przypływie jasności natomiast mówi, że ogarnął jej umysł, serce i całą 
postać. Na jedynym obrazie ilustrującym wstęp nad Hildegardą znajduje się czer-
wona chmura z językami. Języki te tak nisko spływają nad jej głowę, że wydaje 

9  Por. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, 
R. Turzyński, wybór ilustracji i komen. T. Łozińska, Warszawa 1990, s. 347, a także A. Katzenellenbo-
gen, Allegories of the Virtues and vices in Medieval Art. From early Christian times to the thirteenth 
century, New York 1964, passim.

10  M. Rzepińska, Historia koloru, Kraków 1983, s. 101. 
11  Wszystkie odwołania do tekstu oryginalnego podaję, uwzględniając wydanie najnowsze, to 

znaczy A. Fürkötter, A. Carlevaris (red.), Hildegardis Scivias [w:] Corpus Christianorum: Continuatio 
Mediaevalis, t. 43, 43a, Turnhout 1978. Ilustracje umieszczone na końcu artykułu zaczerpnęłam z tłu-
maczenia niemieckiego, do którego wykorzystano Ruperstsberger Codex zawierający oryginał Scivias 
z 1165 roku (M. Böckler, Der heiligen Hildegard von Bingen Wisse die Wege. Scivias, Berlin 1928). 
Ten sam manuskrypt zaginął podczas bombardowania Drezna w 1945 roku. Od tego czasu opracowa-
nia Scivias opierają się na faksymile z lat 1927–1933 sporządzonym przez benedyktynki z Eibingen. 

12  Por. H. Liebeschütz, Das allegorische Weltbild der heiligen Hildegard von Bingen, Leipzig–
–Berlin 1930, s. 12  i.n.

13  Por. D. Forstner, op. cit., s. 92.
14  Por. Incipit I,8 i I,26–30: maximae coruscationis igneum lumen aperto caelo veniens totum 

cerebrum meum transfudit et totum cor totumque pectus meum velut fl amma non tamen ardens sed 
calens ita infl ammavit, ut sol rem aliquam calefacit super quam radios suos ponit.
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się, jakby otaczały całą jej twarz. Można podejrzewać, że to przedstawienie uka-
zuje raczej igneum lumen. 

Zarówno ignis, jak i splendor występują częściej niż inne określenia świat-
łości. Ogień pojawia się w wizji trzeciej, przy czym ma różne formy. Raz jest to 
ogień w swej zwykłej postaci, a raz przybiera kształt jaśniejącej kuli15. Charakte-
rystyczne wydaje się to, że ta sama jasność w różnych postaciach ma inne właści-
wości. Oczywiście własnościom tym odpowiadają inne określenia16. Pierwszemu 
z opisów na ilustracji do wizji trzeciej odpowiada zewnętrzny pas będący skład-
nikiem konstrukcji w kształcie jaja. Pas ten składa się z wielu złotych płomieni 
układających się w dwa ciągi, jeden nad drugim, ogień płonącej kuli natomiast 
namalowano jako złoty okrąg (jego dolna część, w kształcie półksiężyca, jest 
czerwona). Symboliczne znaczenie wszystkich opisanych dotąd elementów jest 
w jakiś sposób związane z Bogiem. Można nawet stwierdzić, że ogień jest dobry, 
ale w tej samej trzeciej wizji ignis służy również jako określenie elementu nega-
tywnego. To tenebrosus ignis17. Wprawdzie na ilustracji ogień ten ma kolor czer-
wony, o jego zdecydowanie odmiennym znaczeniu świadczy jednak to, że został 
namalowany na czarnym tle. Wreszcie ostatni element to ignea sphaera w wizji 
czwartej18. Określeniu temu nie odpowiada żaden okrągły ani kulisty element, ale 
zapewne chodzi o złotą żyłę biegnącą od czworokątnej konstrukcji w kolorze zło-
ta do postaci dziecka znajdującej się w łonie leżącej niewiasty. To przedstawienie 
obrazuje boskie pochodzenie duszy. 

Równolegle do określenia ignis pojawiają się sformułowania zawierające 
słowo splendor. Hildegarda mówi o nim, opisując ogień ogarniający jej postać 
(Incipit). Inny przykład to lucidissimus splendor z drugiej wizji symbolizujący 
jasną poświatę raju19. Ten sam rzeczownik pojawia się dwa razy w czwartej wi-
zji. W obydwu wypadkach określa pewną jasną przestrzeń, mającą na iluminacji 
kształt równoległoboku koloru złotego. Blask ten oznacza tajemnice Boga, które 
objawiają się ludziom o wielkiej wierze. Z tego względu całą przestrzeń wypeł-
niają oczy; w niej też ukazał się drugi splendor. Tym razem jasność była podobna 
do czerwonej jutrzenki (na ilustracji jaśniejszy pas przecinający w poprzek złotą 
przestrzeń prostopadłościanu, wypełniony okręgami narysowanymi czerwonym 
kolorem)20. Zarówno pierwszy, jak i drugi element odznacza się wyjątkowym bla-
skiem – pierwszy jest bardzo jasny, drugi jakby świetlisty. 

W wizjach pojawiają się również opisy pewnej aury, czy raczej przedmiotów 
i osób mających taką cechę. Pierwszy z nich określa rzeczownik claritas. To jasna 
poświata emanująca z postaci Boga siedzącego na wysokiej górze (w pierwszej 

15  Por. I,3.44–46: in cuius exterioris parte per circuitum lucidus ignis fuit.
16  Por. I,3.46–47: erat globus rutilantis ignis, I,3.71–73: quendam globum candentis ignis plu-

rimaeque magnitudinis videbam.
17  Por. I,3.60–62: quidam tenebrosus ignis tanti horroris erat.
18  Por. I,4.64–66: ita quod velut ignea sphaera nulla lineamenta humani corporis habens cor 

eiusdem formae possedit.
19  Por. I,2.65–66: lucidissimus splendor eandem regionem circumdedit.
20  Por. I,4.48: vidi maximum serenissimumque splendorem velut plurimis oculis fl ammantem oraz 

I,4.53–54: in quo etiam alius splendor similis aurorae in se purpurei fulgoris claritatem tenens apparuit.
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wizji)21. Drugi przykład to multa lux, która ogarnęła przestrzeń na wschód od góry 
(w wizji trzeciej). Jasność światła kontrastuje z ciemnością ogarniającą zachodnią 
część góry22.

Zarówno pierwszemu, jak i drugiemu opisowi na ilustracji odpowiada złoty 
kolor. Claritas spływająca od osoby Boga nad głowę postaci stojącej u stóp góry 
to złoty pas z czerwonymi zdobieniami, multa lux natomiast to złota przestrzeń 
ponad górą.

