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Z czytania brewiarzowego na 17 września 

 

Hildegarda urodziła się 16 września 1098 w Rupert-

sbergu koło Bingen. Jej rodzicami byli Hildebert i 

Mechtylda von Bermersheim. Ponieważ była dziesią-

tym dzieckiem w szlacheckiej rodzinie, w wieku ośmiu 

lat, zgodnie z tradycją dziesięciny, została poświęcona 

Kościołowi. Zaopiekowała się nią przeorysza benedyk-

tynek - Judyta. Przygotowując się do życia w zakonie, 

w Disibodenbergu, Hildegarda otrzymała klasyczne 

wykształcenie. Dzięki wrodzonym zdolnościom do na-

uki i umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy 

zyskała uznanie. Gdy w 1136 r. Judyta umarła, Hilde-

garda zajęła jej miejsce. 

Jako przeorysza cieszyła się wielka estymą. Podjęła 

liczne dzieła dla swojego zakonu. By mniszki nie dzie-

liły murów z zakonnikami, spowodowała przeniesienie 

konwentu do ufundowanego przez jej rodzinę klasztoru 

we wsi Rupertsberg (1150). Po latach zbudowała dla 

nich jeszcze jeden klasztor w Eibingen (1165). Już bę-

dąc przeoryszą Hildegarda ujawniła, że od trzeciego 

roku życia miewała wizje, podczas których rozmawiała 

z Bogiem. Nie ujawniała tego przez skromność, a może 

z obawy przed inkwizycją. Dopiero gdy mając 42 lata 

osiągnęła najwyższe dostępne kobiecie stanowiska w 

Kościele i uzyskała wpływy w najważniejszych bi-

skupstwach i na dworze papieskim, bez obaw przy-

znała się do swoich doświadczeń. W czasie jednej z wi-

zji usłyszała głos nakazujący jej spisywać swoje wizje. 

W ten sposób zaczęło powstawać dzieło Sci vias - "Po-

znaj ścieżki Pana". 

Wiadomość o tych wizjach roznosiła się coraz dalej, 

aż przez opata Disibodenbergu i arcybiskupa Moguncji 

Henryka dotarła do papieża Eugeniusza III, który wy-

słał do klasztoru specjalną komisję, mającą wyjaśnić 

autentyczność cudów. Wybrane fragmenty wizji zo-

stały przeczytane na synodzie w Trewirze (1147-1148). 

Hildegarda uzyskała błogosławieństwo i pozwolenie 

na rozpowszechnienie swoich idei i nakaz spisywania 

dalszych objawień dzięki wstawiennictwu wpływo-

wego teologa i założyciela zakonu cystersów, św. Ber-

narda z Clairvaux. Treść przeżyć mistycznych spisała 

w trzech księgach: Scito vias Domini ("Poznaj drogi 

Pana"), Liber vitae ("Księga zasług życia") i Liber 

divinorum operum ("Księga dzieł Bożych"). Dzięki 

przychylności papieża mogła posunąć się do zawoalo-

wanej krytyki rozwiązłości kleru i domagać się więk-

szego uznania dla roli kobiet. Właśnie w tym tonie jest 

jej sztuka moralna Ordo virtutum ("O sztuce cnoty"), 

do której sama skomponowała muzykę. 

 

… więcej 
https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-17c.php3 
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