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Forord til norske læsere.

»Pfaffenspiegek he der i originalsproget den bog, som
herved for første gang i oversættelse forelægges norske og
saavidt vides skandinaviske læsere i det keie tåget.

Tyskerne kar i ordet »Pfaff« et enkelt, koncentreret
ndtryk for alt, kvad der samtidig er hovmodigt, latterligt
og opblæst og dertil gjerne moralsk fordærvet og uveder
keftigt indenfor deres kirkelige verden. »Ein PfaffV kan
være biskop eller munk eller abbed eller klokker eller bare
landsbyskolelærer, det er ikke stillingen, men maaden
at tåge sin stilling paa, der stempler manden som »Pfaff«.

Hjemme hos os seiv kalder vi dem gjerne »smaapaver«, og
der kunde utvilsomt ogsaa om dem skrives et »Pfaffenspiegek.
Skjønt »Pavespeilet« altsaa ikke blir nogen rigtig gjengivelse
af »Pfaffenspiegel«, har vi dog troet at kunne bruge denne
titel, idet læseren i kenkold til ovenstaaende forklaring seiv
faar lægge den rigtige betydning ind i ordet.

Det speil, som Corvin har overrakt verden, gir os
romersk-katholske kirkes påverudelukkende billeder af den

og kellige pak. Og han har havt gode grunde til at skrive
en saadan bog. I fortalen til anden udgave af sin bog
siger han bl. a. om de tilstande, som herskede i kans hjem
land i 40—48 aarene, og som gav ham impulsen til hans
«historiske mindesmærker over fanatismen i den romersk
katkolske kirke«:

»Censuren udøvede sit embede med borneret strængked ;
aviser blev mod lov og ret undertrykte og forfattere koldte
i tømme og indespærrede. Thi gjennem dem talte tidsaanden
til folket, der ikke skulde vide, at det var vokset fra barne
kammeret.
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Kirken blev ikke tilbage. De gamle og allerede henlagte
dogmer og relikvier blev atter rodet frem af det romerske
pulterkammer, og det nittende aarkundredes genius saa med
baade medynk og harme en hjord af hundrede tusener
troende valfarte til Trier for at tilbede en af den derværende
biskop udstillet kjortel, som skulde ha tilhørt Kristus!<

Og endvidere:
»Jeg indsaa mere og mere, at den trældom, som menne

skeslægten sukkede under, havde sin rod i kirken, og at alle
vore anstrængelser for at naa friheden vilde blive afmægtige,
befriede vi os ikke først for de lænker, hvori kirker havde
smedet menneskeaanden. Af denne erkjendelse udsprang
den beslutning at skrive en bog, der tog bindet fra ørnene
paa det af presterne blindede folk, og som skulde give det
leilighed til at kaste et blik ind i det værksted, hvor læn
kerne smededes.

Overalt viste den af den religiøse tro fremavlede fana
tisme sig som frikedens skrækkeligste fiende, og til at be
kjæmpe og tilintetgjøre denne forekom det mig nødvendigt,
ikke alene i historiske eksempler at føre frem for folket de
forfærdelige følger af fanatismen, men tidige ogsaa at paa
vise, hvor grurnsede kilderne var til selve den tro, som har
vakt fanatismen. Men nu beror denne tro paa angivelige
kjendsgjernmger, paa hvis sandhed folket ikke tviler, seiv
nåar de staar i aabenbar strid med erfaring og fornuft, af
den grund, at det er presterne, paa kvis større forstand.
sandhedskjærlighed, uegennyttighed og sædelige karakter
folket tror, der beretter dem. Derfor har jeg ligeledes til
bekjæmpelse af denne autoritetstro anseet det nødvendigt at
belyse disse autoriteter seiv, paverne og presterne, saaledes.
historisk, og paavise, at det troende folk med hensyn hertil
gaar ud ifrå helt og holdent falske forudsætninger*.

Med hensyn til sprogtonen har oversætteren bestræbt
sig for at holde sig originalens saa nær som muligt, og om
denne siger forfatteren seiv:

Bogen er ikke bestemt for de lærde, heller ikke for
salonen, den er skrevet for folket, og for at dette skal læse
den. er den skrevet saaledes, som den er skrevet. Er de i
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bogen forekommencle kjendsgjerninger og ord ikke an
stændige bestandig, faar man desangaaende holde sig til
vedkommende helgener, påver eller prester, der begik slige
uanstændige handlinger eller brugte slige uanstændige ord.

Til de parfymerede snobbers ømfmdtlige nerver kan man
intet hensyn tåge, nåar det er mod en fræk, nforskammet
fiende og for sandheden, man kjæmper«.

Læseren vil i den norske oversættelse finde adskillige
steder, som maa læses gjennem et let overtryk med rødt.
Det er mærkerne efter den tyske, af den romersk-katkolske
geistlighed beherskede eller ialfald stærkt paavirkede
censur. I originalen er alle disse steder overtrykte med
sværte, saa de sletikke engang kan læses, og det endog i
det i 1885 udkomne femte oplag. Det udstrøgne er væsent
lig kun forfatterens personlige bemærkninger. Det øvrige
maatte censuren lade staa, fordi forfatteren paa ethvert
punkt kunde bevise, at det altsammen var tåget af aner
kjendte helgeners, biskopers og andre prælaters skrifter og
for størstedelen ordret gjengivet. Læseren har altsaa kun
med ting at gjøre, som seiv den romerske kirke har maattet
erkjende for absolut sande.

Corvins værk, der overalt baade i Tyskland og andet
steds i udlandet har vakt den største opsigt og fundet utal
lige læsere, vil forkaabentlig ogsaa finde et talrigt publikum
hos os.

Otto von Corvin er født den 12te oktober 1812 i Gum
binnen i Prøisen og blev uddannet til officer. Da revolu
tionsbevægelsen i 1848 udbrød, tog han som udpræget
demokrat ivrig del i opstanden i Baden og forsvarede Mann
heim som oberst for borgervæbningen til efter slaget ved
Waghåusel. Senere blev han chef for Badens generalstab i
Kastatt, hvis forsvar han ledede. Efter denne fæstnings
overgivelse blev han dømt til døden. Denne dom blev dog
senere forandret til 6 aars ensomt fængsel, som han afsonede
i Bruchsal. Efter løsladelsen i 1855 flygtede han til London»
»£o eat the bitter bread of banishmenU, og optog her sin
tidligere literære virksomhed. Saa udbrød den store borger
krig i Amerika, og høsten 1861 drog han did over som
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specialkorrespondent for »Augsburger Allgemeine Zeitung«
og korrespondent for »Times«.. I Amerika blev han i flere
aar. Da længselen ham atter tilbage til fædrelandet,
og her har han siden levet, stadig kjæmpende i tale og
skrift for aandelig saavelsom for politisk frigjørelse.

Hans ypperste literære arbeide er kanhænde »Pfaffen
spiegel«. Her har han rigtig kunnet snakke ud af leveren.
Men hvor haarreisende ogsaa de ting er, han her beretter,
saa er det altsammen det skal igjen fremhæves paa
hvert eneste punkt bygget paa den omkyggeligste historiske
dokumentation.

Deraf ogsaa det forfærdelige had, den frygtelige for
bitrelse, som bogen vakte indenfor de klerikale kredse.



De kjære, brave helgener.
I gamle dage man hellig var,

nåar den aad fluer og græshopper den,
nåar Mn med sin hellige ende saa bar
i en myretue sig såtte hen
for der udi andagt at overvintre.

Butlers Hudibras.

Hvorledes epidemier, pest, kolera og lignende
forfærdelige onder, hvoraf menneskeslægten fra tid
til anden hjemsøges, opstaaf, er et af videnskaben
endnu ikke fuldstændig løst problem. Endnu ufor
klarligere er de aandelige epidemier, hvis forekomst
er saa dagligdags, at det siet ikke paaagtes og mindst
af alt anses for en aandelig forstyrrelse.

Hvad kommer det af, at hvilkensomhelst dum

vise gjør sin rundtur over jordkloden, at man intet
steds kan undfly den, ikke engang, nåar man er
alene, for da nynner man den seiv'? Det samme er
tilfældet med en siet vittighed, et flaut mundlield
eller en mode, over kvis muliglied man senerehen
seiv er forbauset. At anføre eksempler er unødigt.
Hvemsomkelst vil altid kunne anføre en vise, et
mundlield eller en mode, der har optraadt epidemisk.

Det mærkværdige ved denslags aandelige epide
mier er, at afspærring ikke er noget ufeilbart middel
mod dem. Vi kjender saaledes sædvaner, der eks
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empelvis bredte sig udover landene til klostre, som
dog i ingensomhelst forbindelse stod med hverandre.
I et af de følgende kapitler skal vi anføre mærk
værdige eksempler herpaa.

Spiren til de i sine følger rædsomste aandelige
epidemier indeholder religionen, og ingen mere end
den misforstaaede kristelige. Den har. aarhundreder

igjennem. forvandlet Europa til et bedrøveligt gale
hus, og det er millioner af slagtofre, som er faldt
for det gjennem den fremavlede vanvid.

Dette kapitel handler om den romerske kirkes
helgener (hellige), thi den protestantiske har afskaffet
dem og kim beholdt de skinhellige. Alle disse
helgener, paa nogle faa undtagelser nær, var menne
sker. som religionen havcle gjort vanvittige, og som
vilde være biet indespærrede i galehuse. om de havde
levet nutildags. Enhver læser, der ikke seiv er grebet
af den samme galskab, vil ved slutningen af dette
kapitel være overbevist om sandheden af denne
paastancl.

Jesu lære. at dette liv bare var en forberedelse

for et tilkommencle, og at enhver. som gudhengiven
bar de ham paalagte Meiser, vilde blive belønnet
herfor i det evige liv. var beregnet paa gjennem
haabet at trøste den lidende og fortrykte menneske
hed. Jo større de uforskyldte lidelser var, der
rammede den troende, desto større var hans haab

om. nåar han bar dem taalmodigen. at vinde et
frydefuldt, evigt liv. Det er derfor forstaaeligt. at der
gaves mennesker, der ansaa ulykkeshændelser. som
rammede dem. for en lykke, saasom det gav dem
anledning til at fortjene himmelen.
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Overgangen til den tanke, at lidelse overkovedet
var fortjenstfuld, var just ikke vanskelig, saameget
mere, som den blev understøttet gjennem flere af
apostlene berettede udsagn af Jesus, og saaledes
skede det, at man endelig tilsidst seiv skabte sig
lidelser og kvaler, bare for at bære dem, og fordi
man dermed mente at sørge for sin sjælefrelse. Det
egenkjærlige og umoralske ved en saadan handle
maade vilde man sletikke indse.

Ideen om fortjenstligheden ved at taale legem
lige pinsler med glæde og skaffe sig dem seiv gjorde
sig først rigtig gjældende, da de ved forfølgelserne
under keiserne Diokletian og Decius henrettede kristne

ved sin standliaftiglied indhøstecle saa høit et ry.
Lad være, at kirkeskribenterne ikke bestandig har
lioldt sig fri for overdrivelser i sine beretninger om
martyrernes lidelseshistorie, —ialmindelighed fortjener
de dog tiltro, thi det er en bekjenclt erfaring, at
mennesker under voldsom aandelig ophidselse ofte
siet ikke kjender smerte, noget, som mangen en
gammel soldat kan bevidne, der i kampens hede
sletikke har opdaget, at han er biet saaret.

Dette sværmeri tog navnlig overhaand i det
fjerde aarhundrede, og hvacl Zeno, biskop af Verona
omkring 360, sagde, var saa omtrent almen tro:

„Den kristelige dyds største fortjeneste er at træde
naturen under fødder".

Denne mørke betragtning bredte en sørgmodig
hed ud over hele den kristne verden, som i virkelig
heden gjorde jorden til en jammerdal. De fromme
kristne holdt sig ikke værdige til, at solen skulde
skinne paa dem, enhver nydelse forekom dem som
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et skridt henimod lielvede og enhver pine som et
henimod himmelen.

Senere skikkede rigtignok alting sig betydelig
muntrere i den kristne kirke, saa muntert, at det
var en skjændsel og en gru. som tilsidst fremkaldte
reformationen. Men Luther gjorde atter folk be
kjendte med bibelen, som den romerske kirke havde

frataget dem, og læsningen af denne frembragte
virkninger, der lignede dem, som læsningen af evan
gelierne havde øvet paa det første aarhundredes
kristne.

Beviser herpaa funder vi nok af i historien saa
velsom i præclikener og andre geistlige skrifter fra
tiden efter reformationen. Xavnlig er salmebøgerne
rige herpaa, og man finder baade her og der vers i
dem, der ikke staar tilbage i forskruethed for føl
gende, som ordlydende er tåget fra en aldeles ikke
saa svært gammel breslau'sk salmebog:

»Ich bin ein altes Eaben-Aas,
Ein rechter Sundenkriippel,
Der seine Sunden in sich fråss,
Als wie den Eost der Zwibbel.

Wirf mir den Chiadenknochen vor
Und schmeiss mich Siindenlummel
in deinen Grnadenhimmel«. l)

U I fri oversættelse :
Kl gammelt ravneaadsel er

jeg syndekrøbllng arme,
der shigte mine synders hær
som satan svoVl-varme.
Tag, Jesus, mig ved øret kvm.
slæng naadebenet for din rmnd
Mi,Lr syndebæst med riset
jag ind i paradiset.

0, Jesus, nimm mich Hund am Ohr,
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Saasom Jesus ansaa det nødvendigt at gaa firti
dage ud i ørkenen af livilken grund har lian ikke
forklaret nogen mente sværmerne, at ogsaa de
maatte rende ud i ørkenen og spæge sit kjød gjennem
faste og alslags pinsler. Thi Jesus havde jo sagt:
„Hvo, som vil efterfølge mig, han fornægte sig seiv,
tåge sit kors paa sig og følge mig". Og endvidere:
„Thi der er dem, der er gildede af mennesker fra
moders liv af, men andre er der, som have gildet
sig seiv for himlens skyld. Vil du være fuldkommen,
saa gak hen og sælg alt, hvad du haver, og giv det
til de fattige, saa vil du have en skat i himmelen,

kom og følg mig efter".

Syriens og Ægyptens ørkener befolkedes med
fromme kristne, der vilde „efterfølge Jesum", og da
Jesus jo havde lidt, holdt de det for fortjenstfuldt at
paalægge sig seiv endnu større kvaler frivilligt.
Enhver af disse fromme stræbte efter at træde

naturen under fødder, og mange lykkecles dette saa
uhyggelig fortræffeligt, at det kan gaa en til marv
og ben! Dette sværmeri smittede, og de før saa
ensomme ørkener blev folkerige som byer.

Det anskueligste billede af livet hos hine „ørke
nens fædre" faar vi af følgende skildring af en mand,
der en hel maaned igjejmem som øienvidne har iagt
taget al deres gjøren og laden: „Nogle tigger, med
himmelvendte øine, med suk og jamren, om barm
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hjertighed; andre holder sig, med bagbundne
hænder, ikke værdige at beskue himmelen; andre

sidder paa jorden, paa aske, gjemmer ansigtet mellem
knæerne og dunker liodet mod jorden; andre
kyler i vilden sky som ved sine kjæres død;
andre gjør sig bebreidelser, fordi de ikke kan ndgyde
taarer nok. Deres legeme er, som David siger,
fuldt af bylder og materie; ele blander sit vand med
taarer og sit brød med aske; linden kænger om ben
piberne paa dem fortørket som græs. Man hører
uafladelig bare: Ve! ve! Naade! Barmhjertighed!
Nogle vover neppe nok at husvale sin brændende
tunge med etpar draaber vand, og neppe har de
nydt nogle biter brød, kaster de resten fira sig i
følelsen af sin uværdighecl. Alle deres tanker dreier
sig om død, evighed og dom! De har hærdecle knær,
huie øine og kinder, brystet oprevet af slag og
spytter ofte blod: de bærer skidne filler, der vrimler

af utøi; fuldstændig som forbrydere i fængslerne
eller som besatte. Nogle ber om, at man ikke maa
begrave dem, men slænge dem bort og lade dem
raaclne som kvæget!"

Hvem der endnu ikke var forrykt af disse ørken
eneboere. maatte nødvendigvis blive det ved en leve
vis som den ovenfor skildrede. Eksemplet pirrede
forfængeligheden. og den ene søgte at overtrumfe
den anden i strenghed og selvplageri.

En af disse stakkars forvildede og forvirrede
helgener! levede femti aar i en underjordisk

huie. uden nogensinde atter at se solens venlige
lys! Andre lod sig i den mest volclsomme hede
grave ned i glødende sand helt til halsen, atter
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andre sy ind i peiser, saaledes at der bare var et
hui igjen til at puste igjennom, en fortræffelig
sommerdragt i afrikansk solsteg, men dog bedre
at holde ud i end den overfrak, som en anden

huggede sig ud af en klippe og bestandig slæbte
omkring med som sneglen med sit hus.

Mange var de, som behængte sig med tunge
jernlænker og vægter. Den hellige Eusebius bar
bestandig to hundrede og seksti pund jern paa sit
legeme. En af disse tullinger ved navn Thalelaus
klemte sig ind i en hjulfælg og tilbragte ti aar i
denne behagelige stilling, hvorpaa han til belønning
for sin udholdenhed trak sig tilbage i et trangt bur.
BAgtignok en artig fugl!

Nogle gjorde det løfte dog ikke fruentim
merne, tror jeg aar igjennem ikke at mæle et
ord, ikke se paa nogen, eller ogsaa at hinke om paa
ét ben, eller bare at spise græs og hvad det nu
var for vanvid altsammen.

St. Barnabas havde traadt en skarp sten ind i
foden paa sig; han led de forfærdeligste smerter,
men lod ikke stenen trække ud. Andre igjen sov
paa torne, ja mange prøvede paa sletikke at sove,
og suite kunde de som skolelærere og digtere. Kun
havde de den fordel forud, at de var tullete helgener,
og det er en bekjendt erfaring, at sindssyge kan
leve overmaade længe uden næring. Simeon, søn af
en ægyptisk hyrde, spiste bare hver søndag og havde
snøret sig saa fast ind om livet med et reb, at der
overalt brød frem bylcler, der stinkede saa rædsomt,
at ingen kunde holde ud i nærheden af ham.

Denne Simeon troede bestandig, at han aldrig
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pinte sig grusomt nok. Han opfandt derfor noget
nyt, eller som idetmindste endnn ikke havde været
anvendt af de kristne, medens tilbedere af den

store gndemoder Kybele, i Syrien, havde liavt lig
nende indfald. Simeon stillede sig nemlig op paa
toppen af en søile og blev aarevis staaende der. Den
første søile, lian benyttede for dette øiemed, var bare
fire alen høi, men jo høiere hans vanvid steg, desto
høiere blev ogsaa hans søiler. Da hans galskab
havde naaet sit toppunkt, var hans søile iirti alen
høi; paa den stod han tredive aar!

Hvorledes han igrunden bar sig ad med ikke
at dratte ned, nåar søvnen kom over ham, er van

skeligt at begribe. Men sanclsynligvis vænnede han
sig til at sove staaende som heste og æsler. Et af
hans kjæreste tidsfordriv var under bønnen at bukke
sig helt ned til fødderne. Han maa have havt en
smidigere ryg, lian, end seiv en kammerherre,
thi et øienvidne heretter, at han havde tællet indtil

1244 slige bøininger, men at den hellige mand endnu
havde fortsat i det uendelige med sin fromme turn
øvelse.

Simeon bragte det til at kunne suite i firtidage.
Da hans udmagrede legeme endelig ikke mere aarkede
at holde sig opreist. lod han anbringe en pæl paa
sin søile og lod sig seiv fastsurre i staaende stilling
til den med lænker.

Denne søilegalskab fandt mange efterabere, navn
lig i det varme Østerland. I Europa er bare en
søilehelgen bekjendt, og det var den fromme by
Trier, som havde æren af at kunne regne ham
mellem sine sønner. Men den samtidige biskop var
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ikke trængt saa dybt ind i den romerske kirkes
aand som hr. biskop Arnoldi, der for bare tyve aar
tilbage fremviste Jesu usømmede kjortel for penge,
thi ellers vilde lian ikke lia styrtet søilen om og
ladet tullingen helgenen vilde jeg sige jage ud
af byen.

Saasom det var samtlige disse, for sin salighed
sig plagende, daarers høieste maal „at træde naturen
under fødder" og at underkue enhver „fra kjødet"
stammende livsytring, blev selvfølgelig ogsaa kjøns
driften fordømt og bekjæmpet som høist ukristelig.
Kampen mod denne, den stærkeste af alle drifter,
kostede imidlertid den allerstørste møie og havde,
hvad vi i det følgende faar se, de mest fordærvelige
følger for den menneskehed, som kaldte sig den kristne.

St. Hieronymus (f. 330, d. 422) fortæller med
koldt blod, at denne kamp mod naturen foraarsagede
unge mæncl og piger hjernebetændelser og ofte førte
til sindssygdom. De arme tullinger, der spægede sit
kjød for at kue utugtsdjævelen i sig, vidste jo ikke,
at de derigjennem gjorde ondt værre; thi djævelen

der som bekjendt overalt har sin haand med i
spillet lod de yppigste billeder glide frem for
deres fantasi.

For at lette sig kampen besmurte nogle sine
gjenstridige lemmer med skarntydesaft, og andre
gjorde kort proces, idet de udryddede roden til
ondet. Da hører rigtignok alting op ogsaa
fristelsen, og, dersom det er noget fortjenstfuldt i at
overvinde denne, ogsaa fortjenstfuldheden. Den ellers
saa fornuftige kirkefader Origenes gjorde ligeledes
dette. Hans bedrift var imidlertid ingenluncle seiv-
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stændig opfunclet. da Kybeles hedenske præster

temmelig ofte foretog denne übehagelige operation
med sig. Leontius. en prest i Antiochien. Jakobus,

en syrisk munk. og enclnu mange andre prester og

lægfolk fulgte dette eksempel, noget som fremgaar
af. at loven maatte gribe ind med et forbud mod

dette kastreringsraseri. Xaa, Gud være lov. —at denne

fanatisme skal vende tilbage. behøver vi ikke at
frygte for!

Andre, der ikke kunde beslutte sig for en slig
radikal kur. eller som af sin fromhed blev holdt

tilbage derfrå, lecl helvedeskvaler. Den indre brunst

var det. som drev den hellige Pachomius ind i ørke
nen, fordi han tænkte. han her skulde ha lettere for

at kvæle den end ude i verdenslivet, hvor saameget
tobenet tændstof løber omkring. Han var ofte i

kamp med sig seiv orn. hvorvidt han ikke ved døden

burde gjøre en ende paa sine helvedeskvaler. Engang
la han sig nøgen i en huie. der blev beboet af

hyæner. Disse bæster besnusede ham. men lod ham

ligge der uspist; formodentlig kunde de lugte paa
ham. at han var en helgen.

Xogle dage kom en skjøn, æthiopisk pige og

holdt den plagecle mand med selskab. såtte sig paa

fanget hos ham og æggecle ham i den grad op. at

han virkelig troede. han gjorde, hvad enhver. ikke

saa hellig mand. ufeilbarligen vilde ha gjort under
de omstændigheder. Da det forfærdelige var skeet,

gik det ham som saa mangen anden i lignende til
fælder: han indsaa nu. hvem det var. som her havde

havt sin haand med i spillet og gav den skjønne

pige til tak en ordentlig munddask. Og hans for-
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modning holdt stik; pigen var djævelen udi egen
person, thi Pacliomins's haand stinkede et lielt aar
saa forfærdeligt af berøringen, at lian næsten blev
afmægtig, nåar lian førte den op i nærheden af
næsen.

Ærgerlig over, at djævelen liavde fanget ham
saaledes, løb han omkring i ørkenen. Han fanclt en
aspis en liden brilleslange og såtte den i sit
raseri som en blodigle paa hint lem, Origenes havde
berøyet sig. Men slangen var ligesaa væmmelig som
hyænerne og vilde ikke bide til. Dette ansaa
Pachomius for et under, og en indre stemme sa
ham, at nu skulde han have ro, og saaledes ser det
ud til, at djævelspigen havde kureret ham.

Dumhed i forening med mysticisme og deraf
opstaaende sværmeri smitter og udbreder sig som
pest og kolera. Den hele kristenhed blev grebet af
dette asketiske sværmeri. Hele skårer løb ud i

ørkenen, saa de hellige mennesker traadte opi hver
andre og blev nødsaget til at danne uhyre sammen
slutninger klostre.

St. Pachomius, den egentlige stifter af clem, havde
bare i sit kloster fjorten hundrede munke, og endnu
havde han opsigt med over syvtusen andre. I det
fjerde aarhundrede fandtes der i Ægypten idetmindste
hundrede tusen munke og nonner, thi at kvinderne,
der er saa letbevægelige og hurtige til at gjøre for
rykte, skulde gaa fri for denne galskab, kan vel
ingen tænke. Ide godt beliggencle ørkener begyndte
det at skorte paa plads; saa skaffede man sig
kunstige ørkener, det vil sige klostre, incle i byerne.

Otto von Corvin: Pavespeilet. 2
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Byen Oxyrrliinkus havde flere klostre end vaanings
huse, og i dem bad og ikke arbeidede tredive
tusen munke og nonner.

Hedningerne kunde spotte saa meget. de vilde,
for at slukke denne hellige ild, det lykkedes dem
ikke. De mest agtede kirkelærere priste munke- og
eneboerlivet over alt andet og kaldte det den bene
vei til paradiset. Naturens helligste baand blev
sønderrevet. Unge mænd forlod sine brude, som f. eks.
den hellige Alexius, der selve brudenatten strøg ud
i ørkenen. Ammo forelæste sin brud Pauli breve til

de korinther! 1 ) Hun blev heraf saa begeistret, at
hun løb ud i ørkenen med Ammo og med ham delte
en elendig hytte, hvor hun blev boende sammen med
ham kysk som en høne, der lever sammen med
en hund.

Johannes Colybita, søn af ansete forældre, blev
ligelecles bryllupsnatten grebet af denne hellige kysk
hedsfeber, flygtede for fristelsen og drog ud i ørke
nen. En uovervindelig hjemve drog ham tilbage til
hans fødeby. Her levede han sytten aar som en
elendig tigger i et hundehus, som han havde stillet
op lige ved siden af sine over ham sørgende for
ældres bolig, og først i sin dødsstund gav han sig
tilkjende for dem.

Dette var frugterne af læresætninger af mænd
som St. Hieronoymus, der sa: „Og kaster dine unge
søstre sig om halsen paa dig, og om din moder med
sønderrevne klæder rykker sig i haaret, græder og
viser dig den barm, som har ernæret dig, og om

!) Hvor Paulus bl. a. ogsaa priser den ugifte stand
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din fader lægger sig paa dørtærskelen, støa dem bort
fra dig med fødderne og il med tørre øine til korsets
fane 11 .

Mange var ogsaa de, som forfængelighed og
ærgjerrighed drev til det asketiske liv, tlii eneboerne
og munkene stod i høi anseelse. Kom de til en by,
blev de mocltaget i triumf, og drog de en by forbi,
strømmede tusener ud til dem for at udbecle sig

deres raad og velsignelse.
Hele den egn, hvori en rigtig topmaalt tulling

af eneboer drev sit væsen, ansaa sig for lyksaliggjort,

og man har eksempler paa, at disse hellige mænd
blev indfanget af beboerne af andre landskaber,
akkurat som man fanger aber i begstøvler.

Salamanius fra Kapersana en landsby ved
Euphrat, havde ladet sig indespærre i et hus,
som hverken havde døre eller vinduer. Engang om
aaret aabnede han dette bur for at ta imod de
levnetsmidler, der blev slæbt ud til ham, men den

hellige mand talte herunder ikke med et liv. Beboerne
af hans fødested mente, de havde som etslags ret
til denne blomst af hellighed og bortførte tullingen;
men de havde ikke havt ham mange clagene, da han
atter blev dem frastjaalet af beboerne -af en til
grænsende landsby. Alle disse voldsomme for
andringer var ikke istand til at aflokke den hellige
et ord.

Tilbedelsen af disse ørkentullinger gik saa langt,
at keiser Theodosius endogsaa anbetroede dem sine
sønner Honoiius og Arkadius til opdragelse. Noget
særdeles blev der da hellerikke af gutterne: Honorius
havde de gjort saa omtrent til idiot, og hans største
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fomøielse var at fodre fjærkræ. Et rigtig uskyldigt
idsfordnv for en keiser, som ogsaa moderne impera

torer har, nåar bare fjærkræet kagler i den rettetoneart.

Theodosms var overhovedet en stor mnnkeven

og saavel han som andre keisere tog sin tilflugt til
dem som til andre orakler. Han efterhærmede den
store Alexander, idet han sa: „Var jeg ikke Theo
dosms, vilde jeg være munk". Hans folk havde
aarsag nok til at beklage, at han var Theodosms

Mellem „ ørkenens fedre" har mere end én er

hvervet sig et ganske særdeles ry for hellighed. dels
gjennem de uhørte plager, de seiv paalagcle sig, dels
gjennem de nndere, som blev tilskrevet dem Under

de forferdelige operationer, som de foretog med sit
legeme, led ogsaa aanden, derfor bør elet ikke for

undre os, om disse folk havde alslags syner og
fantasier, som de tog for virkelighed. og som bare
tjente til yderligere at forvirre deres brudte forstand
Kirkeforfattenie. der gjenfortæller disse nndere var
alvorlige mamd og gjør elet i fast tro paa sandheden
af det, de heretter. Det er bare en og anden af de
silcbgere, hvem egennytte her og der kan ha forledet
til overlagte bedragerier.

Jeg skulde ha forbigaaet alle disse nndere som
usmageligheder, var det bare i hine mørke tider

man havde troet paa dem, men endnu den dag i dag
er de sandhed for tusener af romerske katholiker.

Den simple katholik i de ægte katholske lande
ved om Gud meget lidt; den filosofiske treenigheds
lære forstaar han ikke og plager heller ikke sin hjerne
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med den. Han kjender bare sine undergjørende
helgener og djævelen.

Længe agter vi forresten ikke at dvæle i dette
halvt medynkvækkencle, halvt latterlig tullete, hellige
selskab. Den, som vil lære det hele mirakelvanvid

at kjende, kan bare læse en af de helgenbøger, som
anbefales og udbredes af geistligheden i de romersk
katholske lande.

Størst ry mellem ørkenhelgenerne naaede: St.
Paulus, St. Pachomius, St. Antonius, St. Hilarion og
St. Macarius no. 1 og no. 2. De slag, som disse
himmelstormere leverede djævelen, var utallige, og
„erkefiendens" umaadelige virksomhed kan ikke for
bause nogen, saasom disse religiøse Don Quichotter i
hvilkensomhelst abe eller anclet dyr, men navnlig i
ethvert fruentimmer, som ele uformoclet stødte paa,

saa ikke bare djævelske vindmøller, men helvedes
møllemester seiv i egen person.

Alle de onder, som deres sygelige sjæls- og
legemstilstand førte med sig, blev holdt for djævelens
virkninger. Antonius sov paa den bare jord og i
fugtige grøfter, saare begribeligt, at han da paa
drog sig gigt, noget, som vilde hændt ogsaa en ikke
hellig mand. men han indbildte sig, at de smerter,
han følte, skrev sig fra en nævekamp med djævelen,

muligvis fordi han ofte havcle kampe at beståa
med de stærke aber, der opholdt sig i det sydlige
Ægypten, og som rimeligvis er skovdjævelens stam
fædre. Skjønne kvinder, der viste sig for ham i
drømme, var nu ganske bestemt djævelen, saasom
de fristede ham allerværst, og en saadan „den hellige
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Antonius s fristelse" ser man hyppig afbildet, fordi
stoffet i høi grad vakte malernes fantasi.

Mere end en af eneboerne tør ogsaa forfængelig
lieden lia forført til at foregive syner for i menneskenes
øine at forhøie sin fortjeneste. Hvem kan lier an
give grænsen niellem opdigtelse og virkelige vtringer
af vanvicl? Hvor længe er det siden. hekse
processerne er ophørte? Lad gaa. at mere end én
tilsigtet nedriglied har fnndet sted ved disse, saa
meget kan man dog antage for sikkert, at endnu
for hundrede aar tilbage mange af de liøiest agtede
tlieologer og jnrister troede paa muligheden af djævle
aabenbarelser og paa kjødelig omgang med djævelen
og andre onde aancler. Var nemlig dette ikke til
fælclet. maatte man anse dominere, der lod hundre

tusen af hekse bræncle, for overlagte mordere. Endnu
i forrige aarlmndrede fandt liekseprocesser sted. og
den simple mand i mange, ikke bare romersk-katholske
lande, tror fuldt og fast paa hekser.

Den hellige Antonius blir mangt et under til
skrevet. Ivirkeforfatterne heretter, at ørkenens dyr
adlød ham som dresserecle pudler. Meget ofte om
gav de temmelig paatrængende lians huie, men ventede
bestandig, til lian liavde afsluttet sin bøn. da modtog
de lians velsignelse og drog ud paa rov med de
allersonikristeligste tanker. Da lian begravede den i
sit hundrede og hensovede hellige Paulus
fra det ægyptiske Thebe4. stod tvende fromme løver
ham bi med at kaste op graven. Da de var færdige,
modtog de hans velsignelse og drog. idet ele viftede
kristeligt med halen, tilfredse og med lettet samvittig
hed. dybere ind i ørkenen.
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St. Macarius, der såtte sig med bar ende i en

myretue for at undertrykke den ham haardelig an
gribende vellystdjævel, nød ligeledes de vilde bæsters
tiltro. Engang kom en hyæne til lians dør og ban
kede beskedent paa. Da vor helgen lukkede op, la
den troende moder en blind unge ved hans fødder,

men samtidig tillige et lammeskind som betaling for
kuren. „Det har du røvet, væk med det!" slænger
den hellige mand den fromme hyæne i næsen;
denne blir saa bestyrtet, at taarerne triller den fra
øinene. Dette rører den hellige, og han taler
venligere til det bodfærdige bæst: „Vil du aldrig
røve lam mere, tar jeg skindet og helbreder". Hyænen
nikker ja, og den hellige helbreder. Han gaar atter
ind i sin celle, hun trasker fornøiet tilbage til ørke
nen og røver fra nu af ikke lam mere, men sandsyn
ligvis faar.

Det første under, som den hellige Hilarion gjorde,
klinger ikke saa utroligt. En ung kone, der blev
foragtet af sin mand, fordi hun ikke fødte ham
børn, søgte raad hos den toogtyveaarige helgen. Han
bad alene med hende, og ni maaneder efter kom hun
virkelig ned med en af kraftig bøn bevirket liden
helgen.

Men hvorfor anføre yderligere af disse undere?
Her rider en helgen gjennem Nilen paa en krokodil,
der fører en anden en .fnysende drage ved en seil
garnstraad; her faar en treolje sne til at brænde, jern
til at svømme og frugter til at vokse paa piletrær.
Der benytter en helgen en levende ørn som paraply,
eller han spænder djævelen foran sin plog, - kort
sagt, disse helgener gjorde ikke alene menneskene,
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men ogsaa naturen tummelumsk. Og paa al denne
galskab troede man, thi derpaa tvilte intet menneske,
at saa hellige folk kunde forandre og afbryde de
evige naturlove aldeles efter forgodtbefindende!

Det i Orienten opstaaede sværmeri fandt ogsaa
i Europa den livligste tilslutning, og navnlig virkede
lierfor St. Ambrosius, biskop af Mailand, hvem man

skylder den ambrosianske lovsang „ Te deum laudamus",
og St. Hieronymus, om hvem vi allerede tidligere har talt.
Begge virkede de saavel gjennem eget eksempel som
gjennem skrifter. Hieronymus levede seiv længere
tid i den syriske ørken og skrev et værk, betitlet:
„Eneboerlivets rosværdighed", der ansees for et
mesterstykke af veltalenhed. Jeg kommer senere til
mere end engang at maatte anføre steder af hans

skrifter. Han var født 331 i Strydon i Dalmatien,
opholdt sig længre tid i Kom og døde 422 i sit
kloster i Bethlehem.

Tilbøieligheclen til det asketiske liv tog nu i
Europa hurtig overhaancl, og helgener og klostre
skjøcl overalt op som paddehatte. Den hellige Martin
var den første, der anlagde klostre i Erankrige. Han
var født 316 i Panonien og havcle valgt krigshaand
værket. Da han engang gav halvdelen af sin kappe
til en fattig, indbilclte han sig at høre Jesu stemme,
der raabte til ham: „Hvad du har gjort mod andre,
har "du gjort mod mig". Dette bevægede ham til at
forlade sit regimente og slutte sig til de hellige.
Hans ry udbredte sig snart, han blev erkebiskop af
Tours og en meget stolt helgen. Da han riste sig
tor keiser Valentinian, vilde denne ikke reise sig fra
thronen for at hilse St, Martin. Dette hovmod gjorde
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ham gram i hu, han bad, og saaledes heretter
„historien" brændende flammer slog frem fra thron
sædet, saaledes at hans keiserlige majestæt ilsomt
maatte springe op, saafremt han ikke vilde brænde
sin allerhøieste allernaadigste noksagt.

Anfallet af europæiske helgener er meget stort,
og gjerne vilde jeg ha berettet om hele deres hellige
liv og alle deres undere, men desværre der fattes
mig baade tid og plads til et saa omfattende, inter
essant arbeide, og jeg vil derfor inclskrænke mig til
alene at tale om dem, der fik betydning for verden
som stiftere af munJteordener eller som saakaldte

apostle. Og seiv da er deres tal fremdeles saa stort,
at jeg blir nøclt til at gjøre et udvalg.

Men førend jeg skrider hertil, vil jeg belære de
troende kristne om, hvad en slig helgen egentlig
betyr, og hvad han endnu den dag idag er god til.
Det falcler af sig seiv saaledes lærer naturligvis
den romerske kirke, at en helgen ikke bare er
salig, men at han ogsaa indtar en særdeles høi
plads i himmelen, paa en vis maade hører til den
kjære herre Guds familie og har stadig omgang
med Jesus, jomfru Maria, hans i sin tid übe
smittet undfangede fru moder, med den Hellig
aand og med de fornemste af englene og apostlene.
Man kan saaledes lettelig tænke sig, at slig en
helgen har umiddelbar eller middelbar
hos den kjære Gud og ikke gjerne ber forgjæves.
De gode helgener har forfærdelig meget at bestille;
ikke alene har de at beskytte og vaage over alle de
paa jorden levende mennesker, hvis særlige skyts
patroner de er, men de har ogsaa hver sine grene af
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helgenvidenskaben at varetage. De mere ansete

belgener er desuden forstandere for hele nationer
eller særskilte stæncler, og enliver inclser derfor, at

deres himmelembede ingenlunde er nogen dovenskabs

pude, Paa elet at nu enliver, der maatte plages af
religiøse vinde eller'en eller anden legemlig skade,
som han gjerne vil ha billigere kureret end ske

kan hos en verdslig, jordisk dokter, maa vide, hvad

han har at gjøre, skal jeg her føre frem nogle
førsterangs helgener tilligemed deres gjøremaal.

Adelen staar under de tre store helgeners, St.
G-eorgs, St. Moritz's og St. Michaels særdeles be

skyttelse. Theologernes patron er, besynderligt nok
forresten, den „vantro" St, Thomas, og svinenes skyts

helgen er St. Antonius. Jurisdiktionen over juristerne
har St. Ivo, over lægeme St. Cosinus og St. Damian,
over jægerne St. Hubertus, og drankerne staar under

St. Martins beskyttelse. Og saaledes har ogsaa en
liver bedrift sin særegne helgen, hvem de romersk
karholske haandværkere sandsynligvis anbetror sit

værksteel til, nåar de mange høitidsdage eller val
farterne til de hellige klædesplag forhindrer dem fra
seiv at være der.