Są też inne elementy związane z ogniem: scintillae z pierwszej wizji otacza-
jące osoby stojące pod górą23, viventes lampadae przyjmujące jasność od blasku 
oświetlającego raj oraz plurimae stellae znajdujące się w chmurze i symbolizu-
jące prawych potomków Ewy i Adama w wizji drugiej24, wreszcie faculae. Te 
ostatnie pojawiają się dwa razy w wizji trzeciej25; w rozdziałach komentujących 
zostały przestawione jako gwiazdy i symbolizują Pismo Święte – Stary i Nowy 
Testament – oraz naturę aniołów. Wszystkie te przedmioty widzenia zostały uka-
zane podobnie, to znaczy jako wieloramienne gwiazdy różnej wielkości i koloru. 
Scintillae są białe i małe. Mimo że według wizji właściwej spływają od samego 
szczytu – postaci siedzącej ponad górą – artysta ukazał je dopiero w dolnej czę-
ści ilustracji. Natomiast viventes lampadae i plurimae stellae są złote (zostały 
narysowane czerwonym konturem). Faculae mają taki sam kształt jak plurimae 
stellae.

Oprócz opisanych w wizjach przedmiotów czy ognistych zjawisk dwie ilustra-
cje ukazują także rzeczy, o których nie wspomniano w tekście. Obydwie minia-
tury odnoszą się do czwartej wizji. Pierwszy obraz to czerwone płomienie ognia 
piekielnego (ilustracja druga) oraz białe gwiazdy namalowane w tle jednej części 
pierwszej ilustracji. 

Persona

Pojęcie to jest bardzo ogólne, w wizjach Hildegardy znajduje się jednak dużo 
elementów, które można w nim zawrzeć. Mistyczka nie zawsze opatrywała kon-
kretną nazwą to, co ujrzała w wizji. Czasami widziała całe postaci, niekiedy tylko 
pewne ich części, wreszcie pojawiają się określenia porównawcze: np. imago lub 
quasi mulier.

21  Por. I,1.11–12: super ipsum quendam tantae claritatis sedentem i I,1.21–23: super cuius caput 
tanta claritas de eodem super montem ipsum sedente descendit.

22  Por. I,3.101–102: qui versus aquilonem multas tenebras et versus orientem multam lucem 
habebat.

23  Por. I,1.23–26: ab eodem qui super montem illum sedebat multae viventes scintillae exierunt, 
quae eadem imaginem magna suavitate circumvolabant.

24  Por. I,2.52–54: velut maximam multitudinem viventium lampadarum multam claritatem haben-
tium oraz I,2.61–63: candidam nubem quae de quadam pulchra forma hominis plurimas plurimasque 
stellas in se continens exierat.

25  Por. I,3.49: super se tres faculas sursum ordinatae positas oraz I,3.73–74: super se duas 
faculas clare positas.
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Zdecydowanie najłatwiej rozpoznawalną fi gurą w opisie Hildegardy jest postać 
człowieka, rzeczownik homo pojawia się jednak stosunkowo rzadko. Właściwie 
odpowiadają mu trzy formy wizerunku: pierwsza odnosi się do Adama, którego 
wizjonerka ujrzała w ludzkiej postaci (w przeciwieństwie do Ewy symbolizowa-
nej przez białą chmurę w drugiej wizji)26. Leży on na boku, jedną rękę podłożył 
pod głowę, natomiast drugą uniósł w górę. Taka pozycja może oznaczać, że po 
prostu odpoczywa27. W czwartej wizji jest mowa o ludziach, którzy nieśli mleko: 
z niego powstawały sery symbolizujące różnorodną naturę potomków pierwszych 
rodziców28. We wcześniejszym fragmencie tej samej, to znaczy czwartej wizji, 
homo określa płód ludzki znajdujący się w łonie jakiejś kobiety. Wszystkim trzem 
przykładom odpowiadają postaci namalowane na odpowiednich miniaturach.

Występują także sformułowania wyraźnie określające płeć osoby. W przypad-
ku kobiet mają charakter ogólny lub symboliczny – na przykład ukazują synago-
gę29. Słowo mulier odnosi się do bliżej nieokreślonej kobiety, por. Sc. I,4.61–62 
oraz I,4.68–72: 

et ita vidi quasi mulierem integram formam in utero suo habentem (...) sed deinde eadem 
forma hominis de utero eiusdem mulieris hoc modo vivifi cata egrediente, secundum motus 
quos ipsa sphaera in eadem forma hominis habuit, secundum illos etiam et colorem suum 
mutavit (i tak oto ujrzałam jakby niewiastę, która w swym łonie miała niby postać doskona-
łą istoty ludzkiej (...). A następnie ta właśnie postać istoty ludzkiej w ten sposób ożywiona, 
wychodząc z łona tejże niewiasty, stosownie do ruchu, którym ognista kula poruszyła się 
w ten sposób w tej postaci ludzkiej, zgodnie z nim zmieniła także swój kolor)30. 

Postaci mężczyzn to natomiast konkretni prorocy i patriarchowie Starego Te-
stamentu. Hildegarda podaje imiona niektórych31. W pierwszej wizji ujrzała nie 
całe postaci, lecz jedynie ich głowy32. Grafi czne przedstawienie wymienionych 
powyżej osób wydaje się łatwe. Dzięki symbolom lub namalowanym elementom 
z łatwością można przypisać ilustracji odpowiadające jej fragmenty wizji. 

Poza mało dokładnymi opisami, ukazującymi konkretne postaci, w pierwszej 
wizji Scivias odnajdujemy również trzy przedstawienia osób, które bardzo trudno 
określić. Pierwsza z nich to Bóg33, pozostałe natomiast symbolizują dwie cnoty: 
Bojaźń Bożą i Pokorę34, ale tego dowiadujemy się dopiero z rozdziałów komen-

26  Por. I,2.61–63: candidam nubem quae de quadam pulchra forma hominis plurimas plurimasque 
stellas in se continens exierat.

27  Por. F. Garnier, Langage de l’image au Moyen Age. I. Signifi cation et symbolique. II. Gram-
maire des gestes, Paris 1982, s. 117 i. n.

28  Por. I,4.55–56: vidi in terra homines in vasis suis lac portantes et inde caseos facientes.
29  Por. I,5.14–15: velut quandam muliebrem imaginem a vertice usque ad umbilicum pallidam.
30  Por. M. Battistini, Symbole und Alegorien, Berlin 2003, s. 128. Tekst łaciński podano w tłu-

maczeniu autorki. 
31  Por. I,5.21–23: in corde Abraham, et in pectore eius Moyses, in ventre ipsius reliqui prophetae.
32  Por. I,1.27–29: in quibus velut capita hominum quaedam pallida et quaedam alba apparuerunt.
33  Por. I,1.11–12; I,1.14–16; I,1.21–23: super ipsum quendam tantae claritatis sedentem (...) de 

quo ab utraque parte sui lenis umbra velut ala mirae latitudinis et longitudinis extendebatur (...) super 
cuius caput tanta claritas eb eodem super montem ipsum sedente descendit.

