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PROPHETIA HILDEGARDIS 

AUTORYTET HILDEGARDY Z BINGEN 

W SPORACH MI DZY JEZUITAMI I AKADEMI  KRAKOWSK

1. Hildegarda z Bingen przyszła na wiat w Nadrenii, w miejscowo ci 
Bermesheim, w 1098 r. Była dziesi tym dzieckiem wła cicieli ziemskich, 
którzy zgodnie z ówczesnym zwyczajem ofiarowali j  Bogu jako dziesi -
cin . Od ósmego roku ycia Hildegarda była wychowywana przez Jutt  ze 
Spannheim – rekluz , która zamieszkała w pustelni przy m skim klasztorze 
benedyktynów na górze w. Dyzyboda (Disibodenbergu). Dzieci mieszka-
j ce przy klasztorze otrzymywały wychowanie zgodne z Reguł w. Bene-
dykta, uczyły si  podstaw wiary, liturgii i poznawały tekst Pisma wi tego. 
Kiedy Hildegarda osi gn ła stosowny wiek, przywdziała habit i przyj ła
reguł  klasztoru, prowadz c takie samo ycie, jak jej współtowarzyszki. 
 Po mierci Jutty, w 1136 r., Hildegarda została przeło on  wspólnoty 
i pozostała ni  a  do mierci w 1179 r. Mimo e nie odznaczała si  dobrym 
zdrowiem, prowadziła bardzo aktywne ycie.  
 Od najwcze niejszego dzieci stwa dost powała widze , jednak pocz t-
kowo nikomu poza Jutt  o nich nie mówiła. W 1141 r. otrzymała nakaz, by 
swoje wizje spisywa . Nie usłuchawszy nakazu, zapadła na zdrowiu, od-
zyskawszy zatem siły zacz ła dyktowa  swe widzenia, jednak nigdy do ko -
ca nie była przekonana o swojej powinno ci. Sekretarzem Hildegardy został 
Wolmar – mnich z pobliskiego klasztoru. W zwi zku z poczuciem odpowie-
dzialno ci wynikaj cym z daru widze , Hildegarda przedsi wzi ła szereg 
misji apostolskich, podczas których nauczała wiernych zgromadzonych 
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w klasztorach, na placach miejskich, równie  w innych miejscach publicz-
nych. Regularnie odwiedzała zało one przez siebie wspólnoty benedyktynek 
w Rupertsbergu i w Eibingen. W zwi zku z rozwini t  działalno ci  apostol-
sk  Hildegarda prowadziła równie  o ywion  korespondencj .
 Pierwszym zbiorem wizji, który podyktowała Hildegarda, s Scivias, kolej-
ne to Liber vitae meritorum, wreszcie Liber operum divinorum1. Oprócz tych 
ksi g, które poza tekstem widze  zawieraj  stosowne wyja nienia i komen-
tarze, mniszka znad Renu napisała szereg innych utworów o charakterze nau-
kowym, medycznym, kosmologicznym, antropologicznym, poetyckim i teo-
logicznym. 
 Posta  i działalno  Hildegardy z Bingen jeszcze za jej ycia prowo-
kowały wiele dyskusji. Swoje posłannictwo ci le wi zała z dziejami wiata, 
a zwłaszcza z czasem, w którym dane jej było y . Nie da si  jednak ukry ,
e pracowity i prawy charakter, któremu zawdzi czamy wielki udział Hilde-

gardy w yciu społecznym XII stulecia, nie był te  najłatwiejszy. Wizje 
mniszki odpowiadały potrzebom chwili, jednak ton, jak równie  sposób jej 
wypowiedzi bywały gwałtowne i natarczywe, jak na przykład wobec Fry-
deryka Barbarossy, który cho  zagwarantował wiekuist  swobod  i niezale -
no  klasztoru Hildegardy w Rupertsbergu, pozostawał jednak schizmaty-
kiem i uzurpował sobie prawo mianowania kolejnych papie y. Hildegarda 
yła w czasach trudnych, mo na jednak powiedzie , e kontrowersje rzadko 

wstrz sały jej yciem osobistym i wspólnotowym.  
 We wszystkich przypadkach konfliktowych Hildegarda przedstawiała 
swoje racje, powołuj c si  nie tylko na opini  własn  lub sióstr, lecz tak e
opisuj c wizje, których do wiadczała. Wizje te, jak i cał  działalno  mis-
tyczki, nale y pojmowa  zgodnie z jej do wiadczeniem, to znaczy w odnie-
sieniu do konkretnych sytuacji i czasu, w którym yła. wiadectwem wizji 
mistycznych, zwi zanych ze sporami z przeło onymi (mnichami i bisku-

1 Pisma Hildegardy zostały wydane w 197 tomie patrologii łaci skiej: Sanctae Hildegardis 

Abbatissae Opera Omnia, [w:] Patrologiae cursus completus. Series Latina, ed. J.-P. Migne, 
t. 197, Paris 1855. Wydanie to, poza wymienionymi zbiorami wizji, zawiera równie  naukowe 
i teologiczne pisma autorki, s  to m.in.: Physica, Explanatio Regule S. Benedicti, Explanatio 

Symboli Sancti Athanasii, oraz jej korespondencj . Wydanie dzieł Hildegardy przygotował rów-
nie  J.-B. Pitra w 8 tomie Analecta Sacra (Analecta S. Hildegardis, ed. J.-B. Pitra, „Analecta 
Sacra”, t. 8, Monte Cassino 1882). Po Migne’u krytyczn  edycj  spu cizny Hildegardy kontynu-
uje seria Corpus Christianorum: Continuatio mediaevalis, które wydało Scivias, Liber vitae meri-

torum oraz Liber divinorum operum i Epistole. Wydanie medycznego zbioru pism pt. Causae et 