Hver enkelt nation har ogsaa sin særegne skyts
helgen. Portugiserne har St. Antonius, der saaledes

ikke bare vogter svinene, men ogsaa dem. Spanierne
har St, Jakob, der nylig har dokumenteret sig som
den sande Jakob. Franskmændene har St. Denis,

englænderne St. Georg, venetianerne St. Markus, og
tyskerne vil ogsaa faa sin egen skytshelgen, nåar

de er en nation; foreløbig besørger andre nationers
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skytshelgener deres diplomatiske anliggender i him
melen.

Endel helgener, der ikke har det altfor travelt
med nationernes og de enkelte stænders ledelse, be

nytter sine fristunder i himmelen til ogsaa grundigen
at studere enkelte af de arme jordiske maddikers

plager, og den kjære Gud, som clog ikke kan gjøre
alting seiv, har efter mange fromme katholikers tro
tilladt clem her og der at gi ham en haandsrækning,

St. Aja har studeret retsvidenskab og er til
kjælp iproce.sser; St. Cyprian ved podagra, St. Morian
i ildsvaade, St. Nepomuk mod oversvømmelse og
bagvaskelse, St. Benedikt mod gift, St, Hubertus mod
hunclegalskab, St. Petronella mod feber, St. Rochus
mod pest, St. Ulrich mod rotter og mus. St. Apol
lonia kan hjælpe mod tandpine, saafremt den ikke
skriver sig fra svangerskab, thi i dette smertefulde
tilfælde maa man henvende sig til St. Margaretha,
der ogsaa hjælper mod haard fødsel. St. Blasius
blæser bort halsonder, og St. Valentin hjælper mod
faldende syge, St. Lucia mod øiensygdomme, og dyr
læge i himmelen er St. Leonhard.

St. Benedikt er fader til de talrige benediktiner
munke. Han blev født i Nursia i Umbrien 480 og døde

543. Legenden fortæller mærkelige ting om ham.
Han sang salmer allerede i morsliv, og nåar han som
barn græd, bragte englene ham til legetøi biskops
stave, bispehuer og brevierer og gjorde musik paa
instrumenter, som først mange aarhundreder senere
blev opfundet blandt menneskene. Hans første under
var, at han bad en ituslaaet krukke hel igjen.

Tør vi tro kirkeforfatterne, besad disse helgener
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en rent udsagt skrækkelig inderlighed og udholden
hed. Xogle liævecle sig af bare inderlighed og glød
nogle focl over jorden og blev saaledes hængende i
luften. En irsk helgen ved navn Kewten bad saa

haardnakket og længe. at en svale kunde lægge æg
> ham foldede hænder og ruge dem ml ogsaa!

Det falder af sig seiv. at St. Benedikt blev
heftig forfulgt af djævelen. og da den fromme mand

havde begravet sig i en ødemark. omflagrede lian
ham uafladelig i skikkelse af en trost. Da han

ja ikke djævelen. men vor helgen blev abbed i
et kloster, forførte djævelen en af klerkerne til. at

han skulde lade syv skjønne piger løbe omkring i
klosterhaven i sin naturuniform. saa munkene næsten
alle som en blev djævelens. lalfald var de nær ved

det, thi de gjorde forsøg paa at forgifte sin strænge
abbed, forsøg som naturligvis alle mislykkedes: snart
'-' ad ]ia « giftbægeret istykker. snart kom der en
ravn. som førte det forgiftede brød ud i ørkenen
med sig.

Benedikt stiftede en masse klostre, rnellem dem
det berømte Monte Oasino, og gav sine munke en
regel, der for en helgen og hans tidsalder var sær
deles fornuftig. Hans munke skulde arbeide: kun

var der intet deri foreskrévet om selvplagerier og
lignende. Hans klosterreglement blev snart monsteret

for alle andre, og benediktinerklostrene var tilflugts
stederne for kunster og videnskaber, der uden dem
muligvis helt og holdent i den raa middelalder var
biet opslugt af kristendommen. Derfor bør vi be
standig som sagt holde St. Benedikt i ære som en
af de mest agtværdige helgener og ikke læg-ge ham
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de dumme undere tillast, som senere tilbedere paa

digtede ham.
Fra hans klosterreglement afviger det af den

irske munk Colunibanus opstillede mærkeligt. I dennes
straffebog regner der for den mindste forgaaelse med

hug i dusinvis. Den, der sa en broder imocl uden
at lægge til: „Naar du tænker dig ret om, broder",

erholclt femti slag, og hvo der snakkede ganske
alene med et fruentimmer tohundrede, veltalte.

Den engelske munk Winfried, senere kaldt
Bonifacius, benævnes almindeligvis Tysklands apostel.
Han indførte klostre i Tyskland og med dem al
Roms velsignelse. Frieserne indlagde sig den for

tjeneste at slaa ham plus tre og femti klerke ihjæl
den ste juni 759. Havcle de bare saasandt gjort det

tidligere, vidste vi kanhænde intet om præsternes
ensiige stand, om valfarter, billedtjeneste, relikvier

og alt det andet sludder, som ved ham fik hjemstavns
ret i Tyskland.

St. Adalbert, den saakaldte prøisernes apostel,
var biskop af Prag og en noksaa snil mand, som
bare ikke havde været med, da forstanden blev ud

delt. Hvad landsmand han egentlig var, ved man
ikke; jeg formoder imidlerticl tyskér, thi saa ydmyg

var han, at han ved sin ven keiser Otto ll's hof i
hemmelighed pudsede støvlerne for hoffolkene.

Han higede ivrig efter martyrkronen, og han
valgte da ogsaa, ganske vist af hellig enfoldighed,

den allerkorteste vei til hurtigen at erhverve sig den.
Han drog med tvende staldbrødre salmesyngende

gjennem landet hos de vilde, hedenske prøisere. Dette
vilde folk ansaa ham til en begyndelse aldeles ikke
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'for en helgen, men for en tomsing og blev yderligere
bestyrket i denne tro, da Adalbert brugte skjældsord
mod deres gudebilleder, ja ligefrem forhaanede dem
og istedet tilbød dem krucifiks, hostie, mariabilleder

og andet romersk-kristeligt husgeraad. Da prøiserne
lo ham ud, skjældte han paa de forstokkede og blev
saare vrecl, og før han rigtig kunde sanse sig, sad
der syv hedenske kastespyd i hans hellige krop og
gjorde ham til martyr.

Bruno, en benediktiner fra Magdeburg, gik det
nogle aar senere ikke bedre; prøiserne slog ham og
atten af hans staldbrødre ibjæl.

Lige vigtig som beforclrer af klostervæsen og
som helgen, men langt, langt vigtigere og mere be
tydningsfuld som menneske, er den hellige Bernhard.
Luther siger om ham: Fandtes nogensinde en virke

lig gudfrygtig munk, var det Bernhard; hans lige
har jeg ikke hørt om, hverken i tale eller i skrift,
og jeg kolder ham høiere end alle munke og klerke
hele jordkreclsen over.

Bernhard nedstammede fra en gammel adelig,
burgundisk familie og blev født 1091 i Fontaines

ved Dijon. Han var en sværmer, men et helt igjennem
ædelt menneske, der mente det for fuldt alvor med

at forbedre den fordærvede geistlighed og menneskene
overhovedet. Han plagede sit legeme paa en gyselig
maade, idet han med sine munke levecle meget ofte
bare af bøgeblade og det elendigste bygbrød. Tog
han en enkelt gang til sig lidt melpap med olje og
honning for at styrke sin svækkede mave, græd han
bitterligen over denne svaghed.

Snart vandt han et betydeligt ry for sin fromhed
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og sin skarpe forstand. Da lian engang drog ind i
Mailand, var hænder og arme svulmede paa ham af
de kys, som de paatrængende troende beelækkede

ham med. Han kunde være biet erkebiskop, ja pave
om han vilde, men han afslog alle værdigheder. Som
simpel klosterbroder i Giteaux øvede han clesuagtet
den betydeligste indflydelse. Han udjevnede stridig
heder mellem påver og konger, mellem fyrster og
deres trodsige vasaller, og den vildeste krigsmand
skjalv for den vældige munk. Hverken keiser eller

pave vovede at ride ind i Bernhards kloster Giteaux,
men gik ydmygt ind tilfocls.

Han var sjælen i det andet korstog, denne
storslagne galskab, der kostede syv millionar menne
sker livet, men som kom istanet ved Bernhards
religiøse iver. Hans veltalenhed seirede over seiv
de mest haarelnakkede modstandere, som keiser

Conrad IH f. eks., der i Speier afiagde sin keiser
kaabe og bar vor helgen paa sine skuldre gjennem
trængselen. Hans forføreriske tunge affolkede byerne
for mænd, saa der i mere end én neppe blev tilbage
en for syv kvinder, thi „alt, hvad der pisser paa
væggen", tog korset.

Den hellige Bernhard havde fortjent en egen bog,
og jeg vil ogsaa senere nu og da komme til at nævne

meget, der sætter hans fortjenester i sit rette lys.
Her skal jeg endnu bare anføre enclel undere, som
legenden tilskriver ham, og uden hvilke han! alle
sine fortjenester tiltrods, neppe nok var kommet ind
i helgenkalenderen.

Beretningerne om de seire, han ved sin bøns
kraft vandt over djævelen, er uden tal. Men hans
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bøn var ogsaa saa inderlig, at den maatte røre stene.
Engang løsgjorde en Kristus af sten sig fra korset
og steg ned for at omfavne den fromme bedende.
Et mariabillede af sten gik endnu videre. Det rakte

helgenen brystet, og denne dråk den sødeste kvinde
melk af stenen! Denne den hellige moders goclhed
fortjener saameget mere beundring, som St. Bernhard

igrunden alticl behandlede hende siet og ikke engang
vilde tro paa hendes jomfruskab! Da han engang
traadte ind i clomkirken i Speier, hilste han maria

billedet der saalunde: „Vær hilset, o, dronning!"
Hvor forbausedes ikke de tilstecleværende, da den

smigrede og behageligt overraskede, i sten huggede
Ghids moder aabnede sine stenlæber og udraabte:

„Vi skjænker dig vor bedste tak, du vor kjære
Bernhard". Men endnu mere forbauset blev man,

da helgenen ærgerligt brummede disse apostelens
ord tilbage: „Kvinder tie i forsamlingen!"

Bernhard døde 1153. Han viste sig flere gange
forklaret i himmelsk glorie for sine munke, men

og spottere bør tåge sig det vel ad notam midt
paa livet havcle han. og just fordi han ikke havde viller
tro paa den hellige Jesu moders uplettede undfangelse,

en utækkelig plet.
St. Bernhard seiv havde anlagt 160 klostre.

der alfødte talrige efterkommere. Allerede ti aar
efter vor helgens død gaves der 500 og hundrede

aar senere omkring 2000 bernharcliner- eller cister
cienserklostere. Munkene af denne orden udmærkede

sig lange tider fremfor alle andre ved arbeidsomhed
og sædelig renhed, hvorfor ogsaa konger og fyrstßr

traadte ind i deres samfund.
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Den velsignelse, som disse og benediktiner
munkene kunde bragt den raa middelalder, tilintet

gjorde de ikke lang tid efter oprettede tiggeroråmer,
der lærte fornuftens slaviske underkastelse under
den blindeste tro og vidste dermed at forbinde den

mest tøilesløse usæcleliglied. De udbredte et tykt
aandeligt mørke over jorden, et mørke, som paverne
og deres forbundsfæller forstod saa godt at sætte

pris paa, at de har anstrængt sig paa det omhygge
ligste for at opretliolde dette lige til vore dage.

Ideen til tiggerordenerne udklækkedes i hjernen
paa Johannes Bernardoni, et fordærvet subjekt, søn
af en kjøbmand fra Assisi i Umbrien. Han er

bekjendt under navnet den hellige Frantz af Assisi
eller den serafishe fader. Da den unge mand viste
sig umulig som kjøbmand, blev han soldat, kom i
fangenskab og faldt ien farlig sygdom. Helbredet,
var han —en helgen! Det vil da foreløbig bare
sige en almindelig tulling, der drev omkring blanclt
tiggere og spedalske, kyssede deres bylder, klædte
sig med deres filler og stjal fra sin far for at bort
sløse det stjaalne til restauration af en forfalden
kirke. Biskopen af Assisi tog tussingen under sin be
skyttelse, og snart efter drog han land og strand om
kring for at tigge til opbygningen af samme ovenfor

nævnte kirke. Kollekterne strømmede saa rigeligt
ind, at han faldt paa de tanker at oprette en tigger
orden. Vistnok mente pave Honorius om ham: „Det
er en enfolclig person", men pave Innocenz 111 stad
fæstede, dertil bevæget af en drøm, de af Frantz

opstillede munkeregler, som han dog i begyndelsen
Otto von Corvin: Pavespeilet. 3
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havde benævnt en regel for svin og ikke for
mennesker.

Til at begyncle med blev Frantz spottet og for
haanet, men i løbet af tre til fire aar steg hans ry
for hellighed i den grad, at geistligkecl og folk kom
ham festligt imøde, nåar han nærmede sig en by, og
der blev ringet med alle klokker. (1211).

Hans regler forbøcl strængt at besidde eiendom,

og hans munke maatte lægge den alleryderste ydmyg
hed for dagen. „Almisserne", sa Frantz, „er vor

arv, almisser vor ret, at tigge vort formaal og vor
kongeværdighed! Skjændsel og foragt vor ære og
vor berømmelse paa dommens dag".

Seiv gik han i spiclsen med sit eksempel, thi
han var ydmyg som en hund. Jo mer gadeuiigdoimnem
haanede ham, desto kjærere var det ham, og rigtig
i perlehumør blev han, nåar de ligefrem overdængede
ham med smuds. Af bitter ydmyghed lod han sig
ofte trampe paa, Naar han i Assisi gik omkring og
tiggede, puttede han alt, hvad han fik af spiseligt, i
samme krukke; nåar han da blev suiten, greb han
nedi og aad af det væmmelige miskmask. Engang
blev han buclt tilbords af en kardinal, rørte ikke en

eneste af bordets retter imidlertid. men spiste til de
fintfølende gjæsters væmmelse af den grisemad. lian
havde sandet.

I dyr var han overmaade glad og kaldte dem
sine brødre og søstre. Han holclt. bedst som det
var, prækener for gjæssene, ænderne og hønsene, oo
da engang svalerne og spurvene forstyrrede ham med
sit kvidder, bad han „de kjære søstre" om stilhed.
En bonde, der bragte to lam tiltorvs, spurgte han:
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„Hvi plager du mine brødre saalunde?" En lus,
der havde forvildet sig ned paa hans kutte, tog han
omhyggeligt mellem fingrene, kyssede den og sagde:
„Kjære søster lus, lovpris herren med mig!" Derpaa
såtte han den did, hvorfra den var kommet op i
sit hoved.

Sit legeme kaldte han „broder æsel", og nåar
dette æsel blev springsk, tog han det ganske grundigt
i skole. Han rullede sig, saaledes som ogsaa St.
Benedikt havde gjort, nøgen paa et leie af torne,
gik ned i en tilfrossen dam helt til halsen, eller la

sig i sneen, indtil enhver æselagtig, vellystig trang
var forsvundet. Engang, i et anfald af lystighed,
gjorde han sig kone og børn af sne og omfavnede
dem voldsomt saa længe, til de var smeltet bort.

Hans orden formerede sig med umaaclelig hurtig
hed. Allerede 1216, da han udskrev en general
forsamling af ordenen i Assisi, mødte der 5000
franciskanere, uagtet en stor del af dem bare var
udsendinger fra Mostrene. Men cleres tal voksede

snart som havets sand. Franciskanernes general til
bød engang pave Pius EU 40000 franciskanere til

tyrkerkrigen og forsikrede, at de geistlige forret
ninger ikke vilde komme til at lide herunder. Under

pesten 1348 døde bare i Tyskland 6000 franciskanere,
og man mærkecle ikke noget til formindskelsen.

Reformationen tilintetgjorde en umaaclelig masse
af deres klostre, men clesuagtet regnede man i be
gyndelsen af forrige aarhundrede tallet af dem til
7000 munke- og 900 nonneklostere!

Frantz døde 1226, og da han jo var helgen,
gjorde han selvfølgelig ogsaa en mængde undere.
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Jesu mirakler blir ingenting mod dem, som lians
munke beretter om Frantz.

Engang trak han sig tilbage til Appenninerne
og hungrede lier firti dage. Da viste der sig en
seraf for ham, der paatrykte ham Jesu fem saar
mærker, saaledes at de blødde. Fra nu af kaldtes
Frantz ogsaa den serafiske fader og hans orden

serafmerordenen. Tilbederne af denne helgen gik saa
vidt, at de virkelig såtte ham langt over Jesus

og tilskrev ham de ravgaleste og mest forrykteundere.

Hans efterfølger som ordensgeneral var broder

Elias, en slu, indful patron, som forstod fortrinligt
at dra sig Frantz'es enfoldighed tilnytte. Han og
hans efterfølgere forstod herligt at udlægge Frantz'es
ordensregler, og herved blev deres klostere rigere endalle andre.

Franciskanernes svorne hender og modstandere
var de omtrent samtidig opstaaede dominikanere
kaldt saaledes efter sin stifter, den hellige Dominikus.
Han hedte Dominikus Ghizman og var født 1170 i

Gammelkastilien. Han blev sendt til Frankrig for
at omvende waldenserne og kom her paa de tanter
at stifte en munkeorden, hvis virksomhecl navnlig var
beregnet paa folket, Medlemmerne skulde befatte sig
med at prædike og undervise og til sit livsophold
med det indbringende tiggerhaandværk. Han erholdt
pavens stadfæstelse, og denne vederstyggelige orden
saa lyset for at lyksaliggjøre verden med inkvisition
og oogcensur. Dominikus seiv var den første, der
anstillede formeliga kjætterjagter.
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Han vilde forene sin orden med den hellige

Frantz"es, men hertil havde denne ingen lyst. Allige

vel stod begge ordener hveranclre til en begyndelse
bi, men snart kom de af brødnid i det bitreste
fiendskabsforhold til hverandre. De mere dannede

dominikanere vilde ogsaa bestandig holdes for
lidt bedre end franciskaneime, af hvem ingen
somhelst lærdom blev krævet. Ogsaa dominikaner
ordenen voksede hurtigt, og 1494 havde den 4143
klostere.

Klosterverdenen kan takke St. Dominikus for en

stor opfindelse, nemlig ni forskjellige stillinger under
bønnen, hvilke man afvekslende kan brage, for at
historien ikke skal bli en for kjedelig. Man kunde
bede: staaende, knælende, paa ryggen, paa maven,
eller liggende paa siden, med armene korslagt ud
strakte, krumbøiet staaende eller snart knælende og
snart springende op. Seiv bad han saa ivrigt, at
han blev henrykket fra jorden, det vil sige svævede i
luften nogle fod over marken. Han døde i Bologna
1221. Om hans overjordiske gjerninger, hans
undere nemlig, skal vi tie; vi har nok med hans
jordiske. Lad os flygte fra denne blege bøddelknægts
selskab! og den, hvis kristendom tillader ham
det, maa han sende en forbandelse af fuldt hjerte
efter inkvisitionens fader, jeg istemmer af hele
min sjæl!

Jeg haaber, læserne har nok af alt det vanvid,
jeg efter kirkeforfatternes beretninger har fortalt om
de mest agtværdige af helgenerne, og vil ikke sætte
deres taalmodighed yderligere paa prøve, cia jeg
alligevel senere vil komme til at maatte nævne denne
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eller hin helgen. Dersom det bare var min hensigt

at latterliggjøre helgenerne og deres undere, havde
jeg truffet et helt andet udvalg. da havde jeg visse
llen ikhe udeladt St. Antonius fra Padua,' som den

hellige Frantz seiv kaldte for „et fæhode". ei heller
hans konsorter.

Tilsidst vil jeg endnu bare nævne nogle hellige
kumder: deres ral er ikke mindre stort end de

mandlige helgeners. og deres sværmerier og undere
er endnu meget mere vidunderlige. Her er ikke

stedet til at forklare aarsagerne til, at den kvinclelige
slægt er saa langt mere tilbøielig til sværmeri end

den mandlige og at kvinclernes hjerne saa meget lettere
gaar i baglaas. Erfaring lærer os det dagligt. Endnu

har jeg aldrig hørt 0111 mandlige somnambuler. men

piger ~ ikke gifte kvinder af detslags Andes
eler i massevis. En stor del af de hellige piger var

uden tvil somnambuler.

En af de ældste helgeninder er St. Afra. Hendes
mor holdt bordel i Augsburg, og Afra var en af

husets tjenende prestinder. Tilfælclet. naturligvis,
førte engang den spanske biskop Narcissus did.

Han omvendte Venus"s prestinder til kristendommen,

og Afra. som han især beskjæftigecle sig med.
gjorde han til helgeninde. Hun blev senere brændt

som martyr.

Den hellige Therese var en spanierinde af adelig
familie, født 1515 og død 1582. Hendes dvrkere gav

hende de rareste navne: Visdommens ark. himmel

amazone, balsam-have, dénHelligaands orgel Ækabinets
sekretær. o. s. v. Allerede som barn blev hun grebet

af sværmeriet og vilde gaa til Afrika for der at" linde
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martyrdøden. Endelig, da hun var sytten aar gammel,
holdt hendes forældre det ikke ud med hende mere

og bragte hende til karmeliterklostret i Avila. Det
varede ikke længe, før hun havde syner af alleslags,
og da endogsaa en hostie engang fra biskoppens
haand af sig seiv for ind i munden paa hende, var

helgeninden færdig. Hun blev omsider abbedisse for
et eget kloster i Pastrana, og nu kunde hun give
.sin hellighed frit løb.

Jesus var saa fortryllet af hendes hellighed, at
han engang rakte hende haanden og viede hende til

sin brud, idet han sa: „Era nu af er jeg heltud
din og du heltud min". Engang viste der sig en
seraf, som nogle gange prikkede hende med en

„glødende pil", men smerten var saa sød, at hun
ønskede at blive prikket slig i al evighed. Endnu
feirer spanierne den 27de august denne „bepdingens

fest". Den hellige Thereses nonner maarte gaa
barfoclet og finde sig i den strengeste klostertugt.

Den blindeste lydighed var lov for dem, og den
ringeste afvigelse heri blev frygtelig straffet. En
nonne, der såtte op en sur mine for det vonde brød,

blev nøgen bundet til æselskrybben og maatte her i
ti dage spise havre og hø! Denne barbariske streng -
hed havde ogsaa til følge, at enhver af hendes be

falinger blev paa det punktligste adlydt. Engang
spurgte en nonne hende, hvem der samme kvæld

skulde synge aftenmessen. Vor helgeninde var i
siet humør og svarede: „Katten". ISTonnen tog

katten, hun, gik op til alteret med den og kneb den
i halen, saa det arme dyr i de ynkværdigste sange

anklagede kristendommen.
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Selvplageri hørte til dagens orden i dette kloster.
Thereses nonner forbrugte et utal af ris. De sov

paa torne eller i sneen. dråk af spyttebakker, tog
døde mua og andet griseri i munden. dråk blod,
dyppede sit brød i raadne æg og gjennemstak sin
tunge med naale. nåar de havde brudt sit taus
liedsløfte.

En ganske besynderlig antipathi nærede den
hellige Therese mod biikseklædte mænd, og havde
hun havt magten. havde hun trakket bukserne af

dem allesammen. Saalangt hendes vilje var lov,
gjorde hun det ogsaa. De under hende staaende

karmelitermunke maatte lægge bukserne af og isteclet
bære et lidet skjørt af brun uld. Imidlertid var det

bare mandfolkbukser, hun ansaa for ukristelige, thi
hendes nonner maatte bære bukser. Om hun gjorde
det seiv. derom har de lærde karmelitermunke ikke
efterladt os nogen beretning.

St. Therese var ogsaa forfatterinde og skrev
bøger, der fordreiede hodet paa mangen stakkars
pjge. Efter sin død viste hun sig for en fortrolig
nonne og tilstod for hende, at det mere var kjær
iighedens voldsomhed end sygdommens. hun var død
af- Ovérhodet synes denne hellige buksefiende at
ha forstaat langt mer af kjærligheclens væsen. end
man ellers tiltrer en abbedisse, thi etsteds skriver

hun: ..Djærelen er en ulykkelig, som ingenting elsker,
og helvede et sted. hvdr man heller ikke elsker", en
tanke, der er en digter værdig.

Omtrent samtidig med Therese levede italiener

inden Katharina af Oardone. Hun var vanvittig af
kjærlighed. boede i en huie og bar en klædning af
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gyvel, gjennemnettet med torne og jerntraad. Hun
aad græs som et dyr, uden at benytte sig af hæn
derne, og engang fastede hun hele firti dage. Slig
levede hun tre aar.

Den hellige Katharina af Genua var i kjærlighed
naturligvis til Jesus saa brændende optændt,

at hun blev gal deraf. Hun glødede som en
ovn, og hun rullede sig tidt paa jorden og skreg:
„0, kjærlighed! Kjærlighed, jeg holder det ikke ud
mere!"

Den hellige Passidea, en cisterciensernonne fra
Siena, pinede sig, endnu før hun gik i kloster, værre
end ørkenens fædre. Hun piskede sig med torne

og vaskede derpaa saarene med eddik, salt og peber.
Hun sov paa kirsebærkjærner og ærter, bar en pant
serskjorte af seksti punds vægt og steg ned i til
frosne damme for at lade ogsaa sig seiv fryse ind.
Ja, hun drev sit vanvid saalangt, at hun hængte sig
seiv med hodet ned lange stunder i den rygende skorsten!
Mens hun var nonne, viste Jesus sig engang for

hende og paatrykkede hende sine fem saarmærker.
To nonner saa gjennem nøglehullet, hvorledes Jesus
trykkede hende og forsvandt, og hvorledes saarene
blødde!

Den hellige Klara var fra Assisi og sværmede
med den hellige Frantz. Hun løb til ham og bad,
at han maatte gjøre hende til nonne og avle sønner
og døtre med hende naturligvis aandehg for
ståast ! Hendes søster Agnes blev snart derpaa
grebet af samme sværmeri, og de stakkars forældre
var rent ulykkelige. Slægtningerne vilde med magt
hente de to halvgale pigebørn ud af klostret, men
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da blev saaledes heretter legenden Agnes
pludselig saa tung. at tolv mæncl ikke kunde faa

hende af pladsen, og onkelen, der havde draget
sit sværd, blev staaende. som korte kan Htions
tryllekorn.

Den kellige Klara levecle meget strængt. Til
særk bar hun en svinehud eller ogsaa et væv af
hestetagl, og af yclmygked kyssede hun den
skidneste budeies fødder, og først derefter vaskede
hun dem. ligesom elet var hendes kys. der havde
tilsrnudset dem. Da hun dode. fandt de i hendes
kjerte i det smaa. ligesom i et gjeddekode. alle
passionsinstrumenter. og i hendes blære tre hemme

lignedsfulde smaastene. samtlige af samme vægt, men
af kvilke en var saa tung som alle tre. to ikke

tungere end en og den minclste af dem saa tung
som alle tre! St. Klara var de kvindelige francis
kaneres moder, og ni hundrede St. Klara-klostre
skylder hende sin tilblivem

Den hellige Katharina af Siena, var ogsaa blevet
forlover med Jesus, der såtte hende en kostelig
diamantring paa fingeren, som imidlertid hun alene

kunde se. Hun pleiede de væmmeligste syge og fik
herfor det rosenfarvede blod af hans sidesaar at

drikke. Dra nu af tog hun fira askeonsdag og helt
til himmelfartsdag ingen yderligere næring til sig,
men levede bare af nadveren. Ogsaa hende paa
trykkede Jesus sine fem saarmærker, noget som synes
at ha været et ordenstegn pour le mérite i helgenemes
religionsklasse. Dominikanerne kom i en strid med
iraneiskanerne over denne udmærkelse. der holdt

ved i firti aar, og som pave Urban YIII afgjorde
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med: at Katharinas saarmærke ikke, saaledes som

den hellige Frantzes! havde blødet. Malerne fik ogsaa
"befaling om at fremstille helgeninden bare med fem
straaler.

Bydommeren lod den hellige Agnes, fordi hun
ikke vilde ægte hans søn, nøgen føre til et bordel.
Men plndselig fik hun saa langt et håar, at hun kunde
vikle sig ind deri, som i en kaabe, og det ganske
liderlige hus forvandlede hun til et bedehus.

Den hellige Paula, som en ugudelig yngling en
gang vilde voldtage, fik paa sin bøn et forfærdelig
langt skjæg, saa den lystne herre ræddecles og løb
sin vei.

Den hellige Brigitte befriede engang en neapoli
tansk pige fra en cljævel, der laa ovenpaa hende i
en ynglings skikkelse.

Helgenindernes række vil vi afslutte med den
hellige Bosa af Lima, en dominikanernonne, der sov
paa træknubber og glasskaaf og brugte en skaal
galde til aftendrik. Jesus var saa fortryllet af hendes
hellighed, at han en palmesøndag kom til hende i en
stenhuggersvends lignelse og forlovede sig med
hende, idet han sagde: „Rosa, mit livs skat, du
skal være min brud". Maria var nærværende og

lykønskede hende, idet hun sagde: „Se, hvilken stor
ære min søn beviser dig". Læste helgeninden, viste
Jesus sig paa bladet og smilte til hende, syede hun,
såtte han sig paa hendes sypude og spøgte med
hende. Besøgte Jesus en anden nonne han havde
nemlig svært mange kjærester var Rosa ude af
sig af skinsyge, til han atter kom.

I



44
De kjære, brave helgener.

Hendes hellige svigermor, jomfru Maria, tjente
hende i en og tyve aar som kammerpige. og ved

tiden for morgenmessen raabte hun: „Staa op kjære
datter, det er paatide!" Klosteret vriinlede af lopper

men mgen af disse fritænkerske springere hayde
aen dristighed at bide Jesu brud. - J a , saaledes

staar der i den pavelige bulle, der gjør hende til
helgen!

Foruden de i dette kapitel omtalte helgener og
endnu Hundrede andre, som jeg ikke har omtalt, ber

desuclen de romerske katholiker ogsaa til endel,' der

aldrig har levert og skylder en latterlig fabel sin op
nndelse. Saadanneer: St. Christophorus, St. Georgius

St. Mauritius med 6600 svende, de syv sovere. Ursula
med sine 11000 jomfruer, og St. Ghnnefort, der var
en firbenet hund!

Det første aarhundrecles kristne kjendte intet

til helgener. Ganske vist., de ærede martyrerue og
blodvidnerne, der var henretret for deres tros skyld,
de omtalte clem i sine forsamlinger og fremførte dem

som mønstre til efterligning for menigheden: dette
var ganske naturligt og meget rigtigt. Først da

Konstantin traadte over -til kristendommen, og mange
hedenske skikke ovérførtes til den kristelige kirke,

blev ogsaa helgendyrkelsen optaget. Hedningerae
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var vante til at ofre til sine helte, og de kristelige

prester overførte denne sædvane paa deres tros
helte.

Saalænge alle mennesker mente sig at staa Gfnd
lige nær, maatte lielgendyrkelsen bli betragtet som
galskab. Men da presterne først fik anbragt sig
seiv som mæglere mellem Gud og de øvrige menne
sker, var herfrå skridtet ikke langt til den vanvittige
tro, at helgenerne i himmelen akkurat som ministre
og kammerherrer dannede guds hofstat, og at den.
der vilde sætte noget igjennem hos hs. himmelske
majestæt, bare behøvede at bestikke Voffet gjennem
bønner og ofre.

Værre kunde presterne ikke forhaane den kriste
lige religion end gjennem denne helgendyrkelse, der
af den grund blir endnu uværdigere, da det allerede
ifølge sin egen indre natur er tilfældet, som ogsaa
historien lærer os, at mange af disse helgener var
de mest forvorpne og lastefulde mennesker, ja lige
frem pak. Seiv de bedste af dem var ikke ganske
rigtige i hoelet og var enten sværmere eller van
vittige. Der gives den dag i dag nok af slige
helgener blandt protestanter og katholiker, kun at
man ikke mere tilbeder dem, men indespærrer dem
i daarekister.
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Den hellige sjakkerbod.
Verden altid erfare faar
at troen, til brag for presters skare,
mer ondt, end forstanden i seks tusen aar,
gjorde i tusen bare.

„Penge er magt". Ingen erkj ender det mere
end den romerske kirke. Der gives i den romerske
kirke ingen indretning eller bestemmelse, som ikke
løber ud paa pengeudpresning i en eller anden form,
og saalænge verden har staaet, gaves der ikke den

institntion, der drev en [mere omfangsrig, fræk og
indbringende svindelforretning end den romerske kirke.

Som de mest indbringende af dens bedragerier
viste handelen med relikvier og med afiad sig, en
handel, som blev drevet gjennem aarhundreder med
stort udbytte, og som den dag i dag ingenlnnde
endnu er ophørt. Tor at opretholde den blev med
flid den groveste overtro paa det mest samvittighecls
løse indplantet i folkets hjerter og udnyttet paa den
mest nforskammede maade.

At skrive den handels historie, som den romerske

kirke drev og endnu driver, skulde være et jætte
arbeide, som kom til langt at overskride de grænser,
jeg nødvendigvis maa sætte mig; jeg kan alene give
et> Aygtigt omrids, hvoraf man alligevel vil' kunne
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danne sig et fuldstændigt begreb om det uhyre
fang, som bedrageriet og frældieden tog.

Paa menneskelige svagheder og talbøieligheder
forstaar klerkerne sig ndmærket. og det er denne

kundskab. de .kvider sin rigclom og sin magt. Bern
kunde elet ikke undgaa, at alle mennesker er mer

eller mindre relikvienarre. og denne daarskab gjorde
de til en guldgrube, eler endnn ikke er udtomr.

Jeg er overbevist om, at der ikke er et menneske,

som ikke har en eller anden relikvie, det sætter pris
paa: en lok af den elskedes Imar. en broderet tegne
bog. en tørret blomst eller et baand. hvortil der
knytter sig behagelige og kjære minder. Og heller
ikke kan man værge sig mod en vis interesse

gjenstande, der er biet benyttet engang af store
historiske personer.

Baade grækerne og de gamle romere havde
relikvier. som ele såtte pris paa. og enkelte af dem

var næsten romersk-katholske. som f. eks. Ledas æg '
Palladiet var jo ogsaa en relikvie og det ovenik
en undergjørende, saaledes som ogsaa det fra him
melen falclne hellige skjold og mange andre.

Inderne forte blodige krige orn en. Buddha til
hørencle. overmenneskelig stor tand. og muhamedanerne

bevarer profetens fane. vaaben. klæder, skjæg og
clertil t 0 af hans tænder: og saaledes hos ethvert
folk og enhver gudsdyrkelse: relikvier overalt.

I den kristne kirkes historie opdager vi intet
spor af relikviedyrkelse, før Konstantin blev kristen.

Om ham berettes der. at han under slaget paa
milviske bro saa et straalende kors paa himmeleii
med de græske ord under, der i norsk oversætt
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betyder: „Yed dette skal du seire". Saa lod han
gjøre en korsfane, som hans, for størstedelen kristne,
soldater fulgte med begeistring.

Siden blev korset mode, og snart opdagede
keisermoderen Helena det sande kors, hvorpaa Kristus
for mere end trehundrede aar tilbage var blevet
korsfæstet, saavelsom graven, hans legeme havde
ligget i til opstandelsen. Ganske vist, de samtidige
skribenter melder urtet om denne opdagelse; seiv
skrønemageren Eusebius, der beskriver keiserindens
reise til Palæstina, siger ikke et ord om dette mærk
værdige fund, men historien er engang antaget som
sand, og den romerske kirke feirer en særskilt
„korsopdagelsens fest".

Men velsignelsen, som Helena opdagede. var for
stor; hun fandt ikke alene Kristi kors, men ogsaa
de tvende røveres. Den inskription, som Pilatus til
jøderne s forhaanelse havde fæstet til korset, kunde
intetsteds opdages, og hvorledes da skille det hellige
kors fra de to andre? Men klerkerne er opfindsomme,
og man var da hellerikke her forlegen for en udvei.
Man la en syg paa et af korsene, og han blev tve
fold sygere. Deraf drog man den formodning, at
dette kors vistnok maatte ha været hin ugudelige
røvers, der spottede Kristus, og la den syge paa et
andet kors. Her blev han meget bedre, og da han
endelig ira dette, den fromme røvers kors, blev lagt
over paa det treclie, stod han straks op og var
karsk i samme stund. Kristi kors var fundet!

Nu fandt man ogsaa snart apostlenes grave, ogI
deres legemer, tror jeg, er allesammen iorhaanden.

Otto von Corvin: Pavespeilet. 4
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Vidste man ikke, hvor ele var døde eller begravet,
liavde man guddommelige aabeiibareiser. Paa denne

maade fik man tag i de jordiske levninger af alle
mulige martyrer og helgenen, der naturligvis alle
som en gjorde mirakler. Slige aabenbarelser blev,

det falder af sig seiv. udelukkende munke og geist
lige tildel: men rigtig fromme folk lykkedes det
ogsaa. ved disses Ustand, at træde i umiddelbar for
bindelse med kelgenerne.

En from dame i St. Maurin liavde udseet Johannes
den døber til sin yncllingsnelgen. Hele tre aar bad

hun dagligen sin belgen om en eller anden, lige
gylcligt livilken. del af kans krop. som kan dog ikke
mere liavde brag for; den Imardhj erte ele Johannes
vilde ikke forbarme sig. Nu blev fraen trodsig og
svor ingenting mere at spise, før helgenen liavde
opfyldt hendes bøn. Allerede havde hun hungret
syv dage. da endelig fandt man paa alteret en af
døberens tommelfingre! Tre biskoper la med stor

andagt denne kostbare relikvie ind i lærred |og fra
tommelen falclt der ud tre blodsdraaber. og saa
lunde faldt eler jo ogsaa noget af for liver af ele tre
biskoper.

Hvor har det ikke kostet os besvær at opdage
SchUlers og Webers jordiske levninger. og dog døde
de begge som agtede og høit ærede mæncl ien

rolig tid og i stater, hvor enhver. som fødes, og
enhver. som begraves. blir indført i dertil benyttede.
særskilte protokoller. Saameget mere beundrings
værdigt er det. at man i hine tider enclnu eiter aar

hundreder fandt frem. ikke alene benene. men og*saa
klæderne til kelgener, der var biet hen retter som
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forbrydere, og hvis kadavere var biet nedgravet et
eller andetsteds. Ja, hvad der er endda forunder

ligere, af mangen en helgen fandt man saamange
legemsdele, at man, om man havde villet sætte dem
sammen, skulde kunne ha lavet seks fuldstændige
skeletter og mere endda! Saaledes eksisterer den
hellige Dionisius i St. Denis og i St. Emmeran i to
fuldstændige eksemplarer, og ovenikjøbet fremviser
man i Prag og i Bamberg hoveder af ham og i
Munchen en haand. Saaledes havde altsaa vor

helgen to komplette legemer, fem hænder og fire
hoder!

Det første aarhundredes kristne kjendte intet
til nogen tilbedelse af den hellige jomfru eller
helgenerne. Derimod haanede de hedningerne for
deres mange smaaguder, der ligesom udgjorde Jupiters
hofstat, og ligeledes tilbedelsen af keiseren som gud,
som dog ingenlunde var saa rent vetløst. Man gav
ham tilnavnet „den guddommelige", indførte hans navn
i kalenderen og reiste billedstøtter af ham. Med
Ludvig XIV og andre fyrster har kristne drevet
langt værre afguderi.