34  Por. I,1.17–18: quaedam imago alia undique plena oculis stabat oraz I,1.19–23: ante ipsam 
imago puerilis aetatis, pallida tunica sed albis calceamentis induta, super cuius caput tanta claritas 
de eodem super montem ipsum sedente descendit.
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tujących. Postaci cnót artysta malarz ukazał w sposób bardzo dosłowny, postać 
ludzka to jedynie zarys (wypełniony oczami), natomiast Boga namalował jako 
dojrzałego mężczyznę z brodą, całego w kolorze złota. 

Najciekawszy opis postaci znajduje się w szóstej wizji. Są to zastępy anielskie, 
które w niebie tworzą trzy chóry. Wszystkie, poza Tronami, wyglądają jak ludzie: 
mają podobne twarze, całą postać lub poszczególne członki. O ich wyjątkowości 
świadczą opisane przez Hildegardę niektóre elementy ubrania lub kształt osoby. 
Niezwykłe w szóstej wizji jest to, że wcześniej nie pojawił się żaden opis, w któ-
rym Bóg, cnoty czy inne postaci byłyby tak podobne do człowieka35. Wpraw-
dzie w wielu przypadkach malarz nie ukazał dosłownie wszystkich elementów 
wymienionych przez Hildegardę, można to jednak usprawiedliwić względami 
technicznymi. Z punktu widzenia szczegółowości przedstawienia szósta wizja 
w pierwszej księdze Scivias jest najtrudniejsza; do czwartej wizji, gdzie również 
występuje wiele elementów, załączono aż trzy miniatury. 

W opisie trzeciej wizji mistyczka zaznacza, że w czterech warstwach kon-
strukcji w kształcie jaja działały jakieś wichry. Z ich ust rozchodziły się różne 
pogłoski i wiadomości36. Charakterystyczne jest, iż każdy fl atus tchnie czymś 
innym. Wszystkie wichry wraz z powiewami zostały namalowane jako twarze 
wydymające usta, z których w różne strony wydobywają się tchnienia37. Na ma-
lowidłach ilustrujących wizje Hildegardy znajdują się również postaci niewymie-
nione bezpośrednio w wizjach właściwych. Dowiadujemy się o nich z rozdziałów 
komentujących. Należy do nich Wolmar, sekretarz spisujący wizje Hildegardy. 
Wprawdzie mistyczka we wstępie do dzieła wymienia dwie pomagające jej oso-
by, określa jednak tylko ich płeć. Mimo że została wspomniana również młoda 
kobieta, zaufana Hildegardy, to na ilustracji odnoszącej się do wstępu dzieła obok 
podobizny mistyczki znajduje się tylko postać męska38. Pozostałe zostały przed-
stawione na ilustracjach odnoszących się do czwartej wizji. Pierwsza, najbardziej 
charakterystyczna, to młoda osoba symbolizująca duszę ludzką. Wprawdzie jest 

35  Por. I,6.17–19; I,6.19–21; I,6.23–25; I,6.29–32; I,6.32–33; I,6.33–36; I,6.37–39; I,6.40–42; 
I,6.45–46 i I,6.49–50: Deinde vidi duas acies supernorum spirituum multa claritate fulgentes (...) qui 
in una acie erant velut pennas in pectoribus suis habebant et facies ut facies hominum in se prae-
tendebant (...) et qui in alia acie fuerunt etiam in pectoribus suis quasi pennas habuerunt et facies 
ut facies hominum in se ostenderunt (...) et qui in dua acie istarum fuerunt quasi facies hominum 
habebant, ab umero et deorsum magno splendore fulgentes (...) et qui vero in alia erant, tantae cla-
ritatis exstiterunt, quod eos intueri non poteram (...) et qui in alia ut album marmor apparuerunt et 
capita ut capita hominum habuerunt super quae ardentes faculae visae sunt (...) et qui in alia facies 
ut facies hominum et pedes ut pedes hominum habentes, in capitibus suis galeas gestabant (...) et qui 
in alia erant, nullam formam hominum in se ostendentes velut aurora rubebant (...) qui autem in una 
acie illarum erant oculis et pennis pleni videbantur (...) et qui in alia fuerunt, quasi ignis ardebant.

36  Por. I,3.57–58; I,3.58–61; I,3.82–83; I,3.90–91: fl atus quidam (ex igne) cum suis turbinibus 
exiebat (...) et de pelle illa quae sub eo fuit alius fl atus cum turbinibus suis ebulliebat, qui se in ipso 
instrumento hac et illac diffundebat (...) (ab eodem aethere) quidam fl atus cum suis turbinibus se 
effundebat, qui se in praefatum instrumentum ubique dilatabat (...) sed ex eo quidam fl atus cum 
turbinibus suis exiens.

37  Por. D. Forstner, op. cit., s. 72. 
38  Por. S. Hauschild, Mönche, Maler, Miniaturen. Die Welt der mittelalterlichen Bücher, Stuttgart 

2005, s. 134–135.
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ona główną bohaterką wizji, ale nie ma o niej mowy w wizji właściwej, lecz 
dopiero w następnych rozdziałach. Symbolizująca duszę postać znajduje się na 
wszystkich trzech ilustracjach do tekstu. Podobnie Hildegarda nie opisuje nicze-
go, co mogłoby się odnosić bezpośrednio do przedstawionej ręki. Niewątpliwie 
jest to ręka Opatrzności – samego Boga. W czwartej wizji artysta namalował też 
anioła, który ma ludzką postać. Potwory symbolizujące Szatana oraz inne diabły 
ukazane zostały na pierwszej i trzeciej ilustracji do czwartej wizji.

Inne elementy

Pozostałe przedmioty i zjawiska opisane przez Hildegardę nie są widzialne. To 
znaczy istnieją, nie są to jednak zwykłe rzeczy. Czasami ludzie gołym okiem nie 
potrafi ą ich dostrzec. W wizjach mistycznych, zawartych w Scivias, ich rola nie 
zasadza się na istnieniu lub widzialności, lecz na znaczeniu symbolicznym, więc 
warto opisać, jak zostały przedstawione.

Niektóre z fragmentów charakteryzują przestrzeń lub wymiar, w którym Hil-
degarda miała wizję. Do tych określeń należą: instrumentum nazywające przed-
miot widzenia39, purissimus aether oraz aquosus aer odnoszące się do przestrze-
ni40. O ile trochę niejasne instrumentum objaśniono porównaniem do jaja, o tyle 
zarówno aether, jak i aer pozostają bez wyjaśnienia. Wszakże te trzy rzeczowniki 
stanowią całość – wszystkie opisują jajowatą strukturę z wizji trzeciej. Na ilu-
stracji istotnie przedstawiono strukturę o kształcie jaja, który implikuje kształt 
zarówno aetheris, jak i aeris. Są one jednak dwoma kolejnymi, różnymi warstwa-
mi tejże struktury. Dwuwymiarowy charakter obrazu nie pozwala na przestrzenne 
ukazanie wszystkich elementów.