Curae przygotował P. Kaiser (Hildegardis Causae et Curae, ed. P. Kaiser, Leipzig 1903).  
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pami) oraz konfliktu ze współsiostr , Ryszard , s  listy kierowane odpo-
wiednio do mieszka ców Disibodenbergu i brata Ryszardy. W listach, które 
– jak wszystkie pisma tej autorki – powstały w wyniku redakcji spisuj cych 
je sekretarzy, Hildegarda opisuje obraz i jego symbolik , jednak mniej do-
kładnie, ni  czyni to w wizjach zawartych w zbiorach jej pism (np. w Scivias 

czy Liber vitae meritorum).
 Przekaz benedyktynki jest przekonywaj cy i doniosły, jednak odnosi si  tyl-
ko do problematyki jej współczesnej. Swoj  rol  prorokini, wyznawczyni czy 
raczej wyrazicielki Bo ej woli Hildegarda pojmowała w zupełnie inny sposób 
ni  ten, który chciałaby jej przypisa  dzisiejsza moda. Jej wizje mistyczne maj
charakter apokaliptyczny2, to znaczy, w greckim znaczeniu słowa, wyja niaj
tajemnice Boga, Jego przykazania i nakazy wiary. W adnej z nich nie mo na
dostrzec nawet ladu wró by czy przepowiedni wydarze  przyszłych. 
 Widzenia mistyczne szybko przyczyniły si  do wzrostu zainteresowania 
Hildegard  i jej wspólnot . W zwi zku z tym do Disibodenbergu wysłano 
biskupów Verdun, Alberona i Adalberta, oraz innych dostojników ko ciel-
nych, którzy mieli zbada  osob  mistyczki. Nast pnie, na synodzie w Trewi-
rze, trwaj cym od listopada 1147 do lutego 1148 r., biskupi uznali za praw-
dziwe widzenia Hildegardy. Wreszcie papie  Eugeniusz III (1145-1153) za-
akceptował proroctwa mniszki. Coraz cz ciej odwoływano si  do mistycz-
nej wiedzy Hildegardy. Słu yła rad  wielu dostojnikom ko cielnym, a tak e
władcom wieckim. 
 Kolejne podró e misyjne, które przedsi brała Hildegarda, i kazania, które 
głosiła, skierowane były do kleru i ludzi wieckich. Zreszt  rola mniszki 
wyra nie współgrała z zadaniami i wci  dokonuj c  si  reform  Ko cioła. 
Hildegarda ostro krytykowała grzechy Ko cioła: cudzołóstwo, wiarołomstwo, 
symoni , wygodne ycie, brak dyscypliny i ignorancj , m.in. teologiczn .
 Wprawdzie trudno z dalekiej perspektywy dokładnie okre li  wpływ, a pó -
niej recepcj  pism mistycznych jej autorstwa, jednak nie ulega kwestii, e
autorytet Hildegardy, zwłaszcza w okresie tu  po jej mierci, był powszech-
ny. Niew tpliwie wpłyn ła na to tak e, jak zauwa a K. Kerby-Fulton3, ksi -
ga zawieraj ca kompilacj  najwa niejszych wizji benedyktynki, któr  ok. 
1220 r. sporz dził Gebeno z Eberbachu. Ów cysters mieszkaj cy w opactwie 
poło onym niedaleko Rupertsbergu zatytułował swe dzieło Speculum futu-

2 Grecki czasownik oznacza ‘odkrywa , ujawnia ’.  
3 K. K e r b y - F u l t o n, Hildegard of Bingen and anti-medicant propaganda, „Traditio” 43 

(1987), s. 386-399. 
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rorum temporum sive Pentachronon. I cho  zebrane w nim wizje dawały 
tylko mierny pogl d na cał  spu cizn  Hildegardy, gdy  do swego zbioru 
Gebeno wybrał jedynie te fragmenty wizji, które miały charakter eschato-
logiczny, dzieło rozeszło si  w niezliczonych odpisach po całym wiecie
zachodniej kultury4. Gebeno, który niczym jego znakomity brat w zakonie, 
Bernard z Clairvaux, niezwykle cenił pisma Hildegardy, słusznie mniemał, 
e s  one zdecydowanie zbyt trudne, by powszechnie je rozumiano. Z jednej 

strony stała na przeszkodzie długo , a z drugiej wyj tkowo zagmatwany 
styl wizji. Z tego wzgl du cysters miał nadziej , e kompilacja, któr  przy-
gotował, ułatwi recepcj  sk din d wa nych utworów. Tym niemniej, z pew-
no ci  mimo woli, Gebeno z Eberbachu w pewnym sensie skrzywdził Hilde-
gard , gdy  przypisał jej rol  swoistej Sybilli (st d te  to okre lenie stało si
pó niej tak powszechne), która miała przepowiada  przyszło . Tymczasem 
ten nurt pi miennictwa mistyczki był zupełnie marginalny. Jedynie wobec 
sekty katarów oraz głosicieli podobnych pogl dów, niezwykle rozpowszech-
nionych w okolicach Kolonii, Hildegarda miała zdecydowane przeczucia, 
którym nie raz dała wyraz. Stwierdziła, e podobnych im bezbo ników b -
dzie wi cej. Ale to jedyny przykład, który mo na ewentualnie uzna  za prze-
powiedni  dotycz c  przyszło ci5. Zreszt  nawet tytuł uło onej przez Gebe-
nona kompilacji wskazuje na tre  wizji Hildegardy: owo speculum nie prze-
powiada bliskiego ko ca wiata, a jedynie opisuje dzieje Ko cioła i wiata
od samego pocz tku, to znaczy od jego stworzenia. Jednak ju  pod koniec 
XII wieku, a zwłaszcza w wieku XIII, szacunek i powa anie dla Hildegardy 
były tak wielkie, e postanowiono je wykorzysta  przeciw nowo powstałym 
zakonom: dominikanów i franciszkanów6.
 Mniej wi cej w latach dwudziestych XIII wieku przybyli do Kolonii 
pierwsi praedicatores, a za nimi fratres minores. Jedni i drudzy głosili 

4 Speculum futurorum temporum sive Pentachronon zostało wydane przez Pitr  w tomie 
po wi conym Hildegardzie (por. J. B. P i t r a, Sanctae Hildegardis Opera, Monte Cassino 1882, 
s. 483-489).  