De første helgener var for det meste übekjendte
mennesker, og forunderligt er det, at det først var
langt senere, man faldt paa at tilbede Maria, thi en
jomfru, som Grud mellem Jordens millioner af piger
fortrinsvis udsaa sig til „naadens kar", var dog i
ethvert tilfælde mere værd at tilbedes end en skidden,
blødhjernet eneboer, der tar sig et siddebad i en
myretue.

Endnu i det fjerde aarhundrede tænkte man
ikke paa at yde jomfru Maria guddommelig tilbedelse,
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ja man var endog paa den bedste vei til at for
kjætre hende. Man fortalte ting om hende, som den
tids kristne fandt svært ugudelige. Den berømte
kirkefader Tertullian bebreidede hende, at him ikke

har troet paa Jesus! Origenes og Basilius beskylder
hende for vanhellige tvil under sin søns lidelser, og
(Jhrysostomus ansaa hende istand til selvmord, idet
han heretter, at engelen havde forkyndt hende, hvem
hun skulde nedkomme med, før hun seiv havde rede

paa sit svangerskab, fordi hun ellers ved den pludse
hge opdagelse lettelig kunde ha gjort ende paa sit
liv af skam.

Marias tilbedelse begynder først i femte aar
hundrede, og snart havde hun overfløiet ikke bare
alle helgenerne, men seiv Gud og Jesus. „Hvo, der

ikke dyrker Maria, for ham er ingen tilgivelse", sagde
presterne.

Snart la folk sin elsk paa de vidunderligste tii
navne, og min lille due, Hile mus. lille gjed, lille
høne o. s. v., siger endnu den dag i dag mangen
yngling til sin elskecle, men de kjælenavne man be

nyttede om jomfru Maria er tidt saa besynderlige
og komiske, at det'er ufatteligt, hvorledes katholiker
kan fremplapre Maria-litaniet uclen at le, Hun blir

saaledes bl. a. kaldt: du aandelige lear, ærværdige kar,
fortræffelige andagtens kar, aandelige rose, Davids tom.
gyldne hus, forbundets ark, Salomos throne, brændende
tornebusk, Simeons honningkage, treenigliedens tempel,
mede jord, søliavn, solskive, himmelvindu. o. s. v.

Navnet „guds moder", som nu er biet alminde
bgt, vakte i femte aarhundrecle stor forargelse. Den
fromme kirkefader Nestorius fandt det latterligt og
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upassende, og „Kristi moder" fornuftigere. Men
kirkeforsamlingen i Ephesus besluttede sig for „Guds
moder".

Naturligt nok, at man nu ligeledes faldt paa at
tilbede „Guds bedstemoder" ; men pave Klemens XI sa

stop, og uden ham skulde maaske katholikerne nu
bede til samtlige Guds onkler og tanter.

Jesus er Guds søn efter den kristelige kirkes

lære, og clesuagtet er kan menneske; men lian er et
med Gud fader og Gud den Hellig Aand. Over denne
Guds menneskevorden har allerede mange mistet sit
sunde vet. Den hellige Bernhard forklarer tingen
lige saa simpelt som elegant, idet han siger; „Af
Gud og menneske Uev der en salve til lægedom for alle;
disse tvende stoffe Uev i jomfru Marias liv sammen
blandet som i en morter og den Hellige Aand var
støderen".

Mindre aanclrig, om vistnok ligesaa simpel, er
hin franciskaners forklaring af treenigheden, hvilken
han sammenligner med bukser, der vel havde tre
aabninger, men alligevel bare var et stykke.

Maria blev anledningen til uendelig mange
sammenstød mellem de lærde og klerkerne. Navnlig
var striden voldsom over „jomfruens besmittede eller
übesmittede undfangelse ; dermed menes ikke, om Maria
har undfanget Jesus uden tab af sin fysiske jomfru
dom, thi derom var man temmelig enig men
om hvorvidt hun seiv var undfanget af sin moder
„uden arvesynd" eller ikke. Dominikanerne sa med,
franciskanerne sa uden arvesynd, og gjennem aar
hundreder stredes de herom med vaaben af alle

slags. Endnu i aaret 1740 gjorde lærde mænd dette
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vaas til gjenstand for alvorlig undersøgelse. og pave
Pius VH har ophøiet den übesmittede undfangelse
til et af kirkens dogmer.

Den hellige jomfru er nieget ømfmdtlig i denne

henseende og hævnede sig paa dem, der tvilte paa
hendes unaturlige tilbliven. Et saaclant tilfælde af
hævn blir triumferende berettet af franciskanerne.

En dominikaner prædikede med største heftighed
mod den übeflækkede undfangelse og ligefrem ud
fordrede Jiimmelclronningen" til at komme med et
tegn, dersom det ikke var sandt, hvad han havde
sagt, Neppe havde han udtalt denne forsmædelse.

før gulvet til prækestolen brast, og den tykke pater
faldt igjennem til midt paa livet. Overkroppen med
kutten blev ovenbords. saaledes at det gamle geistlige
orgelværks underetage med sin bukseløse for- og
bagdel var prisgivet rnenighedens betragtnimr on
latter. to S

Maaden, hvorpaa Maria har undfanget Jesus,
var ogsaa en gjenstand for svært hoveclbrud. Xogle
mente, det var skeet gjennem øret, andre mente

gjennem siden. Og saa kjæglecles man ogsaa meget
om. hvorvidt Maria ogsaa var forblevet jomfru
elter Kristi fødsel. St. Ambrosius forsvarer denne
mening meget haardnakket,' og forebringer høist for
underlige ting til fordel for den. Han siger bl. a.
„da han (Jesus nemlig,) har sagt: alt gjor jeg nyt.
saa er han ogsaa biet født paa übesmittet vis af en
jomfru, for at man saameget mere maatte anse ham

for den, som der er Gud med os. De siger: som
jomfru har hun undfanget ham, men ikke som jomfru
født ham. Er det ene muligt. er ogsaa det andet
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muligt. Thi undfangelsen gaar jo iforveien, og
fødselen følger efter. Man burde dog tro Jesu, og
man burde dog tro engelens ord, at for Gud er
intet umuligt. (Lue. 1, 37). Man skulde tro paa
det apostoliske symbol. Siger ikke profeten: en
jomfru skal ikke alene undfange, men ogsaa føde.
(Jes. 7, 14), Hin helligdoinmens port, der bliver
tillukket, gjennemhvilken ingen skal træde, uden alene
Israels gud, (Ezek. 44, 1. 2), livad er vel den andet
end Maria, gjennem livem forløseren er gangen ind i
denne verden? Er der dog skeet saa mange undere
imod naturens love, kvad under da, om en jomfru
har født et menneske imod naturens regler?" o. s. v.

Af alle kirkelærere, der prædikede kjønsdriftens

undertrykkelse, blev Maria opstillet som det høieste,
uopnaaelige mønster paa jomfrueligt liv og snart af
piger og koner dyrket meget, meget mere end Grud.
Naturligvis var dette afguderi en gru for alle dem,
der vilde bevare Jesu lære ren, og deraf opposi
tionen mod Maria.

Helvidins skrev 383 en bog til kristendommens
forsvar, hvori lian i forbigaaende forfægtede, at efter
Jesu fødsel havde Maria endnu med Josef nogle
børn. Han støttede sig i sin paastand saavel til
Math. 1, 25, hvor det beder: „0g han (Josef)
holdt sig ikke til hende, indtil hun havde født sin
søn, den førstefødte —", som ogsaa til andre bibel
steder, hvor der hyppig tales om Jesu brødre og søstre.

Den hellige Rieronymus gik ud af sit gode skind
over denne frækhed. Han skrev mod Helvidius og

anraabte den Helligaand om: „at han maatte beskytte
hin bolig i det hellige legeme, hvor han ti maaneder
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hovde opholdt sig, mod enhver mistanke om et samleie",
og Gud fader: „at han niaatte forkynde jomfruelig
heden hos sin søns moder".

En romersk munk, Jovinian, foredrog lynende
læresætninger som Helvedius, og nu udspandt der
sig om Marias jomfrudom en volclsom kamp der
endte med, at Jovinian og hans tilhamgere og menings
fæller blev udelukket af den kristne kirke og hans
læresætninger fordømte som kjætteri.

Det er rent umuligt at bevare alvoret, nåar man

læser, over hvilke besynderlige dumheder geistlig
heden skrev og disputerede. Pater Suarez afhandler
overmaade lærd det spørgsmaal, „om Maria har født
med eller uden efterbyrd", og fortoller, at fromme
skulde ha nvdt forskjellige spiser tillavet som efter
b^"d - - Haoi er forøvrigt imod etterbyrden, saasom
profeten Ezechiel har profeteret: „Denne dør skal
være tdlukket og vil ikke blive slaaet op".

Maa man imidlertid ikke tro, at dette væmmelige
sludder er det største, Herke stredes om, og ikke
forhaane man de jødiske rabbinere, som i fridt
alvor undersøgte, om allerede Adam har slaaet ild med

sten og staaU Om det eeg, som en høne har lagt paa
en helhgdag, turde spisesf Jeg kan anføre et helt
gallen af kristelige stridsspørgsmaal af samme art
som i vaasethed ingenlunde gir de ovenfor nævnte'
noget efter. som blev afhandlet med den største

frrbitrelse, og ved hvilke det ikke sjelden endogsaa
kom td slagsmaal, ja til blodsudgydelse.

Klerkerne stredes om, hvorvidt Adam havde
havt navle, - til hvilken svaleart den hørte som

gjorde i øiet paa Tobias, -- om Pilatus vaskede sig
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med sæbe, dengang han udtalte dommen over Jesus,
om et barn ved naturstridig stilling skulde kunne

døbes paa rumpen, hvad det kar været for et træ,
som den lille Zakkæus steg op i, da kan vilde se
Jesus, kvadslags salve det var, Maria Magdalena
salvede Herren med, kvorvidt den usømmede

kjortel, kvorom krigsknægtene kastede lod, kar været
Kristi keie garderobe. kvormeget vin der blev
drukket i brylluppet i Kana, kvad det kunde
ka været, Kristus skrev, dengang kan med fingeren
skrev i sanden, kvorlecles Jesus skulde kunne
ka fuldbragt forløsningsværket, dersom kan var
kommet til verden som græskar? om Gud kunde

bjæffe som en hund? om ikke en eneste blocls
draabe alene allerede skulde ka været tilstrækkelig

til den ganske verdens synd kvorvidt Gud Fader
sidder eller staar om han skulde kunne skabe et

bjerg uden dal, et barn uclen far og atter gjøre en
besovet kvinde til jomfru om englene dansede
menuet eller vals om de havde bare høie stem

mer og ingen basstemmer hvad monstro man tog
sig til i helvecle, og til hvilken varmegrad monstro
heden dernede steg o. s. v.

En mængde spørgsmaal maa jeg for sin svinsk
keds skyld udelade, og skal bare som prøve anføre
to paa latin: An Christus cum genetalibus in coelum
ascenderit? og: an Sanctissima Virgo semen emiserit
in commercio cum Spiritu sancto?
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hvorvidt man i nødstilfælcle ogsaa skulde kunne døbe
med vin, øl, gand, o. s. v., eller om det skulde
række til bare at spytte paa barnet, om en mus,
der havde drukket af døbevandet, var at anse for
døbt. kvad man havde at gjøre, nåar et barn for
urenede døbevandet. Dette gjorde den senere keiser

Wenzel, hvorfor der ogsaa blev kam profeteret al
mulig ulykke.

Men undersøgelsen angaaencle den hellige moders
jomfrudom kar ført mig paa afveie: lad os atter
vende tilbage til hende.

Albertus Magnus (Albrecht af Laningen), biskop
af Regensburg død 12SO i Koln, kar beskjæftiget
sig overmaacle grundigt med jomfru Maria og kar
undersøgt, om hun var lys eller mørk, sortøiet eller
blaaøiet, slank eller tyk. stor eller liden. Til hvilke

resultater kan omsider er kommet, kar jeg ikke
kunnet finde nogetstecls og kar ikke lyst til for den
sags skyld at gjennemlæse de etogtyve foliobind,
der er bevaret for os af kans 800 bøger. At dømme
±ra resterne af hendes håar, har dette været spraglet.
thi man fremvisef baade brune, blonde, sorte og røde
Maria-lokker. Det håar.- hvormecl hun paa en Maria
dag høist egenhændig lappede erkebispen St. Thomas's
skjorte, var forresten mistænkelig blondt.

Skjøn var imidlertid Maria i ethvert fald, thi
om man end ikke har forefundet noget autentisk
portræt af hende, deri stemmer dog alle hellige
kirkefædre overens, og i deres egenskab af helgener
viste naturligvis ~himmeldronningen" sig hyppig
for clem.

St. Damiani, der døde 1059. fortæller: „at Gud
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.seiv paa grund af den hellige jomfrua skjønhed
skulde være optændt af en lidenskabelig kjærlighed til
hende. I en af denne grund sammenkaldt himmelsk
raadsforsamling havde han berettet de forundrede

engle om menneskeslægtens forløsning og alle tings
fornyelse og givet clem beskecl om Maria. Engelen
Gabriel fik straks et brev, der indeholdt en hilsen

til jomfruen og besked om forløserens vorden kjød,
om forløsningens art, om naaclens fylde, om herlig
hedens størrelse og glædernes størrelse. Gi-abriel
kom til Maria, og ikke før havde han talt med hende,
førend hun fornam, hvorlunde Gud dat ned i hendes
indvolde og følte hans, i hendes jomfruelige bugs
tranghed indesluttede majestæt".o

I koranen fortælles eler, at Maria stod ved et

palmetræ, da engelen traadte hen til hende og sagde:
„Jeg vil skjænke dig en ren dreng".

Anfallet af undere, som man har tilskrevet den

hellige jomfru, er meget stort, og det falder mig
vanskeligt at gjøre et udvalg. Jeg finder vel altid
senere anledning til at fortælle et eller andet
af dem.

Legenden fortæller, at engle skulde ha baaret
hele Marias hus fra Bethlehem til Italien. Først lod
de det staa ved Tersatto, i nærheden af Fiurne, men
i aaret 1294 bar de det til Loretto.

Da det hellige hus blev baaret forbi, bøiede
bjælkeme sig dengang endnu i sin ungdom som
trær for huset! Høist mærkværdigt er det dog,

at to aarhundreder igjennem ingen forfatter berettede
om denne overmaade vidunderlige transport! Det
hellige hus's inskription lyder: „Gudsmoderens hus.
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£T °rdet WeV W"- over det nylige hus, som
ifølge nyere forskninger i intetsomhelst skal adskille
sig i byggemateriale og form fra de andre bonde

]'yt\er ~ °mkrinS L<™Ko, hæver sig en pragtfuld
kirke, og tusener af pilegrime strømmecle did for

at røre sine rosenkran.se omkring i Jesu grødskaal og
- hvacl eler for kirken var hovedsagen ofre en

mere eller mindre betydelig sum penge. Og saaledes
blev da gjennem et, for ethvert fornuftigt' menneske
aabenbart bedrageri en umaadelig skat sammenstjaalet-

Men de brave katholiker var saa vel opdragne
af sine Merke, at de før mistroede sine egne øine
end en prest eller munk. Munken Mselin drog aar
1000 omkring i Alclingen i Wtirtemberg med en
smngfjær af en af engelen Gabriels ringer. Hvo der
kyssede denne, ham skulde pesten ikke ramme

Naturligvis fik man ikke give et saadant kys for
ingenting. Denne kostelige fjær blev klerken fra
stjaalet! Men Eiselin var ikke forlegen, han. I
værtindms nærværelse fyld-te han sit Ulle'; tomme skrin

med hø, der sandsynligvis rar vokset paa hendes egen
mark, og udgav det for hø fra den krybbe, hvori Jesus
i Bethlehem harde ligget. Hvo. som kyssede høet,
skulde være pestfri. Alle trængte sig frem til kys'
og seiv værtinden kyssede, saa Eiselin forbauset hvi
skede: ..Og du ogsaa, skatten minfu

De fromme herrer geistlige og munke drev elet
afskyeligste bedrageri med relikvierne. Ethvert

kristent alter maatte ha sin relikvie, og jo helligere
denne var. desto større var den nytte, de . drog af
den; thi hverken var relikvierne at faa se for ingen
ting, og heller ikke blev de skjænket bort. Handelen
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med relikvier blev snart meget indbringende. Gamle
ben, filler og andet saadant, fandt man naturligvis
overalt; anlægskapital trængte man ikke, og den
pris, man lod sig betale, var stiv.

Da biskoperne af Rom blev påver, beskattede
de denne handel en smide, men alene for seiv at
trække større fordel af den. Relikvierne maatte

underkastes en prøvelse i Rom og blev alene be
fundet ægte, nåar besidderne forstod at tilveie
bringe de ægte romerske, klingende beviser derfor.
En god relikvie var en sand skat for et kloster, og
det var ikke alle abbedisser, der omgikkes dem saa

letsindigt som abbedissen for nonnerne i Macon.
Det derværende kloster besad huden af den

hellige Dorotlieus, der blev flaaet. Grarveren Simon
havde garvet det hellige skind, og denne kostelige
relikvie var gjennem mangeslags hænder endelig
kommet i nonnerne af Macons besiddelse. Disse

udstoppede huden med bomuld og fremstillede hel
genen, som om han var levende. Men af altfor over
strømmende tilbedelse kom de paa ganske underlige
paafund og afveie, saaledes at abbedissen ansaa det
for raadeligst at skjænke relikvien, hvis værd hun
ikke kjendte, til jesuiterne.

Disse var ikke længe om at opdage dens værdi
og stiftede et, det hellige læders brodershab, som de
tog mange penge ind paa. Nu gik der pludselig et
lys op for nonnerne! De klagede til paven, forlangte
sin helligdom tilbage af jesuiterne, og dette blev
dem ogsaa tilsagt. Nonnernes jubel var stor, men,
o skræk! de ondskabsfulde jesuiter havde fordærvet
hele glæden for de fromme jomfruer: de havde lem
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festet den elskede helgen og det ovenikjøbet paa en
uforsvarlig maade! Han saa nn ud som den hellige
Bernhard, nåar han forklaret viste sig for sine
munke.

De harmfulde jomfruer henvendte sig atter tii
paven med bøn om. at han skulde befale jesuiterne
at udlevere dem det manglande. Men paven ansaa

dog ikke denne mangel for saa særdeles vigtig
navnlig ikke for et nonnekloster - - 0g sendte de
bedende som erstatning - - to inclviede muskatnødder!

Man tamte sig de gode. smaa nonners beskjæm
melse og vrede.'

Paa korstogenes tid blev Europa først rigtig
oversvømmet med relikvier. Fra det hellige land
bragte man med sig helligdomme af alle" slags.
Erobrede man en by, søgte man først og fremst af
altmg efter relikvier. thi disse var langt mere værd
end guid og ædelstene.

Ludvig den hellige, konge af Frankrig. gjorde to
ulykkelige korstog. Han trøstede sig dog over sin
ulykke, thi det var lykkedes ham at faa kjøbe nogle
splinter af korset, nogle negler, svampen. Jesu purpur
kjortel og tornekronen. for en umaadelig sum.
E>a disse helligdomme ankom. gik han dem med hele
sit hof har/odet imøde helt til Vincennes!

Henrik Love bragte med sig hjem til Braun
schweig en stor mængcle relikvier. Perlen mellem
dem var en tommeltot af den hellige Markus, som
venetianerne forgjæves bød 100000 dukater for.

Troen paa disse relikvier var ligesaa uhørt som
prisen, man betalte for dem. Ivlerkerne maatte ha
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været rene engle, nåar de ikke havde benyttet sig
af menneskenes dumhed.

Jesu, jomfru Marias, den hellige Josefs og
mange andre helgeners hele garderobe kom for
dagen. Man fandt den hellige lanse, hvormed den
romerske ridder Longinus stak Jesus i siden; svede

dugen, hvormed den hellige Veronika aftørrede Jesu
sved, da han gik til Golgatha, og i hvilken han til
minde aftrykkede sit ansigt! Af denne dug gaves der
saa mange eksemplarer, at de sammenlagt sikkert
maatte maale sine femti alen. En pen størrelse paa
et lommetørklæde !

Man fandt ogsaa det smaragdfad, som Salomon

skjænkede dronningen af Saba, og hvoraf Jesus
spiste sit paaskelam. Vinkrusene fra bryllupet i
Kana opdagede man ogsaa, og der fandies endnu vin
i dem, som aldrig minkede. Oprindelig var det bare
seks, men de formerede sig, og man viste dem i
Koln og i Magdeburg. Splinter af korset fandtes
der saa mange af, at man skulde kunne bygget et
krigsskib af det dertil anvendte træ, og der gaves
i centnervis af nagler til korset. Tome af torne
kronen fandt man (paa ethvert levende hegn), og nogle
blomstrede hver langfredag.

Kalken, Jesus dråk af, da han indstiftede nad
verden, kom ogsaa for dagen, sammen med brød,
der var biet tilovers fra maaltidet. Endvidere fandt

man tmrningerne, som soldaterne havde kastet med
om Kristi kjole. Af slige usømmede kjortler fremviste
man en hel masse, bl. a. i Trier, Argenteuil, St. Jago,
Rom, Friaul o. s. v. Den største sandsynlighed for
ægthed har en, i Moskwa opbevaret, som af den
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SOWat' def havde ™det den, -en georgiar -skal

være medtaget hjen, Udstillingen af det gamle
Hædmngsstvkke i Trier, i aaret 1845, der såtte hele

den dannede verden i oprør, gav anledning til en

mængde undersøgelser angaaencle disse hellige kjortler

°g /er fremkom flere %veskrifter om æmnet der
endnn er at erholde i boghandelen og tildels er

meget interessante. Alle disse hellige kjortler er
grundet paa en, godt betalt, pavelig bulle, kvori

deres ægthed stadfestes. Og da nu bare en eneste

kan være ægte, er stadfæstelsen paa de manges ægt
hed et beviclst paveligt bedrageri.

Man fandt Maria-særker, der er saa store, at de

,6 7tjene en <3* mand til overfrakke, ligeledes en
meget kostbar Marias vielsesring, der blev vist i

Perusa. nydelige, smaa tofler og et par umaadelige

"Øde - SOm him bar> da den hellige Elisabeth gjorde'
bende sit besøg. Man Wt endogsaa haar af

hellige jomfru af alle mulige farver ved siden af

hendes kamme. Man har ingen tandbørste opdaget
efter hende, men clerimod saameget melk af hende

som zkke tyve af de frodigste ammer i et helt aar

fCUI f e kmme levere - blod forefandtes snart
draabevis, snart aftappet paa flasker. Endel deraf

saa heretter legenden. havde Nikodemus samlet da

han tog Jesus ned af korset, og udrettede store

undere dermed. Men jøderne forfulgte ham, og han
saa sig nødsaget til at skjule det hellige blod i

et fuglenæb og kaste dette med en skriftlig angivelse
heroin i havet. Ved Nonnandiets kyst - man tænke

sig etter hvflken omtumling - svømmede næbbet til

land. Et jagtselskab i nærheden mistede pludselig
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baade Lunde og hjort af sigte. Man ledte efter dem
og landt dem - allesammen knælende foran det under

fidde nei. Hertugen af Normandie lod paa stedet
straks bygge et kloster, der fik navn efter næbbet

og som havde millioners indtaegt af det hellige blod
Jesu svøb fandtes i stor maengde. Ogsaa den

helhge Josephs ynkvaardigt smaa bukser opdagede
man ved siden af hans tømmermandsværktøi. En af
de tredrve sølvpenge kom i dagen sammen med den
umaadelig tykke, fem fod lange strikke, som for

ræderen Judas hængte sig i. Hans meget lille
tonaae pengepung dukkede ligeledes op, sammen med
lygten, han lyste med, da han forraadte Jesus

Seiv den stang, som hanen sad paa, da den
gol Peters samvittighed vaagen, kom frem sammen
med nagle af denne fugls fjære; endvidere den sten
hvormed djævelen fristede Jesus i ørkenen; det
vaskevandsfad, hvori Pilatus toede sine h

benene af det aesel, som havde baaret Jesus Palme

søndag, saavelsom nogle • paa denne dag benyttede
palmegrene. Saa fandt man endvidere de stene

hvormed St. Stephanus blev stenet, - 0 , herlige
erhvervelse! den fabelagtige St. Georgs fabelagtig
tore srube; ben af de i Bethlehem ombragte b orn

ndtrSt Pet6rS °g «***" »
udt ket arm af den hellige Antomus, hvilken arm

mudlerfad viste sig at være - et vist lem af en hjort'

tid ,End°/Saaq relikvier fra det gamle testamentes
tid kom for dagen! Mange havde saaledes ventet
veltalte aartusener paa den fromme opdagelse. xMan
landt den stav, hvormed Moses delte det røde hav,

Otto von Corvin: Pavespeilet. 5
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man fandt manna fra ørkenen, Xoahs skjæg, kobber

slangen, et stykke af den klippe, af hvilken Moses
slog T and. me cl fire huller i. store som ærter. 3lan

fandt torne af den brændende busk. skammelen. Eli
faldt-ned fra og brak halsen, den barberkniv, som

Dalila snanklippede Samson med. Davids stemme
gaffel. der fremvistes i Erfurt, o. s. v.

* En relikvie af stort ry var den hellige Martins
kappe (capa eller capella), der i felttegene blev baaret

i spidsen som fane. De geistlige, som bar denne
helligdom. kaldtes capeUani, og kirken. hvori den blev
forvaret, capella. Dette navn fik snart en videre an

vendelse og deraf vort kapel og kapellan.
Folkets tro paa disse relikvier var saa stærk.

at presterne torde driste sig til at vise dem som

saadanne ting. der var meningsløse og umulige, og
nåar jeg nævner endel af dem, vil folk tro. at jeg
spøger. Saa er imidlerticl ikke tilfældet: man frem

viste dem virkelig engang og vistnok endnu den
dag i dag i ægte katkolske lande.

Der saa man en fjær af den ene af engelen
Gabriels vinger; den dolk og det skjold, som erke

engelen Mikael benyttede sig af. dengang han kjæmpede
med djævelen; et aandepust af Kristus i en æske:
en flaske ægypiisk mørke, lidt af den klokkeklang, som

lod i Jerusalem ved Kristi indtog; en straah a f den
fjerne, som lyste for de vise fra Østerland: en smule
af det til kjød blevne ord, negle sukke, som Josef ud
stodte. nåar han havcle kvistet træ at høvle; den

pæl i kjødet, der gav den hellige Paulus saa meget
at bestille. og slig daarekistegalskab i al uende

lighed.
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Presternes og munkenes uforskammethed kjendte

ingen grænser, thi menneskenes dumhed var übe
grænset. Jeg har ovenfor leveret en liden prøve
baade paa det ene og det andet i historien med
munken Eiselin; her har man en anden endnu bedre,
som berettes af Poggio Braciolini, der i firti aar næsten

var pavens hemmelige sekretær og døde 1495 som
republiken Morentz's kantsler.

En munk havde forlibt sig i en smuk kone og

forsøgte paa alle maacler at forføre hende. Det
lykkedes ham ogsaa. Hun lod, som hun var meget
syg, og forlangte nu munken til skriftefader. Munken
kom, blev efter skik og sædvane alene med hende
for at modtage hendes skriftemaal og blev bønhørt.
Dagen derpaa kom han igjen og la, for at gjøre sig
det bekvemmere, sine bukser af sig paa sengen.

Ægtemanden syntes nok, skriftemaalet drog svært
længe ud, han blev nysgjerrig og traadte uformodet
ind i værelset. Munken gav syndsforladelsen i størst

mulig hast og forduftede, men glemte at tåge med
sig sine bukser.

Disse faldt nu den hævnfnysende ægtemand i

hænderne; han styrtede ud paa gaden med dem og
viste nu sine naboer dette haandgribelige bevis,

opflammede dem til raseri og brød ind i klostret
med dem. Munken skulde dø! En gammel, kold

blodig pater forsøgte forgjæves at berolige den
rasende, som forresten gjerne nu skulde ha ned

dysset sagen, kom det bare an paa ham. Dette
mærkede den gamle pater og sa til ham: at for disse
buksers skyld behøvede han nitet ondt at tænke,
thi dette var den hellige Franziscus's hmklædw, der
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grundigt helbreclede sygdomme som den, hvoraf

J"* hUStrU led - Til beroligelse vilde han
iestligen lade bukserne afhente.

Og snart efter drog munkene med krusifiks og
.fane til det godtroende æsels hus, lagde den hellige
relikvae paa en silkepude, stillecle den ad til td
bedelse og rakte den UderHye munks hellige bukser om

M kys Mandt de troende. Saa bar man clem tilbage
til klosteret i høiuclelig procession og lagde dem hen
blandt de øvrige hellige relikvier.

Dette er ingen af ovennævnte autor opfundet
anekdote eller en spøg. Man finder beretningen iet
luldstændig alvorligt arbeide, hvori Foggia taler med
den største harme om geistlighedens fordærvelse.

Jeg forsmaar overhovedet aldeles enhver spøg paa
den Instoriske sandheds bekoslning, og jeg kan doku
mentere historisk enhver i dette værk fremsat an

givelse. hvor saelsomme de ogsaa mere end engano
vil klinge. s to

Til dette kapitel om relikvier hører ogsaa de
nndergjørende helgenbilleder og deres tilbedelse
Prestepakket havde med de hellige ben og filler
encuiu ikke nok. Det varecle' ikke længe, forman

fandt billeder af Jesus og jomfru Maria, som evange
listen Lukas skulde ha målet. De vidnede hverken
om talent hos kunstneren eller om skjønhecl hos de

PerSr6r' S °m de Skulde fremstiUe, de var nemlig
hgefrem gvselige! Andre, ikke rarere billeder, dat
ned fra htmmelm, og tdsidst bestilte man dem ganske
ugenert hos malere.

Disse billeder ærede man som relikvier, og ær
bødigheden gik snart over til formelig tilbedelse.
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Om Ulleddyrkelsen reiste der sig de blodigste stridig
heder, og den blev omsider aarsagen til den græske
og romerske kirkes adskillelse. Denne Ulledstrid
holdt sig ito aarhundreder. Keiser Konstantin V,
død 741, erklærede alle billeder for afgudsbilleder og

sopede "hele landet rent for billeder og relikvier.
Han omdannede klostrene i Konstantinopel til kaserner,

og munke og nonner latterliggjorde lian, idet lian
f. eks. lod dem parvis gjøre en rundprocession i
circus.

I vesten fandt ogsaa ibegyndelsen denne billed- og
relikvietjeneste sted. Biskop Claudius af Turin mente:
„ Tilbeder man korset, som Kristus døde paa, niaa man
ogsaa tilbede det æsel, han red paa", -- og dertil kom
man ogsaa senere ganske rigtig! For at berolige
utugtsdjævelen liavde en munk gjort det løfte til
denne at forsømme den daglige bøn til billederne i
sin celle. I tvil om, hvorvidt kan ikke liavde be

gaaet en synd hermed, skriftede han dette for sin
abbed, og denne sagde ham: „Heller end at du skal
forsømme bønnen foran de hellige billeder, maa du op
søge del første dei bedste bordel i byen". Og saa
ledes beholdt vi i Europa billedtjenesten, og ikke
længe efter erholdt ogsaa den græske kirke den
tilbage.

Saasnart den hellige grav vel var fundet, be
gyndte de fromme kristne at strømme didhen. Val
farterne til det hellige land opkom til ethvert af de
steder, som gjennom bibelen liavde vundet særegen
betydning. Man gjorde endogsaa valfarter til den
mødding, som Hjob liavde siddet paa!

Men at de herlige penge skulde slæbes saa
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langveis afsted, faldt sletikke de prester og munke
i smagen, og saa gjorde deres helgenbilleder midere
paa undera for at lokke de fromme skårer til sig.
Eædsomme var beretningerne om de straffe, der
liavcle rammet tvilere og spottere. Helgenerne for
stod at værge om sin ære. som den hellige Gangulf
f. eks. Denne var slaaet ihjæl af en prest, lians
kones tilbeder, og begyndte i graven pludselig at
gjøre mirakler. Den licleriige kvinde, som bedst af
alle vidste, at hendes gamle nok ingen undere gjorde,
10. da hun hørte det. og raabte: „Han gjor ikke mer
mirakler lian. end min bagdel synger", og o. ræclsel!

hendes hagdel begynder at synge!
Men først da ajiaden blev knyttet til clem. kom

valfarterne rigtig igang. Det overdrevne misbrug af
dette misbrug gav stødet til reformationen, og vi
maa derfor betragte det en smule nøiere. Afladen
er et barn af skjærsilden og det hemmelige skriftemaal.

I den kristne kirkes første tid maatte enhver,
som paa grund af grove forseelser var blevet ud
stødt af menigheclen. dersom man atter vilde optages
i denne, offentlig for menigheden bekjende alle sine
synder og forbrydelser. Da saa klerkerne kom til
magten. forandrede de denne offentlige bekjendelse
snart til en hemmelig for at forøge sin magt. Pave
Innocentz 111 anordnede imidlerticl 1215. at enhvt

idetmindste engang om aaret hemmeligt skulde be
kjende sine synder for en prest og bære den ham
derfor paalagte bod. Hvo, som undlod at skrifte.

blev uclelukket af kirken og erholdt ingen kristelig
begravelse. %•

Enhver \il forståa, hvilken umaadelig magt
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presterne opnaaede gjennom denne indretning. TM
bortseet fra, at de af de troencle erfarede de hemme

ligste ting, som de kunde benytte til sin© hensigter,
laa det ogsaa helt og holdent i cleres haancl at
skjænke den skriftende syndsforladelse eller ikke,
og dette nakkegreb paa ham forstod de at benytte
ndmærket, idet de forlod ham hans synder absol
verede ham alt eftersom han betalte for sig.

Skjærsilden var en opfindelse af den romerske,
biskop Gregor den store, (590—604). Skjærsilcl kaldte
man det sted, hvor efter hans forklaring menneske

sjælene blev lutret, for at de rene kunde trine ind
i himmelen, altsaa ligesom etslags himmelsk sjæle
vaskeri. Hvo, som saa omtrent vippede mellom

himmel og helvede, kunde gjøre regning paa at faa
svede baade vel og længe i skjærsilden, thi ild
var det, man blev renset med dersom ikke de

kjære prester, der var clusbrødre med vaskeri-djæv
lene, med gode ord for klingende betaling ekspede
re de ham tidligere ind i himmelen. Reglementet i
skjærsilden var bare presterne bekjendt, og derfor
kunde alene de dømme om, hvormange messer der
maatte til for at bede sjælene fri for clen, men
slige messer læste de ikke for ingenting.

Fredrik den store kom engang ind i et kloster
i Klevisch, der var indstiftet af de gamle her
tuger, for at man her kunde læse messer til deres
befrielse fra skjærsilden. „Naa, og nåar blir saa
endelig mine herrer fættere messet fri fra skjærs
ilden?" spurgte han noksaa alvorligt vagtmester
pateren (guardianen). Denne bøiede sig dybt og
svarecle: det kunde man egentlig ikke vide, men at han

-f
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straks skulde sende lis. majæstæt melding derom. nåar
han erholdt efterretningen fra himmelen.

Oprindelig var korstegene intet andet end be

væbnede valfarter. Paverne begunstigede dem meget,
da de liaabede gjennom dem at kunne udstrække
sin magt ogsaa over Asien, livor den var dem be

røvét af muliamedanismen. Derfor benyttede de sig
af alle mulige midler for at bevæge folk til „at tåge
korset", og det fornemste og virksomste var afladen.
Paven lod nemlig prædike. at alle synder, som et
menneske havde begaaet, de maatte være aldrig saa store,
Uev tilgivet, nåar syuderen bare havde fæsiel korset paa
sit bryst. Denne opfmdelse med afladen blev nu af

prestemo og munkene benyttet paa alle mulige
maader. og den blev en guklgrube for dem, uud
tømmelig som menneskenes dumlied.

Mange vilde ligesom ikke tro paa pavens magt
til at forlade synder, men Clemens VI gav al den
forklaring, som nødvendig var. over sin ret dertil og
over afladens væsen i en bulle af 1342. „Den hele
menneskeslægt", siger lian lier, „skulde igrunden
kunne været forløst ved en eneste Jesu blodsdraahe

alene; men nu havde lian udgydt saa mange, at dette
blod, som clog sikkerlig ikke var udgydt for ingen
ting, udgjorde en uendelig stor kirkeskat, forøget ved
martyrernes og kelgenernes ligeledes' vistnok ikke
overflødige fortjenester. Oa nn harde paven noglen
til denne skat og kunde til menneskenes frigjørelse fra
synd aflade saa meget. han vilde, aden frygt for, at
skatten nogensinde skulde udtommes".

Jeg kommer senere tilbage til denne aflads
tlieori for at vise. livor lierligt den samme udviklede
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sig, men nu tilbage til valfarterne. Da, som sagt,
afladen traadte i forbindelse med disse, kom de

først rigtig i opsving. Enhver, der valfartede til
dette eller hint naadested og vel at mærke
ofrede den vedtagne pengesum paa alteret, han erholdt
aflad, ikke alene for allerede begaaede synder, men
endogsaa forskudsvis paa nogle aar i fremtiden!

I Tyskland fandtes der vel de hundrede Maria
"billeder, som der blev valfartet til, og i andre lande
endnu nere. En eneste forfatter opregner 1200
undergjørende Mariabilleder! Det mest berømte er
vel imidlertid det i Loretlo, i Marias hus, og som
skal være udskaaret af St. Lucas i cedertræ for

færdelig fælt. Røgen fra de millioner vokskjerter
har lidt efter lidt sodet billedet aldeles kulsort til,

men dette gjør intet afbrud i dets undergjørende
kraft, som væsentlig bestod i at faa godtfolk til at
løse paa pungen. Marmoret omkring det lille hus
er saa opslidt af de valfartende, at der har dannet
sig en formelig rende i det. Tidligere kom der
aarligaars omkring 200000 fromme kristne til Loretto,
et tal, som dog i nyere tid er skrumpet sammen til
mindre end tiendedelen.

Da franskmændene kom til Loretto, tilegnede de
sig af skatten, hvad presterne ikke havde skaffet
tilside. Om den hellige jomfru skjænkede clem
skatten, ved jeg ikke, men som følgende historie
viser, er saadant ikke umuligt.

Da Fredrik den store var i Schlesien. forsvandt

lidt efter lidt alleslags kostbarheder fra et guds
moclersbillede, og endelig opdagede presterne tyven
i en soldat, som herfor blev anklaget hos kongen.
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Soldaten undskyldte sig og paastod, at han ingen
tyv var. da Guds moder havde skjænket ham alle de

Ung, som man savnede. Fredrik den store spurgte
nu de geistlige herrer, om saadant vel var muligt?

„Ganske vist, muligt er det", svarede de forvirrede

prester, „men paa ingen maade sandstjnligt". Tyven
kom fra det uclen straf, men nu forbød Fredrik sine

soldater under dødsstraf at modtage detslags foræringer
af den hellige jomfru.

Effcer Loretto var vistnok St, Jago de Gompostella
det mest berømte naadested, og paa store festdage
saa man endnu i nyere tid lier mere end 30000
pilegrime.

I Schweiz er Einsiedeln meget berømt, Det

derværencle naadebillecle er et ligesaa jammerligt
træskjærer-fuskværk som det i Loretto, men ligesom
dette er det smykket med de kostbareste juveler.