Prócz wyżej wymienionych przedmiotów czy struktur Hildegarda w przedsta-
wieniu swych wizji opisuje zjawiska mające charakter jednego wydarzenia lub 
zespołu wydarzeń, a nie konkretnego przedmiotu. Chodzi mianowicie o cztery 
określenia: maximam inquietudinem (sposób funkcjonowania)41, arenosus glo-
bus (natura ludzka)42, multi invadentes turbines (także sposób funkcjonowania)43, 
wreszcie circulum similem aurorae (zjawisko)44. Artysta namalował jedynie are-
nosus globus. Pozostałe elementy ze względu na ich charakter (zjawiska odbywa-
jącego się w pewnym czasie) nie mogły zostać pokazane. W piątej wizji Hilde-
garda zaznacza natomiast, że Synagoga stoi przed ołtarzem Boga. Symboliczna 
niewiasta stoi wobec oglądającego ilustrację en face, być może dlatego właśnie 
nie ma przed nią ołtarza. 

39  Por. I,3.41–42: maximum instrumentum rotundum et umbrosum secundum similitudinem ovi, 
por. także M. Battistini, op. cit., opis konstrukcji w kształcie jaja na s. 134.

40  Por. I,3.70 i dalej I,3.74–75: purissimus aether erat (...) in eodem aethere multae et clarae 
sphaerae ubique positae oraz I,3.84–86: aquosum aetherem videbam albam pellem sub se habentem.

41  Por. I,2.68–69: maximam inquietudinem versa horribiles terrores ostenderunt.
42  Por. I,3.93–94: in medio quidam arenosus globus plurimae magnitudinis erat.
43  Por. I,4.74–75: multi turbines invadentes eum usque ad terram incurvabant.
44  Por. I,5.26–27: in capite suo quasi circulum similem aurorae.
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Mons

W pierwszej księdze Scivias Hildegarda dwa razy opisuje góry. Po raz pierwszy 
w pierwszej wizji, kiedy przed jej oczyma ukazała się wielka i jasna postać sie-
dząca właśnie na szczycie góry45. Owo wzniesienie zostało bardzo dokładnie uka-
zane: było w kolorze żelaza i pełne okienek, z których wystawały ludzkie głowy. 
Dowiadujemy się także, że przed górą stały dwie postaci. Na miniaturze widać 
górę zajmującą większą część karty. Artysta przedstawił także wszystkie opisane 
powyżej elementy.

Drugi przykład jest znacznie skromniejszy. Na ilustracji (zgodnie z opisem) 
góra znajduje się w środku konstrukcji w kształcie jaja (trzecia wizja). O tej górze 
wiadomo tylko tyle, że leży między północą i wschodem46. Na obrazie zajmuje 
prawie połowę okręgu i jest zbudowana z wielu, ustawionych jeden na drugim, 
kamieni.

W części wyjaśniającej czwartą wizję zakonnica opowiada o duszy, która 
uciekła do górskiej jaskini i tam schowała się przed ścigającymi ją diabelskimi 
pokusami. Wprawdzie nie jest to część wizji właściwej, warto jednak wspomnieć, 
że również ta góra znajduje się na ilustracji (drugiej do czwartej wizji). Jest sto-
sunkowo niewielka, biała z pasmami różnych kolorów. 

Lacus

Jezioro opisane przez mniszkę w drugiej wizji ma jednoznacznie złe konotacje47. 
Jest to wielka, bardzo głęboka, czarna dziura. Z jednej strony znajduje się gar-
dziel, z której, jak przedstawia mistyczka, wydobywał się śmierdzący dym. Ów 
dym utworzył chmurę dotykającą innej białej chmury. Czarne jezioro oznacza 
oczywiście piekło, chmura unosząca się nad nim symbolizuje natomiast zamysł 
Szatana, by dzięki podstępowi namówić Ewę (białą chmurę) i Adama do grzechu. 
Plastyczna wizja czarnego jeziora jest, tak jak opis, bardzo wyrazista. Prawie po-
łowę ilustracji zajmuje piekło. Cała jego dolna powierzchnia (jezioro zatracenia) 
jest jednolicie czarna, zakończona czerwonymi płomieniami. Ponad nim znajduje 
się złożona z wielu warstw, obrzydliwa chmura o kilku odnogach. Jest ich osiem 
– siedem skierowanych prosto do góry i jedna, zakończona paszczą węża, z której 
wydobywa się skierowany w prawą stronę czarny dym. Chmura usiłuje dosięgnąć 
gwiazd na niebie (górna płaszczyzna obrazu), przeszkadza jej jednak czerwona 
strefa. Wydaje mi się, że znacząca jest liczba odnóg. Otóż skierowanych w stro-
nę przyszłych pokoleń jest siedem – tyle samo, ile grzechów głównych, ósma 
natomiast, charakterystyczna dzięki paszczy węża, dotknęła białej chmury, czyli 
Ewy. Ta właśnie odnoga chmury symbolizuje, moim zdaniem, grzech pierworod-
ny. Występek pierwszych rodziców dotyczy wszystkich ich potomków, szczegól-

45  Por. I,1.11–12: quasi montem ferreum colorem habentem.
46  Por. I,3.93–94: inter aquilonem et orientem maximam montem.
47  Por. I,2.55–56: ecce lacus multae latitudinis et profunditatis apparuit.
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ne konsekwencje tego grzechu jednak spadły właśnie na Adama i Ewę. Chrzest 
zmywa grzech pierworodny, którym zostali naznaczeni wszyscy ludzie. Nie ma 
natomiast stałego antidotum na każdy z siedmiu grzechów głównych. Należy jed-
nak podkreślić, że problem wszystkich ludzkich grzechów pojawił się w chwili 
sprzeniewierzenia się Bogu pierwszych rodziców. 

W najobszerniejszej czwartej wizji, w części zawierającej wyjaśnienia, Hil-
degarda opisuje także ucieczkę duszy starającej się umknąć ścigającemu ją Sza-
tanowi. Wśród licznych prześladowań jest mowa także o morzu. Pojawiło się 
ono nagle przed duszą, by przeszkodzić jej w ucieczce. Wprawdzie dzieje duszy 
nie zostały opisane w wizji właściwej, ale zobrazowano je na pierwszej części 
ilustracji do tej wizji.