5 Por. S. F l a n a g a n, Hildegarda z Bingen. ywot wizjonerki, przeł. R. Sudół, Warszawa 
2002, s. 169: „W wyniku tej niejednoznaczno ci badacze interpretuj  proroctwa Hildegardy (naj-
cz ciej opieraj c si  na wydaniu Pentachrononu Gebenona) na najprzeró niejsze, cz sto sprzeczne 
sposoby. Widz  w nich zapowiedzi reformacji i protestantyzmu oraz likwidacji zakonu jezuitów. W 
odró nieniu od oryginalnych pism Hildegardy ksi ga ta przetrwała w licznych r kopisach”. 

6 Por. H. G r u n d m a n, Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchen über die geschicht-

lichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung 

im 12. und 13. Jahrhundert und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik, Darm-
stadt 1962, s. 155 n.  
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słowo Pa skie, nawoływali do powrotu do ycia ascetycznego, wybieraj c
zakon ebraczy wyrzekali si  dóbr doczesnych, przez co w powszechnej 
opinii stanowili bardziej chrze cija ski odłam katarów. Tak przynajmniej s -
dził kler, a za nim znaczna cz  społecze stwa. Trudno si  dziwi  takim 
pogl dom, zwa ywszy na spustoszenia, które katarzy poczynili w Nadrenii 
i o których na pocz tku XIII wieku wci  jeszcze pami tano. W ka dym ra-
zie w obawie przed nowym postanowiono wyci gn  stary or  i uznane 
autorytety. Tyle tylko, e Hildegarda niestety nie pozostawiła adnego pis-
ma, w którym przepowiedziałaby pojawienie si  dominikanów lub francisz-
kanów. Wprawdzie cała druga ksi ga Scivias pełna jest uwag i oskar e ,
lecz skierowanych przeciw katarom, w dodatku nazwanym po imieniu. 
W obawie przed nowo powstałymi zakonami kler wytoczył specjalny or .
Mianowicie pojawiło si  pismo, pseudoproroctwo, przypisane oczywi cie 
Hildegardzie7.
 Mimo wielu stara  kleru kolo skiego nie udało si  w ten sposób po-
wstrzyma  rewolucji wywołanej powstaniem zakonów ebraczych. W dodat-
ku ta sama Kolonia wydała w niedługim czasie bardzo wielu sławnych do-
minikanów – z Albertem Wielkim na czele, czego nie mógł przewidzie
aden z autorów fałszywego proroctwa. Atoli Prophetia S. Hildegardis roz-

pocz ła swoje własne ycie, i to wcale nie mistyczne.  
 W XIII i XIV wieku konsekwentnie czytano to przypisywane Hildegar-
dzie pismo jako skierowane przeciw zakonom ebraczym. Tym samym rosła 
sława mistyczki jako zwalczaj cej dominikanów i franciszkanów. W Pary u,
na wzór poprzedniego, ale nieco pó niej, napisano tak e drugie, równie 
nieprawdziwe proroctwo, wymierzone w te same zakony. Trzeba pami ta ,
e zarówno jedni, jak i drudzy zakonnicy byli bardzo zwalczani w o rodku 

paryskim.  
 Czas pokazał jednak, e co z woli Bo ej si  dzieje, tego omin  si  nie da. 
Wzrost liczby zakonników oraz wietno  zarówno franciszkanów, jak i domi-
nikanów zdaje si  tylko potwierdza  fałszywo  zarówno niektórych oskar e ,
jak i po rednio pisma fałszywie przypisanego Hildegardzie. Wszak e nawet 
nieprawdziwo  proroctwa nie zako czyła jego niechlubnego ywota. 
 Z tego zapewne powodu ten sam paszkwil pojawił si  po raz kolejny 
jeszcze pó niej. Tym razem wykorzystany przeciw jezuitom, którzy wpraw-
dzie niewiele maj  wspólnego z zakonami ebraczymi, ale im tak e nie 

7 Por. S a n c t a e  H i l d e g a r d i s  Natales, Res Gestae, Scripta, § 13. PL 197, 82 B.  
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brakowało wrogów. Tekst został krótko wspomniany we wst pie do 197 
tomu Patrologii Migne’a, zawieraj cego dzieła Hildegardy8.
 Pojawienie si  pisma zwi zanego z Hildegard  w XVI wieku z wielu 
wzgl dów nie jest zaskakuj ce. Na pocz tku stulecia po raz pierwszy zostały 
wydrukowane wizje zawarte w Scivias. W 1513 r. Jacobus Faber zebrał wizje 
trzech wielkich mistyków i trzech wielkich mistyczek, opatrzył je krótkim 
komentarzem i wydał w Pary u9. Kolejne opracowanie, dotycz ce samej 
Hildegardy, zostało wydane niecałe dziesi  lat pó niej, wreszcie w tym samym 
mniej wi cej czasie po raz kolejny starano si  o uznanie mistyczki za wi t 10.

 2. W zbiorach Biblioteki Jagiello skiej znajduje si  ulotka z tekstem, któ-
rego autorstwo przypisano Hildegardzie z Bingen. Ów druk nie jest wielkim 
dziełem literackim ani tym bardziej edytorskim. Jest to mała karteczka, któr
troskliwa r ka bibliotekarza umie ciła w tekturowej teczce. Stan teczki, 
karta biblioteczna i opinia Pa  pracuj cych w czytelni potwierdzaj  bardzo 
małe zainteresowanie pismem11. Na teczce naklejono kartk  z notatk , któr
sporz dził bibliotekarz podpisany u dołu inicjałami A.B.12 Notatka: 

Ulotka antyjezuicka, któr  „Akademicy” t.j. profesorowie Uniwersytetu Jagiel-
lo skiego rozrzucali po całej Polsce; zob. Scriptores rerum Polonicarum XVII
(Wielewicki) str. 215, 225. Została wydrukowana w Krakowie w r. 1625, jak to 
wynika z nast puj cych faktów. 
 1. Wielewicki wyra nie powiada, e wypuszczono j  w wiat w r. 1625. 
 2. Ów tom (Xv-ty) Baroniusa, a wła ciwie Broviusa, z którego j  przedrukowa-
no, wyszedł w Kolonii w r. 1622, ale Biblioteka Kolegium Wi kszego nabyła go 
dopiero w r. 1625, za pieni dze „ex fundatione Benedicti de Ko min” (zob. rkps 
Arch. Uniw. Jag. Nr. 58); egzemplarz ten dotychczas istnieje (zob. ni ej sub 4). 
 3. W tym samym r. 1625 przedrukował t  ulotk  Jan Bro ek w swoim Gratisie 
(zob. wyd. H. Barycza, Bibl. Vis. Vol. Nr. 82, str. 119-121). Na tej podstawie 
mo naby wnioskowa , e on to wła nie był inicjatorem puszczenia w wiat tej 