I Tyskland gives eler en uencleliglied af naade
steder, men jeg nævner bare nogle faa. WaldtMren
i det badensiske Main- og Tauberdistrikt er berømt
for sin undergjørende korporal. Men ikke saa. at
dette er en gammel-østerrigsk korporal med sin
undergjører ved siden, som man i elet østerrigske
hadecle og nærede mere frygt end ærbødigheel for;
hellerikke var elet nogen prøisisk korporal fra
Wupperthal, men det er en dug, som bruges til at
sætte kalk og hostiebræt paa og benævnes en kor
porale. I aaret 1330 glemte en prest noget af vinen
paa denne korporale. Vinen blev straks forvandlet

til blod. og de enkelte draaber paa dugen i samme
antal til tornekronede Kristushoveder. Denne korpo
rale gjorde, efter de geistliges beretning, umaadelig
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mange undere, og før og efter Kristi legemsfest
valfarter de tro ende skårer til Waldthiiren for her
at hente sig over korporalen dragne røde silketraade,
der læger pest, men fremforalt blodgang, nemlig
nåar man har en ren samvittigjied og fremforalt den
rette tro. Anfallet af valfartende beløb sig aarlig til

omkring 40000.
Lignende valfartssteder som det i Waldthiiren

fincles der i alle katholske distrikter i Tyskland, og

jeg vil ikke opholde mig ved dem mere.
Endnn mere indbringende for geistligheden er

de valfarter, der gjøres til saadanne storhellige
relikvier, som bare udstilles hvert syvende aar. Denjae
økonomiske indretning har dog ikke sin grund deri,
at relikvierne maa hente kræfter efter undergjer

ningerne i udstillingstiden, men ene og alene i pre
sternes indfulhed. Var „helligdommene" bestandig

at se, skulde interessen for dem snart kjølne. Ved
at de saa sjelden kommer for dagen, lokker de til
sig folk og pengene ud af lommen paa dem, det
eneste under, som nogen relikvie overhovedet nogen

sinde har præsteret.
Den kosteligste skat af dette slags opbevares i

Aachen. Det største klenodie mellem dem er Marias

kjæmpemæssige kjortel, Jesu rever (svøb) af brungul
filt, og den dug, som Johannes den døbers halshugne
hoved har kvilet paa.

Aaret 1496 strømmede 149000 andægtige til
Aachen for at skue de hellige filler, og høsten var
storartet. 1818, da relikvierne atter igjen efter

længere hvile blev udstillet i fjorten dage, indfandt
der sig 40000 pilegrime. Reformationen, revolu-
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tionen og saa denne forbandede - oplysning havde
revet et mægtigt hui i troen !

Men senere har man syet hullet ganske godt
igjen, og denne lappede tro viste sig at være næsten
stærkere endogsaa end i den mørkeste middelalder

takket være den af regjeringerne begunstigede for
holdsregel at lægge skolerne ind under prestenes
opsyn. Med forbauselse oplevede vi. at endnu aaret
1844 drog en million pilegrimme til Trier for lier at
kysse en gammel bluse, der udgives for den Jesu
kjortel, om livilken soldaterne kastede lod under korset

Dengang vakte denne hellige kjortel-fart til
Trier stor forargelse over hele den dannecle verden

og særdeles lærde og forstandige mæncl gjorde sig
det egentlig overflødige besvær at paavise, at denne
.hellige kjortel" intetsomhelst besad forud for de

tyve andre eksisterende, men var helt og holdent
uægte og et plumpt bedrageri. De mest slaaende
beviser herfor fremlagde d'hrr. professorerne CHlde

meister og von Sybel. og jeg opdager ingen nød
venclighecl for mere at spilcle bare et ord herpaa.

At paverne klippede de kriste%e faar. det ved
enhver. men muligvis er det ikke saa bekjendt. at
den hellige fader - 0g det ikke lignelsesvis bare

vrrkelig driver faareavl og opnaar en pris for den
mdvundne uld. som ellers ikke naaes paa uldmarkedet
seiv for de fineste kvaliteter. Paveu underholder
nemlig et lidet antal lam. som han har indviet over
apostlenes grave, og af hvis uld paUierne blir vævet.

Oprindelig var pallium en romersk kappe. Keiseren
skjænkede et saadant klædningsstykke, der var af

purpur og kostbart broderet med guid, til patri-
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arkerne og fremragende biskoper, for saaledes at
bevidne dem sin tilfredshed og naade, akkurat som

nutildags geistligheden i mange stater erholder ordens
tegn, nåar de forstaar at gaa ind i regjeringens aand.

Pave Gregor I begyndte med, uden at spørge
sig for hos keiseren, at sende biskoperne en saadan
pallium, snart som tegn paa tilfredshed, snart som
tegn paa stadfæstelse. I at bemægtige sig rettigheder
er paverne store, ja hele deres magt har sin rod
heri, og saaledes kom det ogsaa snart dertil, at de
ikke alene anmassede sig seiv udelukkende retten til
at uddele saaclanne pallier, men gik saavidt endogsaa,
at de tvang enhver erkebiskop saavelsom endel af de
større biskoper til at hente sig en pallium fra Rom.
Naadesbeviset var nemlig nu overgaaet til en dfgift,
og en saadan pallium kostede 30000 gylden. Denne
indtægt faldt i den grad i pavernes smag, at Johan
VIII var uforskammet nok til at bekjendtgjøre, at
enhver erkebiskop var at betragte som afsat, der ikke
inden tre maaneder havde hentet sig sin pallium fraßom.

Saa gjerrige var paverne og saa vant til at gjøre
penge af intet, at kappen, den høie betaling tiltrods,
var dem for kostbar. Den skrumpede derfor snart
ind til ligesom etslags buksesæle, fire fingre bred, af
uldne med rødt kors forsynede baand, der hang
ned over ryg og bryst. Disse baand har nonnehcender
forarbeidet af den hellige uld og tørhænde, at de
veier seks lod. Paverne solgte altsaa paa den maade
sin uld for ikke mindre pris end 700000 kroner
pr. kilogram. *)

!) 1 guiden —ca. 2 kr. i vore penge, mens dens virkelige værdi vilde
svare til omtrent den dobbelte sum. O. anm.
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Denne pallium-afgift indbragte paverne umaade

hge summer; erkebiskoperne er nemlig sædvanligvis
gamle lierrer og løser liinanclen hurtigt af, og liver
eneste ny erkebiskop maa kjohe en ny pallium, ja
seiv ved forflyttehe maa han gjøre dette. Og 'som
nogle geheimeraader har titelen ekscellens, havde

ogsaa endel tyske biskoper som Wiirzburgs, Bam
bergs og Passaus den kostbare ret til en pallium.

Salzburg udbetalte i løbet af ni aar 97000 scudi
i palliumpenge. Erkebiskop Markulf!af Mainz maatte
srelge venstre hen af en Jesus af gald for at betale sin
pallium. Altsaa erlaoldt lian sandsynligvis mere for
dette hen end forræderen Judas for hele Jesus.

Erkebiskop Arnold af Trier kom i en ikke ringe
forlegenhecl, da der af to modpaver blev sendt ham
to pallier. naturligvis med dobbelt regning. Hvorledes

lian trak sig ud af denne knibe, ved jeg ikke. mulig
vis ved hjælp af den hellige kjortel. Hans senere
efterfølger. biskop Arnoldi, som i 1844 udstillede

dette gamle klædesplag. skulde sikkerlig ikke be
fundet sig i forlegenhecl for lumpne 60000 gyldens
skyld. En million pilegrime, liver af dem anslaaet
til fem silberling. udgjør 300 000 gylden.

Da nu erkebiskoperne blev i den grad brand
skattet af paverne. er det ganske naturligt. at de
atterigjen paa sin side brandskattede sine under

saatter og kjære sognebørn. Thi folket er jo faaret
med den gylclne pels. som stykke for stykke klippes
bort af dets hud for at tilfredsstille ele store herrer,
de maa kaldes erkebiskoper eller tyrster.

Paverne Lavde penge som græs. men flerheden
af dem forstod ogsaa lysteligen at lade dem rulle.
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Sixtus VI (1471—84) bortødslede allerecle som
kardinal 200000 dukater i to aar, og dengang
var pengenes værdi mere end den dobbelte af nu
tildags. Et eneste maaltid kostede ham ofte 20000
floriner, men hvad gjorde det? Det var jo bare
kristenhedens synder, han spiste op, og dernæst for
stod han ogsaa at skaffe sig ekstra indkomster.
Eksempelvis tillod han saaledes nogle kardinaler mod
en betydelig afgift, i maanederne jnni, jnli og august

sodomiteri! I Rom anlagde han desuden offentlige
hordeller, der aarlig indbragte ham en saakaldt melke
rente af 40000 dukater. Naaja, vi kommer senere
til at lære endnu helligere påver at kjende.

En isandhed gylden ide havde pave Bonifacius
VIII; han opfandt jubelaaret. Romerne feirede be
gyndelsen af et nyt aarhundrede med store festlig
heder, og ligeledes havde jøderne sit jubel- eller
forsoningsåar. Det var efter al sandsynlighed dette,
som såtte nævnte pave paa den tanke at indføre et
saadant jubelaar i kristenheden. Enhver som i jubel
aaret gjorde en valfart til Rom og her nedlagde sin
skjærv paa alteret, han modtog fuldstændig aflad for
alle synder, som lian havde begaaet i sit liv, og var
atter uskyldig som et nyfødt barn eller endnu uskyl
digere, thi efter kirkens lære stak endnu Djævelen,
som først ved daaben blev uddrevet, i dette.

Men hvem blev ikke gjerne sine synder kvit?
Et mord, et øiebliks sag, kan forbitre et ærligt
menneske hans hele liv! Hvem tog ikke gjerne mod
forsikringen om, at denne übehagelige übetydelighed
paa dommens dag ikke mere skal komme paa bane?
Kort og godt, der strømmede fra alle kanter syndere
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sammen til Rom. Aaret 1300 blev tilbragt i Rom
af 200000 fremmede, og baade den indtægt, som

fndbyggerne liavde af dem, saaveisom pavebeskat
ningen paa dem var umaadelig.

Hvad der blev ofret af rige folk i guid og

sølv. har det pavelige skatkammer ikke fundet for

godt at give beskecl om. Men alene i kobberpenge
indkom der 50000 guld-gylden i det gyldne aar.
Efter en omtrentlig beregning beløb hele jubelaarets

indtægt sig til 15 millioner. For de tider var dette
en ganske uhørt umaadelig sum.

Denne saa nventet rige liøst gav naturligvis

paverne smag paa en snarlig gjentageise. Hundrede
aar er altfor lang en tid, og saa liavde pave Clemens
VI den eksempelløse godked at bestemme, at jubel
aaret skulde feires kvert 50de aar. tki der liavde

vist sig for kam en ærværdig olding med to nøgler,
altsaa rimeligvis St. Peter som med truende

gebærder liavde raabt til kam: „Luk op portene!"
Saa maatte lian naturligvis acllyde.

Urban VI forkortede atter igjen denne tid til
33 aar. til minde om Jesu livsens aar! Aldrig har

det skortet paverne paa et passende paaskud. Stxtus
IV var, ior menneskelivets kortheds skyld, endnu

naadigere og nedsatte tiden til 25 aar.
Det anclet jubelaar, under Clemens VI, gav et

endnu rigeligere udbytte end det første. I jubel
bullen «befaler han paradisets engle at indføre ogsaa
de fra skjærsilclen forløste sjæle af dem, der er
døde paa reisen til Rom. i paradisets glæder."

Saa overstrømmende en naade var naturligvis i

høieste grad tillokkende for de troendes dumme
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mængde. Rom blev saaledes oversvømmet med

fremmede, at værtshusværterne, som dog ellers pleier
at forståa sig udmærket paa at sope penge ind, ikke
kunde klare det.

Ved St. Pauls-alteret afløste to prester med „penge
sopere" (croupierrive) i haanden hinanden dag og nat,
for ustanseligt at sope ind de ofrede penge, og Jwldt
næsten paa at synke sammen under arbeidets byrde.
Trængselen i kirken var saa stor, at mange af de
troende blev trykket ihjæl. Titusen pilegrime fik
straks anledning til at prøve afladens nyttighed, de
døde nemlig af pest, men man mærkede siet 'ikke

noget til deres afgang, da antallet af .pilegrime
opgives at ha været en million og nogle hundrede tusen.
Resultatet af denne jubelhøst opgives til mere end
toogtyve millioner.

Det er ligefrem løier at se, hvorledes nu hver

eneste pave fandt paa nye midler til at gjøre Boni
facii opfindelse endnu mere indbringende. Thi,

siger et italiensk ordsprog „prester, munke' og
høns blir aldrig mætte!"

Bonifacius IX beregnede, at mange kristne aldrig
kunde komme til Rom, fordi reisen var dem for dyr
og tildels ogsaa, fordi de ikke kunde komme løa frå

ame forretninger. Dem bragte han naaden hjem i
huset, idet han skikkede ud folk, som han gav
magtfuldkommenhed til at uddele fuldstændig aflad
for trediedelen af reiseomkostningerne til Hom! Tiltrods

for denne lettelse strømmede de fremmede dog frem
deles til Rom, og i jubelaaret under Nikolaus V kunde

iiberbroen ikke bære vægten af menneskemængden,
Otto von Corvin: Pavespeilet. 6
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den styrtede sammen, og tohundrede mistede her
ved livet.

Pave Alexander VI gjorde en endnu nyttigere
opfindelse. Fra liam skriver sig nemlig Peterskirkens
saakaldte gylclne port. Ved jubelaarets begyndelse
gjorde paven med en gylden hammer tre slag paa
denne dør; derpaa blev den aabnet og ved aarets
slutning atter tilmuret. Hvo, som gik ind gjennem denne
port, var fri for sine synder; ja, mod en bestemt sum

kunde man ogsaa træde ind gjennem den paa en fra
værendes vegne og derved hefri denne fra hans synder.
Denne forholdsregel indbragte mange penge.

Paverne blev gjennem dette held bare mere og
mere.pengegridske. Hyppig kunde de ikke afvente

dette 25de aar, og ved særegne anledninger og
dem var man aldrig i forlegenhed for blev et
ekstra-jubilcßum forordnet, eller reisende, der „gjorde"
i aflad, blev sendt verden omkring. De var mere
paatrængende end den værste vinreisende, saa de af
mangen en menighed, med presten i spidsen, blev
pryglet ud af landsbyen.

Reformationen gjorde saa omtrent ende paa denne
jubilæumssvindel, thi med indkomsterne af de senere

jubelaar vilde det ikke „flaske sig" rigtig mere.
Seiv aaret 1825 blev endnu ophøiet til jubelaar; der
kom imidlertid ikke videre flere fremmede til Rom

det aar end ellers, hovedsagelig bare italienske fille
fanter, som der ingenting var at tjene paa. Desuden
traf fyrsterne forholdsregler for at vanskeliggjøre
valfarterne til Rom, da de i sine egne lande seiv havde
brug for sine undersaatters penge. Seiv den da
værende østerrigske regjering forbød sine italienske
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nndersaatter uden i Wien udsteclte pas at valfarte til

Kom. Den, som da ikke iticle indkom med andragende
herom, kunde let gaa glip af jubelaaret.

Efter en sandsynligvis altfor lav beregning har
jubelårene indbragt paverne henimod 150 milltoner

Afladssvindelen blev af Leo X drevet til sin
Wte spidse. De uhyre indkomster, som fra bele
Europa flød sammen i den pavelige skatkiste, blev
albgevel aldrig nok for denne yppige 0g pragtelskende
pave og dog lod de sig naesten ikke telle! Jeg har
allerede omtalt flere af de guldkilder, som paverne
lorstod at aabne sig; at nævne dem alle vilde være

lor vxdtløftigt, dog vil jeg endnu pege paa etpar.
En lkke übetydelig indtægt for paverne er

annaerne. Saaledes benævnes det første aars ind

tægt hos biskoperne, der maa udbefales til paven

mon /^ kan -HM sættes til
IZm thaler' °S nåar man lavt sat regner at idet

J-dste 2000biskoper betalte annate/til
lige stol, udgjør dette alene 36 millioner thaler

-Presternes dispensationspenge for manglende alder
efter seks dukater stykket, dispensationen fra faste'
og tlladelsen tal ægteskab mellem Uodsforvandte ind

naturb " "T Sidstaæ™te maatte
naturhgvas overordentlig ofte forekomme, derfor havde
paverne sørget derved, at de forood ægteskab mellem
lægtnlnger hlt tu fJQrtende gmd Det rø eiier

anden, som har gJOrt sig det besvær at udregne,

iTenlZ T^6 d6tte SkgS 6thvert «k
16000 I i HV6' facit -

hold r TT6" allG Sl^S
hdd, sfager tallet til i det mindste 1048 576.
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Selvfølgelig kunde der da ingen mangel blive paa
dispensationspenge. Fremdeles blev pengene lokket
ud af pungen kos de troende under navn af korstogs
og tyrker-skat og utallige andre navne.

En, som forstod sig udmærket paa detslags
undere, var pave Johan XXII. Han er opfinderen
af den skamløse a/gift for dispensationer og absolu
tioner, som jeg kommer til at tale om siden. Denne
pave skrabede saameget sammen, at kan søn af

en ussel lappeskomager efterlod 16 millioner myntet
guid og 17 millioner i barrer.

Men som sagt alle disse rigelige ind
komster strak ikke til for pave Leo X's „fornøden

keder". Hans børn, slægtninge, gjøglere, skuespillere,
musikere, saavelsom kans lidenskab for kunst opslugte
forfærdelige summer, og den yppige, kellige fader
kom i den største forlegenked.

For at trække sig ud af denne besluttede kan

at benytte afladen systematisk til pengeudpresning.
Et bidrag til at føre en krig mod tyrkerne og til fort
sættelsen af den allerecle under kans forgjænger
begyndte bygning af St. Peterskirken gav kam paaskud.
Den altfor forslidte tyrkeskat vilde ikke rigtig gaa
mere, og kardinal Ximenes, den Moge, spanske minister,
forbød enclogsaa enkver indsamling kerfor, Jordi lian
havde aldeles sikre efterretninger om, at der nu aldeles
intet var at befrygte fra tyrkernes side". Saa udstedte

paven en bulle, kvori alle, som vilde befordre op
førelsen af Peterskirken gjennem pengebidrag, blev for
kyndt aflad.

Hele den kristne verden blev nu incldelt i
distrikter og reisende sendt derhen fra det store
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romerske handelshus under titelen pavelige legater
eller kommissærer. De afladsbreve, som disse commis

voyageurs (handelsreisende) hos Guds statholder solgte,
lød som følger:

„I vor allerhelligste faders, Jesu Kristi sted
fortræders navn, frifincler jeg dig først for enhver

kirketugt, ' som du maatte have paadraget dig,
dernæst ogsaa for alle misgjerninger og forbry
delser, som |du hidtil har begaaet, de maa være
aldrig saa store og grove; ogsaa for dem, som

ellers alene paven kan tilgive, saalangt den hellige
moderkirkes nøgler rækker, frifinder jeg dig. Jeg
ophæver for dig aldeles enhver straf, som du for

disse synders skyld med rette skulde lide i skjærs
ilden. Jeg gjør dig atter delagtig i kirkens sakra

menter og i de troendes samfund og smiter dig
paany tillage i den rene og uskyldige tilstand, livori
du var Uge efter daaben, saaledes at, nåar du dør,
helvecles porte, hvorigjennem man drager ind til
straf og pine, skulle være tillukkede. foråt du maa
finde den lige vei ind i Paradiset, Skulde du
imidlertid ikke dø endnu, saa bevares denne naade
dig ukrænkelig".

I den pavelige kontortakst var fastsat den be

stemte pris, for hvilken de allerforfærdeligste synder
fik tilgivelse. Forældre- og søskendemord, blodskam,
barnemord, fosterfordrivelse, cegteskabsbrud af alle slags,
unaturlig vellyst, mened, kortsagt alt muligt, som
tænkes kan af synd og forbrydelse, fanclt her sin
pris. Jeg skulde sagt, at dette oprørende dokument
var kvet af en fiende af paven, var dets cegthed ikke
saa fulclstændig utvilsomt bevist.
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Men den skamløseste, den frækkeste afskyligked
linder man ved denne prisfortegnelses slutning; den
lyder: „I saadan naaåe kan fattige ikke faa del; de
har nemlig ingen penge, og følgelig maa de undvære
denne trøst".

For en betaling af tolv dukaten var det endogsaa
tilladt de geistlige ganske efter behag at drive hoveri,
ægteskabsbrud, blodskam og sodomiteri med dyr!

Den pavelige spekulation lykkedes; irmaadelige
summer vandrede til Rom, summer som ikke engang
lar sig beregne. Bare af det lille Danmark trak en

pavelig legat nier end to millioner i afladssalg.
Leo X fandt det fordelagtigt i nogle distrikter

at bortforpagte afladen til en gros spekulantar mod
bestemte summer. Greneralforpagterne liavde atter

igjen underibrpagtere, paa det at landene ret grun
digen maatte blive uclsuget,

En af disse generalforpagtere var markgreve
Albrekt af Brandenburg, biskop af Halherstadi, erke
biskop af Magdeburg, samt endelig ogsaa erkebiskop af
Mainz og kardinal. Han skyldte paven 30000
dukater i pallium-penge og overtog afladshanclelen i
nogle lande i liaab om saaledes at erhverve denne

sum. som ogsaa blev kam forstrukket af grev Fugger
i Augsburg mod pant i afladsindtægten.

Den ædle kurfyrste, kardinal og erkebiskop drev
dette foretagende med stor iver og forretningsdygtig
hed, og meget interessant er den af kam til aflads

kræmmerne udstedte instruktion, kvorfor jeg her vil
meddele clens indliold.

„Først skal afiadsprædikanterne sværge kur
fyrsten, at de ikke vil bedrage kam. Derpaa giver
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lian dem magtfuldkommenhed til efter at have

opreist korset og opliængt pavens vaaben at for

kynde aflad i kirkerne og meddele den ]til de
personer, som af sine forordnede geistlige er sat
i kirkens ban eller belagt med andre kirkestraffe.

Saa bliver og befalet afiadsprædikanten i en
hver afiadsprædiken bedst muligt at udlægge for
folket tre eller fire stykker af pavens afladsbulle
og lovprise den, paadet at den pavelige naade ikke
monne falde i foragt, og der ikke monne en væmmelse
overkomme folk for afladen.

Endvidere vil kurfyrsten, at det skal blive
folket sagt, at udenfor kans gjælder ingen anden
aflad i de næste otte aar, som man allerede maatte

have erholdt eller skulde erholde. Grjennem denne
derimod opnaar enhver, ikke alene fuldstændig til
givelse for sine synder, men han kommer heller
ikke efter sin død i skjærsilden.

Syge, som ikke skulde kunne komme i kirken,
skal aflad blive meddelt i deres hjem, men mod
en større sinn. Saasnart prædikanten tilstrækkelig
har forklaret enhver afladens størrelse, og det
kommer saalangt som til at bestemme, hvad de
maatte have at betale, skal han spørge dem, hvor
mange penge de skulde være villige Ul for sine synders
tilgivelses skyld at ofre paa fuldstændig aflad f Dette

skal han forudskikke for desto lettere at bevæge
folk til afladskjøbet".

Om nu ogsaa afladsprædikanterne stadig har
Peterskirkens nytte for øie og maa foresnakke den
skriftende, at saa stor en naade aldrig kan blive for
dyrt betalt, for at bevæge Lam til at løse mest muligt
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paa pungen, udtaler kurfyrsten sig alligevel som
følger :

„Saasom menneskenes beskaffenhed er saa saare
forskjellig, og vi heretter ikke formåa at fastsætte

visse takster, formene vi dog, at i regelen skulde

taksterne kunne ansættes saaledes: Store fyrster
give 25 rhinske guldgylden, abbeder, høiere præ
later, grever, friherrer og cleres hustruer betaler
pro persona 10 rhinske guldgylden. Andre folk,
der have en aarlig indkomst af 500 guldgylden.
betaler 6 guldgylden, hustruer og haandværkere én
og endnu ringere personer en halv gylden.

Ihvorvel en kone in tet kan give af mandens
gods, kan hun dog bidrage af sit dotal- og parafar
nalgods. (medgift' og særeiendom), i dette til
fælde ogsaa imod mandens vilje. Naar fattige kvin der
og døtre kunne tilbetle sig takstbeløbet hos andre,
skulle de ligeledes levere saadant i afladskisten.

Dersom nogen bidrager saameget for en sjæl
i skjærsilden, som han passende skulde betale for
sig seiv, er det ikke nødvendigt for ham af være
bodfærdig i hjertet eller at skrifte med munden.

Thi denne aflad er begrundet i 'den kjærlighed,
hvormed han. som sidder i skjærsilden, er bendet
fra den gjennem de levendes Udrag.

Svo. som kjøber et skriftebrev af afiadsprædi
kanten, bliver delagtig i alle almisser, faster, val

farter til den hellige grav, messer, renselser og
gode gjerninger. som tårettes 'i den ganske kristelige
Urke, ligemeget om han kverken er bodfærdig eller
har skriftet" bi.

i) Det bemærkes at alle udhævelser i dette og det foregaaende doku
ment rimelig\-is er af nærværende arbeides forfatter. O. ama.
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At overmaade meget beror paa en øvet, flink
reisendé, ved enhver kjøbmand, og erkebiskopen
gjorde sig megen umag med at finde en saadan til
udbredelse af sin vare. En saadan fandt han i
dominikanermunken Johann Tetzel fra Pirna. I sin

ungdom havde denne befattet sig en smule med
studeringer, og kans religionsiver erhvervede ham
værdigheden af doctor theologiæ. I Insbruck blev han
engang grebet paa bar gjerning, da han som
krøniken udtrykker det udstrøede sin geistlige sæd
i en fremmed ager. Keiser Maximilian I, havde givet
befaling til at afkjøle den forelskede paters brynde
i vand, det vil sige at drukne ham i en sæk. Alene
paa kurfyrst Fredriks indtrængende forbøn slåp han
derfrå med livet.

Denne uforskammedé, laskede slyngel, hvis por
træt ligger foran mig i et overmaade godt kobber
stik, er det sande ideal af en „Pfaff". Kjæltringen ser
saa indpisket og humoristisk ud, at jeg næsten kan
fristes til at -tro, jeg seiv vilde ha ladet mig en
afladsseddel paasnakke. Tænk saa for en lykke, han
da maatte gjøre hos de troende!

Han førte omkring med sig en, med pavens
vaaben prydet jernkiste og drog fra torv til torv,
imedens han sang:

»Naar pengene i kisten klinger
af skjærsild ud fluks sjælen springer!«

Overalt samlede han en stor mængde omkring
sig, og hans lovprisninger af afladen var sandelig
ogsaa fornøielige nok, seiv om fromme kristne kaldte
dem for gudsbespottelige.

Han roste sig seiv af, at han ved sin aflad havde
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reddet flere sjæle fra lielvede, end apostelen Petrus
med forkyndelsen af evangeliet liavde omvendt hed

ninger. Han kunde ikke alene tilgive begaaede
synder, men ogsaa saadanne, som man først vilde
begaa, og slig kraft liavde hans aflad, at der ikke
gaves den synd, som gjennem den ikke skulde kunne

sones; ja, om nogen som dog var umuligt
Jiavde voldiaget og besvangret Guds moder", gjennem
hans aflad skulde vedkommende kunne blive befriet
for den herved bevirkede straf.

Denne Tetzel drev frækheden saa langt, at den
daværende biskop, Johann af Meissen, forudsagde, at
denne munk kom til at blive den sidste aflads
kræmmer.

Man beretter en mængde træk af ham, der vidner

om hans grænseløse uforskammethed. I Annaberg,
hvor der fandtes rige sølvværker dengang, lod han
folkene forståa, at alle bjergene rundt omkring skulde
blive til gedigent sølv, bare de løste ordentlig paa pungen.
Det synes, som han har befunclet sig vel her i denne
by, thi han blev her i to aar. I Freiberg samlede
han i løbet af to dage to tusen gylden; men da han
atterigjen kom did, havde Luther været ude med sin
mund, og bjergfolkene var saa rasende, at Tetzel
ansaa det for klogest hurtigst muligt at ta foden
paa nakken.

I Zwickau vilde han engang byde sig seiv til
gjæst hos den derværende klokker. Denne und

skyldte sig imidlertid med sin fattigdom. Derpaa
befalede Tetzel ham at se efter i kalenderen, om
der ikke skulde fmdes navnet paa nogen helgen
ved den paafølgende dag, men klokkeren fandt



91Den hellige sjakkerbod.

bare det hedenske navn Juvenal (en gammel latinsk
forfatter).

„Grjør ingenting", sa Tetzel; „den helgen skal
vi bringe i agt og ære; kald du kun imorgen med
alle klokker folket til kirke, som I ellers pleier at
gjøre ved de store høitider".

Klokkeren gjorde, som det blev ham befalet, og
byens indvaanere strømmede i mængde til kirken.
Tetzel prædikede: „De gamle helgener", sagde han,
„er for gamle og trætte til at hjælpe os; men denne
hellige Juvenal, hvis minde vi idag ihukommer, er
endnu temmelig übekjendt. Beder til ham og ofrer
til ham, og han skal visseligen ile med at hjælpe
eder". Derpaa raadede han til rundhaandethed og
formanede i besynderlighed de fornemme at gaa i
spidsen med et godt eksempel.

Han blev staaende ved „gudskisten" og vogtede
paa, hvad liver enkelt kom med, og de brave
zwickauere skattede rigeligen til ære for den «hel
lige Juvenal!" Tetzel hviskede klokkeren i øret:
„Det er nok ofret, nu laver vi os en ordentlig basse
raile for det indkomne".

I Schweiz gav Tetzel en rig bonde absolution
for et drab, og da bonden bekjendte for ham, at han
havcle endnu en fiende, som han gjerne vilde myrde, til
lod den elendige klerk ham dette mod en liden sum!

Men al sin nffighed tiltrods blev alligevel Tetzel
engang tat ved næsen. I Magdeburg kom en hr.
von Schenk til ham og bød ham en ikke übetydelig
sum, nåar han vilde give ham absolution for en stor
synd, han endnu tænkte paa at begaa. Klerken lo i
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skjægget. strøg pengene til sig og gav det forlangte
afladsbrev.

Da han saa nogle dage efter drog fra Magdeburg
til Braunschweig, belæsset med nogle tusen gylden,
overfaldt hr. von Schenk ham i en skov ved Heim

stadt og fratog ham hele hans skat. Klerken skreg
ak og ve og klagede over vold. men Schenk fore

viste sit afladsbrev og sagde: ~Enten har min gjer
ning intet paa sig, eller clin vare er bedrageri".
Schenk beholdt pengene, og Tetzel drog videre med
en lang næse.

Denne slyngel af en munk havcle det rigtige
greb paa at snakke pengene ud af lommen paa folk
og gjorde bedre host end samtlige andre aflads

kræmmere. der nøiede sig med at ramse op følgende
staaende talemaader:

„Se dog. himmelen staar ecler overalt aaben.
Naar I nu ikke vil gaa derind. nåar skal Ida
komme ind? 0, I vanvittige og forstokkede inen

nesker, som næsten er at ligne med de vilde dyr
og ikke forstaar at sætte pris paa den pavelige
naade. som her saa overflødigen udgydes over eder!
Se dog! saamange sjæle kunne I forløse fra skjærs
llden. 0. I haardnakkede og sendrægtige! Med
tolv groschen kunde I udrive eders fader af skjærsilden,
og ere dog saa utaknemmelige. at I ikke bistaar
eders forældre i saa svare nød. Men paa dommens
dag vil ikke jeg tåge skylclen paa mig for o. s. v."

Tetzel forstod at lægge tingen ganske ander
ledes tilrette for folk, og eler fandtes ikke den

pige, som ikke havde betalt ham nogle groschen
for en eller ander liden synd. som hun vilde begaa.
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Hvor hurtig lian forstod at skrabe penge sammen
beviser følgende: Peterskirken i Grorlitz var bygget,

men manglede endnu kobbertaget, til hvilket 1800
centner kobber tiltrængtes, som dengang kostede

48600 thaler. Man henvendte sig til Tetzel, og tre
uger efter liavde han tåget ind summen.

Luthers 95 theses imod afladen ødelagde hele
forretningen for pateren. Ikke umuligt, at det var

ærgrelse herover, som i Leijyzig kastede ham paa
det sygeleie, fra hvilket han ikke reiste sig mere.

Han døde og ligger begravet i-denne by, i Paulino,
hvor hans gravmæle sandsynligvis endnu er at se.

Ailadsregningen er en ganske eiendommelig
regningsart, som det er vanskeligt at sætte sig ind
i. Mange folk kjøbte aflad for flere hundrede aar,
uagtet de i det høieste kunde gjøre regning paa

hundrede at leve i. Men aarene i skjærsilden tælledes
med, og det forandrede regnestykket! For denne

synd havde man efter klerkernes opgave at steges i
tyve aar, for Mn i tredive, og en lidt øvet synder

kom saaledes hurtig op i nogle hundrede aar. Vilde
han alligevel nu spaclsere bene veien ind i himmelen,
maatte han altsaa betale aflad for saa mange aar,

som der ikraft af hans synder tilkom ham i skjærs
ilden.

Dette var forresten endnu ikke saa vanskeligt,
thi hvo, som kyssecle en relikvie, og isærdeleshed

hvo, som betalte derfor, erholdt aflad paa tre eller
flere aar, alt efter relikviens hellighed. Erkebiskop
Albrecht besad en saadan skat af relikvier, at man

dermed kunde erhverve aflad paa „niogtredive gange
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tusen, tohundrede gange tusen, femogfirtitusen, hundrede
og tyve aar og tohundredeogtyve dage" l).

Blandt de relikvier, som han lod skaffe til

Mainz fra Halle, befandt der sig da ogsaa over
ordentlig sjeldne og hellige ting! Otte gange jomfru
Marias håar. fem gange hendes melk; endvidere den

særk, hvori hun havde født Jesus, et halvt kjæveben
af St. Paulus samt fire tænder o. s. v.

Man maa ikke tro, at disse afladsberegninger
tilhører en forgangen tid og er færdige med middel
alderen. Ogsaa nutildags blir de anstillet af romerske

prester og foredraget for de troende. Ide „geistlige
nytaarsgaver" til bispedømmet Mans i Prankrig. som
fremkom for omkring t}Tve aar tilbage 2 ), blir der
gjort følgende beregning over afladen: ~Har man en

indviet rosenkrans", siger den hellige Brigitte, „erholder
man hundrede dages aflad, saa ofte man beder

„Credo", „Grloria Patri", og „Ave".
Beder man saalecles den almindelige rosenkrans, der

bestaar af 53 ave. 6 paternostere, 6 gloria patri og
1 credo, erholder man aflad for 6 600 dage. som
man kan tilegne sjælene i skjærsilden. Premsiger
man de 150 bønners rosenkrans, erholder man 19000

dages aflacl, og desuden 7 aar og syv gange 40 dages
frist! Por „et kvarters andægtig betragtning" er
holder man aflad i 7 aar og 280 dage; for at ledsage
sakramentet, nåar det bæres til en syg, 5 aar og
200 dage. men ledsager "man det med en kjærte,
erholder man 2 aar og 83 dage ekstra".

x) Ålt i alt saaledes aflad for 284120 aar, 7 maaneder og 10 dage.
O. anm.

2) Det vil altsaa sige: omkring 1865. O. anm.
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De summer, som geistliglieden vandt gjennem
sin handel, er überegnelige og lar sig alene tilnær
melsesvis ansætte af de enkelte opgaver. Læser
man saadanne, er det næsten umuligt at fatte, hvor
ledes det lod sig gjøre ved tidligere tiders høie
pengeværdi at skrabe sammen saa meget.

Da klostrene nnder den franske revolution skulde

ophæves og de geistlige godser inddragss, tilbød
geistliglieden nationalforsamlingen 400 millioner franks
i rede penge! Venetianerne ansatte sin geistligheds
formue til 206 millioner dukaten.

Geistliglieden, der vilde leve herligen og i glæde
og brugte meget, afgav kun en liden del af sine
indkomster til det pavelige skatkammer. Derfor vil
opgaven over denne sum afgive den allerbedste maale
stok for, hvad det allerede iforveien tilstrækkelig
plagede folk af prestepakket blev afsvindlet for
enorme summer.

Fra det venetianske gebet, der kun tællede 2 1/2
million indvaanere, gik der i løbet af ti aar 2760164
skudi til Rom, og fra Østerrige under Maria Tlieresia
i løbet af firti aar 110414560 skudi! Er disse op
gaver rigtige og de er lientet fra tilforladelige
kilder synes den beregning altfor lav, efter hvilken
der i et tidsrum af 600 aar fra bele den katbolske

kristenhed er betalt bare 1019 690000 gylden til
Rom 1 ).

Og for hvad blev disse penge betalt? For ting,
der bidrog mere til folkets elendigbed og demoralisa

l) Og dog blir dette 1699483 gylden om aaret I tidligere dage en
ganske anseelig sum, sikkerlig saa meget som 5 millioner kroner.

O. anm.
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tion end noget som helst andet i verden, og til hveni
gik disse 1019 millioner? Til en italiensk biskop,
der vedkommer os ligesaa lidet som mikadoen af

Japan, og kalder sig „Kristi statholder" med samme
ret, som jeg skulde kunne gjøre det, og som i sin
tid under denne titel paastod at være herre over den
liele jord, den jord, af hvilken kan. kvis statholder
han foregives at være, ikke engang besad den plet,
Jwortil han kunde livile sit hoved! Men kvad disse

„Kristi statholdere i Rom" var for mennesker, og
hvorlidet de fortjener den ærbødighed, som de kristne

ydede dem, elet skal vi i næste kapitel med afsky
og væmmelse erfare.



Guds statholderskab i Rom.

hlwT Tr X d6n aabe^sfc udtal te lumskt attiimtetp-iøre den +,-,qr at
serede r ~" gGrG S °m °vertro iarafcteri
bavet "~ °g * d6nn6 Btøtter til

t T6rSke PreBterS "*' «
 **at «un tragten at tilintetgjøre denne autoritet

Otto von Corvin: Pavespeilet. 7
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ved paa historisk vei at ettervise, hvor urene troes
dogmernes kilder er, og med beretninger om pavernes
handlinger bevise de troende, at de har stolet paa
udsagn af mennesker, som i enhver henseende var
denne tillid uværdig.

Denne aabent udtalte hensigt gjør mig det til
pligt at vise den yderste forsigtighed i angivelse af
kjendsgjerninger og tillader mig alene at berette
saadanne, der er historisk saa klart beviste, at en

gjendrivelse er umulig. Det vil af det følgende
blive læseren forstaaeligt, hvorfor jeg har anseet det
nødvendigt at forudskikke denne bemærkning,

Pavedømmets begyndelse var, at de enkelte
biskoper usurperede et geistligt overherredømme over
sine menigheder. Men hermed var de ikke tilfredse,
og jo bedre det lykkedes dem at kneble sine brødre.
desto mere udsvævende blev de i sine krav. De

jødiske ypperstepresters, sine forbilleders, magt var
det, de tragtede efter. Det var Samuels billede,
som bestandig svævede for deres øine.

En bedrager lavede falske skrifter, som han paa
stod var af apostlene, og som er bekjendt under
navnet den apostoliske konstitution. Hensigten med
dem var at hæve biskopernes anseelse og vælde, og
de indeholdt det mest vanvittige, som hidindtil er
sagt til biskopernes ære. Disse blev deri kaldte jordiske
guder, de troendes fædre, dommere i Kristi stat og
midlere mellem Gud. og menneskene. I samme toneart
talte ogsaa mange ansete kirkefædre om biskoperne.