Nubes

W pierwszej księdze Scivias dwa razy możemy spotkać opis chmury. Pierwszy 
z nich to wymieniona już wyżej czarna chmura unosząca się nad czarnym jezio-
rem (druga wizja)48. W związku z tym, że wyżej została już dokładnie przedsta-
wiona wraz z jeziorem, odsyłam Czytelnika do wspomnianego opisu.

Drugie ujęcie chmury znajduje się w piątej wizji. Główna opisana postać to 
kobieta symbolizująca Synagogę. Wokół jej stóp rozpościera się bardzo biała 
i czysta chmura49. Jej symbolika odwołuje się do końca dziejów Starego i począt-
ków Nowego Przymierza – śmierci Chrystusa. Zapewne dlatego właśnie chmura 
na ilustracji do tej wizji nie jest biała, lecz srebrna. Skądinąd w innych wizjach 
(np. drugiej z drugiej księgi Scivias, pierwszej z pierwszej księgi i innych) kolor 
ten oznacza Ducha Świętego, ale także Chrystusa, jeśli w wizji nie pojawia się 
w ludzkiej postaci. 

Fenestellae

Podobnie jak chmura, okna znajdujące się w górze koloru żelaza zostały omó-
wione powyżej (pierwsza wizja). Góra jest symbolem niezmiennego charakteru 
Królestwa Bożego. W niej znajduje się bardzo wiele otworów, jakby okienek50. 
W każdym z nich widać dwie ludzkie głowy: jedne są białe, inne świetliste. 
W części komentującej wizję właściwą Hildegarda wyjaśnia, że kolor głów sym-
bolizuje jakość ludzkich czynów – niektórzy są zmęczeni i nie starają się o dobro, 
inni wręcz przeciwnie, każde działanie człowieka dla Boga jest jednak zupełnie 
jawne. Poza opisem, że znajdują się w nich głowy, o oknach nie ma więcej mowy. 

48  Por. I,2.58–60: de quo etiam taeterrima nebula se extendens quasi venam visum deceptibilem 
habentem tetigit.

49  Por. I,5.17–18: circa pedes suos candidissimam et purissimam nubem habentem.
50  Por. I,1.26–27: in ipso (...) monte quasi plurimae fenestellae videbantur.



87

Na obrazie wszystkie (jest ich dziewięć) wydają się bardzo podobne, mają takie 
samo półkoliste zwieńczenie. 

Można przypuszczać, że symboliczne znaczenie okien jest nierozłącznie 
związane z górą. Okna to otwory, dzięki którym na zewnątrz, do świata rzeczy-
wistego, ziemskiego, wydostaje się jasność i ciepło wypełniające górę wewnątrz. 
Niezmienność Królestwa Bożego, stałość Boskiego prawa i ustanowień, przeja-
wia się w ludziach. Każdy człowiek powstał na obraz Stwórcy. Jeśli nawet nie jest 
doskonały, to w jego dobrych czynach odbija się dobro Boga. 

Alae

To częsty element opisu wizji Hildegardy. Właściwie we wszystkich wizjach, 
w których mowa o skrzydłach, stanowią one integralną część jakiejś postaci 
(głównie aniołów). Od tej zasady wyjątkowo odbiega postać Boga siedzącego na 
górze w kolorze żelaza (pierwsza wizja). W wizji mistyczka ujrzała, że ta właśnie 
osoba po obu stronach ma cień przypominający skrzydła51. Cień ten spływa aż 
do podnóża góry w kolorze żelaza. Oczywiście na ilustracji nie przedstawiono 
cienia, lecz właśnie białe skrzydła.

Skrzydła pojawiają się także wszędzie tam, gdzie mowa o aniołach, nawet 
jeśli nie stanowi to treści wizji właściwej. Właśnie postaci aniołów, ujęte na ilu-
stracjach odnoszących się do czwartej wizji (część pierwszej i trzecia ilustracja), 
zawsze mają skrzydła.

Szczególnie interesującym przykładem jest szósta wizja ukazująca hierarchię 
niebiańską. Hildegarda ujrzała i opisała dziewięć orszaków anielskich, podzielo-
nych na trzy chóry. Według opisu skrzydła mają aniołowie z czterech orszaków. 
Są to aniołowie i archaniołowie (z tekstu wynika, że skrzydła znajdują się na ich 
piersiach, na ilustracji wyrastają jednak im one z ramion) oraz cherubini i serafi -
ni52. Te dwa ostatnie orszaki wydają się pełne skrzydeł i oczu. Hildegarda stwier-
dza, że cherubini wznosili swe skrzydła wysoko ku temu, co najwyższe, w oczach 
natomiast odbijała się postać człowieka. Na skrzydłach serafi nów ukazywał się 
bardzo wyraźny obraz wszelkiego ustanowionego porządku Kościoła. O ile na 
obrazie szóstej wizji rzeczywiście dwa ostatnie orszaki aniołów są pełne oczu, 
o tyle nie ma żadnego przedstawienia odnoszącego się do porządku Kościoła.

51  Por. I,1.14–16: de quo ab utraque parte sui lenis umbra velut ala mirae latitudinis et longi-
tudinis extendebatur.

52  Por. I,6.19–21; I,6.23–25 oraz I,6.45–46; I,6.47–48: qui in una acie erant velut pennas in pec-
toribus suis habebant et facies ut facies hominum in se praetendebant (...) et qui in acie alia fuerunt 
etiam in pectoribus suis quasi pennas habuerunt et facies ut facies hominum in se ostenderunt (...) 
qui autem in una acie illarum erant oculis et pennis pleni videbantur, et in quoque oculo speculum et 
in ipso speculo facies hominis apparuit, et pennas suas ad supernam altitudinem elevarant (...) pluri-
masque pennas habentes in eisdem pennis quasi in speculo omnes ordines ecclesiasticae institutionis 
insignitos demonstrabant. 
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Aedifi cia

Większość wizji Hildegardy opisuje pewne symboliczne struktury lub przedstawia 
wydarzenia rozgrywające się na otwartej przestrzeni. W tekście i na odpowied-
nich ilustracjach kilka razy ukazano budowle (w całości lub tylko fragmentarycz-
nie). Na miniaturze, która ilustruje wstęp do dzieła, znajduje się budynek o trzech 
pomieszczeniach. Co prawda, nie ma o nim bezpośrednio mowy w tekście, jest 
natomiast pewne, że spisywanie wizji nie odbywało się pod gołym niebem. Trze-
ba pamiętać, iż był to długi, trwający dziesięć lat, proces. Pierwsze pomieszcze-
nie, prawe heraldycznie, to czerwona wieża, w drugim siedzi sama Hildegarda, 
w trzecim, zielonym, znajduje się również siedzący Wolmar. Widać, że wystawił 
głowę przez otwór w ścianie i słucha tego, co mówi mistyczka. Zewnętrzne części 
budowli są symetryczne. Mają po dwa łukowato zakończone okna. W dachu nad 
pomieszczeniem, w którym przedstawiono wizjonerkę, również znajdują się dwa 
okna.