8 PL 197, 84 A-D.  
9 S a n c t a e  H i l d e g a r d i s Scivias I, PL 197, 383.  
10 Edycje innych dzieł Hildegardy: J. K ö b e l, Die Legend von der seligen Jungfraeum Hilde-

gard, Oppenheim 1524; Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum, ed. G. Kraut, [w:] 
Experimentarius Medicinae continens ... Hildegardis de elementorum ... naturis et operatioibus,

Strasburg 1533. 
11 Na karcie bibliotecznej wpisano kilka osób. Na teczk , w której umieszczono ulotk , zo-

stała naklejona kartka z notatk . Stan starodruku jest bardzo dobry.  
12 Aleksander Birkenmeier.  
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ulotki, tembardziej, e drugi jej egzemplarz znajduje si  wprawiony w inkunabule 
Biblioteki Jagiell. Nr. 961 (po k. LXXVI), który niegdy  do Bro ka nale ał. Ale: 
 4. Biblioteka Jagiello ska dotychczas posiada (pod sygn. 34161. IV) ów 
egzemplarz Baroniusa – Broviusa, kupiony w r. 1625 ex fundatione Benedicti de 
Ko min; na marginesie odwróconej stronicy (465) nosi on dopisek „Prophetia S. 
Hildegardy” r ki nie Bro ka, ale (jak si  zdaje) Dawida Sigoniusza. Raczej zatem 
tego ostatniego, a nie Bro ka, nale y uwa a  za sprawc  wypuszczenia w wiat tej 
ulotki. 
15/IX 1936                     A.B. 

 3. Pseudoproroctwo przypisane Hildegardzie z Bingen nie ma wiele wspól-
nego ze stylem literackim, którym zostały spisane prawdziwe wizje tej autor-
ki. Przede wszystkim stwierdzenie to odnosi si  do głównego tematu pisma, 
czyli problemu fałszywych uczniów Chrystusa. 
 Styl proroctwa bardzo si  ró ni od prawdziwych pism Hildegardy. Do-
tyczy to zwłaszcza sposobu formułowania zda  – adne nie zostało zako -
czone, co zupełnie odbiega od wła ciwych wizji mistyczki. Ponadto proroc-
two nie opisuje adnej sytuacji czy te  zjawiska rozgrywaj cego si  w cza-
sie, lecz składa si  z wielu pompatycznych epitetów, które wszelkie zło 
przypisuj  maj cym si  pojawi  zakonnikom. Warto wspomnie , e wszyst-
kie apokaliptyczne pisma Hildegardy maj  jednorodn  budow : najpierw 
ekspozycja rozdziałów komentuj cych, nast pnie visio wła ciwa, a po niej 
wyja nienie symboliki widzenia, zawarte w kolejnych rozdziałach. W dru-
giej cz ci utworów – opisowej, zawarte s  równie  uwagi odnosz ce si  do 
współczesno ci. Ponadto Hildegarda wszystkie swe wizje rozpoczyna pew-
nym wprowadzeniem: opisuje, e oto znowu ujrzała wiatło lub kto  prze-
mówił do niej, albo zobaczyła jaki  symboliczny obraz. Zwykle ostatnie 
zdanie wizji wła ciwej wprowadza do tre ci rozdziałów komentuj cych.  
 W krakowskiej ulotce skierowanej przeciw jezuitom na samym pocz tku 
znajduje si  informacja dotycz ca miejsca pochodzenia pisma. Dowiadujemy 
si , e egzemplarz dzieła został zapisany w kodeksie z biblioteki domini-
kanów w Dertusden. Ksi ga nosi tytuł Manipulus Florum, a napisał j  To-
masz z Irlandii. Sk din d wiadomo, e ów Manipulus od czasu pojawienia 
si  w Pary u (ok. 1306 r.) cieszył si  du ym zainteresowaniem, gdy  a  do 
XIX wieku wydawano go wła ciwie nieustannie. By  mo e dlatego, e tom 
uchodzi za jeden z najlepszych w swym gatunku florilegiów (zawiera około 
6000 utworów lub fragmentów utworów bardzo ró nych autorów). 
 Kolejne zdanie ulotki opisuje, e wi ta Hildegarda wygłosiła nast puj c
przepowiedni :
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P R O P H E T I A  S. H I L D E G A R D I S,  
Cuius etiamnum videtur exemplum, ad-
scriptum in peruetusto Codice Bibliothe-
cae Dominicanae Dertusen. cui libro titu-
lus Manipulus Florum Thomae de Hiber-
nia. Ita habet: 

Sancta Hidegardis Abbatissa prophetauit 
dicens: Insurgent; quae comedent peccata 
populi, tenentes ordinem mendicum, am-
bulantes sine rubore, inuenientes noua 
mala, ut a sapientibus [et] Christi fideli-
bus ordo peruersus maledicatur.  

Sed diabolus radicabit in eis quatuor vitia, 
scilicet Adulationem, vt eis largius detur. 
Inuidiam quando datur aliis [et] non sibi. 
Hypocrisim vt placeant per simulatio-
ne[m], [et] Detractionem vt seipsos co[m]-
mendent, [et] alios vituperent, propter lau-
des hominu[m] [et] seductiones simpli-
ciu[m] sine deuotione, sine exemplo mar-
tyrii, praedicabunt incessanter principibus 
Ecclesiarum, abstrahentes Sacramenta a 
veris pastoribus, rapientes eleëmosynas 
pauperum miserorum [et] infirmoru[m], 
trahe[n]tes se in multitudinem populi, 
contrahentes familiaritatem mulieru[m], 
instruentes qualiter blande maritos [et] 
amicos decipiant, [et] res proprias eis fur-
tiue tribuant, tollent enim res iniustas [et] 
male acquisitas, [et] dicent:  