Da de romerske keisere traadte over til kristen

dommen, gjorde de vistnok seiv paastand paa sin
værdighed som yppersteprester (Pontifices maximi), men
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de befordrede biskopernes anseelse overfor sine menig
lieder. Ja, mangen en keiser var saa forblindet og
uklog at anbetro sine børns opdragelse til disse bi
skoper, og den ganske naturlige følge heraf var, at
børnene blev opdraget i „gudsfrygt", det vil sige i
ydmyghed overfor klerkerne, og nåar de seiv blev
keisere, bøiede knæ for dern og kyssede deres
hænder. At disse herigjennem stadig bare blev
mere og mere opblæste og anmassende, ligger i den
menneskelige natur, og vi tør ikke forundre os, nåar
allerede biskop Leontius af Tripolis krævede, at keiser
inde Eusebia, keiser Konstans' gemalinde, skulde reise
sig og bøie sig for ham for at modtage hans vel
signelse.

Den nyere tids protestantiske biskoper havde
gjerne ogsaa bragt det saavidt. Da Fredrik Wilhelm
DH af Frøisen engang i Magdeburg steg ud af
vognen og herunder bøiede sig, løftede allerede
biskop Draseke sine hænder og sin røst for at med
dele ham velsignelsen. Til biskopens store fortrydelse
skjøv den ellers saa fromme konge ham tilside og
sagde ærgerlig, paa sin korte maade: „Sniksnak!
liker ikke sligt!"

Biskopernes hovedbestræbelse var rettet paa at
bortrydde den „verdslige" magts indblanding i kirke
lige anliggender, ja, allerhelst at underordne sig kei
serne. Biskopen af Mailand, Ambrosius, gjorde straks
paa en mere end fræk maade begyndelsen dermed.
Han tiltog sig at excommunicere keiser Theodosius, d. v. s.
at udelukke ham af kirkesamfundet.

Mange keisere, som præstekobbelet gik paa livet
med helvede, var svage nok til at tie til de klerikale

«
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anmasselser, og nåar nu folket saa, hvor krybende
deres frygtede overherrer bar sig ad overfor biskoperne,
maatte det naturligvis komme paa den tanke, at disse
var overmenneskelige væsener. Paa nogle steder blev
da ogsaa biskoperne modtaget af de kristne med det
evangeliske Hosianna.

Saaledes steg fra aar til aar klerkernes hovmod.
Allerede 341 efter Kristus, paa synoden i Antiokia,
blev elet de geistlige forbudt i kirkelige anliggender
at lienvende sig til keiseren uden biskopernes til
ladelse. Den ringere geistligked blev overbodet stadig
mere og mere undertrykt, og landsbiskoperne, der
navde liavt fuldstændig samme ret over sine menig
heder som bybiskoperne. blev 360 ved beslutning af
synoden i Laodikaa ganske afskaffet.

Det almindelige mundkeld siger: ..Den ene
ravn hakker ikke ud øinene paa den anden", men
klerkerne gjorde skam paa ordet, for de hakkede
ikke bare øinene ud paa hverandre. men ogsaa
hoderne af hinanden. nåar de kunde og det passerte
i deres kram. Dor ele latterligste, theologiske stridig
heclers skyld rog de uafbrudt i haaret paa hverandre
og fyldte for disses skyld verden med uro og mord.

En betydelig andel i de theologiske kjævlerier
havcle utallige munke, der forfægtede sine anskuelser
ikke med aandelige vaaben alene. men langt virk
ningsfuldere med overmaade verdslige knipler. De
dannede fuldstændige frikorpser. der blev benyttet af
de fanatiske biskoper og ofte begik de uhyggeligste
udskeielser. En romersk feltherre. Vitalianus, maatte

314 rykke ind i Konstantinopel for at værge byen
mod de rasende munke.
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Den anden kirkeforsamling i Ephesus 449 etter
Kristus erholdt navnet morderforsanihng, fordi de

vanvittige munke med sværdet i haand tvang xgjen
nem antagelsen af de troessætnwger, som de landt

behag i. . n .„
En af de værste fanatikere var biskop CyriUus

af Alexandria. Hans liad traf de i denne by fra

syvhundrede aar tilbage boende jødar. Han ophidsede
munkene, og pøbelen imod dem, lod deres synagoger
nedrive og hver eneste jøde, som faldt i hans Wer

hugge ned. Saalecles mistede Alexandria 40000 ai
sine flittigste borgere!

Den romerske præfekt Orestes vilde sætte en

stopper for forfølgelserne, men dette havde saa nær
kostet ham hans eget liv, idet han af en rasende
munk med en sten blev haardt saaret i hovedet.
Den romerske regjering forholdt sig taus; den turde
ikke straffe de skyldige. I den grad var presternes

magt allerede steget.
Men den skjændigste grusomhed begik disse

kristelige munke imod ovennævnte præfekts elskede,
mathematikeren Theons datter, den elskværdige filosof

inde Hypatia. Omkring fastetiden rev munkene denne
herlige' kvinde ud af hendes vogn, klædte hende
nøgen og slæbte hende som et offerlam ind i kirken.
Her myrdede man hende paa den grusomste maade.
Kannibalske prester kradsede med muslinger kjødet aj
benene paa hende og slængte de enclnu bævrende lem-
mer i ilden.

SloKhed, herskesyge og pengegriskhed havde i
de kristne presters hjerte indtaget kristenkjærlig
hedens placls, og den demokratiske kristelige lighed
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var allerede forlængst brændemærket som ukristelig.
Enliver biskop tragtede alene efter at svinge sig op
over de andre biskoper, og saaledes opstod alleslags
rang-graderinger mellem dem.

Biskoperneå hovédstæderne og i landenes provinser
opnaaede snart etslags overhøihed over de andre
byers og kaldte sig metropoliter. Mellem disse var
der saa atter enkelte, der anmassede sig en høiere
rang og forstod at bringe flere landes biskoper ind
under sin overhøihed. De kaldte sig først exarker,
men sid en for patriarker.

Paa keiser Theodosius H's tid gaves der fem
slige patriarker: i Konstantinopel, Antiokia. Jerusalem,
Alexandria og Bom. De var fuldkommen uafliængige
af hverandre og i rang som i forrettigheder aldeles
ligestillede.

Rom var den daværende verdens hovedstad;

herfrå udgik alle befalinger, gjennem hvilke den
blev regjeret. Presterne i de romerske menigheder,
der saa, hvor fortræifeligt der lod sig regjere fra
Rom af, blev lystne efter at styre den kirkelige
verden paa samme maade som keiserne den politiske.

De øvrige menighedsforstandere, biskoperne,
fandt det med rette meget anmassende og følte sig
oprørte over de løgne, livormed deres kaldsbrødre i
Rom stræbte at hæve sine fordringer til rettigheder.
Naar vi betragter disse løgne nøiere, ved vi i virke
ligheden ikke, hvad vi helst skal, enten le over deres
egen dumhed og uforskammethed eller falde i for
bauselse over de menneskers dumhed, der paa en
saa haandgribelig maade lod sig ta ved næsen.

Biskoperne i Rom sagde: „ Jesus gjorde Petrus
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Ul den øverste af apostlene; disse varhamund.ordnet
Petrus var 24 mr, 5 maaneder og ti dage Uskop x Bom,
vi er hans efterfølgere, følgelig - staar alle knsten
hedens Uskoper og fyrster under vor overhøihed!

Seiv om Jesus havde handlet saa uknstehgt og

havde givet Petrus en forrang fremfor de andre
disciple; seiv om Petrus havde været biskop i Bcmi,
saa blir det dog framdeles en ganske Usynder xg

paastand, at hans efterfølgere derfor skal være Guds
statholdere pm jorden. Men denne paastand og an
xnasselse blir først til den frækkeste uforskammethed
fordi - det aldrig faldt Jesus ind at skjænke Petrus
eu forrang, og endelig fordi Petrus aldrig var x Bom

og saaledes hellerikke biskop der!
Det første tiltrænger neppe nok et bevis. Jesus

udtaler ofte nok overfor sine disciple, at ingen at
dem havde nogen forrang fremfor den anden, og
hellerikke faldt det Petrus nogensinde ind at anmasse

sig en saadan, noget som klart nok fremgaar af hans
breve. I et af dem (1 Petrus 5. 1) siger han: , De
ældste blandt eder formaner jeg som en medældste
0 B v. Hellerikke taler Paulus med et eneste ord
om Petri avancement og anser sig seiv jevnbyrdig
med de andre apostle. (2 Kor. 11—12, 5).

Ovenikjøbet var vel ogsaa, næst Judas, -Petrus
den af Jesu disciple, der mindst fortjente at blive
sat som etslags overhoved i spidsen for dem. Han
viste sig svagere end enhver anden, idet han tre
gange fornægtede Jesus og ikke engang en eneste
time kunde vaage for ham, skjønt han iforveien

pralende havde snakket nok om, at han vilde oire
sit liv for ham.
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Petras var en übetænksom brushane, der begik
alleslags overilelser. Hertil hører historien med
Malkus, som forresten jeg ikke vil bebreide ham
for og mordet paa Ananias og hans kvinde.
Ovenikjøbet var han en lurendreier, som Paulus
skjælder ud for hans hykleri, (Gal. 2, 11—13) ja,
hvem endogsaa den blide Jesus engang blev saa
forbitret paa, at han kaldte ham en Satan (Matth. 16, 23).

At Petrus skal have grundlagt den kristelige
menighed i Rom, ja endogsaa have været biskop her
i næsten 25 aar, er en endnu frækkere løgn, som til
en vis grad lar sig mathematisk paavise af bibelen.
Derfor kan hellerikke paverne taale, at denne blir
læst af katholikerne.

Apostelhistorien gaar saalangt som til aar 61 efter
Kristi fødsel. Efter de pavelige historieskriveres for
tælling er Petrus allerede mere end 20 aar tidligere
ankommet til Rom. Apostelhistorien, som dog i be
gyndelsen taler saa meget og vidløftigt om Petrus,

nævner imidlertid ikke denne vigtige begivenhed med et
eneste ord.

Det er ganske sikkert bevist, at Paulus var i
Rom og her under keiser Nero mellem aarene 66 og
68 led martyrdøden, sammen med Petrus, tillyver de
pavelige historieskrivere. Paulus var to aar i Rom
og skrev derfrå breve til forskjellige kristelige,
menigheder, hvori han taler om flere af sine venner
og tilhængere. Om Petrus ikke et eneste ord!

Havde denne været biskop i Rom, vilde det
været en umulighed for Paulus at undgaa at tale om
ham, seiv om det bare havde været for at besvære
sig over, at Petrus ikke understøttede ham i hans
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arbeide, tlii om dem, som han nævner, siger han

udtrykkelig, at disse ere Je eneste medarbeulere til
Guds rige, som ere Uevne mig en trøst". (Koloss. 4,
7—14). Altsaa „Paulus skriver ingenting om", at
Petrus nogensinde har været i Kom.

Og sæt endogsaa, at denne stik imod sin
apostelkaldelse i2s aar havde været prest for et
antal fattige, forfulgte kristne i Kom, følger saa
deraf, at de senere biskoper i Kom havde ret til at
behandle hele folk og keisere og konger som andet

rakkerpak? Lad paverne længe nok kalde sig
efterfølgere af Petrus eller Paulus, men saa skulde
de hellerikke være mere fordringsfulde, end de
to var.

Til alt held for paverne ved man ikke, hvor
Petrus er død henne, og saaledes kunde da disse

cligte ihob en skjøn og rørende historie, der ingen-
somhelst historisk begrunclelse har. Efter deres be

retning blev Paulus, som romersk borger, alene hals
hugget; jøden Petrus derimod blev hudflettet og
derpaa korsfæstet, med Udet ned saaledes
som han seiv fortæller legenden af ydmyghed

og til forskjel fra Kristus havde forlangt. I denne
ydmyghed er ikke paverne hans efterfølgere!

Efter al sandsynlighed var den kristne menighed
i Rom paa tidspunktet for Pauli ophold der endnu
ikke saa stor, at den tiltrængte en egen tilsynsmand,

og om en biskop i dette ords senere betydning kan
der nu sletikke være tale. Portjenesten af at have
stiftet den kristelige menighed i Rom tilhører saa
ledes übetinget Paulus, —og Petrus paa ingensomhelst
maade.
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Alle de fordringer, som de romerske med pave
navnet sig smykkende biskoper grundede paa, at de
skulde være Petri efterfølgere, falder herved
sammen til intet. Oprindelig var disse Petrus-løgne
simpeltken opfundet af dem for ved disse at bevirke,
at deres stemme ved hrkelige stridigheder skulde faa

den afgjørende magt. Da de først havde sat dette
igjennem, gik de endnu videre; ~I'appétit vient en
mangeant", ved man nok 1 ).

G-anske konsekvent begynder paverne sin række
med Petrus. Efter ham nævrier man en masse, til

dels fuldstændig opdigtede navne. bare for at udfylde
hullerne. De romerske biskopers tidligste historie
er nemlig endnu dunklere encl de første romerske
kongers. Det er uden betydning at opføre disse
lierrer hypresfer thi mere og andet var de ikke

med navns nævnelse; jeg vil indskrænke mig til
alene at belyse dem lidt nærmere, der tog de længste
skridt opover mod den tind, hvortil de alle stræbte.

Rækken af romerske keisere, af asiatiske despoter,

kortsagt ingen fyrsterække i verden ja. ikke en
gang madam Toussauts 2 ) ~rædselskammer", stiller
slige moralske uhyrer tilskue, som den paverække,
der kalder sig Guds statltoldere. Men de kunde
vove seiv det yclerste, de fordummede mennesker
fik alligevel ikke de sløve øine op. Tyrster og folk
lod sig flåa af disse modbydelige slyngler og kyssede
ovenikjøbet ydmygeligen tyrannernes tøffel.

Var der saa engang en fornuftig fyrste, sem

i) Madlysten kommer, mens man spiser.
2) Et bekjendt vokskabinet i London, hvor all, hvad verden eier af

berømtheder og forbrydere, fremvises.
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traadte den overmodige prest i Rom paa ligtornene,

straks skreg det dumme folk ak og ve, og var
engang folket fornuftigt nok til at træde op imod
de romerske anmasselser, kunde man bande paa, at
der kom en tosk af en fyrste med viet sværd og

hat og slog ned over de forbandede kjættere.
Og følgen blev da, at paverne til den dag i dag

benytter en ret, som ingen har skjænket dem. Ved
hjælp af en uhørt dristighed og en overmaade kløgtig
benyttelse af menneskenes dumhed, har de skridt
for skridt bemægtiget sig denne ret, thi de første
aarhundreders kristne var meget fjernt fra at ind
rømme dem den. Men en uret kan jo aldrig blive

ret, seiv om den faktisk havde bestaaet i aartusener,
og seiv om den var anerkjendt af loven. De, som
lider under denne uret, er fuldstændig berettiget til

at rive sig løs fra det paatvungne aag, saasnart de
kan. Men dette kan enhver, saasnart han hører op

at tro; gjør han det. er han allerede fri uden videre
anstrængelse.

Som allerede ovenfor omtalt havde den romerske

menighed før slutningen af det første aarhundrede
hverken nogen særegen biskop eller særegen kirke.
De stakkars kristne maatte greie sig, som de kunde,

og deres ældste var sikkerlig mænd af uplettede
sæder, som tog det alvorligt med Jesu lære. Martyr
døden var dem under forfølgelserne saa temmelig

vis, og allerede heraf fremgaar det ganske sikkert,
at de var mennesker af et helt andet slag end' deres

efterfølgere, der isandhed ikke higede efter nogen
martyrkrone.

Den første romerske biskop, om kvern vi ved,
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at lian allerede vilde gjælde noget fremfor sine kalds
brødre, heclte Victor (192—201). Han krævede med
megen voldsomked, at alle de øvrige kristne skulde
æde paaskelammet til samme tid. som de gjorde det
i Bom, nemlig paa Jesu opstandelsesdag, og ikke.
saaJedes som bibelioldt af de andre kristne, paa den
jødiske passahfest. til lrvilken tid ogsaa Kristus
aad det.

De andre biskoper mente, at det rablede en
smule for deres lir. broder i Rom under hans hue,

og hvad angaar hans paaberaabelse af Petrus. der
skulde have indført denne skik i Rom, tog de herai
alene forsaavidt notis, som biskop Polykrates af Efesos
svarede ham: „at ikke Petrus, men Johannes var det,
som J/aude ligget ind til frelserens bryst". Om nogen
Petri overhøihed over de andre apostle syntes man
dengang, saa nær ved kilden, endnu intet at vide.
men tusen aar senere havde den ihærdig gjentagne
løgn vundet den almindelige tro for sig.

Da engang de kristne i Rom var forsamlet til
bisrevalg, såtte tilfældigvia en due sig paa hoelet af
en' af de tilstecleværende, en mand ved navn Fabianus,

og meel ægte heclensk, gammelromersk mirakeltro
raabte de kristne: „Han skal være biskop!" Siclen
antog man. at den Helligaand var tilstede ved ethvert
bispevalg og ledede samme. Meget bekvemt. thi
nu faldt bebreidelsen for hvilketsomhelst dumt valg

paa ham.
Stephanus. der blev biskop 253. var den første,

som paastoel: Jian var mere end de andre biskoper.
thi lian var en efterfølger af den hellige apostel Petrus."
Ja. denne pave i svøbet gik allerede saa vidt, at
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lian opsagde kirkesamfundet med de asiatiske biskoper,
fordi de ikke vilde adlyde kans forskrifter.

Disse biskoper var liøiligen forbauset over denne
frækked kos deres kr. broder i Kristo, og biskopen

af Kappadokien, Firmilianus, udtalte sig, i en rund
skrivelse til de andre biskoper saaledes: „I dette

punkt maa jeg med rette forarges over en ligesaa aaben
har som umiakjendelig daarskab hos Stephanus, der hov
moder sig af sin bispestol og udgiver sig for en efter
følger af apostelen Peirus".

Da keiser Konstantin opkøiede kristendommen

til statsreligion, blev denne omstændiglied straks
benyttet af de romerske biskoper til en forøgelse af
deres magt. Gjennem lumpne smigrerier og kryberi
lykkedes det dem, for kvern keiseren altid kavde et
aabent øre, at bevæge kam til at indrømme dem

stadig flere og flere forrettigkeder. Og de saa sig
godt omkring og greb til, kvor der var noget at
annamme. Og saaledes blev de rige og med rig
dommen aar for aar stadig mere kovmodige.

Stillingen som romersk biskop blev nu meget
eftertragtet og misundt. Roms keclenske statkolder,
Pråtextatus sagde: ~0-jør mig til romersk biskop,
og jeg blir straks kristen". Medbeilerne til denne
stilling leverede kverandre de blodigste fægtninger,
kvori kundreder af mennesker bødede med livet.

Mecl de romerske biskopers fromked og helligked
var det forlængst forbi, og allerede ser vi paa bispe
stolen mordere og ægteskabshrydere. Dog ved saadanne
übetydeligheder tør vi ikke opkolde os og ligesaalidt
ved de ærgjerrige kampe mellem Roms og de andre
byers biskoper.
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Saa interessant som det er at iagttage, hvorledes
de romerske biskoper gjennem konsekvent anvendelse
af løgn, uforskammethed, list og vold stadig forøgede
og forøgede sin magt. skulde en saadan ndvikling
alligevel her føre mig for langt, og derfor nøier jeg
mig med at karakterisere ele romerske biskopers
stilling i de forskjellige aarhundrecler saavel overfor
cleres kaldsbrødre som overfor den verdslige magt

og bare at dvæle som eksempler ved enkelte af disse
hædersmænd.

Allerede i det fjerde aarhundrede havde de romerske
biskoper forlangt, at den øverste plads mellem patri
arkerne. saaledes ogsaa blandt samtlige biskoper, blev
tilkjendt dem. Dog begrundedes dette ikke deri, at
de ndgav sig for Petri efterfølgere, men deri, at de
havde sit sæde i den daværende verdens hovedstad.

Men endnu tænkte man ikke paa at indrømme dem
en høiere værdighed end de andre patriarker.

Mere opnaaede de hellerikke i femte, sjette og
syvm.de aarhundrede, om de ogsaa allerede seiv be
gyndte paa at anmasse sig en høiere stilling og at
paastaa, at de i kraft af det dem af Petrus anbe
troede skulde have faaet sig omsorgen for den
ålmindelige kirJce overdraget!

Disse anmasselser blev imidlertid endnu af ingen

anerkjendt. I disse aarhimdrecler ansaa man endnu
de ålmindelige kirkeforsamlinger for ele eneste ret
mæssige kirkelige myndigheder. der havde at bære
omsorg for opretholdelsen af kirkens enhed. For at
de ålmindelige kirkelige vedtægter blev overholdte,
havde enhver biskop i sit stift og isærdeleshed enhver
patriark i sin kreds at drage omsorg.
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De af apostlene stiftede menigheder variethvert

fald og begribeligvis rettesnoren for de øvrige, og
da i vesterlnd Roms var den eneste af denne art

(d6n Var nemlig grundet af Paulus), var det ogsaa

ganske naturligt, at de vesterlandske biskoper , dxsse
og hine stridsspørgsmaal paa kollegial maade vendte
sig til biskoperne af Rom og bad om raad.

I saadanne tilfælder glemte disse aldrig at om
klæde sit raad til en befaling, ja endogsaa at togge

til- „Saaledes behag* det den apostoliske stol", belv
om der var de biskoper, der taug til saadanne
anmasselser, som de romerske straks begrundede en

ret paa, protesterede man alligevel fea alle sider
derimod, og paa noget primat kos den romerske stol
var der nu sletingen, som tenkte, - det skulde da
være de romerske biskoper seiv. - - Keiser Justiman
erklærede endogsaa gjennem en egen lov, at farken
i Konstantinopel var kovedet for alle kristelige farker
o- andre tillagde den derværende patriark, til
største ærgrelse for den romerske - titel og værdig
ked af almindelig biskop.

Seiv i det vestromerske rige, hvor dog' den
romerske biskop stod i den høieste anseelse, ind
rømmede man ham paa dette tidspunkt ikke engang
en særegen titel. Alle biskoper kaldte sig pave (af
papa, fader); de kaldte sig ogsaa øversteprest, ja seiv
for Jesu stedfortrædere, og gav sig indbyrdes denne

titel, følgelig ' ogsaa biskopen af Rom, der snart
kaldtes pave i byen Rom, snart ret og siet pave.

Seiv titelen patriark blev i Vesteuropa ikke givet

biskopen af Rom alene; de fleste metropoliter kaldte
sig saaledes, og endnu i aaret 383 blev biskopen af
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Zyo», der fete forsædet ¥ed den

to,, kaldt to pteter*. Hen indekoldes b^.1
at man seiv i Vestenropa aldeles ikte tenkte paa at
mdrømme biskepen af Eom en høiere ran». ?

Den romerske biskop stod som eniver anden
embedsmand nnder keiseren, og denne „g hans
stemolder var hans dommere. Eigssynodeme be"
sammenknldt af keiseren, og denne præsiderede

«on Le"" Z r"8351"' °e Daar d» ™»«ta
biskop Leo s ndsendmg (legat) fete forsædet ved
synoden i 7&fcafol, var granden hertil, at denne
havde udbedet siv det af teis„,.„„

bio et nt aeiseien som en særdeles

teste atte". S™ ? b691» "«v stad
festet af biskopen i Eom, men af keiseren, og seiv

rmnerske??1 "ev afloldt  £ den
; blSk°pS,^' e- mi3ted« *en herigjennem intetai bin almene gyldighed.

altid tet ,modBtrid6nde »**«* laa afgjørelsen
altid bos keiseren, og ingen biskop tnrde tiltræde
m værdigbed eden den keiserlige stelfæstelse. Om

gsaa hovmod iblandt gjorde en biskop forrykt
vovede de deg ikke at se keiseren over hotet.

Seiv Gregor I ,590-604), i hvem alierede de

benytter ban mg af de mest

skraver tal eksempel: „Hrte „• yeft &  Zer il

2 ly*' -* --* * 0r,,,,. Hat kalder Wen

2r /a *,„„»*„ 8A og s selv« «ms uværdtge tener Oo- i
00-, flQ fl - i , Ug det var llan isandtedogsaa, tin han var fra t™ fil +na top til taa en lastefuld,
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hyklende skurk. Hans optræden overfor tyrannen
Phokas beviser dette mere end nok.

Keiser Mauritius, et af de ædleste mennesker,

som nogensinde sad paa en tlirone, blev afsat af
denne Phokas, der var høvedsmand hos kam, og mod
kvern seiv Nero blir et godt, elskværdigt menneske,

et saadant blodtørstigt ukyre var han. Phokas
lod Mauritius' s fem bøn grusomt henrette i hans

paasyn og clerpaa ham seiv. Han udryddede den
hele keiserlige familie og myrclede paa den afskyligste
maade kelt til sit livs ende.

Gregor havde Mauritius bare for godt at takke,
han kaldte kam seiv sin velgjører, og dog bagvaskede

han af kryberi overfor Phokas den ædle keiser.
Han skrev til den blodtørstige tyran: „Vi have
hidindtil været haardt prøvede; men den almægtige
Gud har udvalgt Eders majestæt og sat Eder paa
den keiserlige throne, for gjennem Eders majestæts
barmhjertige sindelag og styrelse at gjøre en ende
paa al vor nød og sørgmodighed. Maa himmelen
derfor glæde sig, og maa jorden juble, og det ganske
folk bringe taksigelse over en saa lykkelig for
andring".

Og saaledes slængte Gregor sig bort for at
trække Phokas og hans ligesaa nederdrægtige hustru
over paa sin side, i haab om at han til tak skulde
foretrække ham for biskopen af Konstantinopel, der
til Grregors største misfornøielse havde antaget titelen
„almindelig biskop". Dog, lad mig undertrykke ytrin
gerne af foragt overfor denne jammerlige klerk; hvor
skulde jeg ellers finde ord til at betegne hans endnu

Otto von Corvin: Pavespeilet.
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mere forrykte efterfølgeres endnu elendigere hand
imger {

Denne Gbregor I staar i ganske særdeles høi an
seelse mdenfor den romerske kirke. Ham har den
nemhg at takke for en mængde vanvittige eller
snarere dnznme ceremonier, som kar sin gyldigked
endnu den dag iclag. Ham var det, som udryddede
T dei! r°rersk6 kirke sidste spor af sand kristen
dom , ethvert tilfselde saaledes som Jesus og kans
apostie forstod den. Han er oplinderen af skjærs-
Mm\ denne P ave%e der
TJ,h6fr 6 r6nter end *°g™ svindelforretning som-
Tl' dfr 6P vt af en omskaaret eller uomskaaret

3 , CTregor var clen ivrigste befordrer af
nmskevaesenet Han efterlod en kei dynge af selv
forfattede sknfter, der struttede af de mest sinds

svage umuliglmder. Saaledes indeholder ele ogsaa
regler for geistlige, som jeg her anfører en prøve
a\ Iol'at læsere den romerske kirke kan
undersøge, om deres biskop svarer til kravene. Spøirø.
madet g.jælder nemlig, kvorledes en biskops naese
bor være beskaffen. „En biskop tor ikke have

mg™ næS6' tLi - - han maa vide skjelne
melI16m §'° dt °S ondt, saaledes som næsen mellem
stank og vellagt, hvorfor ogsaa hoisangen siger
en næse er % taarnet paa Libanon". Men heller
lkkG 'f G" bisk°P have en alt/or stor eller krum
næse, tor fkke at være spidsfindig eller nedtrakket af
bekymnnger; - han maa ikke være surøiet; thi han

maa se klart; endnu mindre maa hau være befængt
med skab eller behersket af kjødet".

I det si/vende aarhundrede foregik der en for
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andring, der vistnok gav kristendommen et haardt
stød, men virkede høist fordelagtigt for de romerske
•iskopers anseelse i fremtiden. Muhamed optraadte

som stifter af en ny religion.
Muhamed lærte: „Der er kun en eneste Gud,

som behersker den hele verden; han vil gjennem

dyd blive trofast dyrket af menneskene. Dyd be
staar i hengivelse i den guddommelige vilje, i bøn,
i velgjørenhed mod fattige og fremmede, i redelighed,
kyskhed, ædruelighed, renlighed og i tappert at
kjæmpe for Guds sag helt til døden. Hvo, som op
fylder disse pligter, er en troende og modtager lønnen
i et evigt liv".

Denne lære maatte i en tid som denne vinde

stor anklang, thi den var simpel og letfattelig, medens
de kristnes havde fjernet sig saa langt fra Jesu lære,
at den var biet mere uforstaaelig, uklar, mystisk o

ufornuftig, end hedningernes nogensinde havde været.
Hertil kom ovenikjøbet en, vistnok paa meget san
selige forestillinger grundet, men derfor ogsaa meget
praktisk og fristende opfundet himmel, medens den
kristne, af munkene skildrede himmel, hverken gav
en fattelig forestilling eller var i mindste maacle
smagelig for et menneske med sunde sanser.

Eavnlig var hos østens (orientens) folk Islams
praktiske værd, i sammenligning med den paa denne
tid som kristendom gjælclencle religion, stærkt over

veiende, og Muhameds lære uclbreclte sig med stor
hurtighed over hele Asien og Norda/rika og tilintet
gjorde i disse lande den kristne kirke. Herigjennem
forsvandt patriarkerne af Antiokia, af Jerusalem og
Alexandria og dermed de farligste modstandere mod
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de romerske anmasselser. Muhamed og kaliferne
arbeidede for de romerske påver.

Men disse var ved slutten af det syvende aar
liundrecle endmi overmaade langt borte fra sit maal.
Endnu kyssede ikke keiserne deres tøffel, saaledes
som de gjorde senere. men beliandlede clem akkurat
som den proisiske regjering gjor med sine evangeliske
biskopen de beliandlede clem sim.pelth.en som offent
lige embedsmcend.

Biskop Liberius, der ikke vilde give efter i
troesanliggender, blev af keiser Konstantin afsat og
forvist. Den stolte biskop Leo ~den store- (452)
maatte af keiser Valentinian lade sig sende som

gesandt til liunnerkongen. og biskop Agapetus blev i
samme egenskab skikket af den ostgotliiske konge
Theodat til keiser Justinian.

Hvor ydrnyg Gregor var. har vi set. og det
var ialfald klogt af ham, thi keiserne var fremdeles
ikke at spøge med: det beviste keiser Konstans med
biskop Martinus (649—655).

Martinus dristede sig til at handle imod
rens befalinger, ja indlod sig endogsaa i høifor
ræderiske planer. Dette bevægede keiseren til gjen
nom sin statholder i Rom at ta den romerske biskop

tilfange og lade kam bringe til øen Xaxos. eler er
biet mere bekjendt gjennem Ariadne end gjennem
Martinus, som lier sad et helt aar i fangenskab.

Herfrå bragte man den hellige fader til Kon
stantinopel, spærrede ham inde i 39 dage og stillecle
ham derpaa for en ret. hvor storskatmesteren førte
forsædet. Den romerske pave liavde det pavelige
onde, podagra, i benene. — lians efterfølgere liavde
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i • i — off viste sig, siddende iA ai- rvf+ft nok i hovedet. • u fe v " & _. ,

I s Dommeren befelede tam dag, at aivente
fo,htet staaende, og da han ikke magtede dette,
blev han heldt oppe af to mænd.

Hans brøde laa klart i dagen, og dommen blev
Snart afeagt: .Du Ur handle, forrædar* «oi kmeren
Ta de tmskatmesteren, .*, Ur forladt W™

Z o9saa form di 990 Mr Sivei dig . rore U« .
Dernaa overgav han biskopen af Bom td Konstan

feopeL, gnvLør med den besked, at ham em hen
vilde uden vtfere skulde Ude ham hugge ned.

H" blev der lagt halsjem paa den heiforrædenske.
rome;Bke pave, og han blev i henker sl.bt gJ ennem
W Foran ham gik skarprettaren med dragey v fr,vV.rvflftren var dømt til
sværd, til tegn paa, at forbryderen v
døden Derpaa blev Martinus bragt tilbage tri fengslet,
døden. i ~ b k 0 p- stillet op under
fastgjort med lænker til en bænK oto i, . i aViV no- brue var med alle toi
aaben himmel, som skik og orug

brydere dagen før henrettelsen.
* Over den stakkars, tyske kong Hennk vai de

ingen, som forbarmede sig, cia kan halvnøgen stod
I i slotsgaarden ved Canossa, Martinus denmod
fandt medyiiksomme sjæle. Eangevogterne la ham

H IX og keiserens kammertjener lod bringe mad
td ham' Ja, den døende patriark af Konstantinopel,,

tX en 'from mand, som Martinus hødidebgeir
havde forbandet som latter, bad paa rt4*
keiseren om sin fiendes liv. Det blev

og Martinus blev landsforvist. Naar bad nogen
Ide en romersk pave for sin fiendes
i historien ikke kunnet opdage noget tdfælde og
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skulde være enhver taknemmelig, der vilde paavise
mig et saadant.

Den afsatte Martinus's efterfølger udmærkede sig
ved iritet andet end, at lian lod ham suite ihjæl.

I elet ottende aarlinndrede gjorde paverrie et
mægtigt sprang fretnad, noget hvorora de i begyndelsen
af samme ikke liavde det fjerneste haab. Da
longobarderne var Italiens lierrer. indskrænkede de
romerske biskopers magt sig til deres bispedømma,
tlii dette folks barbariske konger anerkjendte dem ikke
engang som Italiens patriarker, og de andre biskoper
i dette land paastod sin uafliængiglied.

Men dette forandrede sig snart, da det longo
bardiske rige kom under frankernes herredømme.
Gjennem dem blev biskoperne af Rom de største
landbesiddere i Italién og dette, i forbindelse med
frankerkongens understøttelse, hjalp dem til primatét
i Italien.

Vistnok mistede de i dette tidsrum al indflydelse

over Spanien; men til gjengjæld traadte de i saameget
nærmere forbindelse med Gallien og la granden til
sit herredømme i Tyskland. I England havde de
allerede ved slutningen af det sjette aarlinndrede
faaet fast fod. idet nemlig de derværende kristne
kirker var stiftet paa foranledning af dem.

Fra 715—735 sad Clregor II paa bispestolen i
Eom. Under ham udbrød den store billedstrid, som

jeg allerede tidligere har talt om, og som yderligere
svækkede det. gjennem thronstridigheder allereie
iforveien søndersplittede, romerske rige.

Igrnnden liavde man allerede ligefra kristen
dommens første aarhundreder kjæglet med liverandre
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til billeddyrkelsen, og de frommeste og
med„ fordømt billedtjenesten
mest anset» kirkeiæieie i

som en afskyelig afgudsdyrkels. Jo^^

xx":, * «*- **** som wu- sro9f

Oa sammen med nam iui » „„rf„m „,

Cæsarea, Kle»»* »/ f ' gtede Lketaér. billed
cg mange andre a,

dyrkela en »» - ' de romel,ke bi.

"« m°'l *" /'" 'tr Dd,aa. hvilken ferdelagtig

1011 euu ° . -. v,illprlerne p-iennem tykt
deres kasse, forsvarede billederne gj

°g vav en stor billednar, og da isaurieren,Qxegoi n vai en s
den østromerske keisei jjw, , , ,-i r1„

Lutfrmnd benyttede til stadig mere at udvide
>,Arrprlrtinme i dette land.

tZr ophidsede alle mod hverandre eg ep

,iglede lelket imed keiseren. Til denne skrev kan
et uforskammet brev. kvori han kaldte kam fei ~™

rykt mmmske, en ugudelig Iqmtte, ven
feiser svarede ham, istedetfor at lade den opbtøste

prriat straffe etter leven, med stert -«-
nn steg test Gregors fraekhed ngta» »g i et at£»
breve skrev han til sin keiser eg herre. „Mm Jesu,
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Kristus sende djævelen ind i din krop, paa det din sjæl
maa blive frelst".

Nu tog Leo den oprørske biskop fat fra den
rigtige side; han fratog ham hele hans patrimonium
i Sicilien og Kalabrien og la det iiid under patriarken
af Konstantinopel. Herved mistede Gregor 224000
livres aarlig indtægt. Men derfor dyrker ogsaa den
romerske kirke denne Gfregor II som helgen.

Hans efterfølger, Gregor 111, fortsatte aldeles i

samme aand og opmuntrede folket til aabenlyst oprør
mod keiseren. Men da han ogsaa fornærmede longo
bardernes konge, rykkede denne imod Rom. Den

forskrækkede pave, hvem alle de hellige ben ikke
kunde beskytte, og som nu frygtede for sine egne, bad
Karl Martel, den frankiske majorclomus, om hjælp og
krummede sig som en orm for ham. Omsider lod

frankeren sig bevæge til at beskytte ham, cia han
lovede at sige sig løs fra keiseren og at lægge Rom
under frankerrigets scepter.

Efter Gregors og Martels død blev den paa
følgende biskop af Rom, Zacharias, atter haarcleligen
truet af longobarderne og øinede intet andetsteds
trøst og hjælp end hos frankerne. Iler førte Karl

Martels søn, Pipin, rigets sværd og havcle stor lyst
til at afsætte den svage kong Childerich 111. Zacharias
forstod nu at føie det saaledes. at de frankiske
ståender rettede det spørgsmaal til ham: ..Om ikke

en feig og udygtig konge burde berøves thronen og
en værdigere indsættes i hans sted?" Den romerske
biskop svarede „ja" og gjorde herved den nu til
frankerkonge valgte Pipin til sin ven.

Zacharias oplevede imidlertid ikke frugterne af
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sin'politik. Alene dette bør endnu bemærkes ved
ham, at ban såtte en biskop ved navn Yirgilius i ban

og fordømte ham som kjætter, fordi samme biskop
havde paastaaet, „at jorden var en hagle, og at der
paa Jordens modsatte side boede mennesker, der vendte
fodsaaleme til os".

Biskop Stephanus II (752—757) høstede, kvad
hans forgjænger havde saaet. Betrængt af longo -
barderne gik han i egen person til Pipin. Demm
sendte ham sin søn Karl imøde hele tredive mile

og reel seiv en mil for at hilse ham velkommen.
Han vilde ikke, at biskopen skulde stige af hesten,
men ledsagede ham som en staldknegt seiv tilfods.
Saaledes beretter de pavelige historieskrivere.

Pipin lod sig i Paris salve af Stephan, og denne
løste ham høitidelig fra den ed, han havde svoret

sin konge, og såtte frankerne i ban, i tilfælde de
ikke vilde anerkjende Pipin og hans efterkommere

som konger. Det tapre folk var allerede saa om
spnndet af papistisk overtro, at Stephans dristighed
istedetfor at vække dets harme bare yderligere be

fæstede Pipins magt. Denne viste sig taknemmelig;
han skjænkede den romerske biskop Exarchatet, nemlig
elet nnværende Pomagna og Ankona, el land, Pipin
intet havde med at slyænke bort, da det ikke tilhørte haml

Da Stephan var vendt tilbage til Rom, og fran
kerne nølede foriænge med at befri ham fra longo
barderne, skrev han det ene brev efter det andet

til Pipin, og da hjælpen fremdeles ikke kom, greb
han til et ligesaa dumt som neclerdrægtigt bedrageri,
som ikke destomindre var godt gjort, saasom det

lykkedes overfor de overtroiske franker. Stephan
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sendte nemlig et brev fra apostelen Petrus til Pipin,
hans søn og den frankiske nation, livori apostelen
skjælder longobarclerne nd, beder indtrængende om
hjselp, men meddeler frankerkongen. „at vilde lian
ikke hjælpe, var kan udelukket af Guds rige"-.