Inny przykład budowli to namiot z drugiej kolumny pierwszej miniatury do 
czwartej wizji. Według opowiadania zawartego w wizji czwartej, dusza uciekają-
ca przed ścigającymi ją demonami znalazła schronienie w pewnym mieszkaniu53. 
Rozdział trzeci tej wizji zawiera dokładny opis pomieszczenia, które zostało tak-
że przedstawione na ilustracji. Namiot, czyli to właśnie schronienie, składa się 
z dwóch części, jest złote i ma czerwony deseń. Wewnątrz znajdują się dwa przed-
mioty trudne do określenia. Tutaj znowu tekst służy pomocą, gdyż dokładnie na-
zywa każdy z elementów. Z capitulum dowiadujemy się, że schronienie wewnątrz 
wykonano ze stali (niewidocznej na obrazie). Skoro dusza weszła do środka, 
zmieniła swoje postępowanie – zaczęła czynić dobro. W kryjówce postawiła słup 
z niegładzonego żelaza, skierowany na północ. Na nim powiesiła poruszające się 
ruchem wahadłowym, wykonane z piór, wachlarze. Istotnie, po prawej stronie 
namiotu widać dziwny zielonkawy przedmiot, przypominający nieco metalowy 
piecyk, który w stosunku do stojącej naprzeciw postaci wydaje się dość duży. Nie 
jest to jednak ów słup, gdyż z dalszego opowiadania duszy można wywniosko-
wać, że północna strona ilustracji jest dla nas niewidoczna (dusza przedstawia 
wszystko dookoła siebie, a na ilustracji można ukazać tylko trzy strony świata 
– na północy znajduje się oglądający miniaturę). Z kolei dusza w capitulum oma-
wia kolejną, widzianą przez siebie budowlę. Był nią ustawiony z kwadratowych 
kamieni szaniec znajdujący się po wschodniej stronie budowli – to zapewne ów 
„piecyk”. Z południowej strony schronienia powstała wieża z ociosanych kamie-
ni. Dusza zawiesiła na niej czerwone tarcze, w oknach wieży umieściła trąby 
z kości słoniowej54. Tę budowlę widać w środkowej części namiotu. Z dwóch 

53  Por. D. Forstner, op. cit., s. 366–367.
54  Por. Sc I,4.201–223: 3. DE TABERNACVLO QVOD INGRESSA EST. Et ueni ad quoddam 

tabernaculum, quod interius totum erat ex fortissima chalybe fabricatum. Et illud intrans opera 
claritatis feci, cum prius opera tenebrarum fecissem. In eodem autem tabernaculo ad septemtrionem 
columnam impoliti ferri posui, in quam fl abella diuersarum pennarum et se hac et illac mouentium 
suspendi. Et manna inueniens illud comedi. Ad orientem uero propugnaculum ex quadris lapidibus 
construxi et in eo ignem accendens ibi myrrhatum uinum cum musto bibi. Sed ad meridiem turrim ex 
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okien wystają dwie trąby, ubrana w zieloną szatę postać duszy natomiast zawiesza 
na wieży czerwoną tarczę. Postać ta znajduje się heraldycznie po lewej stronie, 
która zgodnie z opisem ukazuje zachód. Za duszą, poza namiotem, stoi anioł. Po 
przeciwnej stronie namiotu widać diabła, który mierzył z łuku w stronę duszy, ale 
jego strzały utkwiły w budowli. 

Namiot chroniący przed nocą i załamaniami pogody stał się symbolem Bo-
skiego miłosierdzia i pomocy55. Ta bardzo częsta w Starym Testamencie symbo-
lika jest ściśle związana z dziejami Izraelitów. Namiot w czwartej wizji pierwszej 
księgi Scivias nawiązuje między innymi do historii pierwszego Przybytku. Po-
wstał on na polecenie, które otrzymał Mojżesz56. Opowieść o duszy i jej namiocie 
odnosi się także do psalmów Dawida57. Mojżesz miał według ścisłych wskazówek 
Boga postawić budowlę. Ów namiot był kopią Przybytku Najwyższego, w którym 
w niebie mieszkał sam Bóg. Z czasem najwspanialszy namiot, zwany Namiotem 
Zgromadzenia, przeobraził się w świątynię izraelską. Dzięki właściwościom osła-
niającym (w wizji stalowa warstwa) stał się symbolem bezpiecznego schronienia 
i mocy spływającej od Boga, a także samego sklepienia niebieskiego. Zresztą 
samo słowo tabernaculum oznacza namiot. W tradycji rzymskokatolickiej to 
miejsce przechowywania konsekrowanych hostii, czyli dom, mieszkanie Boga.

Na trzeciej miniaturze ilustrującej czwartą wizję Scivias znajduje się trzecia 
interesująca budowla. W górnej partii obrazu, w części prawej (od strony wi-
dza) przedstawiono na złotym tle mury tworzące trójkątną przestrzeń. Kolejne 
trzy wierzchołki trójkąta to trzy baszty: różowa po lewej, czerwona, największa, 
w środku i zielona po prawej stronie. W tej przestrzeni zasiadła grupa siedmiu 
osób, które są odziane w złote, zdobione szaty, jakby kapłańskie lub monarsze, 
niektóre wznoszą ręce do góry, a środkowa trzyma w ręce złote berło.

Miniatura obrazuje trzy rzeczy ostateczne. Na najwyższym pasie artysta uka-
zał niebo. Mieszkańcy nieba – miasta świętego – zostali otoczeni łaską Najwyż-
szego. To ci, którzy są prawdziwymi potomkami Abrahama, gdyż w swym życiu 
czekali na doskonałe miasto Boga, zapowiedziane przez św. Jana w Apokalipsie. 
Przedstawienie twierdzy – miasta niebieskiego – nawiązuje do tradycyjnej śred-
niowiecznej ikonografi i58.

quadris lapidibus feci, in quam clipeos rubri coloris suspendi et in cuius fenestras tubas ex ebore factas 
posui. In medio autem eiusdem turris mel effudi et ex hoc pretiosum unguentum cum aliis aromatibus 
feci, ita quod ex ipso per totum idem tabernaculum maximus odor diffunderetur. Ad occidentem uero 
nullum opus posui, quia pars illa ad saeculum uersa erat. Sed interim dum in hoc labore occupata 
essem, inimici mei pharetras suas arripientes sagittis suis tabernaculum meum aggressi sunt; sed ego 
prae studio operis mei quod faciebam, tamdiu insaniam eorum non attendi, usque dum ianua eiusdem 
tabernaculi sagittis impleretur. Nulla tamen earundem sagittarum nec ianuam nec chalybem eiusdem 
tabernaculi perforare ualebat, unde nec ego ab eis laedi poteram. 