Date nobis, [et] nos orabimus pro vobis; 
vt aliorum vitia cernantur, [et] suorum ob-
liuisca[n]tur. Heu [et] res miseras a rapto-
ribus, spoliatoribus, praedonibus, latroni-
bus, vsurariis, faeneratoribus, fornicatori-
bus, adulteris, haereticis, schismaticis, 
apostaticis, a militibus linguosis, [et] lu-
xuriosis, a periuris, mercatoribus, a filiis 

PROROCTWO W. HILDEGARDY, 
którego wiadectwo do dzisiaj nawet prze-
trwało, zapisane w bardzo starym Kodek-
sie Biblioteki Dominika skiej w Dertus-
den. Ksi ga nosi tytuł: ZBIÓR KWIATÓW

Tomasza Irlandczyka. A oto i proroctwo: 

wi ta Hildegarda Opatka przepowiedzia-
ła tak oto mówi c: Powstan , którzy 
wska  ludziom grzechy, b d  nale e  do 
zakonu ebraczego, bezwstydnie kr cy, 
wynajduj cy nowe zło, aby ludzie m drzy 
i w Chrystusa wierz cy złorzeczyli zepsu-
temu zakonowi i prawu.  

Atoli diabeł zapu ci w nich cztery ułom-
no ci, to znaczy Pochlebstwo, by im wi -
cej dano. Zazdro , e innym dano a nie im 
samym. Hipokryzj , by podoba  si  dzi ki 
pozorom, i Obelgi, by im samym si  po-
wierzyli, i innych ukarali. Dzi ki pochwa-
łom ludzi i zwodzeniu prostaczków bez 
nabo e stwa, bez przykładu m cze stwa,
b d  nieustannie nauczali i zwierzchnikom 
ko cielnym, prawdziwym pasterzom, od-
bior  sprawowanie sakramentów. Zabie-
raj c jałmu n  biednym, ubogim i cho-
rym, wpychaj cy si  na zgromadzenia lu-
du, uwodz cy z za yło ci mał e skiej
niewiasty, pouczaj cy w jaki sposób za-
skarbi  i oszuka  m ów i przyjaciół, 
i rzecz własn  skrycie im zawłaszczy ,
przynios  bowiem rzeczy niesprawiedli-
we i nieprawnie nabyte, i b d  mówi :

Nam dajcie, i my za was b dziemy prosi ;
aby pozna  mogli przewinienia innych, 
i ich zostały zapomniane. Biada i niegodzi-
wo ci od gwałcicieli, łupie ców, złodziei, 
łotrów, lichwiarzy, nierz dników, nieucz-
ciwych bankierów, cudzoło ników, herety-
ków, schizmatyków, odst pców w wierze, 
od okrutnych oprawców i pró niaków, od 
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viduaru[m], a militibus tyrannis, a princi-
pibus contra legem viuentibus, [et] a mul-
tis peruersis, propter persuasionem diabo-
li, [et] dulcedinem peccati, vitam delica-
tam, breuem, [et] transitoriam facie[n]tia 
damnatione[m] aeterna[m], omnia erunt 
eis apta.

Populus vero de die in diem durior erit 
[et] expertus erit seductiones eoru[m], [et] 
cessabunt dare, [et] cum cessauerint dare, 
ibunt circa domos famelici sicut canes ra-
bidi, submissis oculis, contrahentes cerui-
ces, vt velut vultures pane satientur, qui-
bus clamabit populus super eos, dicens:  

Vae vobis filii maeroris, vos mundus se-
duxit, diabolus infrenauit ora vestra, [et] 
corda vestra sine sapore, mens vestra vaga 
fuit, oculi vestri delectabantur in vanitati-
bus, pedes vestri veloces ad currendu[m] 
in malum, mementote quod eratis non 
boni aemulatores, pauperes diuites, sim-
plices potentes, deuoti adulatores, sancti 
hypocritae, mendici superbi, petitores ef-
frontes, doctores instabiles, humiles elati, 
pii duri, dulces calumniatores, pacifici 
persecutores, amatores mundi, desidera-
tores honoris, venditores indulgentiarum, 
seminatores discordiarum, Martyres deli-
cati, consessores lucri, ordinatores co-
modi, suspicatores crapularum mercatores 
domorum, aedificatores in altum, [et] quod 
altius ascendere no[n] potestis, tunc ce-
cidistis, sicut Simon magus, cuius per 
orat: Apostolorum D[omi]nus ossa con-
triuit, [et] plaga crudeli percussit.  

Sic ordo vester co[n]tritus est, propter se-
ductiones [et] iniquitates vestras. Ite Doc-
tores peruersitatis, Patres prauitatis [et] 
iniquitatis, scientiam viarum vestrarum 
scire nolumus. Haec illa. 

wiarołomnych, sprzedajnych, od synów 
wdowich, od bitnych tyranów, od wład-
ców przeciw prawu yj cych, od wielu 
przewrotnych, ze zwiedzenia diabła i sło-
dycz grzechu, ycie zbyt delikatne, krótkie, 
i przemijaj ce, które przynosi tylko wiecz-
ne zatracenie, wszystko zostanie im dane.  

Lud za  z dnia na dzie  stanie si  tward-
szy i wyuczy si  tego sposobu zwodzenia, 
i przestan  dawa , a skoro przestan  da-
wa , to oni pójd  wokół domów niczym 
wygłodniałe psy, szaleni, ze spuszczony-
mi oczyma, zginaj c karki, by jak s py
chlebem si  nasyci , a lud nad nimi b -
dzie krzyczał tak mówi c:

Biada wam synowie smutku, wiat was 
uwiódł, diabeł osiodłał wasze usta, i serca 
wasze bez zapachu, umysł wasz wał sał
si , oczy wasze radowały si  marno ciami, 
stopy wasze r cze w biegu do zła, pami -
tajcie, e nie byli cie dobrymi wyznaw-
cami wiary, biedni niczym bogacze, pro ci 
niczym mo ni, nikczemni jak pochlebcy, 
wi ci hipokryci, pyszni ebracy, po d-

liwi bezrozumnie, fałszywi uczeni, wynio-
li w uni eniu, gnu nie pobo ni, słodko-

u ci kr tacze, oskar yciele boja liwi, ko-
chaj cy wiat, łasi na zaszczyty, kupcz cy 
wzgl dami, siej cy niezgod , zbyt delikat-
ni jako m czennicy, towarzysze zbytku, 
zlecaj cy wygody, zach caj cy do pija -
stwa, sprzedawcy domów, tak buduj cy 
w gł b, a e dalej zej  nie mo ecie, teraz 
upadli cie, jak Szymon Mag, który tak mó-
wił: Apostołów Pan ko ci po wi cił, i ci -
kich razów do wiadczył.  