At komme paa kant med ~hirnmelportneren" var
en alvorlig historie, og frankerne besluttede sig til
at rykke ind i Italien. Longobarclerne blev tvungne
til at rømme Exarchatet og. biskop Stephan- indsat
til eier af et land, som tilkorte den østromerske keiser,
huis undersaat Stepkanus var.

Meclens de romerske biskoper seiv strævede
med at bringe sine sager paa det tørre i Italien.
arbeidede Bonifacius for dem i Tyskland, en mand,
der var sin beskvtter fuldstændig værdig. Jeg har
allerede tidligeré nævnt denne ulykkesapostel, hvem
Tyskland kan takke for alt det onde, som den
romerske kirke har bragt over det. Denne Bonifacius
kom til Rom og aflagde over apostelens opdigtede
grav en hyldningsed til Gregor 11, ved hvilken han
med liv og sjæl underkastede sig. ikke kristendommen,
men parertommet.

Udrustet med et helt museum af hellige knokler
drog han nu td Tyskland og anvendte alle af sin
læremester i Rom indprentede midler for at tvinge
de tyske biskoper ind under den romerske stol.

Kristendommen havde forlængst slaaet rod i
Tyskland, men Bonifacius udrydclede den som
kjætteri og gav istedet folk det moderne hedenskab,
som [man allerede dengang i Rom gav navnet kristelig
religion. Som den romerske biskops sendebud (legat;
stiftede lian en mængcle kirker i Tyskland og li
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dem alle under ham, og takket være hans ans ræn
!elser lovede endelig i aaret 744 sarntUp tyske

biskoper den romerske stol bestandig lydighed
Ogsaa over de frankiske biskoper opnaaede den

romerske etslags overhøihed, men rigtignok havde
denne saavel her som i Tyskland meget snevre græn

ser, og man var saare langt borte fra at indrømme
kam den lovgivende magt over den hele larke. Men
at man indrømmede ham en vis autoritet var allerede
nok; ved løgn og falskhed kom, som vi faar at se,
-paverne snart videre.

Seiv omPipin viste sig meget ydmyg, hans søm
Karl den store faldt det ikke ind med Aen fjerneste
tanke at underordne sig paven, uagtet Han i Lom lod

sig krone til keiser af han, Han betragtede ham
som den fornemste rigsbiskop; seiv traadte han md
i alle rettigheder, som ellers den romerske keiser
havde udøvet. Men denne, ellers saa fornuftige
mand, der kraftigt nok tilretteviste geistligheden for
dens griskhed, pragtsyge og usædelighed, begik den
dumhecl at meddele kleresiet en vigtig ret, der alene
tiente til at styrke den magt, som skulde komme til
at mishandle hans efterfølgere: han gav dem stad
fæstelse paa tienderetten.

Saasom de kristne prester aldeles indrettede sig

efter gammelt' jødisk mønster, forlangte de ogsaa
ligesom disse tiendedelen af høsten o. s. v. ior sig.
Hidtil havde de forstaaet at overtale ele troende
kristne til at udrecle denne afgift, og nåar ogsaa
allerede ved slutningen af det syvende aarhundrede
en frankisk synode erklærede fienden ior en Oe
.temmdse fra Gud og truede enhver med banstraalen,



124 Guds statholderskab i Rom.

der ikke vikle betale den, var dette dog intet andet
end et af de mangfoldige beviser paa klerikal ufor
skammethed.

Først ved Karl den store blev tienden lovfæstet,
og snart fik kleresiet den anvendt paa alt muligt.
Presterne forlangte ikke bare tiende af markfrngter,
faar, gjeder, kalve, høns, og af erhverv, men de vilde
endogsaa kræve den af ting. der passede sig meget
ikle for geistlige. Som bevis maa følgende til
fælde tjene.

I Brescia belærte en prest lmstrnerne i skrifte
stolen. om, at de ogsaa maatte afstaa kam tiende af

de ægteskabelige omfavnelser. En af konerne,
der kavde ladet sig overbevise om retmæssigkeclen
af de geistlige fordringer, blev af sin mand afkrævet
regnskab for, livor hun havde været saalænge, og da
kan trængte ind paa hende, tilstod hun den fine
skriftestol-hemmeligked. Den krænkede ægtemand
grundede paa en clrøi afstraffelse. Han foranstaltede
et stort gjæstebud, til hvilket den tiende-lystne.prest
ogsaa var indbuden. Som man var midt inde i den
bedste underholdning, fortalte værten selskabet pre
stens nederdrægtighed og snudde sig derpaa pludselig
om mod ham, idet han sa til ham: ..Og saasom du
jo af min kone kvæver tiende af alt muligt, saa modtag
nu ogsaa dette her!" Dermed overrakte han klerken
et glas fuldt af urin o. s. v. og tvang den halvdøde
prest til at tømme det for det hele selskabs ørne.
Fra den tid af turde maaske graacligheden efter
tiende være forgaaet ham en smule.

Karl den stores uværclige efterfølgere begik den
daarskab ligeledes at lade sig krone af paverne, og
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aaledes fik snart den forestilling fast rod ho. Mk*
at det var paven, .om havde at glve bor—
da fian først gjennom kromngen gjorde ker.eren
Liser. Den indviUigelse derimod, som paverne bl ort
Cl b.høvede øf keiseren, Uev staiV «A«M . «
;«l o, «*.»* *«»»/»-•"'*** ™w **

mærke dertil f
Pave Eugenius lagecle seiv den ed, som han ai

la.de til „sine herrer, keiserne Ludvig og Lo har, og

Z ogsaa hans etterfare maatte luserne
Denne ed, som jeg ikke vil hidsætte udførhg staar
JZi d diplomer, som blev fondet i Enge sborg
C af keiserne Otto I og Henrik I. Saaledes er

det aldeles klart bevist, at paverne seiv dengang

betragtede sig fuldstaandig som keiserens underkue.
Man ordentlig stivner over den grænseløse

skammethed, hvormed paverne søger at benægte dette
Isandhed stor heri var MJcolaus (858-68). Hau

paastod, „at keiserne, nåar de ansaa synoder nød
vendige, bestandig havde skrevet til Rom og ikke
havde befalet, men bare bedet om at sammenkalde en

synode og derpaa billiget eller fordømt, ettersom
man ansaa det nødvendigt i Rom". • , rl +

Denne Nikolaus var endogsaa dristig nok til at

paastaa, »at undersaatter af Jconger, der adlød
Guds (d. v. s. pavens) vilje, ikke var den lyd.ghed
skyldig". Sit navn såtte han i alle dokumenter foran
kongens, ja han var endog saa dristig at excommu
nicerV Lothar, og denne bad virkelig - ydmygeligeu
om absolution!

Erkebiskoperne Teutgaud af Triar og Gunther aj
Koln traadte dumdristigt op imocl den fræfcke herre-
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mand. ~Du er en ulv mellem faarene", sa de til

ham. ~du liandler mod dine medbiskoper ikke som
en fader, men som en Jupiter. Du kalder dig tjenernes
tj&ner og spiller herrernes herre: en hveps er du,
men tror du, at du tør gjøre alt, hvad der behager
dig? Yi kjender dig ikke og ikke din stemme og
frygter ikke din torden. Den Guds stad, hvoraf vi

er borgere, er større end Babylon, der berømmer sig
af at være evig og bryster sig, som kunde det aldrig
ta feil".

Men hvad hjalp slige enkeltvise anstrængelser?
Den stærke korsedderkop i Rom uclspændte sit
spind af løgn over hele Europa og indsnørede
dermed omsider konger, biskoper og folk. Men
alligevel gik det bestandig for langsomt hermed for
paverne, og saa udgrundede ele et bedrageri, eler
hurtigere skulde hjælpe dem til maalet og desværre
ogsaa lykkedes, takket være menneskenes dumhed!

Endnu vilde ingen rigtig tro paa retmæssiglieden
af alle de rettigheder, som paverne lidt efter lidt
havde usurperet. Dette var übehageligt for dem
paa mange maader, og det var for dem meget at
ønske, at de kunde paavise, at allerecle de første
romerske biskoper havde været i besiddelse af samme
magtfuldkommenhed, som de seiv gjorde krav paa.

I denne hensigt blev af en pavelig bedrager ved
begyndelsen af det niende aarhundrede hine falske
dokumenter forfattet, der i historien er kjendt itnder
navnet de iiseudo-isidoriske dekretaler. De blev fore
givet at være samlet af den høit ansete biskop
Isidor af Sevilla, som døde 636, begyndte med seksti
breve fra Roms atterførsle biskoper og var ledsaget
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af et bilag af en masse biskoppelige dekretaler

(beslutninger), ægte og falske om hverandre.
Hovedformaalet med denne forfalsknmg var at

omstøde den hele kirketngt, at gjøre den romerske

biskop til uindsJcrænket Urkelig monark, tilmtetgj øre
metropoliternes og synodernes magt og gjøre bx
skoperne umiddelbart afhængige af Rom, gjøre kirken
uafhængig af enhver verdslig domstol og at befri kirken
fra enhver indblanding fra statens side i dens an

liggender og forhold.
I dette nydelige kjæltringprodnkt Ender man

ogsaa et gavebrev, Ivvorved heter Konstantin tilsikrer
apostelen Petrus det hele vestlige rige og deis hoved
stad Bom!

Bedrageriet i disse breve og dokumenter ligger
saa klart i dagen, at man neppe begriber, hvorledes
seiv biskoper dengang kunde gaa i fælden. Men
flerheden af dem var ulærde folk, der ikke engang

kjendte sin kirkes historie. Kom et kløgtigere hode
og spurgte efter originaleme til disse dekretaler,
som jo maatte opbevares i Rom, og hvorfra afsknfterne
var tåget, forstod man at afspise ham med alslags
tomt, men listig opfundet snak, og flerheden af bi

skoperne lod fem være lige, da de foretrak at være
afhængige af den fjerne biskop i Rom fremlor af
sin metropolitan, der kunde se dem for nøiagtigt paa
fingrene.

I disse breve, der angivelig skulde være skrevet
af det første aarhundredes romerske biskoper, fore
kommer betegnelser af ting, som man paa deres tid
sletikke kjendte endnu. Ja, den bedrageriske, uvidende
falskner, som forfattede denne bog, lader sine biskoper
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anføre steder af bibelen efter den af den langt sildi-

Oere Uvende hellige Hieronymus gjorte overspele og
lader dem citere boger, son, W var skrevet i del

Ja.enddavW Dette klodsede
fuskerarbe.de indeholder steder af beslutninger, fatte
paa en synode i Paris i aaret 829!

Dog saa latterligt det ogsaa maa klinge, disse

pseudo-isidoriske dekretaler, dette kaandgribelige
ialsknen, er pavedømme* grundvold. Gjennem dem

hleZ P™ lovgivere i geistlige o.
verdslige ting, gjennem dem hævede de sig op over
tyrster og folk. lod sig tilbede som halvguder, for
føiede vdkaarligt over store riger, Ja bortskj ænkedeliele verdensdele.

tilgir Sa GS ' S °m en «Wnrdersk skurk
tildette Phokas; den gave, som en usurpator, Pipi,
bortskjænkede af land, der ikke tilhørte ham. og en
ganske gemen forfalskning - - disse pseudo-isidoriske
dekretaler - det er den vanhellige treenighed, hvor
f* den P aveliS' 6 ma§t er grundet. Jforf;
falskneri! Et nydeligt fundament!

Den h som blev opført lierpaa, har holdt
f%denne thi murkalken var menneskenes dum
iied. og de sprækker, som fornuften fra tid til anden
slog i bygningen, blev sammenMistret med millioners blod'

De pseudo-isidoriske dekretaler la allerede under

den ovennævnte pave Mkolaus I sin kraft for dagen
og endnu mere under Johannes VIII, som 872 beste
den romerske stol. Han gebærdede sig allerede som
en ægte pave og talte om keiser Karl den skaldede

saasom han af os vil blive kronet til keiser, saa maa
han ogsaa først være kaklet og valgt af os". Han var
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den første, som forelagde kroningskandidatørne en

formelig overgivelse (kapitulation), førend de fik komme
til Rom til kroning.

Karl den tykke, som liavde bortskjænket nogle

klostergodser, tilskrev han: „Om du ikke inden seksti
dage atter tilbageskaffer saadanne, vil du blive sat i ban,
og skulde hellerikke dette hjælpe, skal du blive klog
af endnu håardere slag u .

I en skrivelse til de tyske biskoper udtalte han
med tørre ord, til hvilket maal pavernes bestræbelser

alle sigtede: „Hvad skaber vi da i lurken i Jesu
sted, nåar vi ikke kjæmper for Jesus mod fyrstemes
overmod? Ikke med kjød og blod, siger apostelen,
have vi at kjæmpe, men mod fyrsterne og de vældige u .

Stephan V (885—891) var allerecle ikke mere
tilfreds med at være et menneske, thi han sagde:

„Paverne blive, ligesom Jesus, undfanget af sine
mødre, gjennem den Hellige Aands overskyggeise; alle
påver ere ligesom etslags gude-mennesker, for desto
bedre at kunne varetage midlerembedet mellem Gud
og mennesker; dem er ogsaa al magt i himmelen og
paa jorden forlenet".

Dog, det var ikke bare den gamle tids påver,
der gjorde krav paa dette guds-menneskevæsen; alle
romerske prester gjør det nu til denne dag; som
bevis herfor skal jeg anføre et sted af en prædiken,
der blev holdt den 16de august 1868 i sognekirken
i Ebersberg af kapellanen i Oberdorfen, Anton Haring.
Denne gudfader-sild 1) siger: „Med magten til at
give syndsforladelse har Jesus forlenet prestedømmet

i) Haring = sild paa norsk.
Otto von Corvin: Pavespeilet. 9
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med en magt, der er frygtelig seiv for helvede, som
seiv ikke Lucifer formaar at modstaa: en magt, der
endogsaa nåar over i den uendelige evigked, kvor
enhver jordisk magt ellers linder sin grænse og ende;
en magt, siger jeg, der formaar at bryde lænker,
som gjennem de svære, begaaede synder var smedet
for en evigked. Ja, sandeligen! denne i syndsfor
ladelsen liggende magt gjør presten paa en vis
maade til en Gud mimer to, tki forlade synder
kan naturmæssigen egentlig Gud alene. Og dog er
ikke dette enclnu den prestelige magts køieste spidse,
dens vælde stiger endnu køiere op; presten har i sin
magt at gjøre Gud seiv til sin tjener! Bvorledes dette?
Naar presten skrider op til alteret for der at ned
lægge det kellige messeoffer, da reiser Jesus Kristus,
der kan sidder ved faderens køire side, sig fra sin
tkrone, for at være beredt paa et vink af sin prest
paa jorden. Og neppe begynder presten konsekra
tionen (indvielsen: velsignelsen), da svæver allerede
ogsaa Jesus, omgivet af himmelske skårer fra him
melen til jorden og ned paa offeralteret, og for
vandler paa prestens ord her brød og vin i sit
salige kjød og blod, og lader sig clerpaa meddele af
prestens kænder, var denne ogsaa den syndigste og
mest uværdige af prester. Sandeligen! en saaclan
magt overtræffer seiv de køieste himmelfyrsters magt,
ja seiv himmeldronningens. Derfor pleiede den
hellige Franziskus af Assisi med rette at sige: „Om
samtidigen en prest og en engel skulde møde mig,
saa skulde jeg først hilse paa presten, dernæst paa
engelen, fordi presten besidder saameget mere magt
og høihed end engelen".
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Jeg anfører disse steder af en ikke saa særdeles
gamrnel prædiken, udelukkende for at bevise, at mellem
romersk-katkolske kristne er denne dumme tro endnu

intet overvundet standpunkt, saaledes som mange
folk i Nordtyskland mener. Dog, tilbage til
paverne igjen.

De pavelige nederdrægtigheders og ukumsk
keders strøm blir fra nu af stadig bredere og mere
stinkende. Med det tiende aarkundrede begynder

den periode, der er berygtet i kistorien som det
„romerske horeregimentc" . Almindelige horer regjererle
kristenbeclen og skaltede og valtecle efter bekag over
den saakaldte apostoliske stol.

Jeg kunde let faa udseendet af at være partisk
ved at karakterisere dette skjændselsfulde tidsrum i
tro overensstemmelse med sandkeden; maa derfor en

heltigjennem pavelig forfatter, kardinal Baronius nemlig,
føre ordet for mig. Han siger: „I dette aarkun
drede saa man med gysen ødelæggelsens veder
styggeligked i kerrens tempel og belligdom, og paa
Petri stol sad de mest ugudelige mennesker, ikke påver
men uhyrer. Hvor var ikke den romerske kirke kæslig
at skue, da geile og uforskammede- horer styrede alting
i Rom, vilkaarligt skaltede med bispestolene og såtte
sine elskere og besovere paa Petri stol!"

Men det maa man jo ikke tro, at det bare var
paverne, der førte et saa uværdigt liv, nei, som kovedet
var fordærvet, saaledes ogsaa lemmerne. I en tale
siger kong Edgard om den engelske geistligked: „Klere
siet er fra ende til anden den bare yppigked, lider
ligt levnet, fylderi og koreri. Sine boliger har de
aldeles skamskjændet og forvandlet dem til horehuse.
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Der blir dag og nat bare drukket, danset og spillet hos
dem. Slynglen, som I ere, er elet saaledes i anvender
kongernes donationer og fyrsternes almisser?"
Jeg skal senere levere fuldgyldige beviser for, at
kong Edgarcl liavcle ret, og at lians straffetale ikke
kare ranimede Englands, men alle andre lancles geist
lighed ogsaa.

Ikke den Helligaand, men den mægtige markgrev
Adalbert af Toskanas mætresse, Marozia, var elet,
som såtte Sergius 111 paa den pavelige stol: med
ham fik hun ogsaa en søn, eler senere ligelecles blev
pave. Da Sergius cløcle, gav Marozia og hendes
søster Theodora ham til efterfølger sin elsker Ana
stasius II Paa ham fulgte ikke lang tid etter
Johannes X, ela de to søstre forbrugte mange påver.
Denne gjorde sig imidlerticl ucltilbens med Marozia,
der lo cl ham fange og kvæle. Leo VI. der fulgte
efter ham, blev ligeledes, efter nogle maaneders for
løb myrdet.

Endelig gjorde Marozia den søn. hun havde med
Sergius LTI. og som endnu næsten var et barn. til
pave som Johannes XI. Rom fylcltes af mord og
drab. En af pavens hender bemægtigede sig ham
og lod ham forgifte i fængslet.

Sindssvagheden i statshusholclningen saavel i
Rom som overhoveelet i Italien paa denne ticl er
altfor broget og forvirret til, at jeg skulde kunne
indlacle mig paa enkeltheder.

I aaret 956 fykkecles det et søskenclebarn af
Marozia ved navn Oktavian at erobre den pavelige
stol. uagtet han bare var nitten aar gammel og aldrig
havde været geistlig. Han kaldte sig Johan XII og
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er en sand juvel af en pave, der drev galskaben
endnu videre end sin samtidige kollega, den græske

patriark Theophylaktus, en seksten aars gutunge.
Johannes solgte bispestole og andre kirkelige

embeder til liøistbydende og bortødslede umaaclelige
summer paa heste og hunde. Af heste holdt han
ikke mindre end 2000, og af bare forødelsessyge
fodrede han disse med pistazianødder, rosiner, mandler

og figener, der først var dyppet i god vin. De
havcle rimeligvis sat mere pris paa godt hø og havre.

Under hans regjering gik det ganske muntert
til, man lo og dansede i kirken og sang dertil liderlige
viser. Det pavelige palads blev af Johannes XII om
gjort til et harem. „Ingen kvincle dristede sig mere
til at lade sig se, thi Johannes voldtog alle over en
lav sko, piger, koner og enker, seiv paa de hellige
apostles grave". Saaledes heretter biskopen af Cremona,
Luitprand om ham.

Endelig blev dette styre kefser Otto I for galt.
Han sammenkaldte et kirkemøde og bragte her over
maade lidet hellige ting i erfaring om den hellige
fader. De mest agtværdige biskoper optraadte som
anklagere imod ham. En sagde, at han havcle set,
hvorluncle paven ordinerede en til biskop i en liestestald.
Andre godtgjorde, at han solgte bispesæcler for penge,
og at han gjorde en gut paa ti aar til biskop af Lodi.
Utugten vil jeg her forbigaa, da den skulde optage
formegen plads. Endvidere beskyldte man ham for,
at han havcle kastrerei karclinal-subdiakonen, havcle
stukket flere huse ibrancl, ved bægeret Jiavde drukket
paa djcevelens sundlied og under tærningspil mere end
engang havcle anraabt Venus og Jupiter.
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Efterat synoden høitidelig liavde aflagt ed paa
disse udsagn, bad den keiseren, alle beviser tiltrods,
ikke at dømme paven ulaørt. St. Johannes blev incl
stævnet, men istedet for ham kom et brev, livori lian
skrev: „Vi hører, at I ville vælge en anden pave.
Er dette Eders hensigt, da excommuniserer jeg eder
alle i den ahnægtige Guds navn, paa det at I maa
blive sat ud af stand til saavel at dømme en pave
som at holde en messe".

Nu gjorde Otto I kort proces med den liderlige
Hans, afsatte ham og gjorde i hans sted den af
folk, adel og geistlighed valgte Leo VIII til pave.
Imidlertid var lille Hans forduftet med Peterskirkens
skatte.

Da keiser Otto og hans plumpe tyskere var af
marcheret, begyndte de romerske damer at længes
efter sin kjære Johannes og forstod ved sine parti
fællers hjælp at bringe det dertil, at han atter i
triumf blev ført tilbage til Rom. Det lykkedes Leo
at undkomme. men flere af hans venner faldt i

hænderne paa Johannes, der lod dem skammelig
lemlæste. Otgar, biskop af Spcier, en af disse
venner, der enclnu var i Rom, blev pisket saalcenge,
til han døde.

Men den hellige fader, Johannes XII, fik ikke
nogen lang nycl eise af den ny herlighed. Han bort
førte en skjøn dame, blev af hendes mand grebet
paa fersk •gjerning og ihjelslagen paa breschen af
det stormede citadel. Et underligt dødsleie for en

hellig pave!
Jeg har fortalt mere udførligt om denne Johan-

nes' bedrifter for at forberede læserne paa de senere
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påver, der endnu overgik ham i hellighed. Jeg vil
fatte mig kortere orn disse aarlrundredets andre
„helligheder".

Leo VIII og Benedikt V var snart ekspederet, og
nu besteges pavestolen af Johan XIII (965—972),
som. blev jaget sin vei af romerne, fordi han var for
stolt og tyrannisk. I hans sted gjorde de Benedikt VI
til pave. Men denne blev ogsaa snart af en søn af
Marozia og pave Johan X kastet i fængsel og kvalt.

Johan XIV blev af en af sine modpaver ligeledes

indespærret og forgiftet, men denne giftblander, Boni
facius VII, døde snart efter, og de forbitrede romere
slæbte hans lig gjennem sølepytterne og lod det
derpaa blive liggende paa aaben gade som et aadsel.
Kogle geistlige førte det bort og begrov det i hem
melighed.

Johan XV (985—996) anmassecle sig den ude
lukkende ret til saligforlcyndelse og helligforkyndelse
(kanonisation), som tidligere enhver biskop efter for
godtbefindende havde udøvet.

Johan XVI blev tat tilfange af sin modpave

Gregor V (996—998) og fik en bedrøvelig ende.
Gregor lod ham paa det grusomste lemlæste paa øine,
øren og næse, i en tilsmudset prestedragt baglængs
paa et æseh med halen i haanden, føre gjennem
gaderne og derpaa jammerligen suite ihjæl i et
fangehiil.

Jeg faar ikke forglemme her at skyde, ind en
saga, som alticl af pavedømmets fiencler har været
nævnt med stor skadefryd, seiv om nyere forfattere
behandler det som en opdigtning. Det er den be
rygtede historie om pavinde Johanna.
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Man beretter nemlig, at niellem Leo LII og
Benedikt IV et fruentimmer har siddet paa pave
stolen under navnet Johan VIII. Denne pavinde
gjør man snart til en engelsk, snart til en tysk pige
og kalder hende Johanna, Gruta, Dorothea, Grilberta,
Margaretha eller Isabella. Forklædt som yngling
skal hun sammen med sin elsker være gaaet til
Paris, der have studeret og erhvervet sig en saadan
lærdom, at man, da hun senere kom til Bom, valgte
hende til pave.

Men denne pave var, saa beretter sagaen videre,
mere fortrolig med sin kæmver end med den Hellig
aand, og den hellige fader fornam, at han vilde
blive en hellig moder. Dei' viste sig en engel for
hende dengang ilagrede endnu englene omkring
som spurve der gav hende valget mellem enten
at blive evig fordømt eller offentlig uclsætte sig for
denne verdens forhaanelse. Hun valgte det sidste
og nedkom i en offentlig procession mellem Kolosseuvi
og kirken St. Klemens med en ung liden pave.

Ethvert hof har sin hemmelige historie, og de
forefaldne skjændigheder blir somoftest saa godt
neddysset,. at den senere, saiiivittighedsfulde historie
skiivei' kommer til at forkaste de beretninger. der
fmdes herom her og der, og som hyppig staar i
strid med hinanden, som utilstrækkelig begrundede.
Jeg har læst oogtitlcr, der lover os at paavise pavinde
Johanna* ægthed af mere end hundrede jiavelige for
fattere; men andre titler, der klinger vel saa grundige
og tillidsvækkende. lover os akkurat det modsatte.
SjDørgsmaalet er i og for sig ikke saa vigtigt, derfor
har jeg hellerikke spildt min tid med at undersøge
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det historisk, noget som turde blive et meget møi

sommeligt arbeide, og maa overlade læsernes tro eller
vantro afgjørelsen.

Efter denne flaue historie saa fortsætter be

retningen maatte laver nyvalgt pave sætte sig
paa en gjennemnullet stol foran den fdrsamlede geist
liglied og folket, Derpaa maatte en diakonus gribe
under stolen og med egen haand overbevise sig om,
livorviclt paven havcle elet, som fattedes Johanna, og
som en hine tiders pave ingenlunde kunde undvære

for at styre kristenheden. Fandt diakonen alt iorden,
raabte han høiticleligen ud: Han har, han har, han
har! (halet, halet, halet!) Og folket jublede: Gud
være lovet! Denne stol kaldtes undersøgelsens stol

eller ogsaa sella stcrcoraria. Først Leo X skal Lave
afskaffet denne skik.

Gregor V, den sidste pave i det tiende aar
hundrede, var den første, der udslyngede banstraalen
over et la:,d, over Frankrig nemlig. Banstraalen
(interdiktet) var kirkedespoternes frygteligste og virk
somste vaaben og blev det geistlige verdensherre
dømmes egentlige hævstang.

Nutildags kan paven fægte, alt han aarker, med
banstraalen, folk bare ler af ham, men i hin mørke
tid kunde et land ikke rammes af en værre ulykke
end interdiktet. Sorg og fortvilelse, som var landet

pestsmittet, iulgte banstraalen. Landmanden lod sit
arbeide ligge; han mente nemlig, at den forbandede
jord skulde bære ukruel istedetfor frugt. Kjøbmanclen
dristede sig ikke til at sende skibe tilsjøs, thi han
frygtede for, at lynet skulde splintre dém, og soldaten
blev en rædhare, fordi Gud var imod ham, troede han.
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Ingen valfart mere, ingen daab, intet bryllup,
ingen gudstjeneste, ingen begravelse! Alle kirker

stod lukkede, altere og prækestole afklædte, kors og
billeder laa henslængte paa jorden; ingen klokke lød
mere, intet sakramente blev uddelt, de døde blev

nden sang og klang som kvæg kastet i uviet jord!
Ægteskaber blev bare indgaaet over gravene, ikke

foran alteret, Alting skulde forkynde, at den hellige
Waders forbanclelse livilede over landet. Kortsagt,

keie kleresiet med alt, kvad dertil hørte, var af
skediget. Det var en tilstand, som jeg folkets
dnmhed fraregnet af ganske hjerte kunde ønske
det tyske folk.

Banlysningen eller ekskommunikationen forekommer
langt tidligere i den kristne kirke; men da var den

bestandig rettet mod en enkelt, og denne havde
vanskeligt nok for at bære den, seiv om den var

ham personlig ligegylclig. Folket betragtede ham
som hjemfalden djævelen og undgik samvær med
ham, som var han smittet af pesten. Levningerne
fra hans bord, og var det ogsaa en keisers, rørte
ingen seiv ikke den fattigste ved; de blev opbrændte.

Med ekskommunikationen blev den banlyste sam
tidig ogsaa erklæret for borgerlig død. Han kunde
ingen retssager føre for domstolen, ikke være vidne,
intet gods give ileie eller til forpagtning, o. s. v.
Foran døren til en banlyst stillede man en ligbaare,
og hans legeme turde ikke begraves i viet jord.
Man vil heraf kunne slutte sig til, at seiv konger
sitrede for banstraalen.

Sylvester 11, Gregor V's efterfølger, er den eneste
pave, om hvem de pavelige historieskrivere med be
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stemtlied melder, at djævelen har heatet ham. Han

var nemlig uncltagelsesvis en flink mand, syslede
meget med mathematik, begunstigecle videnskaberne og
lignende djævelskab. Det er ogsaa ham, vi kan
takke for de arabiske, d. v. s. vore almindelige tal.

Denne forstandige pave havde, efter hvad man
fortæller, djævelen forskaffet paveværdiglieden og
lovet ham ikke at hente ham, før han læste messe i
Jerusalem. Herom var der lidet haab, thi denne by -
var besat af saracenerne, og Sylvester troede at

kunne indgaa paa betingelsen. Hvorledes djævelen

greiede biffen med den Helligaand, der ellers skal
lede pavevalgene, ved jeg ikke; nok er det, Sylvester
Nev valgt og følte ikke spor af trang til at læse
messe i Jerusalem. Men djævelen er en luren
dreier. I Rom fandtes der et kapel, som bar navnet

Jerusalem; her læste paven, uden at tænke paa
navnet, messe, og djævelen annammede ham ogsaa
samvittighedsfuldt, Sylvesters grav holdt længe paa
med at svede, og hans hen raslede. Skrækkeligt!

I det tiende aarhundrede havde de pseudo-isido-
riske dekretaler allerede udfoldet sine blomster; men

i det ellevte begyndte de at bære frugt i rigelig

fylde. I dette møder vi pavedømmet paa sin magts
tinde, og Gregor VII thronede øverst deroppe.

Førend jeg endnu taler om den vældige pave,
maa jeg nævne, at allerede før hans tid kardinal
kollegiet havde naaet til særdeles høi betydning.
Oprindelig gaves der bare syv kardinaler (af cardo,
dørhængsel), og disse var da Roms fornemste geist
lige. Da disse herrers indflydelse nu steg betydelig,
og alle geistlige higede efter denne værdighed, saa
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paverne sig nødsaget til under alslags afskygninger
at forøge tallet af disse Jdrkens dørhængsler", til
tallet omsider steg til sytti, fordi Jesus havde liavt
sytti disciple.

Lidt efter lidt „unddrog« man geistligheclen og
folket retten til at xælge pave paa ikke diplomatisk
sprog vilde man benyttet ordet „frastjal" og
kardinalerne anmassede sig den udelukkende ret

dertil. Dette kolleginm, fra og af hvilket paven nu
blev valgt, havde en umiddelbar fordel af paa enhver
mulig maade at befordre pavestolens anseelse, thi
pave kunde jo etlivert medlem af kollegiet seiv blive.

Kardinalerne forstod snart at erhverve sig de største
forrettigheder. De gjorde krav paa en rang umiddel
bart efter kongerne og forlangte forrang for alle
kurfyrster, hertuger og prinser. De, egentlig tolt
pavens private tjenere, stod langt høiere end erke
biskoper og biskoper, der dog samtlige var vel saa
meget som paven seiv. Naaja, i mere ei]cl én af
vore tyske stater har jo kammerlierrerne, der maa
dilte bagefter sin fyrste med hans operakikkert, en
obersts rang.

Kardinalerne gik i purpur. Mødte de en for
bryder paa lians vei til galgen, kunde de befri ham.
De fortjente, som vi kommer til at se. ret ofte denne
galge seiv. Dog tror jeg neppe, at en kardinal
nogensinde gjennem retsgyldig clomsafsigelse er dømt
til døden, da dertil krævedes ikke mindre end to og
sytti vidner. Kardinaler kunde kysse enhver dronning
eller fyrstinde paa munden, og ingen maatte ha en
indkomst under 4000 skudi. Posten som kardinal
er en af de mageligste i den hele kristenhed.
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Gregor VII (1073—85) var søn af en liaand
værker, og lians navn var egentlig Hildebrand. Han
var kan uanselig af legøme, men den største og

kraftigste aand, som nogensincle har siddet paa pave
stolen. Hans samtidige, kardinal Damiani, kaldte
ham en hellig Satan, og de senere, reformerte for
fattere titulerede ham bestandig bare Helvedsbrand.^

Allerede som kardinal beherskede han ander  

sine forgjængere den „apostoliske stol" og forstod
gjennem intriger og hykleri at bringe det dertil, at
man løftede ham seiv op paa den, og at keiser
Henrik IV, alle velsindede biskopers advarsler til
trocls, stadfæstede valget.

Denne Hildebrand, denne søn af en grovsmed,
smedecle den lænke, som verden nu i ottehundrede
aar har sukket under. Han er pavedømmets egentlige

grundlægger. Uafiadelig higede han efter at virkelig
gjøre sin idé om et universalmonarki, og for dette
ægte klerikale geni, der ikke forsmaaede noget middel
som helst, lykkedes det ogsaa.

Ikke før var han pave, før han paastod: hele
verden var forlening fra pavestolen. Mere fyrster var
saa taabelige at vedkjende sig denne anskuelse og
at tåge sit rige i len af ham.

De fyrster, paa hvem alle hans nederdrægtige
kunster og løgne ikke frugtede, såtte han i ban, og
jeg har ovenfor vist, hvad en saadan banstraale den
gang havde at betyde. En ekskommuniceret konge
var efter Gregors grundsætning afsat fra sin magt og
værdighed og alle undersaatter løst fra sin ed og lydig
hed. Da man allerede havele vænnet sig til at be

tragte paven som Guds statholder, havde han ingen
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vanskelighed ved at sætte sine anmasselser igjennem
hos den fordnniniede menneskehecl.

Til udførelsen af sine ærgjerrige planer fanclt
G-regor det nøclvendigt at løse geistligheden ira et
hvert baand, hvormed den var knyttet til staten og
elet borgerlige samfund; den skulde ingen anden
interesse eie end kirkens og tilhøre denne med liv
og sjæl. Og da familiebaandet af alle er det mest

fængslende og indflydelsesrige, såtte han sig -fore,
for enliver pris at udrydde ægteskdbet hos geistligheden.

Gregor Yll er opiinderen af presternes tvungne
ægteskabsløshed, cølibatet.

Enkver, som har smagt familielivets sodme og
velsignelse, vil nok kunne førestille sig, at de
geistlige her bod paven den haardeste modstand,
Presternes kamp for sine mistruer vedvarede to aar
hundreder; endelig laa de under. Jeg kommer senere
til mere udførligt at udtale mig om denne kamp. i
hvilken folkenes dumme fanatisme gav paven en
mægtig haandsrækning. saavelsom over de fordærve
lige følger, som cølibatet liavde for det hele menneske
samfund.

Et andet skridt, som G-regor med dette sit maal
for øie gjorde, var tdlintetgjørelsen af investiturretten.

Den høiere geistlighed var af fyrsterne biet
overøst med rigdomme. begavet med land og folk.
med fyrstelige æresbevisninger og rettigheder, kun
var erkebiskoper. biskoper og abbedei' rigets vasaUer.
Som saadanne overgav fyrsterne dem ved forleningen
en ring til tegn paa biskopens formæling med kirken,
og en hyrdestav som tegn paa det geistlige hyrde
embede. Den geistlige blev ikke indsat i nydelsen
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af sin værdighed, førend denne ceremoni havde fundet
sted, og denne var det, som kaldtes investitur. Det
var gjennem dette baand, biskoperne var knyttet til
landsfyrsterne.

Dette baand vilde Gregor løse for at unddrage
den verdslige magt enhver indflydelse over kirken
og dens tjenere. Paa en synode 1075 udstedte han
et dekret, som under straf af talet af deres embeder
forbød alle geistlige at modtage inveslituren af en
lægmands, d. v. s. ikke-geistligs liaand, og som for
bød lægmændene at meddele samme under trusel med
banstraalen.

Fyrsterne forbausedes over den hovmodige klerke
slyngels nye anmasselse og blæste i hans befalinger.
Men Gregor vidste nok meget godt, hvad han knnde
vove; de mindre tyrster oversaa han fuldstændig og
foretrak at vise dem sin magt, idet han rettede
denne mod den yppørste iblanclt dem, mod sin herre,
keiseren.

Henrik IV havde i Tyskland mange modstandere
blandt magthaverne. Gregor pustede til ilden i
stridighederne med keiserens hender og gjorde deres
sag til sin. Endelig havde han den frækhed at
stævne keiseren til at møde i Rom, foråt han kunde
forsvare sig overfor ham, paven!

Henrik, hvis fader enclnu havde afsat tre påver,
følte sig oprørt over denne uforskammethed og
sammenkaldte en synode til Worms, af hvilken Gregor
enstemmig blev sat i ban og blev afsat.

Medens dette foregik i Worms, sprang der
ogsaa i Rom en mine mod Gregor. En mængde
bardyste sluttede sig sammen, overfaldt ham i kirken
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midt under høimessen og drog ham efter haaret i
fængselden forblinde; pøbel i Rom såtte ham atter
i frihed.

Gfregor tørstede efter hævn. Afsættelsesdekretet

besvarecle han med at sætte Henrik IV og alle hans
tilliængere i ban, løse undersaatterne fra sin ed og
afsætte keiseren! Samtidig blev hele Tyskland over
svømmet af munke, der var pavens villige haand
langere og bearbeidede folket.

Her begyndte man med enstemmig saagodtsom
at skrige op om den forvovne pave, for i at skrige
var tyskerne allerecle dengang store, men Henriks
modstanclere handlede. Forført af Hildebrands rænker,

faldt efterhaanden keiserens tilliængere fra; bare
hertug Gotfried af Lothringen blev ham tro, og ham
skaffede Grregor afveien ved snigmord,

De ynkelige tyske fyrster traadte sammen i
Tibur, og her erklærede de keiseren: „at det var
forbi med lians rige, kvis han ikke inden et aar befriede
sig fra banstraalen u .

Nedknuget under den mørke tidsaand, forladt
af den ganske verden, bare nogle faa soldater
var forblevet hos ham fattede Tysklands keiser
den beslutning at gaa til Rom og forsone den for
menneskenes dumheds skyld blevne
Grregor. I den strængeste kulde, i et usselt
optog, gik han over Alpeme, italienerne strømmede ham
imøde og forlangte, at han i spidsen for en hær
skulde kræve den oj)rørske, klerikale herre til regn
skab ; men tgskernes nederdrægtighed havde knækket den
allerede af naturen svage keisers mod og stolthed, og
han foretrak ydmygeligen at tigge Cfregor om naade.
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Denne drømte mindst af alt herom. Han var

underveis paa en reise til Augsburg og var allerede
naaet til Lombardiet. Da han fik budskab om kei
serens ankomst, ilede kan i al hast til det befæstede
slot Canossa, der tilhørte hans bolerske, den rige

markgrevinde Mathilde af Toskana.
Her viste den tyske keiser sig. len ulden bods

skjorte, med bloltet hoved, og barfodet stod han paa
pladsen udenfor slottets indre ringmur, uafbrudt
tre dage og tre nætter, midt i januar, skjælvende af
kulde og udmattet af hunger og tørst.