55  Por. Ps. 26,1.4–5 oraz Ps. 28 (Psalmus David in consummatione tabernaculi).
56  Por. Ex. 26,1–14.
57  Por. Ps.103,1–2. 
58  Por. F. Garnier, op. cit., s. 91 i. n.
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Plantae

Na miniaturach ilustrujących Scivias malarz dwa razy przedstawił elementy ro-
ślinne. Pierwszy przykład to dwa kwitnące drzewa Raju: jedno zielonkawe, dru-
gie różowe (wizja druga). W wizji, która opisuje stworzenie Adama i Ewy oraz 
ich upadek, nie ma żadnej bezpośredniej informacji na temat tego, gdzie właści-
wie rozgrywały się wydarzenia opisane przez mistyczkę. Z tego względu drzewa 
pełnią ważną funkcję, gdyż w sposób jednoznaczny określają miejsce. 

Na trzeciej ilustracji do wizji czwartej, w lewym górnym rogu widać cztery 
drzewa: zielone, różowe, wielokolorowe i znowu zielone (w kolejności od le-
wej strony). Między pniami znajdują się cztery postacie ludzkie. Zielone drzewo 
z lewej strony oraz drzewo wielokolorowe są większe od dwóch pozostałych. To 
drugie składa się z niebieskich i zielonych, podługowatych liści wychodzących 
bezpośrednio z pnia, liście korony są natomiast czerwone. W obydwu przypad-
kach rośliny (sensu largo także cały ogród) zostały ukazane na złotym tle.

Żadne z drzew na miniaturach nie przypomina znanego gatunku – znajo-
mość przyrody nie ma wpływu na ich realistyczne ukazanie. Ważny jest sym-
bol. W wielu średniowiecznych przedstawieniach autorzy odwołują się do tekstu 
Biblii i roślina jest podobna do jabłoni. W wizjach Hildegardy nie ma jedno-
znacznie określonego rodzaju, choć skądinąd wiadomo, że mniszka była dobrze 
obeznana z botaniką. Dodatkowych trudności interpretacyjnych nastręcza fakt, 
że na pierwszej z omawianych miniatur są dwa drzewa. Wszakże i tutaj można 
widzieć, i to wyjątkowo dosłowne, odwołanie do opisu stworzenia. Natchniony 
autor napisał, że na rozkaz Boga w Raju wyrosły z gleby drzewa, które były 
ładne i dawały smaczne owoce – Adam i Ewa mogli je spożywać bez ograni-
czeń. W środku ogrodu znajdowała się natomiast inna roślina o owocach zaka-
zanych dla pierwszych ludzi. Było to drzewo poznania dobra i zła. W znaczeniu 
symbolicznym dobrem jest życie duchowe, zło natomiast wynika z poznania. Na 
początku stworzenia obie wartości stanowiły jedność, ale zjedzenie zakazanego 
owocu (jabłka, jak skądinąd głosi tradycja) doprowadziło do oddzielenia dobra 
oraz poznania, z którego wynika zło. Możność poznania dotyczy zarówno dobra, 
jak i zła, mężczyzny i kobiety, życia i śmierci. Drzewa ukazują zatem sytuację po 
grzechu pierworodnym. Na drugiej ilustracji widać wiele drzew – zapewne tych, 
których dobre owoce spożywają ludzie przebywający w Raju, jak to się zdarzyło 
na początku dziejów. Drzewa życia są wiecznie zielone i zawsze kwitną.

Apparatus

Największe i zarazem jedyne narzędzie, które przedstawiono na ilustracji wizji, to 
prasa (element z pierwszej miniatury do czwartej wizji). Podstawa prasy jest nie-
bieska, na niej leży człowiek (na obrazie widać tylko jego głowę), którego z kolei 
przyciska zielony tłok. Z obu stron tłoczni są stojące postaci diabłów. Szatan uka-
zany po lewej stronie trzyma w rękach miskę. Zbiera do niej wyciekającą spod 
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prasy, a zatem wylewającą się z człowieka, czerwoną substancję – krew. Dwa 
inne diabły stojące po prawej stronie trzymają nagwintowany słup, który wraz 
z błękitną podstawą (dnem) i zieloną pokrywą (prasą właściwą) stanowi tłocznię. 
Słup z innymi elementami prasy został połączony za pomocą czerwonej belki, 
którą zamocowano przy użyciu dwóch kwadratowych zielonych okuć. 

Tak zwana tłocznia mistyczna należy do bardzo częstych motywów, zwłasz-
cza w malarstwie średniowiecznym. W przedstawieniach tłoczni mistycznej to 
Zbawiciel jest tym, który ugniata owoce winnej latorośli, samego Chrystusa na-
tomiast przygniatają belki tłoczni symbolizujące drzewo Krzyża. W ten sposób 
Jego krew może zbawić całą ludzkość. Odciśnięty sok – wino, czyli krew płynąca 
z boku Zbawiciela – to napój eucharystyczny.

Na miniaturze odnoszącej się do tekstu Scivias pod prasą spoczywa jakaś bli-
żej nieokreślona postać. Należy w niej widzieć duszę, która jest główną bohater-
ką całej wizji. Tutaj diabły zadają cierpienia człowiekowi. Dusza może pokonać 
własną słabość, powrócić do Boga i osiągnąć zbawienie. 

Animalia

Na dwóch ilustracjach do czwartej wizji obok postaci diabłów znajdują się zwie-
rzęta. Cała pierwsza miniatura przedstawia dzieje duszy opisane w pierwszych 
capitula wizji. Dusza została najpierw wygnana z miejsca, w którym powinna 
przebywać, by następnie stać się najpodlejszą ze sług. Była popychana i bita, 
przebywała na pustkowiu, jadła ze świniami. Wydaje się, że to właśnie zdarze-
nie zostało ukazane na pierwszej z pięciu ilustracji pierwszej miniatury do wizji 
czwartej. Istotnie, widać tu białą postać symbolizującą ludzką duszę, którą wiodą 
dwa potwory. Jeden z diabłów ciągnie ją za zawieszony na szyi łańcuch, drugi 
popycha ją od tyłu. Obok duszy widać dwie dzikie świnie, które jedzą wystające 
z ziemi korzonki. 

Świnię w tradycji starotestamentowej powszechnie uważano za zawierzę nie-
czyste. W przypowieści o synu marnotrawnym o wielkim upodleniu świadczy 
to, że syn gospodarza został świniopasem i jadł to samo, co jego trzoda. Świnie 
tarzające się w błocie i nieczystościach były również chrześcijańskim symbolem 
grzechów nieczystości i nieumiarkowania. 