Tak wasz zakon został starty, z powodu 
zwodze  i waszych nieprawo ci. Id cie 
Doktorzy przewrotno ci, Ojcowie grzechu 
i niesprawiedliwo ci, nie chcemy zna
m dro ci waszych dróg. Tak oto. 
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Extractum Romanorum Sigismundo folio 
465. edita Coloniae Agrippinae ex conti-
nuatione Baronii ad an: 1415. sub Ponti-
ficatu Ioan: XXIII, [et] Rege Anno 1622. 
Cum licentia [et] facultates Superiorum.  

Wybrane z dalszej cz ci Baroniusa od-
no nie do roku 1415. za pontyfikatu Jana 
XXIII, i Króla Rzymskiego Zygmunta 
karta 465. wydana w Kolonii w roku 1622. 
Za pozwoleniem i z pomoc  Przeło onych. 

 Fałszywe proroctwo in medias res wprowadza czytelnika w zagadnienie. 
Dowiadujemy si  oto, e insurgent gentes, którzy b d  nakłania  ludzi do 
zła. W kolejnych linijkach zawiera si  długi ci g przeró nych win i grze-
chów znieprawionego zakonu. Wszystkie wymienione przest pstwa charak-
teryzuj  najgorszych bezbo ników. Owi ludzie qui insurgent b d  wynaj-
dywa  nowe przest pstwa, oka  si  pełni złych cech, a przede wszystkim 
czterech głównych (i jak e cz sto wymienianych grzechów): pochlebstwa, 
zazdro ci, hipokryzji i obmowy. Z dalszej cz ci tekstu nie dowiadujemy si
niczego wi cej, poza kolejnymi przykładami, w których zakonnicy maj
przejawia  swoje zło. B d  zwodzi  społecze stwo, oszukiwa  biednych 
ludzi i wyłudza  wszystko, co mo na wyłudzi . Na uwag  zasługuje wszak-
e jedno pomówienie. Autor (lub te  autorzy) ulotki przewidział, e grzeszna 

siła nowego zakonu oka e si  zwłaszcza w działaniu wobec kobiet. Zakon-
nicy nowo powstałego zakonu b d  mieli du y wpływ na ony, okradaj ce,
oszukuj ce czy wreszcie porzucaj ce swych m ów. 
 Autor pseudoproroctwa przewidział tak e, e w pewnym momencie lud 
pozna si  na zakonnikach. W rezultacie przestanie im ufa , oddawa  pie-
ni dze, słu y  we wszelki inny sposób. Wierni zaczn  si  przeciwstawia
kolejnym działaniom fałszywych ksi y.  
 Z kolei po takiej zapowiedzi nagle pojawia si  katalog pejoratywnych 
okre le  zakonników: doctores instabili, humiles elati, pii duri, dulces 

calumniatores, pacifici persecutores, martires delicati, confessores lucri 

oraz wiele innych. Na przykładzie tych licznych epitetów mo na wzbogaci
zasób słownictwa, a zwłaszcza przymiotników o negatywnym znaczeniu. 
Wszystkie te okre lenia zostały zebrane w sposób przypadkowy. Jako ródło 
mogły posłu y  teksty Pisma wi tego, jak równie  materiały propagan-
dowe, w tym tak e ulotki skierowane przeciw zakonom ebraczym. Wresz-
cie porównanie miało ci zakonników do zachowania Szymona Maga ko -
czy napastliwy atak. Ostatnie zdanie okre la pochodzenie ulotki oraz do-
kładny czas jej wydania. Przy tej okazji warto zwróci  uwag , e proroctwa 
nie datowano na czas pontyfikatu Jana XXII, ale Jana XXIII. To jednak 
mo na uzna  za zwykł  usterk  drukarsk .
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 4. Niezale nie od tego, czy przedruk ulotki Prophetia S. Hildegardis jest 
zasług  samego Dawida Sigoniusza czy równie  Jana Bro ka, nie ulega 
w tpliwo ci, e zarówno jeden, jak i drugi byli wielkimi oponentami Towa-
rzystwa Jezusowego. Wszak e przy okazji omówienia tego paszkwilu warto 
zwróci  uwag  na kilka rzeczy.
 Trudno jednoznacznie okre li  posta  Jana Bro ka. Z jednej strony za-
sługuj  na uznanie zarówno jego szerokie zainteresowania, jak i cała kariera 
naukowa. Pochodz cy z ubogiej chłopskiej rodziny Bro ek musiał sam za-
biega  o pozycj  akademick . Nie szcz dził czasu i po wi cenia dla nowych 
dziedzin nauki, chocia  zbyt liczne zainteresowania nie zaowocowały bada-
niami na miar  jego intelektu. Jednak, jak si  zdaje, pó niejszy rektor Almae 
Matris Cracoviensis tak gł boko był z ni  zwi zany, e wr cz za lepiony 
wietno ci  krakowskiej wszechnicy. Zwłaszcza w działaniu przeciw rosn -

cej jezuickiej konkurencji. To zacietrzewienie zaowocowało ukazaniem si
w 1625 r. gło nego pamfletu pt. Gratis. W tym samym roku Bro ek powrócił 
na łono swej Almae Matris po do  długiej nieobecno ci (od 1620 do 1624 r. 
studiował medycyn  w Padwie, tam te  uzyskał doktorat) i znowu zacz ł
wykłada  astronomi . Jak si  miało okaza , przybył w sam  por , gdy  zaraz 
po powrocie wydał zbiór dialogów13. Liczne podró e i studia w o rodku ta-
kim jak Padwa dawały uniwersyteckiemu uczonemu ogromne mo liwo ci. 