Og fra slotsvinduerne saa Grregor ved siden af
sin hore ned paa sin ydmygede fiende, og gjerne
skulde han have set ham dø saaledes. Pavens

umenneskelige haardhed vakte lydelig knurren hos
samtlige husfæller, og endelig gav han efter for mark
grevinden, der ganske vist var Henriks fiende, men
clog barmhjertigere end ham seiv, og førte keiseren
til alteret. Her brød Grregor en hostie ito dele.

»Er jeg skyldig i den forbrydelse, som du i Worms har
beskyldt mig for* tiltalte han ham, »maa da Gud Her
ren bevidne min uskyld eller straffe mig gjennem en

pludselig død*. Derpaa tog han halvdelen af hostien.
Gregor var ikke overtroisk og ikke nervesvag. Han
blev ilive.

Nu blev Henrik løst fra bannet, men under de

mest nedværdigende betingelser. „Vil du", sagde
Gregor, „paa den rigsdag, der bliver at sammenkalde,
retfærdiggjøre dig og atter erholde kronen, skal du
være mig underdanig og lydig".

Kommet tilbage til Tyskland rettede den af al

mulig kummer rammede keiser sit blik paa den af
Otto von Corvin: Pavespeilet.
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ham seiv opførte domkirke i Speler og sagde til sin
gamle ven, biskopen: „Se, rige og haab har jeg tabt,
giv mig et prestekald, jeg kan læse og synge".
Biskopen svarede ham: „Ved Guds moder, det gjør
jeg ikke."

De lombardiske byer og fyrster var oprørte over
Henriks ydmygelse og sagde ham uforbeholdent sin
mening. Da tog den nedtrykte keiser sig sammen
og stillede sig i spidsen for den hurtig omkring ham
forsamlede hær. Men de tyske fyrster valgte i sin
glemsel af pligt og ære en ny keiser, nemlig hertug
Rudolf af Schvaben.

Gregor forholdt sig * rolig, saalænge intet af
gjørende var hændt: men da Henrik blev overvundet
i et slag, sendte han til modkeiseren en krone med
den stolte indskrift: klippen (kirken) gav Petrus, Petrus
gav Rudolf kronen. Over Henrik blev atter den ræd
selsfuldeste banstraale udslynget.

Men nu havde dog keiseren gjenfundet sin man
dighed. En synode afsatte for anden gang Gregor,
og Guibert, erkebiskop af Ravenna, blev som Clemens
111 valgt til pave. Gregor forsøgte sine gamle kun
ster. Hau gav oprørerne den forsikring, at allerede
samme aar skulde forud for Petersfesten en falsk
konge dø. For at lade sin spaadom gaa i opfyldelse
paa Henrik, udsendte han nogle snigmordere: men
pavens onde anslag blev til lykke for Henrik. Den
15de juni 1080 slog han Rudolf, og denne døde af
et såar, han havde faaet i slaget.

Nu rykkede Henrik imod Rom. tilintetgjorde
pave-horens armé, erobrede byen og beleirede den
rasende Hildebrand i Engels borg. Ganske vist blev
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denne befriet af normannerne, som han havde kaldt

til hjælp, og som dengang var herrer i Nedreitalien,
men Gregor maatte flygte for romernes raseri. Han

gik til Salerno, til normannerne, og endte her sit med
forbandelse belæssecle liv.

Gregor var den første virkelige pave. Paa en

synode befalede han, at fra nu af skulde i kristen
heden bare én hede pave; tidligere kaldte nemlig

alle biskoper sig saaledes. En forfatter fra hm tid
siger allerede: at brage ordet pave i flertal er ligesaa
gudsbespotteligt som navnet gud i flertal.

Gregor vilde gjøre keisere og konger til sine
undergivne og intet andet herredømme taale paa jor
den end sit. Derfor skrev han til Herman, biskop

af Metz: »Djævelen har opfundet monarkiet. «
Por lettere at regjere den kristelige kirke an

ordnede Gregor, at det romerske ritual overalt skulde
følges ved gudstjenesten, og at man skulde benytte
det latinske sprog. Dette havde i de fleste tyske
kirker romerslaven Bonifacius allerede indført.

Gregor har i et af sine efterladte breve nedlagt
sine grundsætninger, et brev, om hvis ægthed
der har været fremkastet mange tvil, men som det
forekommer mig uden særdeles gode grande. Der
er 27 slige grundsætninger, men jeg vil bare anføre
nogle af dem:

Paven alene kan bære det keiserlige smykke.

Alle tyrster maa kysse pavens fod og tør udenfor
ham ikke vise nogen dette tegn paa ærbødighed.

Det er paven tilladt at afsætte keisere. Pavens
domskjendelse kan ikke af noget menneske omstødes,
han derimod kan omstøde alle menneskers kjendelse.
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Den romerske kirke har aldrig feilet og vil efter
skriften hellerikke kunne feile.  — Der er ingen
katholik, der ikke er enig med den romerske kirke.

Paven kan løse undersaatter fra den troskabsed,

som de har aflagt til en ond fyrste.
Det forekommer mig ikke nødvendigt at tilføie

nogen yderligere bemærkning om Grregor. Biskop
Thierry af Verdun siger om ham: „Hans levnet an
klager ham, hans bagvendthed fordømmer, hans haard
nakkede ondskab forbander ham".

Jeg har nu fulgt pavedømmet helt op til dets
magts tinde. Pladsen tillader mig ikke at fortsætte
paa samme maade, og jeg maa indskrænke mig til
at udkaste en biografisk skisse af nogle påver fra
hvert aarhundrede og paavise hos dem, hvorledes
deres fælles stræben var at efterligne Grregor og
bringe til udførelse og grundlægge fast det af ham
opstillede system for et verdensmonarki. Alle be
hagede de sig i den lignelse: at betragte sig seiv
som Jesus, de verdslige regenter som æselinclen, han
red paa, og folket som æselindens føl. Æselinden er
siden den tid salig hensovet, men føllet derimod er biet
til et gammelt æset, som taalmodigen lar sig ride paa.

I det ellevte aarhundrede skilte den græske kirke
sig fuldstændig ud fra den romerske, fordi den græske
paastod, at hverken den sidstes læresætninger eller
kirketugt stemte overens med den hellige skrift og
de hellige overleveringer, var følgelig kjætterske.
Pavestolens overherredømme forkastede den som et
antikristeligt paafund.

Under Hadrian IV, som i 1153 indtog den „apo
stoliske stol", begyndte pavernes kamp med de tyske
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keisere af Hohenstaufernes slægt. Fredrik I(rødskjæg)
traadte med kraft op imod denne paves anmasselser,
og de æresbevisninger, som denne krævede af ham,
."orde kan latterlige, skjønt han seiv tilstod paven
dem. Fredrik holdt stigbøilen for ham, - saavidt
var det allerede kommet med keiserne men til
høvre side, den samme paa hvilken rakkerknægten

stiger tilhest - og paa Hadrians bemærkning herom
svarede keiseren : „jeg har aldrig været staldkar;
Deres hellighed faar tilgive mig".

Det værste basketag havde Fredrik med Alex

ander TH (1159-81), Dette var en af de modigste
og klogeste påver, der aldrig blev forsagt, i modgang
eller medgang overmodig, men stadig var betenkt
paa at hævde sine forgjængeres erhvervelser. Den
store keiser Fredrik kom 1177 for første gang sam
men med ham i Venedig og - kyssede hans tøffel.

Den klerikale legende fortoller, at paven ved
denne anledning havde plantet sin fod paa keiserens

nakke og havde sagt: »Paa slanger og otere monne du
gaa og træde paa unge løver og dragert.

Men Alexander var nden tvil for klog en mand

til at opirre den ham i aand jevnbyrdige keiser med
slige unyttige ord, og Fredrik altfor stolt til at ville
lade sig saadant byde. Troligere er den version at
keiseren ved tøffelkysset sagde: »IkJce dig gjælder det,
men Petrus*, og at Alexander svarede: „Mig og Petrus"

Ogsaa den kraftige kong Henrik II af England
maatte bøie sig for den mægtige paves ord. Henrik
havde overøst sin yndling, Thomas Becket, med naades
bevisninger og endelig gjort ham til erkebiskop ai
Canterbury. Nu havde skurken naaet sit maal; lian
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sluttede med paven et forbund imod sin herre og
velgjører, hvem han gjennem klerikale nederdrægtig
heder af alleslags gjorde livet surt. Engang udraabte
den plagede konge i vrede og mismod: „Hvor er

jeg dog ulykkelig, at jeg for en eneste prests skyld
ikke kan ha fred i mit rige! Findes der da ikke
nogen, der kan befri mig fira denne plage?"

Disse ord hørte fire riddere, der var kongen
trotast hengivne; de ilede straks afsted, fandt erke

biskopen foran det af ham vanhelligede alter, kløvede
hovedet paa ham og gjorde ham saalunde til helgen,
thi mirakler fik man selvfølgelig straks istand. Nogle
af kongens staldknægte havde engang hugget halen
af erkebiskopens hest, og til straf for dette niddings
værk avlede de siden bestandig børn med hale!

Klerkerne fnysede af hævnsyge over dette morci.
Alexander truede med interdiktet, og Henrik, der ikke
vilde se sit folk lide. underkastede sig alle de straffe,
som paven dyngecle over ham. Kongen aflagde høi
tideligt ed paa. at han ikke havde villet erkebiskopens
død, det hjalp ham ikke. Han maatte barfodet

valfarte til den nye helgens grav, her kaste sig
andagtsfuldt ned og lade sig piske af otti geistlige!
Hver af dem gav ham tre slag, gjør ialt tohun
drede og firti.

Paverne behandlede nu ofte keisere og konger
rent som hunde. Da Cølestin 111 (1191—98), søn af
den i Palæstina døde Fredrik I, havde kronet Henrik
VI, og denne kyssede hans tøffel, stodte paven med
foden keiseren kroneri af hovedet til tegn paa, at det
var ham, som baade kunde give ham den og tåge
den fra ham.
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Den mægtigste af alle påver var !»«« 111
n 198—1215). Alle de rettigheder, som Qregor VU
"stod at besidde, dem ndovede virkelig denne

Lgtlge pave. Han var i sin fnlde mandskraf , d
hanbesteg pavestolen, han var nemhg bare 87 aa.
tlmel Kongerne bævede for ham som skolegntter
nen stange skolemester. Alle fik de hans prsk
at føle. Johann af England ndraabte engang ved

synet af en smeekfed hjort: .Nei, for et drgert og
fleskefedt dyr, og alligevel bar det aldrig test messer _
Men ogsaa denne spoiler over pavevmsenet kr*
vdmygeligen tri korset, da det helfige rovdyr r RomI I*l irv,nrtrn»
viste ham de apostoliske tænder.

En ligesaa materiel forestilling om sakramentet
havde en luthersk bonde. Hr. pastoren var en stor

whistspiller, og tilfeldigvis var et hvidt, rundt jeton
(spillemærke) af elfenben kommet ind imellem alter-
brødet. u

Tåger hen og æder, thi dette er mit legeme ,
sagde presten og stak bonden det ulyksalige spille
mærke i munden. Bonden bed til rigtig hjertehgt,
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men da det sletikke vilde lykkes ham at faa det

tygget istykker, raabte lian: „Pokker ta mig, hr.
pastor, trur eg inte, eg har faat noe av beina".

Innocens 111 indførte ogsaa det hemmelige skrifte
maal, om hvilket jeg allerede tidligere har talt og
mere udførligt skal vende tilbage til i sidste kapitel
af denne bog. Han indførte ogsaa det afskyeligste
tribunal, som nogensinde har skjændet menneskeheden

inkvisitionen.

Pavedømmets farligste fiende kom med den store
hohenstaufer Fredrik II paa den tyske keiserthrone.
Som yngling havde han staaet under Innocens" for
mynderskab, men han blev desuagtet alt andet end
en pavetræl, meget mere en mancl, som i sine reli
giøse anskuelser var ilet betydelig forud for sin tid.
Havde han faaet støtte hos sit folk, var kanhænde

allerede dengang vingerne blevet klippet paa pave
dømmet, Hans valgsprog var: „Lad larme og true,
og lad æslerne skrige", Han blev trofast bistaaet af
sin kansler, Petrus de Vineo, der bl. a. i 1240 skrev
imod pavens jurisdiktion.

Den heftigste kamp bestod keiser Fredrik II

med Cxregor IX (1227-41). Denne såtte ham gang
paa gang i ban og beskyldte ham for forbrydelser,
der skulde brænclemærke ham som den mest for
vorpne kjætter. Fredrik blev anklaget for at have

sagt: » Verden er blevet fat ved mesen af tre bedragere,
af hvilke to er dode i ære, men den tredje i galgen':
Moses, Muhamed og Kristus«. Han havde enclvidere

gjort sig lystig over, at himmelens og Jordens almæg
tige herre skulde være født af en jomfru og ytret,
at man ikke skulde tro, kvad der ikke kunde bevises af
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natur og fornuft. Sandelig en ligesaa skjændig som
skadelig lære, der skulde have knækket halsen paa
hele klerkesvindelen, om den blev raadende.

Sidstnævnte ytring kunde forresten ligne kei

seren godt, thi fra Østerland, som han maatte foretåge
et korstog til, havde han bragt med sig hjem meget
frie anskuelser om religionen. Engang udtalte han:

havde jødernes gud set Neapel, havde han sikkerlig
ikke udvalgt Palæstina, Veel synet af en hostie
raabte han: „Hvorlænge skal endnu dette bedrageri
vedvare?" Da han engang kom til en hvedeager,
holdt han sit følge tilbage fra denne og sa: „Giv

agt, her voJcser vore guder!" Alterbrødet laves nemlig
af hvedemel.

Gregor havde faaet den tyske ridderorden meget
kjær, og da jo den hele jord tilhørte ham, skjænkede
han Frøisen bort til ordenen. Men ridclerne viste sig
imidlertid ikke særdeles taknemmelige .verfor pave

stolen og kleresiet idethele. En af deres stormestere,
Reuss von Planen, sagde: „Geistligheden maa man

intet gods skjænke, men kun lønning som alle statens
andre tjenere; ele skal ret og siet holde sig til evan
geliets tekst". Overmesteren Wallenrode ytrede: „En
klerk i kvert land er nok, og ham maa man indespærre

og ikke slippe ham løs, uden hvergang han skal forrette
sit embede u .

Innocens IV (1243—55) fortsatte kampen med
Fredrik TI. Han var en grev Fiesko og havde været
keiserens fortrolige ven. Da man lykønskede Fredrik
med, at en ven af ham var valgt til pave, svarede
han: „ Fiesko var min ven; Innocens IV vil blive min
fiende; ingen pave er ghibelline nemlig."- (o: liberal).
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Det var, som keiseren sagde. Han blev snart

sat i ban, en tilstand, som Fredrik begyndte at be
tragte som sin naturlige. Han var i ingen henseende
sønderknust, men rykkede paven paa livet, og den
hellige fader gjorde, forklædt som soldat, et skrækridt
paa 54 italienske mil ien kort sommernat for at
undgaa fangenskab.

Paven flygtede til Lyon, hvor lian 1245 sammen -

kaldte en synode, paa livilken Fredrik endnu eugang
blev sat i han og afsat. Fredrik kjæmpede som en
mand, men menneskene var endnu dumme, og overalt
bandt man hænderne paa ham. Navnlig viste de tyske
tyrster sig saa nedrige, aa, saa jammerligt smaa over
for den ædle, store keiser! Elendige klerketrælle!
Alene i Schweiz slog der, ban og interdikt tiltrods,
trofaste hjerter for ham. Flere kantoner sendte ham
hjælpetropper, og Luzern og Ziirich var hans bunds
forvandte til sidste øieblik.

Keiser Fredrik døde af pavelig gift. Innocens
jublede: nu stod veien til Eom ham atter aaben.

Han drog bort og takkede for sig. hos de borgere
af Lyon for den gode modtagelse. Derimod havde

disse ingen grund til at takke paven for noget, thi
kardinal Hugo siger i sin afskedsskrivelse med ægte
kynisk, klerikal uforskammethed: „Vi har gjennem
vor nærværelse i denne by skjænket eder, venner,
et velgjørende bidrag. Ved vor ankomst mødte vi
neppe tre til fire horer; ved vor afmarsch derimod

overlader vi eder et eneste horehus, der breder sig
gjennem den hele stad helt fra den østlige til
den vestlige port," Lyon havde efter dette lighed
med en tysk, katholsk hovedstad, om hvilken dens
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konge sagde det samme, og som pave Pins VI kaldte
„Tyske-K,om".

Innocens IV skjænkede kardinalerne som ud
mærkelsestegn røde huer. Efter ham følger en række
übetydelige påver.

Martin V, en franskmand, var en bitter fiende ai'

tyskerne. Han ønskede, „at Tyskland var en stor dam,
tyskerne fisk allesammen, og at han seiv maatte være en
gjedde, der aad dem i sig, som storken sluger frosk".

Hohenstauferne laa under i kampen mod pave

dømmet. Habsburgerne tog lærdom af eksemplet og
ibretrak at spille under dække med paven, foråt de
begge i skjøn forening kunde flåa skindet af det
stakkars folk. Af denne grund vil de ogsaa begge
faa samme varighed.

Innocens V var den første pave, eler blev valgt i
konklav. Hans forgjænger, Gregor X, havde nemlig
befalet, at samtlige kardinaler efter hans død skulde
stænges inde i et værelse, som havde en celle for
hver af dem og ingen anden udgang end til lokum.
Hver af kardinalerne havde bare en eneste tjener

hos sig. Ingen maatte forlade værelset, førend der
var valgt en ny pave. Var dette ikke sket inden
tre dage, erholdt enhver kardinal de paafølgende dage
bare en eneste ret og efter denne tid intet andet end
brød, vin og vand, Denne sultekur befordrede mærk
værdigt forbindelsen med den Helligaand!
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Under Nikolaus IVs kirkelige regimente, (1288
92) regjerede den brave grev Meinhard i Tyrol, Han

holdt de liderlige Iderke ordentlig i tømme, paadrog
sig clerved pavens vrede og blev sat i ban. Meinhard

forsvarede sig modigt; lian sagde: „Jeg er ifcke an
griberen, men mine biskoper, der ikke er hyrda', men
ulve. Istedetfor at belære soger de kun at berige sig,
sætte horunger ind i verden og holde æde- og drikkegilder.
Er det saalecles, man vogter Jesu faar? Ordet: „giv
liam din kjortel", paa det vender de fuldstændig op
og ned, de tåger ogsaa kappen og er værre end
jødar, tyrker og tartarer. De blænder folket med cere

monier, og de lader sig ikke noie med at melke og klippe
faarene, de slagter dan".

Colestin V blev fra en enfoldig eremit til en
endnu enfoldigere pave, og da kardinal Gajetan en
nat gjennem et hemmelig anbragt talerør skreg ned
i soveværelset til ham: » Colestin, Colestin, Colestin r

nedlæg dit emljede, thi denne byrde er dig for tung",
saa troecle det fæhode, at det var den kjære Gud,
der havde værdiget ham en personlig konversation
og gik af.

Kardinal Gajetan incltog pladsen efter ham som
Bonifadus VIII (1295—1303). Paa en kostelig op
sadlet skimmel, der blev ledet af kongeme af Apu
lien og Ungarn, red han til kroningen. Efter hjem
komsten fra kirken, ved hvilken anledning firti
mennesker blev trykket salige i trængselen, holdt
han offentligt taffel, og begge de to konger stod som
tjenere bag hans ryg og opvartede ham.

Det ærgrede den nye pave overordentlig, at
mange betragtede Colestins tilbagetræden som ugyldig.
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medens Cølestin seiv blev gloet paa som en helgen.

For at gjøre en ende paa historien lod Bonifacius
ham fange. Det stakkars hellige skovæsel tiggede

paa sine knær om, at man dog maatte lade ham
vende tilbage til sin hnle, men alle hans bønner var
forgjæves. Han blev indespærret i et trangt kot paa
det befæstede slot Fumone, hvor han fik isandhed
saa lidet, som han bare vilde, at spise, saaledes at
han sultede ynkeligen ihjæl.

Denne Bonifacius var ligesaa stolt som Gregor

VH og Innocens 111. I en bulle af 1294 siger han:
„Vi erklære, sige, bestemme og afgjøre hermed, at
Ille menneskelige kreaturer ere paven underdanige,

og at ingen vil kunne blive salig, som ikke tror dette."
Denne grænseløse stolthed maatte snart bringe

ham i fiendtlig berøring med stolte, verdslige monar
ker. Med Filip IV, den smukke, af Frankrig kom
det til et voldsomt sammenstød. Men denne konge

var ingen Henrik IV, hans stormænd ikke tyskere og
paven ingen Hildebrand. Ganske vist skrev han til
Filip: „Biskop Bonifacius til Filip, konge af Frank
rige. Frygt Gud og hold hans bud! Du skal hermed
vide, at du i geistlige som i verdslige ting er os
underdanig. Hvo som andet tror, ham holder vi
for en kjætter".

Herpaa svarede Filip ham, kjækt understøttet af
sit parlament: „Filip, af Guds naade konge af Frank
rige, til Bonifacius, der udgiver sig for at være paven,
med liden eller ingen hilsen somhelst! Vide skal du,
dit erkenaut (maxima tua fatuitas), at vi i verdslige
anliggender er ingen underdanige. Hvo, som tænker
anderledes, anse vi for æsler og sindssvage personer."
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Hvor ynkelig tåger ikke i modsætning hertil
kong Erik af Danmark sig ud, nåar han, truet med
ban og interdikt, skriver: „Forbarmelse, forbarmelse'
Hvad have mine faar forsyndet sig? Alt, hvad eders
hellighed maatte paalægge mig, vil jeg bære. - Tal
din træl hører".

Men det stolte w erkenaut« blev bittert ydmy
get. Filips sendebud, Nogaret, i forbund med Sciarra

Colonna, mod hvis familie paven havde begaaet de
mest uhørte grusomheder, overfaldt ham i hans slot
Anagni og tog ham tilfange. „Vil du afstaa fra den
tiara, som du har stjaalet?" slængte den rasende

Colonna ham i ansigtet. Bonifacius gav et hovmodigt
svar. Da fiammede den grovt mishandlede romerske
adelsmands vrede op i lys lue; han slag paven i an
sigtet og skreg: „Vil du holde kjæft, helvedessøn
gamle synder!" Det var saavidt Nogaret kunde for
hindre den rasende fra at tåge den vderste hævn

over den seksogottiaarige kjæltring, der havde sjæls-
nok til at tilraabe Colonna: „Her er halsen

og her hovedet!"

Derefter såtte man den katholske vice-gud paa
en usadlet hest og uden tømmer, med ansigtet imod
hestens hale, og førte ham til et elendigt fængsel
hvor han af frygt for at blive forgiftet tre dage og
tre nætter igjennem intet andet nød end tre æg og
en smule brød. som en gammel kjærring stak til ham!

Man skulde kunne ynkes over den gamle mand,
men han var en gammel kjæltring, og man glemme'
ikke den arme Cølestin, som han lod suite ihjæl.

Folket i Anagni befriede Bonifacius og førte ham
i triumf tilbage til Rom. Men den lidte ydmygelse
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havde gjort den stolte, gamle mand vanvittig. Han
befalede tjenerne, at de skulde fjerne sig, og lnkkede
sig inde i sit værelse. Om morgenen fandt man ham
død. Hans hvide håar var plettet af blod, fraaden
stod nd af munden paa ham, og stokken, som han
holdt i haanden, var søndergnaget af hans tænder.

Saaledes endte Bonifacins VHI, som man engang

havde sagt: „Han skal luske sig ind som en ræv.
regjere som en løve og dø som en hund".

Han døde som en hund og levede som et svim
Han erklærte offentlig, at horeri, ægteskabsbrucl og

utugt ingen synd var, fordi Gud havde gjort kvinder og
mænd dertil. Han levede sammen med en gift kone

og med hendes datter paa samme tid og misbrugte
sine pager til unaturlig vellyst, saaledes at disse sig
indbyrdes kaldte sig „pavens horer".

Hvad angaar hans tro, faar man et begreb derom
af følgende ytringer, for hvilke Filip beskylder ham
overfor Clemens V: maa Gud lade det gaa mig godt
i denne verden, den anden bryr jeg mig pokkeren om.

Dyrene har ligesaameget sjæl som menneskene.
Det er noget vaas at tro paa én og paa en treenig Gud.
Paa Maria tror jeg iklce mere end paa en æselinde og

paa sønnen ligesaalidt som paa et mels føl. Maria var
ikke mere jomfru end min mor. Sakramenter er narre
streger o. s. v.

Filosofer og andre frie aancler har vistnok alle
rede mere end engang ucltalt lignende anskuelser.
men i munden paa en pave klinger de rigtignok saa
meget besynderligere, som inkvisitionen dømte tusener
til baal og brand for langt übetydeligere udtalelser.
Desuagtet erklærede Clemens V Bonifacius for en from,



1"0 Guds statholderskab i Rom.

katholsk kristen, men nu ved vi dog, kvorledes en
saadan maa være beskaffeu for at behage paverne.

Bonifacius VIII var det, som opfandt juhelaaret.
Han var ogsaa den første pave, der førte et vaaben,

og som såtte en krone til paa tiaraen eller den pave
lige hue. Tidligere bar de romerske biskoper den
såakaldte frygiske line, mitra kaklet, som Kybeles
prester havde brugt. En biskop, Hormidas. såtte
hertil den af kong Clodwig erliolclte krone. Den
tredje krone kom først med Johan XXII eller med

Benedikt XLI paa den pavelige bajadsdragt.

Med Clemens V begyndte pavernes såakaldte baby
loniske fangenskab (fra 1305—74). Kong Filip den
smukke fandt det nemlig fordelagtigt for sine hen

sigter at have paverne saan lige for haanden og
narrede dem ved alslags lokkemidler til at opslaa sit
sæde i Avignon, hvor de gjennom sytti aar residerede.
De var her fuldstændig afhængige af den franske

konge, men levede derfor ogsaa under hans beskyt
telse langt tryggere end i Rom. De sysselsatte sig
under sin landrlygtighed med at opfinde nye platten
slagerier og demoralisere landet omkring sig med
sin egen og sit hofs usæclelighed.

Efter de mest ansete historiske forfatteres vid
nesbyrd har det senere, store sædelige fortald i
Frankrige hovedsagelig sit udspring fra pavernes
syttiaarige ophold i Avignon.

Clemens V optraadte ligesaa fast, men ikke saa
voldsomt og derfor ogsaa mere klogt end Bonifacius,
hvorved han ogsaa opnaaede mere. I den tyske
keiser Henrik VII, luxemburgeren, skul-de der tyde
ligvis være vokset op en fiende af pavedømmet lig
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Fredrik 11, om lian ikke, som man i Rusland ud

trykker det, var blevet afgaaet ved døden. Dominika
neren Bernard af Montepulciano rakte kam, efter hvad
der fortælles, en forgiftet hostie (alterbrød), og keiseren

var for gudfrygtig til at følge sin læges raad og ind
tåge et brækmiddel. Saaledes døde da manclen af
sin fromked.

Den største skamstøtte kar Clemens V sat sig

gjennem den skjændige proces mod tempelherrernes
riddarorden og justitsmordet paa de ulykkelige rid
dere. Sandt nok, kan var bare katten, som leiede

Filip den smukke sine kellige poter for med dem at
rage kastanjerne ud af ilden for kam, og ganske vist
var det sædelige forfald stort kos tempelkerrerne,
men var de andre geistlige kerrer og paverne seiv
renere'?

Og forresten, den sædelige fordærvelse vilde vel
neppe kave knækket kalsen paa tempelkerrerne; deres
forbrydelse var, at de lavde fornuftigere og friere
religionsanskuelser end al den anden munkepøbel, og
saa var de ovenikjøbet umaadelig rige. Ved at

anlægge proces mod dem slog man, som man siger,
~to fluer med en smæk".

Johan XXII, søn af en lappeskomager, var
allerede, før kan besteg pavestolen, en slyngel og
bedrager, men som pave udviklede kan sine kjæl
tringdyder til fuldkommenked. Allerede i foregaaende
kapitel kar jeg berettet opbyggelige ting om kam og
skal bare tilføie et og andet.

Han laa i uafbrudt strid med den tyske keiser

Ludvig af Bayern og med kongen af Frankrig. Den
Otto von Corvin: Pavespeilet.
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første værgede sig vistnok længe meget bra, men

endte dog med at krybe til korset; „han kavde nemlig
tvencle sjcele, en keiserlig og en bayersk".

Filip den smukke derimod lod den overmodige
pave hilse, „at han vilde lade ham brænde som kjætter."
Desværre, lian gjorde det ikke! Johan døde, 90 aar
gammel. Foruden sine .33 millioner, som kirken for

døiede, efterlod han den bekjendte skjønne hymne:
„Stabat mater dolorosa".

Hans efterfølger Benedikt XII var en hjertensgod
mand, og der er intet andet at lægge ham tillast,
end at han var pave. Men seiv denne feil forsøgte
han elter bedste evne at bøde paa, idet han ialfald
erklærede, at ~en pave ingen slægtninger havde".
Derved beskjæmmede han sine forgjængere og efter
følgere. der ikke kunde berige sine „søskendebøm"
o. s. v. tilstrækkelig. Høie personer anholdt om hans

nieces haand. men Benedikt sagde: „En slig sadel
passer ikke for en saadan hest", og gav hende til en
kjøbmand fra Toulouse.

Clemens VI, Benedikt XH's efterfølger, var, som
en samtidig historieskriver udtrykker sig, „overmaade
ridderlig og ikke meget from", hvilket sid ste man
vistnok kunde sige om flere .Jiellige fædre". Han

en meget hovmodig optræden overfor keiser
Ludvig og havde letvindt spil med dennes modstan
der. „klerkekongen u Karl IV. Uagtet han seiv levede
meget letfærdigt, fandt han det dog nødvendigt at
læse den høiere geistlighed teksten for clens lider
lige levnets skyld og sagde bl. a. de herrer i sin
straffepræken: „Bom en flok stude raser I e/ter fol
kets' kjør".
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Clemens var meget pragtelskende, og han kronede

med ukjendt pragt don Sanches, kongen af Kastiliens
anden søn, til konge af „de lykkelige øer", som den

gang de kanariske øer kaldtes. Et siet varsel var
det, at der ved kroningstoget kom et plaskregn, som

gjennemblødede baade pave og konge helt til skindet,
og ivirkeligheden gik ogsaa kongedømmet op i vand,
da nemlig de dristige normanner havde tåget det i
besiddelse og holdt fast paa det.

Clemens havde store planer med denne Sanchez.
Han lovede at sætte ham i spidsen for et korstog og

at skjænke ham titelen „konge af Ægypten" . Prinsen
var aldeles væk af taknemmeliglied og raabte: „Nu,

saa gjør jeg eders Mlighed til kalif af Bagdad!" Saa
fortæller os den berømte digter Petrarca.

Filip den smnkkes eksempel havde baaret daar
lige frugter for paverne, thi banstraalens kraft be
gyndte nn at svækkes. Det fik Urban 7at føle. En
erkebiskop vægrede sig ved at ordinere en munk,
der var ham anbefalet af hans landsherre, Barnabo

Visconti af Mailand. Dette ugudelige menneske lod
erkebiskopen stevne og sagde til ham: „Ved du ikke,
du gamle horkarl, at jeg er konge, pave og keiser i mit
eget rige!" For denne rædsomme forbrydeise såtte
Urban ham i ban og belagde hans land med interdikt.

Da pavens legater bragte banbullen til Mailand,
førte Viskonti dem og deres kram ud paa Naviglio
broen og spurgte dem meget alvorligt: „Vil I spise
eller drikk-e? u Sendebudene stirrede med meget lange

ansigter paa floden og bad overmaade spagfærdigt om
at maatte faa spise. „Godt, saa spis det kram der!"
Og de herrer legater maatte æde hele banbullen i sig.
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Gregor XI forlagde atter Guds statliolderskab til
Rom. Jeg har allerede tidligere paapeget, hvilke
sædefordærvende følger pavernes ophold liavde liavt
for Avignon og for Frankrig overhovedet. Historie
skriverne fra hia tid kan ikke berette nok om den

der herskende utugt, skjønt ele af skamfølelse fortier
de fleste ting.

Et pragteksemplar af en pave var Urban VI
(1378—89); dog var han mere tiger end abekat.
Hans grusomhed var oprørende. Fem kardinaler, som
ikke havde stemt for ham, og flere prælater lod han
pine paa det forfærdeligste og derpaa dels putte i
en sæk og kaste i sjøen, dels levende brænde, kvæle
eller halshugge. En sjette kardinal, der var saa
elendig af de udstaaede pinsler, at han ikke kunde
komme afsted, lod han kvæle underveis. Da kardi

nalerne blev afførte til torturen, sagde Guds stat
holder til bøddelen : „Pin dem, saa jeg hører, de skriger/"
Og gik hermed en spasertur i haven og læste i sit
breviar.

Ligene af to kardinaler lod denne bøddelpave
tørre i en ovn og derpaa pulverisere. Ligstøvet blev
paa hans befaling fyldt i sække og sammen med
kardinalernes røde hat paa hans reiser ført paa mul
æsler foran ham. Andre til afskrækkende eksempel.

Ved slutningen af 14de og begyndelsen af lode
aarhundrede huder vi altid idetmindste to, fordetmeste
tre påver samtidig, som allesammen liver af sit parti
blev betragtet som Guds ægte statholder.

Jeg er saa inderlig mæt af at berette om disse
menneskers afskylige handlinger, der gjorde navnet
„Guds statholder" til den skjændigste haan, men
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skulde jeg berette om alle disse modpavers skjænd
selsgjerninger og forbrydelser, da vilde jeg ikke mere
holde ad. Om man tar sig en rundtur gjennem et
slaveri eller et eller andet tugthus og af hver enkelt
af straffangerne faar en beretning om, kvad det er
for en forbrydelse, lian har begaaet, saa vil man

alligevel heri bare have en ufuldkommen fortegnelse
over de forbrydelser, som blev begaaet af dette tids

rums påver.
Pavernes og geistlighedens slette eksempel idet

heletaget havde de værste følger. Om den tøiles
løshed, som dengang raadede hos folket, men navnlig
da indenfor de høiere stænder, har man nutildags

neppe nok begreb, hvormeget man ogsaa jamrer over
sædernes forfald i nutiden. Alle moralens og sæde

lighedens love var blevet omkastecle af kleresiets
liderlighed. Nødvendigheden af at faa en ende paa
denne tilstand føltes af alle, hos hvem endnu følelsen

for det gode ikke rent var udslukket, og saa kom
man da overens om paa en stor kirkeforsamling først

og fremst at gjenoprette lov og orden indenfor kir-
Ken seiv.

Dette koncil blev afholdt i Konstant 1414 og var

det mest glimrende, som nogensinde har fundet sted.
Foruden en pave og Jceiseren saa man her samtlige

kurfyrster, 153 fyrster, 132 grever, over 700 friherrer
og riddere, 4 patriarker, 29 kardinaler, 47 erke
biskoper, 160 biskoper, over 200 abbeder, en hel
hær af munke, alslags geistlige og retslærde, samt —
hvad der bestandig fulgte pavehoffet omkring
1000 offentlige piger, de hemmelig og privat „holdte"
sletikke medregnet engang.
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Tre påver kjæmpede om tiaraen: Johan XXII, en
Gregor og en Benedikt. Johan var fræk nok til at
vise sig paa kirkeforsarnlingen, men da man for alvor
begyndte paa at se lians liv og levnet efter i søm

mene, fandt den hellige fader det raadeligere, for
klædt som postkjører, at stikke af med hertug Fredrik
of Tyrols bistand.

Man havde sammenfattet hans forbrydelser i 70

artikler og gav dem den hellige fader til gjennomsyn.
Han ytrede imicllertid ingen trang til at læse "sit
synderegister og foretrak at prøve paa, hvad forresten

mislykkedes for ham, ved sin flugt at sprænge for
samlingen. Hans bedrifter blev offentlig oplæste,

et vil sige bare 54 artikler, de øvrige skammede
man sig ved at udtale høit for den hele verden. Af
37 vidner blev det bevist, at Johan ikke alene havde
gjort sig skyldig i hor, ægteskabsbrud, blodskam,
sodomiteri, simoni, fritænkeri, røveri og mord, men
ogsaa forført eller voldtaget 300 nonner og derpaa
til belønning herfor gjort dem ril abbedisser og
priorinder.

Hans egen sekretær. Niem, fortæller. at paven i
Bologna havde underholdt et harem af 200 piger.
Man beskyldte Johan for ogsaa at have forgiffcet sin
forgjænger. Clemens V.

Johan blev afsat, Gregor gik frivillig af, den
gamle Benedikt derimod vedblev i en afkrog af Spa
nien, hvorhen han var flygtet, at spille vicegud, men
der var rigtignok ingen, der brød sig om hans ban
straaler. Endelig lod den nyvalgte pave, Martin V,
den nittiaarige Benedikt rydde afveien ved hjælp
af gift.
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Ufatteligt er det, hvorledes denne hellige fader,
der væltede sig i vellyst af alle mulige slags, kunde
naa en saa høi alder. Berømte prædikanter ivrede

fra prækestolen mod hans afskylige levnet, og en af
dem sagde: „J'aime mieux baiser le derriére å'une
vielle maquerelle, qui aurait les hemmoroides, que la
bouche de ce Pape la!"

Kirkeforsamlingen i Konstanz dømte Johan Huss

og Hieronymus af Prag som kjættere til baalet og
blev derved aarsag til blodige krige; men forsamlin

gens formaal, en reformaiion af kirkem hoved og lemmer,
blev ikke naaet.

I aaret 1418 gik de herrer reformaterer fra hin

anden. Byen Konstanz havde i fire aar havt en smuk
iudtægt af de 100,000 fremmede med 40,000 heste,
som den i al den tid maatte herberge. For sit gode
forhold modtog borgerskabet af keiseren uskattelige
belønninger, der ingenting kostede ham, nemlig ret
til at afholde et fjorten dage langt marked, at forsegle
med rødt voks, at holde egne trompetere i krigen og

paa sit banner at sætte en rød hale, der for
modentlig skulde være dem et minde om de mange
kardinaler. Jeg er ikke tilstrækkelig bevandret i
heraldiken til at kunne forklare betydningen af denne

eiendommelige vaabenfugl. Borgermesteren blev slagen
til ridder, saasom fyrstegunstens smaamynt, ordens

tegnene, endnu ikke var kommet i brug.
Om Hugen VI, Calixlus 111 og Pius 11, der sminkede

sig og bar en krone til 200,000 dukaters værdi, lige
ledes om den nederdrægtige snigmorder Sixtus IV,

der anlagde de første offentlige bordeller i Rom og
gav enhver af sine kardinaler anvisning paa indtægten
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af 20 til 30 horer, som for penge meddelte tilladelse

til under en ægtemancls fråvær at indtage lians plads
hos hustruen, som avlede en søn med sin søster,

misbrugte begge sine sønner til unaturlig vellyst og
forresten begik et utal af skjændigheder, om alle
disse påver tier jeg, uagtet deres historie utvilsomt

skulde være meget lærerig og opbyggelig.
Innocens VIII sørgede med faderlig ømhed for

sine børn og skrabede sammen umaadelig mange
penge. Naaja, det gjorde jo paverne allesammen.
Hvad Innocens udmærkede sig ved var sin priskurant
paa synder, indeholdende 500 priser i 42 kapitler.
Jeg har allerede omtalt den tidligere, her endnu bare
et par eksempler af dette skjændige dokument: be
gaar en geistlig forsætligt et mord, saa betaler han

efter tysk myntfod to guldgijlden otte groschen. Prisen
paa fader-, moder-, broder- og søstermord er en gylden,
tolv groschen. Men var det en kjætter, som vilde have
absolution, havde han at betale fjorten gylden, otte
groschen. En husmesse i en ekskommuniceret by
kostede firti gylden.