Kolejny opis i przedstawienie zwierząt także mają zdecydowanie negatywne 
konotacje. W tej samej, czwartej wizji dusza opowiada, że została zaatakowana 
przez skorpiony, żmije i inne gady. Wszystkie te zwierzęta były bardzo jadowite. 
Pokazano je na trzecim z pięciu obrazów znajdujących się w drugiej kolumnie 
miniatury obrazującej czwartą wizję. Dusza wydana na żer jadowitych bestii zu-
pełnie opadła z sił. 

Na ilustracji widać dwóch diabłów pchających duszę wprost do paszczy 
dwóch bestii. Pierwsza to szaroniebieska żmija atakująca ramię duszy, druga to 
jadowity, czerwony skorpion kąsający ją po nogach. Gady, a także inne zwierzęta 
jadowite (np. skorpiony), symbolizują to wszystko, co nieprzyjemne, niedobre, 
związane z Szatanem. Skorpion ze względu na kolec jadowy, którym w pewnych 
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okolicznościach może zadać śmierć nawet człowiekowi, stał się w chrześcijań-
stwie symbolem największego zła. 

Inne elementy

Na miniaturach ilustrujących Scivias można odnaleźć niewiele małych przed-
miotów, obdarzonych jednakże swoistą symboliką. Należą do nich trzy związane 
z sobą tabliczki, które Hildegarda opiera na kolanie (na pierwszej miniaturze ilu-
strującej wstęp do Scivias). Mniszka w ręce dzierży rylec. Tabliczki o stosunkowo 
dużych rozmiarach mają czerwoną ramę, natomiast środek – właściwe miejsce 
do zapisywania – jest zdecydowanie ciemny (w kolorze stopionego i zastygłego 
wosku). Warto przypomnieć, że na ilustracji przedstawiono także mnicha Wol-
mara trzymającego na kolanach jasną księgę. Widać, że przez otwór w ścianie 
obserwuje on Hildegardę. Wyraźny kontrast między woskowanymi tabliczkami 
i jasną księgą odnosi się do sposobu spisywania wizji, który mniszka zarysowała 
we wstępie do Scivias. Podobne tabliczki jeszcze w czasach nie tak odległych słu-
żyły do notowania różnych rzeczy na potrzeby życia codziennego59. Zatem należy 
rozumieć, że Hildegarda najpierw sama pobieżnie zapisywała swoje widzenia, by 
następnie wraz z Wolmarem nadać im właściwą i ostateczną formę60.

Warto także zwrócić uwagę na obramowania miniatur. Nie ma możliwości, 
by interpretować tu osobno każdą ilustrację wraz z jej obramowaniem. Uważam 
jednak, że w kilku wypadkach należy podkreślić ich szczególną rolę. Pierwszy 
interesujący przykład to obraz ilustrujący drugą wizję. Całe zdarzenie opisane 
przez Hildegardę rozegrało się w rajskim ogrodzie. Na obramowaniu w bordiurę 
wpleciono motywy kwiatowe, w czterech rogach ukazano natomiast emblematy 
czterech żywiołów (od lewego górnego rogu są to znaki powietrza, ognia, ziemi 
i wody). Sądzę, że to przedstawienie nawiązuje nie tylko do rajskiego bogactwa, 
ale także do opisu stworzenia świata, które w Księdze Rodzaju bezpośrednio po-
przedza dzieje Ewy i Adama. 

Na uwagę zasługuje ponadto fakt, że nie wszystkie bordiury są równie bogate 
w ornamenty. Trzy miniatury – do wstępu, wizji piątej i druga do czwartej wizji 
– mają obramowanie bardzo skromne. Wydaje się, iż należy to wiązać z charak-
terem kolejnych części i widzeń. Wstęp przedstawia samą Hildegardę i Wolmara 
– ludzi grzesznych. Piąta wizja opisuje synagogę, czyli dzieje przymierza zawar-
tego przez Boga z jego ludem wybranym. Niestety Żydzi nie uwierzyli we wcie-
lenie Chrystusa i nie przyjęli Jego nauki. Wreszcie druga ilustracja do czwartej 
wizji pokazuje zmagania duszy i jej walkę ze złem. Żadne z opisanych powyżej 
ujęć nie odnosi się bezpośrednio do Boga (dla porównania: pierwsza wizja to 
Bóg siedzący na szczycie góry), obrazy mają natomiast charakter przedstawienia 
fragmentarycznego, niecałościowego (miniatura do drugiej wizji odnosi się do 
całego tekstu widzenia, również do opisu wcielenia Chrystusa). Być może tym 

59  Por. S. Hauschild, op. cit., s. 12–13.
60  Por. F. Garnier, op. cit., s. 52.
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właśnie należy tłumaczyć, że obramowania tych ilustracji mają zdecydowanie 
mniej ornamentów.

Symboliczne przedstawienie elementów wizji Hildegardy wydaje się zaska-
kujące nawet z punktu widzenia tradycji średniowiecznej. Wyjątkowy charakter 
pism mistyczki z Bingen polega przede wszystkim na tym, że tekst wizji jest 
równoległy do obrazu, który opisuje. Zasadnicza trudność zrozumienia relacji 
obydwu sposobów wyrazu wynika z tego, iż tekst opisuje symboliczny obraz wi-
dzenia. W sześciu wizjach z pierwszej księgi Scivias elementy, które zobaczyła 
Hildegarda, zostały ukazane zgodnie ze swoim symbolicznym znaczeniem – nie-
kiedy bardzo odmiennym od wizerunku i opisu. 

Summary

First Book of Scivias of Hildegard of Bingen. The written text and illustrations

The fi rst book of Scivias of Hildegard of Bingen is composed of six visions which recount the 
author’s revelation. The visions were written by Hildegard’s secretary, and at the same time 
illuminations were painted to illustrate the written text. The fi rst book of Scivias shows the cre-
ation of the world. In the fi rst vision one can read about the Creator. The second, very extensive, 
vision describes the fall of Lucifer and its consequence – the original sin of Adam and Eve. 
The third vision in turn shows the cosmic egg, which symbolizes the Universe. The fourth one 
consists of three parts and concerns the human body and soul as well as a relationship between 
them. Synagogue as a „mother of incarnation” and the mother-in-law of the Church is described 
in the fi fth vision. The last part of the book shows the characteristics of angels’ choruses. All 
elements that appear in visions, apart from their literary sense, also have a symbolic meaning. In 
some cases it is related to the real form of the person, thing or phenomenon. In the present paper 
these elements of cosmos are described according to their function and artistic representation. 

Symbolika w relacji ilustracji i tekstu w pierwszej księdze Scivias Hildegardy z Bingen 



94 JUSTYNA ŁUKASZEWSKA-HABERKOWA

Rys. 1: a) wstęp, b) wizja pierwsza, c) wizja druga, d) wizja trzecia, e) wizja czwarta

a) b) c)

d) e)
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a) b)

a)

c) d)

Rys. 2: a) i b) wizja czwarta, c) wizja piąta, d) wizja szósta
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