13 Por. Dzieje Krakowa, t. 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII, red. J. Bieniarzówna, J. M. Ma-
łecki, Kraków 1984, s. 317: „W wir walki z jezuitami rzucił si  tak e Jan Bro ek, ogłaszaj c
w 1625 r. satyryczne dialogi znane pod narzuconym przez pierwszy z nich tytułem Gratis.
Słynny matematyk w ci tej i dowcipnej formie niemiłosiernie przenicował zakon, jego mieszanie 
si  do polityki i spraw wieckich, a zwłaszcza rzekomo darmowe nauczanie, wykazuj c, ile ono 
kraj kosztuje. Bro kowy Gratis albo Discurs, anonimowo wydany, spalono publicznie u pr -
gierza, a drukarza A. Piotrkowczyka skazano na publiczn  kar  chłosty. […] Sejmik woje-
wództwa krakowskiego, po pocz tkowym udzieleniu poparcia zakonowi w jego d eniach, pod 
wpływem przekonywuj cej argumentacji Bro kowego Gratisa stan ł twardo przy prawach Aka-
demii i dał zamkni cia kolegium. Sejmy wypowiadały si  mniej stanowczo, a króla w ogóle nie 
dało si  przekona . W Rzymie, dok d skierowano spraw  z inicjatywy rektora Naymanowica, 
zapadł 15 kwietnia 1630 r. wyrok oddalaj cy pretensje akademików, a apelacja w tej sprawie do 
papie a została nawet rozpatrzona”. Por. tak e J. T a z b i r, Literatura antyjezuicka w Polsce,
[w:] Jezuici a kultura polska, red. L. Grzebie , S. Obirek, Kraków 1993, s. 314: „Uwa ny czy-
telnik Gratisu pami ta, z jak  irytacj  pisze tam Bro ek o samochwalstwie uczniów Ignacego 
Loyoli, którzy sobie przede wszystkim przypisuj  główn  zasług  katolickiego zwyci stwa nad 
reformacj . Uczony akademik wytacza przeró ne argumenty contra temu stwierdzeniu: m.in. od-
wołuje si  do autorytetu Skargi, który «zatrzymanie wiary staro ytnej w Polsce nie jezuitom, ale 
pobo nym przodkom przyznawa». Mo na oczywi cie powiedzie , i  Bro ek przesadzał, tak moc-
no pi tnuj c pró no  swoich oponentów. Była to przesada towarzysz ca wszelkiej polemice, nie 
tylko wyznaniowej, zwłaszcza gdy ta przybierała form  pamfletu czy nawet paszkwilu”. 
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Miał szans  przeczyta  wiele dzieł, w tym tak e najnowszych. Nie ulega 
w tpliwo ci, e zarówno jako znawca astronomii, jak i medycyny musiał 
zna , cho by ze wzmianek, pisma Hildegardy z Bingen, zwłaszcza e autor-
ka cieszyła si  zainteresowaniem, a w latach dwudziestych wieku XVII 
wznowiono wydanie wizji z 1513 r.14 Nie zmienia to faktu, e miejsca po-
chodzenia przedrukowanej Prophetiae nale y szuka  w okolicach Kolonii 
czy w kr gach niemieckich lub francuskich, ale nie włoskich. 
 Jezuitów bardzo interesowała literatura pisana przeciw ich zakonowi, i to 
nie tyle ze wzgl dów teoretycznych (chocia  i to tak e), ale jako taktyczna 
metoda walki. Bardzo uwa nie czytali pamflety i starali si  mi dzy wier-
szami znale  t  odrobin  prawdy, któr  mo na wykorzysta  ku dobremu. 
Dlatego wła nie zapis w „Scriptores rerum Polonicarum” dotycz cy pseudo-
proroctwa Hildegardy jest do  długi. Autor ksi gi wyra nie okre la czas 
i miejsce powtórnego ukazania si  ulotki15, ale równie  wskazuje na ten 
wła nie fragment Gratisu jako wyraz wyj tkowej niech ci akademików 
wzgl dem Towarzystwa Jezusowego. Profesorowie i uczeni uniwersyteccy 
postarali si  o nadanie jak najwi kszego rozgłosu temu pismu. Rozesłano je 
po całej diecezji, gdzie było gło no czytane, a w dalszej kolejno ci trafiło do 
szerszych kr gów odbiorców16. Z zapisków jezuickich wynika, e Proroctwo

14 Por. Dictionnaire de la spiritualité: J. Lefèvre d’Étaples, dans son Liber trium virorum et 

trium spiritualium virginum, Paris 1513 […] rééditions: Revelationes sanctarum virginum Hil-

degardis et Elizabethae Schoengauiensis, Cologne, 1628. 
15 Por. Scriptores rerum Polonicarum, t. XVII: Ks. Jana Wielewickiego T. J. Dziennik spraw 

domu zakonnego OO. Jezuitów u w. Barbary w Krakowie od r. 1620 do r. 1629 (wł cznie), Kra-
ków 1899: „Annus 1625, augustus. Advertens Martinus Szyskowski famosorum libellorum, con-
tra Societatem ab impiis Academicis scribendorum, nullum esse finem (prodierant enim hoc anno 
mirabiles pasquili tam scripti quam impressi aub illis titulis: Recepta, Gratis, Privilegium, Con-

sensus, Prophetia Hildegardis), edidit 2a huius mensis ad totum suae Diocesis Cracoviensis cle-
rum et ad omnes religiosos exemptos litteras impressas)”.

16 Por. tam e: „Annus 1625, mense septembris: Penultima istius mensis litterae Joannis Brzo-
scii Academici Medicinae Doctoris et Astrologi ad haereticum Pseudoministrum Wielkonocen-
sem Andream scriptae, deprehensae sunt, cum quibus ex summo nostri odio miserat Prophetiam 

S. Hildegardis, antea occasione scholarum Cracoviensium impressam et per Poloniam sparsam. 
Harum litterarum talis est tenor et inprimis talis inscriptio: Admodum Rndo in Christo Patri 
Domino Andreae Praedicatori Wilkonecensi amico charissimo. Deinde sequitur epistola: Ad-
modum Rdno Dne et Patronae S. P. Quia Dominum Andream Patrovicium congovi familiarem 
esse Rndae Dominationi Tuae, cuius opera nunc utor in nonnullis rebus pro Academia, maiorem 
in modum peto, ut in istis rebus eum adiuvet consilio aliisque, quae opus requirat. Ego isto 
nomine obligatus ero Admodum Rndae Dominationi Tuae, ac si qua in re potero inservire, habe-
bit me promptissimum. Veniam aliquando illuc, ut humanitate R.D. T. Frui possim ac vivas 
qudire et reddere voces. Mitto R. D. T. Prophetiam S. Hildegardis. Mirum est, quam depinxerit 
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było ulubionym paszkwilem Bro ka. Z tego te  wzgl du otaczał je wi ksz
ni  inne pisma opiek  i rozsyłał, komu tylko mógł.  
 Jezuici odnosili si  do ulotki z wi kszym ni  do innych dystansem. Byli 
starannie wykształconymi teologami, dlatego musiało ich dziwi  wykorzy-
stanie proroctw Hildegardy w zwalczaniu zakonów ebraczych. Wszak e za 
głównego oponenta uwa ali Jana Bro ka. Atoli Sigoniusza powa ali we 
wzgl du na osi gni cia naukowe. Je li jednak Dawid Sigoniusz miał swój 
udział w sprowadzeniu ulotki i dostarczeniu jej Bro kowi, to odpokutował 
swoje na ło u mierci, gdy  winy swe musiał wyzna  wła nie jezuicie17.
 Za arte spory, które profesorowie Akademii Krakowskiej prowadzili 
z jezuitami, s  dobrze znane. Wydawane antyjezuickie oszczerstwa i pasz-
kwile, rozrzucane cz sto w formie ulotek, miały charakter wyj tkowo za-
jadły. Interesuj ce, z perspektywy czasu, wydaje si  pewne obycie literackie 
autorów tych pism. Akademicy wykorzystywali bowiem swoje do wiadcze-
nie i studia literackie, by w walce z jezuitami posłu y  si  autorytetem 
wielkich pisarzy i mistyków. Jedn  z takich osób była Hildegarda z Bingen. 

nostros Jeuitas. Non ovum ovo similius. Plura coram. Bene et feliciter valere cupio R. D. T. 
Cracoviae ex Colegio Maiori die 3 Octobris 1625. Admodum Rdae D. T. Addictissimus Joannes 
Broscius Doctor Medicinae ordiibus in Academia Astrologus manu propria. Haec epistola in 
libros Castrenses est inserta et eius authenticum cum testimonio Gabierlis Comitis a Tarnow 
Capitanei Cracoviensis propria manu subscripto et sigillo munito, servatur hucusque in domo S. 
Barbarae. Porro ille Andreas Petrovius, cuius facit mentionem, non est his Doctor Iuris, 
Consularis Civisque Cracoviensis ac Regius typographus, tot Sacrorum et variorum aliorum 
librorum impressione praeclare de Ecclesia Dei et de Republica meritus, sed alius quidam hae-
reticus, sive hoc nomen et cognomen ob fraudem occultandam sibi imposuerit, sive antea illud 
habuerit. Iam Prophetiam S. Hildegardis de verbo ad verbum in libro Antigratis fol. 422 vide, ubi 
sequentibus multis Capitibus ostenditur, quam falso et impie applicetur Societati additurque 
simul, de quo probabiliter sit intellegenda. Ita infellix Brzoscius infelicem Naimanum Jacobem 
suum Rectorem, famosum libellum Reprotestationis apud haereticum typographum Torunensem 
imprimentem et unum e Magistris Academicis Piotrowicki dictum, ut operi attenderet eo mitten-
tem, imitari voluit et Buccinatorem haereticum nulla ratione, vel status Clericalis, vel Academiae 
Cracoviensis Catholicae habita (ratione), ideo Admodum R. D. Praedicatorem vocare est ausus, 
ut contra nos cum illo conspiraret. Diabolicum odium adeo istos miseros occupavit, ut non solum 
haereticos, sed ipsos daemones contra nos evocassent iisque se coniunxissent, id enim non pauci 
ex iis dicere sunt ausi”.

17 Por. J. W i e l e w i c k i, Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u w. Barbary 

w Krakowie, 1630-1639, Kraków 1999: „Annus 1638, Iulius: R.D. Grzybowski academicus sum 
nonullis aliis venit ad S. Barbarae aedem et a P. Adamo Makowski petit, ut veniret ad excipiendam 
confessionem R. D. Danielis Sigonii, canonici Cracovienis, in extremis positi, 7-a istius mensis, qui 
etiam sequenti die mortuus est. Statim accurrit P. Makowski et confessionem excepit, quia finita 
varia illi domini academici humanitatis ac benevolentiae ostendebant argumenta”.
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Jednak, jak dowodzi ulotka, która zachowała si  w zbiorach Biblioteki 
Jagiello skiej, nauczyciele Almae Matris Cracoviensis nie dbali o rzetelno
wiadectw i wiarygodno  wydawanych pism. Omówiony powy ej paszkwil 

wskazuje, e akademicy zabiegali raczej o natarczywy charakter ni  auten-
tyczno  publikowanych utworów.  
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PROPHETIA HILDEGARDIS 

HILDEGARD OF BINGEN’S AUTHORITY 

IN DISPUTES BETWEEN JESUITS AND CRACOVIAN ACADEMICS

S u m m a r y  

 Hildegard of Bingen and her spiritual writings are an interesting example of female thought in 
the Middle Ages. She was not only the abbess of a convent who had her visions, but also a 
politically active woman that took an important part in the social life of the twelfth century. 
Hildegard spoke about controversial problems. It remains true that while preaching she expressed 
her opinions, described her revelations and proclaimed the will of God. It is no doubt that not 
only Hildegard herself grew in fame but also her convent, things that we may attribute to her 
writings. Commonly, Hildegard of Bingen was remembered as a Benedictine nun and as a person 
who revealed the spiritual knowledge. Her visions were well known. The writings and authority 
of Hildegard as a prophet intensified so much that in the thirteen century it was used against the 
Dominican and the Franciscan Order. In this century some false visions were written and 
attributed to Hildegard herself. Later on one of them was also published against Jesuits. The copy 
of this print is in the Library of the Jagiellonian University in Cracow.   

Summarised and translated by Justyna Łukaszewska-Haberkowa 
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