Denne pave Innocens VIII helligede heksevæsenet
en ganske særdeles opmærksomhed og kan ansees
som grundlægger af hekseprocesseme, der har kostet
saa mange ulykkelige, gamle og unge kvinder livet.
I den vrøvlede bulle, som han i denne sags anled
ning udsendte, fabler han om onde aander, der lægger
sig paa, og om andre, der lægger sig under menne
skene!

Alexander VI (1492—1502) var Innocens' efter
følger, og tiltrods for, at han hverken var værre eller

mere lastefuld end mange af sine forgjængere, er
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hans handlinger dog blevet xnere berygtedeendde

andre pavers, og han gjeelder almxndehgvxsfoxkraft
essentsen af pavelig slethed og nederdrægtxghed

Han var født i Valencia, og hans oprmdelige navn
Boderich Longolo, men hans far forandrede sxt

navn til Borgia. Boderich stnderede, men blev der

pj soldat og forførte en enke ved navn »
begge hendes døtre. Med en af disse havde han fire
søSer: Franz, Cæsar, Ludvig og Gotfrid og en datter

Lukretia. TTn o+
Hans onkel, Alfons Borgia, blev pave under navnet

Galixtus 111 og Hoderich begav sig øieblxkkelxg; tx
Rom. Paven overøste sin brorsøn med wdxgheder

og gåver og gjorde ham omsider til kardinal. Nu
begyndte Roderich at fæste sine øine paa den pave
lige krone. Da Innocens 111 døde, bestak han med

fagre løfter de 22 kardinalar af 27 og blev pave.
Vel kommet til maalet formanede han de bestxkkelxge
kardinaler om at forbedre sig og ryddede dem som
übekvemme for hans planer lidt efterhaanden afvexen

ved pavelige husraad.
For sine børns skjæbne lagde Alexander VI en

ørn omhyggelighed for dagen, Han skaifede dem
allesammen ndmærkecle giftermaal og sørgede tor
deres fremtid. Cæsar Borgia blev gjort til kardinal

og havde den glæde at gifte sin broder Gotfrid med
Sanda, datter af kong Karl VIII af Frankrige, der
rnaatte bringe endnu langt større ofre for at bevæge

paven til at understøtte hans hensigter overfor konge
riget Neapel. Karl rnaatte punge ud med en umaa
delig masse dukater, thi hos Alexander VI var penge
trylleordet.
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For at skaffe sig penge forsmaaede denne pave
mtet somhelst middel. Et eksempel paa hans handle

maade har vi i hans opførsel overfor den ulykkelige
pnns Dschem. Denne havde gjort oprør mod L
broder, sultan Bajazet, var blevet fanget og pave
Innocens anbetroet i varetaegt mod en aarlig betaling
af 40 000 dukater. For at tjene penge lod Alexander
\ I sultanen forståa, at Karl VILT, saasnart han havde
erobret Neapel, vilde drage imod ham og allerede
havde udbedet sig hans broder Dschem for at sætte
barn i spidsen for foretagendet. Samtidig udbad
Alexander sig de forfaldende 40,000 dukater.

Den virkelig bekymrede sultan sendte straks
00,000 og skrev til „alle kristnes ærværdige fader"

som han benævnede Alexander, et meget venskabeligt
brev. hvori han opmuntrede ham til „hurtigst muligt
oi befn hans broder fra dette jordelws elendighed oe,
forhjælpe ham til en lykkelig tilvcerelse". Vilde paven
opfylde denne hans bøn, lovecle han ham høitideligen
og med sin ed 300,000 dukater, Kristi kjortels koste
lige relikvie og evigt venskab.

Men Alexander vilde udnytte endnu bedre'den
hednmg, han havde i sin varetægt; han udleverede

ham til Karl VITI mod 20,000 dukater, men rigtig
nok allerede med en drik i livet, eler befordrecle ham

over i Muhameds paradis. En historieskriver siger:
„Han døde af en spise eller en drik, der ikke bekom

ham vel". Bajazet var ligesaa ærlig som paven og
betalte med glæde blodpengene.

Alexander ophøiede sin ældste søn Franz, her
tugen af Gandia, som han holdt mest af, til hertug
af Benevent Dette blev dennes død, da nemlig
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hans skinsyge broder, Cæsar, lod ham myrde. Man

drog hans af ni dolkestik gjennemborede legeme op
af Tiberen, og romerne sagde spottende: „Alexander
er Petri værdigste efterfølger, thi han fisker endog

børn op af Tiberen." - Alexander var fortvilet over
sin yndlings død; men han tilgav meget snart Cæsar
det lille mord og overflyttede al sin faderlige ømhecl

paa dette sit værdigste afkom.
For ikke at være afskaaret adgang til at komme

til magt gjennem giftermaal, forlod kardinal Cæsar
Borgia den geistlige stand - et hidindtil nkjendt til
fælde blev af kongen af Frankrige udnævnt til

hertug af Valence i dauphinatet og ægtede ikke længe
efter en datter af dronningen af Navarra.

Hellerikke sine øvrige børn forglømte den ømme
fader Lukretia havde allerede været gift baade hid

og did, da hnnnaaede til Alfons, hertug af Biscegha,
der imidlerticl snart blev myrdet og maatte vige

pladsen for en prins af Ferrara.
Den pavelige familie førte et overmaade koseligt

og gemytligt husliv. Brødrene og faderen sov af
vekslende hos den skjønne Lukretia, og den sidste
havde den glæde at avle en søn med hende, som
blev kaldt Roderich, og som efter sin herkomst følgelig
blev bror til sin mor og samtidig sin lykkelige faders
baade barn og barnebarn; han gjorde dette vidunder
barn til hertug af Sermonata.

De italienske tyrster, som af den hellige fader

og hans søn Cæsar blev plukket paa den mest skam
løse maade, sluttede forblind mod deres uretfærdig
heder, men blev omtrent samtlige mod sin bedre
overbevisning befordret over i saligheden. Cæsar
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besørgede et halvt dusin af dem bragt til ro. et
andet besørgede faderen.

Cæsar skulde tydeligvis under sin hellige faders
beskyttelse have røvet til sig et ganske pent rige
om ikke denne mønsterpave ved en feiltagelse var
kommet i skade for at dø. Det gik saalunde til:

Alexander havde for vane at befordre saadanne
ngfolk, som han gjeme vilde arve, over i en bedre
verden, og et af hans kjæreste midler hertil var

gift, som han overmaade gemytiigt kaldte „requiescat
m pace- (o: han hviler i tred). —Kardinal Corneto. en

ukristelig rig mand, skulde beroliges paa denne
maade og blev i denne hensigt indbudt tilaftens af

paven. Af en feiltagelse ratte en tjener paven den
lor kardinalen bestemte, ..i helyede krvdrede vin-,
og clen paafølgende dag endte han i sit livs 72de
aar sit hellige levnet. Cæsar, der ogsaa havde drukket
a± den ±ol'g'iftede vin. maatte bruge et heit aar til at
fordøie den.

Man kunde fylde en hel bog med denne paves
skjændselsgjerninger, men jeg vil bare meddele læseren
etpar.

Alexander havde de høieste begreber om en paves
magt og stilling, thi han sagde: „paven staar rna høit
over kongen, som mennesket over kvceget", og med den
religion, som dengang kaldtes den kristelige, var han
iuldkommen tilfreds, thi han ytrede: »Mnhver religion
<* 9<>d, men den bedste er den dummeste", og'det
skulde ogsaa holde haardt at finde noget dummere
eud deu romerske kirkes kristendom P aa hin tid.
Seiv havde Alexander sletiugen religion.

Overmaade original er en samtale, som den lærde
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prins Piko di Mirandola kavde med paven efter Lukre
tias nedkomst med Roderick. Alexander spurgte kam:

„Lille Piko, kvern tror dn kan være lar tri mm
dattersøn?" ,

„_ Deres svigersøn vel!" (nemlig Alfons, der
som bekjendt var impotent).

„Hvor kan du falde paa at tro
" Troen, eders kelligked, bestaar jo i at tro,

kvad" der er umuligt." Og nn udkrammede prins
Piko en slig masse troede umuligkeder, at den Hel
lige fader næsten lo sig fordærvet.

Ja ja", sagde paven, „saameget føler jeg, at
salig "kan jeg knn blive gjennem tro og ikke gjennem
mine værker."

Eders kelligked", gav prinsen til svar, „nar

io kimmeriges nøgler; jeg derimod - kvorledes gik
det mig deroppe, om jeg kavde ligget med mm
datter og saa ofte benyttet mig af dolk og canta
rella?" (o: gift).

Sig mig, alvorlig talt", fortsatte paven, „kvad
fornøielse kan Gud finde i troen? Den, som kommer

og siger, at kan tror, kvad kan umuligt kan tro,
kalder vi ikke kam løgner?"

„ Store Gud!" raabte prinsen og slog kors tor
sig, Ijeg mener eders Jiellighed ingen kristen er!"

"„Naaja, ærlig talt, dei er jeg hellerikke".
I— Ja, var det ikke det, jeg tænkte!" sagde

prinsen og dermed sluttede den eiendommeligste sam
tale, som sikkerlig kar fundet sted mellem en pave

og en lægmand.
Alexanders liderligked lader sig ikke godt be

skrive i vort velanstændige sprog; den kan bare
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jevnføres med Cæsar Borgias og hans søster Lukretias

Alle de udslag af vellyst, som vi tyskere ikke engang
kjender navnet paa, og som enkeltvis blev bedrevet
a de tidhgere påver, tjente til adspredelse for dette
tii pave vordne bryndesyge dyr.

_ Burkard, Alexander Vl's ceremonimester har i

sm dagbog skildret livet ved ,det pavelige hof og
den mest yppige fantasi kan ikke forestille sig hvad
der her blev bedrevet. Burkard siger: „Af det apo
stohske palads blev der et bordet, og det et langt skjæn
digere, end nogetsomhelst offentligt hus kan drive det til «

„Engang blev der paa hertugen af Valences (Cæsar
Borgias) værelse i det apostoliske palads" _ saa
edes beretter Burkard - „givet et aftensmaaltid, ved

Imlket ogsaa femti fornemme kurtisaner var nær

værende og efter bordet maatte danse med tjenerne
tørst i sine klæder, derpaa nøgne. Dernæst blev

der sat lysestager med brændende lys i paa gulvet
og kastet kastanjer ned mellem dem, som de

kvindfolk, krybende paa alle fire mellem lysestageme
maatte samle op. Banslielliglied, Cæsar ogLukretia stod

og saa paa. Endelig blev der lagt hen en hel mængde
klædnmgsplag for dem, der uden blusel vilde bedrive

utugt med flere af disse glæclespiger, og disse præ
mier derpaa uddelte. Denne smukke scene foregik
allehelgensaften 1501".

Engang lod Alexander hingste og hingstgeile
hopper lede frem foran sit vindu, og nød skuespillet
ved Lukretias side. Denne kvinde var liderlig over
al beskrivelse, men om hun efter pavelig ret fortjener
prædikatet hore, ved jeg ikke, thi nogle af dennes
ordkyndige (glossatorer) har opstillet, at man alene
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kunde benævne den for virkelig hore, der havde

syndet 23,000 gange.
Lukretia nød sin faders uindskrænkede tillid; hun

brød i hans fråvær alle hans breve, besvarede dem i
nødstilfælde og sammenkaldte efter eget behag kardi
nalerne. Man skrev hende følgende gravskrift: „Her

ligger den, som kaldtes Lukretia og var en Thais,
Alexanders kone, datter og svigerdatter". Det sidste
blev hun, fordi en af hendes mange mænd var pavens
søn med en anden kvinde, og følgelig Lukretias
halvbroder.

De paa dette tidspunkt opblomstrende viden
skaber og den stadig mer og mere om sig gribende
anvendelse af bogtrykkerkunsten, - - denne Satans

egen opfindelse! gjorde paven meget bekymret.
Han frygtede for, at en fri presse skulde kunne gjøre
ende paa pavernes skjændselslevnet, og i denne frygt
havde han hellerikke saa særdeles uret. Han indførte

derfor bogcensuren, der har holdt sig helt til den aller

nyeste tid, og der, hvor den endelig har maattet vige
for den offentlige mening, har den slaaet over i presse
processerne, en form, der næsten er endnu værre,
fordi de saa altfor ofte føres i Richelieus aand. Denne

kardinal paastod, at ingen fortåtter kunde skrive fem
ord bare uden at gjøre sig skyldig i en forbrydelse,
der maatte bringe ham i bastillen (udt. bastijjen).
Den, til hvem han sagde dette, skrev: „To og en
gjør tre«. _ Ulyksalige!" raabte kardinalen. „De
fornægter treenigheden!" Mangen en nutidens presse
proces leverer sidestykker hertil.

Julius II (1502—1513) kom ligeledes gjennem
list og bestikkelse paa pavestolen. Han var en dygtig
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soldat] dette er den eneste, lidt eiendommelige ros,
man kan give denne G-uds statliolder. Han ophidsede
alle tyrster mod hverandre, lod armeer marschere,
kommanderede dem seiv og beleirede og erobrede
byer.

Hans modstandere sammenkaldte en synode i
Pisa for at forhindre kirkens krigerske søn i kans
upaakaldte haandværk. Af denne kirkeforsamling blev
han „som offentlig fredsforstyrrer, som anstifter af
tvedragt blandt Guds folk, som oprører og blodtørstig
tyran og som et i sin ondskab forhærdet menneske"

afsat fra enhver geistlig og verdslig forvaltning.
Naturligvis brød Julius sig pokkeren om denne

domskjendelse, den gjorde ham bare endnu mere
forbitret mod sine hender og navnlig mod den ud
mærkede franske konge, Ludvig XII, som han afsatte.
Ligeledes blev hele Frankrige belagt med interdikt;
men de fra Vatikanet udslyngede lyn vilde ikke
mere tænde.

Julms II optraadte, efter den berømte historie

skriver Mezerays udtryk, som en tyrkisk sultan og
ikke som en „fredsfyrstens statliolder og fader for
alle kristne". I de krige, han af blodtørstighed og
hævngjærrighed førte, mistede tohundredetusen men
nesker livet. Han døde midt under forberedelser til
nye krige.

Han var ligesaa liderlig som Alexander VI og
havde forud for denne clesuden, at han var en druk

kenbolt. Keiser Maximilian I sagde engang: „Du evige
Gud, hvorledes skulde det vel gaa denne verden, om
ikke du havde tåget den i din særdeles varetægt,
under en keiser som mig, en elendig jæger, som jeg
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alene er, og under en saa laste/uld og forsviret pave
som Julius er!"

Ceremonimester hos denne pave, de Grassis, for
tæller, at den hellige fader engang var saa voldsomt

angrebet af hin sygdom, som ridder Bayard kalder
le mal de celui qui Va (o: dens sygdom, som har den),
at han langfredag ingen kunde stede til fodkys.

Hans efterfølger, Leo X (1513—21), var et lige
saa liderligt menneske, men den samme sygdom, der
forhindrede Julius fra fodkyssingen, skyldte Leo sin

ophøielse til pave. Da han kom til konklavet for
det nye pavevalgs skyld, led han af en venerisk
svulst i bagenden, der udbredte en infamt væmmelig
stank. De andre kardinaler, der var bange for at
blive smittet, forespurgte sig hos konklavets læger,

og disse erklærede enstemmigt, at Leo ganske sik
kert snart kom til at dø. Og bare for hurtigst muligt
at blive kvit stanken valgte saa kardinalerne ham til

pave.
Leo X, et skud af mediceemes berømte fyrste-

familie, var en opvakt mand, der elskede kunster og
videnskaber og havde mange andre egenskaber, som
vi hos en verdslig fyrste skulde have sat ganske
megen pris paa. Han levede „fornøiet som en pave",
og brød sig lige fedt baade om kristenhed og for
retninger, nåar ikke hans uhyre pengebehov tvang
ham dertil.

Han skal i de otte aar, som hans paveskab
varede, have forbrugt 14 millioner dukater, noget,
som er meget troligt, da han gav pengene ligesaa
let ud, som han havde faat dem. Han gav bort ved

1 9Otto von Corvin: Pavespeilet. Xj
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sin kroning 100,000 dnkater; betydelige summer
fik digtere og malere af ham, men alle hullerne

maatte de gode kristne fylde. Engang sagde Leo
til kardinal Bambus: „Det er noget, den ganske verden
kjender, hvormeget fabelen om Kristus har indbragt os
og alle vore".

Hans kof var det prægtigste, som fandtes, og
som kos de gamle, romerske keisere ble v pengene
bortsløset med fulde hænder. Det var derfor heller

intet under, at han, sin sjakkerhandel med aflad til
trods, desuagtet efterlod sig betydelig gjæld.

Leo solgte, kvad bare saasandt kunde finde
kjøbere, og hans finansminister Armellino var den
mest uforskammede blodsuger. Engang sagde Colonna
om sidstnævnte: „Denne blodsuger skulde man flåa
huden af og vise ham frem for penge, og det skulde
indbringe mere, end vi har brug for".

Leo blev ved en pludselig død bortrevet fra sit
yppige liv og fik ikke eugang tid til at annamme de
kirkelige sakramenter. Dette gav en digter anled
ning til et epigram, som i oversættelse lyder:

Hvi Leo intet sakramente fik,
da døden ham den ærgrelse forvoldte
at hente ham? Ak, efter gammel skik,
den brave mand, han havde solgt det!

Leos afladshandel, hvorom jeg allerede har talt,
gav den nærmeste foranledning til reformationen.
Dennes historie er skrevet utallige gange og befinder
sig i folkets hænder, saa jeg tør gaa ud ifrå, at den
er bekjendt.

Pavestolens farlige stilling havde krævet en ganske
kraftig pave, men Leo's efterfølger, Hadrian VI, var
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alt andet end dette. Han var en trangsynt bogorm,
der mere var skikket til at „faa sig seiv og skole

gutterne til at gjæspe af kjedsomhed", end til at
holde St, Peters lækkende farkost oven vande, tiltrods

for, at lians far vår skibstømmermand i Utrecht.
Por hans megen lærdoms skyld havde man valgt

ham til lærer for Karl V, og da hans elev var keiser,

gjorde man ham til rektor for universitetet i Lowen.
Luther sagde om ham: „Paven er en magister noster
fra Lowen; der kroner man slige æsler". Man føler

sig tilbøilig til at samtykke i denne summariske
kjendelse, nåar man læser, at Hadrian med et flygtigt
sideblik gik forbi Roms herligste kunstværker, saa
danne som Laokoon, Apollo fra Belvedere, o. s. v.,
med den bemærkning: „Gamle afgudsMlleder".

Da denne Jyske barbar" kom tilfods til Rom,

og til sit daglige underhold ikke brugte mere end
tolv thaler, og horribile clidu (o: rædsomt at skulle
sige det) foretrak øl for vin, gjorde kardinalerne
lange ansigter og kom til den erkjendelse, „at den
Helligaand bare forstod italienere og ikke andre".

Hadrian var en tør pedant og altfor ærlig til, at
man længe skulde kunne taale ham paa den pavelige
stol. Spottegaukerne tog stygt ivei med ham. Over
maade fornøieligt blev denne paves regjering karak
teriseret af digteren Berni. Vedkommende sted lyder
i oversættelse: „En regjering fuld af betænksomhed,
hensyn og snak, fuld af om og men, alligevel og
maaske, og ord i massevis uden saft og kraft, fulde
af tro, kjærlighed og haab, det vil sige af en
foldighed skal lidt efter lidt gjøre Hadrian til
helgen".
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' Hadrian begik en, i samtlige kardinalers og
geistliges øine forfærdelig forbrydelse; han tilstod
nemlig, at Luther med sit krav paa en reformation
ingenlunde harde saa ganske uret, idet han ærligt
nok skrev: „Ghid tillod forfølgelser for syndens
skyld; folkets synder stammer fra presternes, hvem
ogsaa Jesus derfor først opsøgte i templet og saa
først gik ud i staden. Seiv fira denne vor hellige stol
er saameget vanhelligt udgangent, at det intet under er,
om sygdommen har spredt sig fra Jwvedet til lernmerne,
fira paverne til prælaterne. Vi ville anvende al flid paa,
at først og fremst dette hofl fra hvilket muligvis al
ulykke gik ud, maa vorde reformeret, jo begjærligere
verden venter paa en saadan reformation".

Detslags paafund var uudholdelige, og Hadrian
„blev afgaaet ved døden". Overmaade stor var
romernes jubel ved hans død, og de begik den
usømmeligked at bekranse hans livlæges dør og for
syne den med indskriptionen: Liberatori Patriæ S. P.
Q. B. (o: til fædrelandets befrier fra der romerske
senat og folk.)

For at man ikke skal føle sig fristet til altfor
meget at beklage dette ærlige, lærde æsels skjæbne,
maa jeg bemærke, at han i fem aar var storinkvisitor
i Spanien, og der lod levende brænde 1620 menneskel
eg billecllig 560. og at han dømte 21845 andre til
tab ofl formue, til æresløshed og saa viclere.

Clemens VII (1523—34). atterigjen en medicis.
fulgte vort ~magister noster æsel" paa pavestolen
og forstod bedre end han at spille kirkemonarken,
men reformationen kunde han alligevel ikke under
trykke.
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Han kom i ganske stor nød; connetabelen Karl
af Bourbon stormede nemlig Rom med sin übetalte
hær. Vistnok blev feltherren seiv under dette storm

angreb skudt, men dette tjente bare til yderligere
at opflamme raseriet hos de byttegriske soldater.
Mellem dem befandt der sig 14000 tyskere under

Georg af Frondsberg, der navnlig lagde sig efter
paven og førte med sig en gylden strikke for med
denne egenhændig at befordre hs. hellighed til
himmelen.

Paven flygtede op til Engelsborg, og med Rom
blev der nu skaltet paa det übarmhjertigste. Det
var onde tider for kardinalerne, thi endogsaa de

katholske spaniere tog med meget haarde hænder
paa dem. Damerne tog tingen fra den bedste side;
de kikkede nysgjerrigt paa de sværbyggede tyske
landsknægte, og historieskrivere beretter ondskabs
fuldt nok, at de ikke engang kunde vente saalænge,
til det bar ivei med voldtægten.

Soldaterne plyndrede, hvor de fandt noget; thi
nåar den tids krigere veirede penge, gav de pokkeren
i al religion, stjal og myrdede af hjertens lyst og
skaffede sig siden absolution. Byttet i guid, sølv og
ædelstene beløb sig til mere end ti millioners værdi T
og i rede penge, som de fornemme maatte løskjøbe
sig med, til en endnu betydeligere sum.

Jeg har netop liggende foran mig en gammel
bog fra 1569, hvori Adam Reissner, der var med i
Frondsbergs tjeneste, paa en meget ligefrem og tro
hjertig maade skildrer den tøilesløshed, hvormed
soldaterne i hele ni maaneder drev sit spil i Rom,

Jeg vil orclret hidsætte et sted af hans bog.



182 Guds statholderskab i Rom.

„Landsknægterne have paasat sig kardinals
hattene, have iført sig de lange, røde kjoler, og have
paa æsler redet omkring udi staden, og have saa
lunde holdt sine løier og sit abespil. Wilhelm von
Sandizell er. hyppigen med sin skare redet som en
romersk pave, med tre kroner frem foran Engels
borg, der have de andre knægte udi kardinalskjolerne
bragt sin pave deres hyldest, løftet sine lange kjoler
op foran med hænderne, ladet bagdelen slæbe hen
over jorden efter sig, bukket sig cl}Tbt med hoved
og skuldre, knælet ned og kysset hans fod og
hænder. Hvorpaa den formeutlige pave Clemens
har bragt en drik, ele som kardinaler udstafferede
have lagt sig paa knæ, have hver drukket ud et
fuldt bæger vin og givet paven besked, idet de have
skreget, at nu vilde de gjøre rigtig fromme påver
og kardinaler, der var keiseren lydige og ikke op
sætsige og anrettende krig og blodsudgydelse som
de forrige".

„Tilsidst have de lydeligt skreget udenfor Engels
borg: Yi ville gjøre Luther til pave I Uvern som
heri linder beliag, han række en haand iveiret, hvor
efter alle have løftet sine hænder iveiret og skreget:
Luther pave! og kommet med mange lignende latter
lige skjældsord og haansord".

„Griinev\-ald, en landsknegt, skreg udenfor Engels
borg med lydelig stemme, han havde lyst til, at han
kunde faa rive et stykke ud af kroppen paa paven,
saasom han var Guds, keiserens og den hele verdens
fiende". 0. s. v.

Efterat pave Clemens enclnu havcle betalt om
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kring 400 000 dukater til tropperne, lod man kam,
forklædt som tjener, flygte fra Engelsborg.

Clemens havde enten ingen lykke med sig eller

ogsaa ingen dygtigked. Saameget burde kan med
sin gode forstand have erkjendt, at Innocens's tid
var forbi, men alligevel var kan upolitisk nok til at
fordærve det med den despotiske Henrik VIII af

England, som kan exkommunicerede, og som derfor
med hele sit land sagde sig løs fra Rom. Her

igjennem tabte pavestolen peterssMllingen, en afgift,
som kvert eneste engelsk kus siden 740 betalte til

Rom, og som kicltil havde indbragt omkring 38
million er gylden.

Under begge disse sidstnævnte påver gjorde
reformationen stadig større og større fremskridt, og
de i 1522 paa rigsdagen i Nurnberg forsamlede rigs
stænder erklærede: „at de ikke kunde lade de pave

lige og keiserlige forordninger fuldbyrde, saasom
folket, der i stor mængde hang ved Luthers lære,

derigjennem lettelig kunde kenfalcle til den mistanke,
at man vilde undertrykke den evangeliske sandked

og understøtte de tidligere misbrug, og dette lettelig
kunde give anledning til oprør og forbitrelse".

Dennegang tog de tyske fyrster paa rigsdagen
bladet ordentlig fra munden og ucltalte i „den tyske
 nations hundrede klagepunkter" ligefrem om de pavelige

bedrageriet-, hvad man ikke engang nutildags skulde
kunne vove. Overkovedet sagde dengang reforma
tionens forsvarere endogsaa med fyrsternes bifald

meget, som seiv den dag idag ikke turde blive sagt
af anstændighedshensyn af frygt for endeløse presse
processer. Luthers „Satireru lod man uhindret
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passere, uagtet de strængt tåget ikke var anclet end
smudsige pøbelagtigheder.

„Gndsmanden Luther - ' viste liden respekt baade
for påver og tyrster, nåar det gjaldt at forsvare sin
sag. Han behandlede dem rent som det usleste pak og
sagde saavel kongen af England som hertug Georg
af Sachsen den groveste besked. Hertugen af Braun
schweig kaldte han bare en ..julebuk". men aller
værst kom paven ud for ham.

I sin bog: tPavedømmet indstiftet af djcevelen"
kalder han kirken for „kerkena og paven for ..gjogeir'.
som æder æggene og skider ind kardinaler istedet".
Hs. hellighed kalder han for „en gjøgler, det romerske
snyltedyr, pavelig sataniskhed og kjæltring, et nvdel
sessygt svin. som er født bagudfra af djævelen og
vil, at man skal kysse ham i rampen, endvidere
for et beskidt og fjortende paveæsel, som skræmmer
keiseren med sine fjerter og vil binde alle æsel
fjerter og have. at man tilbeder hans høistegne, og
at man herunder slikker ham bag".

Havde nutildags en fortåtter vovet at skrive saa
ledes mod paven eller mod en fyrste, skulde halve
Europa besvirnet. og en presseproces vilde vinke for
fatteren med derpaa følgende fængsel saa langt som
skjærsil den.

Men modstanderne blev imidlertid ikke Luther

svaret skyldig, og doktor Eek. som af reformatoren
bestandig kaldtes Dreck (o: drit), betalte ham med.
samme mynt. De almindelige tider, man gav ham.
var doktor Drit-Morten, doktor svinehund fra Wittenberg
o. 1. Jesuiten Weisslinger siger i anledning hans
bordtaler: ..Ved hoffer. hvor lorten inviteres. er
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Luther ceremqnimester, advokat i Gxisenborg, ja kan

hænde bydommer i Svinstad; fandtes der et Mød
dingen eller Drjttenberg vilde Clriseluther høre hjemme
der". Det var saadant, man i det sekstende aar
hundrede kaldte for „satire«.

Clemens VII var en stor munkeven. Under ham

opstod kapucinerne, en afart af franciskaneme, som
alene udmærkede sig fra disse ved større clumhed

og mere svineri. De spidse hætter (kapuzer) som
de bærer, og som i høi grad ligner en lyseslukker,
kan samtidig tjene som felttegn for dem; thi gjennem
dem haabede Clemens at udslukke det lys, som var
tændt af Luther.

Paul 111 (1539—49), der blev pave efter Cle
mens, havcle allerede været kardinal i 26 aar og
dette i kraft af, at han havde solgt sin skjønne søster

Julia Farnese til pave Alexander YL Han var en af
de allerliderligste påver. Blodskam, mord og lignencle
forbrydeiser var som dagligt brød for ham. Han
forgiftede saavel sin mor som sin søster!

Men dette er jo igrunclen familieanliggender,
som mindre angaar os. Langt vigtigere for verden val
det, at Paul den 27de september 1540 stadfæstede
jesuiternes orden. Vi vil komme til at lære disse
flaggermus endnu nærmere at kjende og skal da for
tælle dem, hvad ele var, og hvad de er; seiv kverken
vilde eller kunde de nemlig give nogen forklaring
herom og sagde, at de var tales quales, cl. v. s.,
dem, som

Julius 111 var en pave, eler duecle endnu mindre
end sine forgjængere. Han holdt fælles piger med
kardinal Creszentius, og ele børn, som de fik med disse,
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opdrog de i fællesskab, da ingen af dem vidste, hvem

der rettelig var faderen. Sin abevogter, en hæslig
unggut paa 16 aar, gjorde lian til kardinal, og da
ele andre kardinaler gjorde ham bebreidelser i den
anledning raabte lian: „Potta di Dio! livad er det da,
I har fimdet ved mig, siden I har gjort mig til pave?"

Den hellige fader lod engang holde mønstring i
Rom over alle glædespigerne, og elet befandtes, at
tallet paa dem beløb sig til 40,000. Naturligvis
maatte deres liaanclværk trives under saa iiderlig en
pave, som Julius var. Johan af Gasa, hans nuntius,
og erkebiskop af Benevenf, skrev en bog om sodomiteri,
som han paa det ivrigste tog i beskyttelse. Denne bog
er 1552 trykt i Venedig og dediceret til paven!

Paul IV var en af stolthecl halweis sindssvag,
ottiaarig nar, og ved siden heraf en mordlysten kleri
kaler. Under ham kunde inkvisitionen ikke myrde
ofre nok. Lad os høre, livad Pasquino sagde om
ham, men først nogle ord om Pasquino seiv.

Efter sagnet var denne en lystig skrædder i
Rom, som med sine lystige indfald lokkede mange
folk til sin bod. Overfor denne stod en lemlæstet

staty, paa hvilken man ofte fandt satirer opklæbet,
som man tilskrev skrædder Pasquino. Herfrå ordet
Pasquil. Men man har ogsaa andre traditioner. Imid
lertid blev snart en anden stat}T paa Kapitol udseet
til at optage svar paa de spørgsmaal, som man fandt
paa den første staty, og saaledes opstoel en leg med
spørgsmaal og svar, der ikke alene var overmaade
fornøielig, men ogsaa af stor nytte. Det var den
romerske Kludderadatsch i primitiv skikkelse,

Da Paul IV var død 1559, foreslog Pasquino
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følgende gravskrift: „Her ligger Caraffa (af denne
familie var paven), forbandet i himmelen og paa jorden,
med sjælen i helvede og sit aadsel i jorden. Jorden
misundte han freden, himmelen bøn og løfter; i sin

ugudelighed ødelagde han klems og folk; for fien
derne krøb han, mod venner var han troløs; ville I

raaber han stortudende, . . . „de har kaldt mig

pave!"
Paul var blevet en bitter fiende af keiser Karl

V og vilde, efterat denne var gaaet af, ikke aner
kjende keiser Ferdinands valg, fordi dennes søn og
thronfølger mest var opvokset mellem lutheranere.

Keiseren brød sig lidet om paven, opstivet hertil

af rigs-vicekansleren, Dr. Seld, Ferdinand I'stes Beust.
Denne minister sagde ien betænkning: „Nutildags
ler man af den banstraale, som man tidligere skalv

for; engang ansaa man alt, hvad der kom fra Korn,
for helligt og gucldommeligt, nu er der mangfaldige,
og det baade af gammel og ny religion, som spytter ad
det. Paverne tog de gamle keisere i kardusen, tug
tede, plukkede og afsatte dem; vi har seiv oplevet,
hvorledes Karl tog Clemens af dage. Til saadanne
alvorlige skridt er Deres majestæt ikke engang nød
saget. Man ved forøvrigt, at hs. hellighed har ud
skjældt de kardinaler for bæster og narre, eler siger
sandheder, og givet dem stokkeprygl, hvoraf man tør

vide alting paa engang? —• han var pave!"

Navnet pave var dengang i Rom sunket ned til

et skjældsord. Pasquino svai?ede en spørgende.

„Hvad er det, du jamrer dig for? — „Aa, for en

skam, jeg holder det ikke ud!" — „Men kvad er det

da?" — „Aa, <lu gj ætter det aldrig ' ... de kar",
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antage, at samme af alderdom eller andre aarsager ikke
godt kunne være ved sin fornufts falde brug".

Under Pius IV blev den berømte kirkeforsamling
i Trient sluttet (i december 1563), der havde siddet

sammen i atten aar 'for at foretage den forlængst for
nødvendig anset reformation paa kirkens „hoved og
lemmer".

Ivonciliet stod under pavens umiddelbare opsigt.
Kardinal del Monte stod i stadig forbindelse med ham

gjennem en uafbrudt kurérlinje mellem Trient og
Rom, og pavens instruktioner havde den mest af

gjørende indflydelse paa alle beslutninger. Hele
verden skreg, at kirkeforsamlingen ikke maatte være
ved sine falde fem, men ænclre noget heri kunde
ingen.

Biskop Dudith af Tina i Dahnatien og flere andre
sagde: „Den Eelligaand, som belærte de forsamlede kir
kens fædre i Trient, kom i romerske fangejem".

De hellige fædre gjorde sig ikke arbeidet altfor
surt. Et møde engang hver maaned, nåar ikke ferier

eller festligheder lagde beslag paa cleres tid, og holdt
man virkelig engang et møde, søledes tiden væk med
unyttigt snak.

Man disputerede med alt muligt alvor om afsen
dingernes rangordning, om dragt, segl og lignende.
Dernæst blev der spurgt om, hvorvidt man skulde
begynde med troen eller reformationen. Omsider be

stemte man sig for troen, da nogle næsevist og ufor
skammet nok fremsatte den mening, at reformationen
maatte begynde ved hovederne!

hVanskmændene, ja seiv de taalmodige tyskere
miste de nu taalmodigheden, En keiserlig gesandt
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paastod endogsaa, at paven og lians afsendinger
„maatte have skoet sine heste bagvendt for at give sig
Idseende af at gaa fremad, medens de i virkeligheden gik

bagover".
Naar folket, der glædede sig til alle de skjønne

løfter om beslutninger paa kirkeforsamlingen, som

børn til juletræet, gjennem sine stedfortrædere lod
forhøre om disse, fik det bestandig til svar, „at endnu
var beretningen ikke færdig".

Men da den saa endelig var færdig denne be

retning, såtte den hele verden et langt ansigt op og
slog hænderne sammen. Ved synodens afslutning
reiste kardinalen af Gnise sig og raabte:

være alle kjættere!" forbandet! forbandet!'1
brølede de herrer afsendinger i kor og den „hellig
aand" i Rom lo i skjægget. Dette var ganske vist
ikke veien, paa hvilken man skulde føre protestan
terne tilbage i kirkens skjød, det lange kirke
mødes egentlige hovedformaal.

Der trængtes i virkeligheden ingen store gåver
som profet for at kunne forudsige, at det koncil, som
iaar (1868) skal afholdes, vil faa fuldstændig samme
romerske stolgang som hint i Trient. Den gamle
mand (Pius IX) som nu bærer 1) den mølædte pave
lige tiara, lider af den indbildning, at vi skriver
1368, og handler deretter. En lykke er det, at det
er temmelig ligegyldigt, hvad koncilet beslutter, da
ikke en sjæl tar notis deraf, og at Guds landsfogeds
dage er talte.

»Gjør op med himmelen din regning, foged,
bort maa du, tlii dit uhr er rundet ud«.

O. anm.!) o: dengang bar.
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Koncilet i Trient var det siclste, som blev lioldt,
og dets beslutninger er den dag idag gjældende lov
for den romerske kirke. Hume siger i dronning
Elisabeth af Englands historie: „Koncilet i Trient
er det eneste, som er afholdt i et aarhundrede med

begyndende oplysning og forskning. Videnskaberne
maatte synke saare dybt, dersom menneskeslægten
paanyt skulde blive skikket til et saa grovt bedrageri".

Den protestantiske forfatter Haiddegger sammen
lignecle pavedommet med en hore, der blir mere og mere
uforskammet, jo ældre hun blir i forreiningen. Sammen
ligningen er ganske vist ikke meget høflig, men
gjennemlæser man Trientiner-konciliets beslutninger,

maa man være enig i den. Alt det vanvid, som
lidt efter lidt havde indsneget sig i den kristelige
kirke. blev her høitideligen sanktioneret, og hvad der
afveg fra den trientiske troesformel havde
forlis ivente".

At udfaldet af sjmoden ikke kunde blive fedt
var klart nok, thi jesuiterne tog sig af den og suffle
rede den Helligaand.

Dette koncil havde store følger, og den slemmeste
af samtlige var, at paverne, som hidtil bestandig
havde udgjort oppositionen mod den verdslige magt,
fra nu af gjorde fcelles sag med denne for at lamme
den øiensynlige higen mod bedre tilstande og politisk
frihed.

Puis IV „gav fra sig sin sjæl gjennem den del
af sit legeme, gjennem hvilken han havde modtaget
den". Efter ham fulgte Pius V, en tidligere stor
inkvisitor. Han skal ved sit valg have ytret: „Som
munk haaber jeg at blive salig; som kardinal tvivler
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jeg derpaa, og som pave anser jeg tingen for
 umulig".

Denne Pins V, eler havde havt en passende for
skole som storinkvisitor, var den grusomste af alle

påver. Kun en eneste idé fyldte hans liv. kjætternes
udryddelse. Han er den egentlige ophavsmand til
Uodbryllupet i Paris, til de skrækkelige forfølgelser i
Nederlandene under hertugen af Alba, der roste sig

af, at han i løbet af seks aar lod 18 000 personer
henrette, samt til alle sammensværgelser i Skotland

og England.
Granden til denne paves gmsomhed var ikke

bare religiøs fanatisme. Han lod f. eks. NiJcolaus
Franko hænge for et uskyldigt vers, som han gjorde

paa det i lateranet (det pavelige palads) nyopbyggede
lokum.

„Pave Pins V forbarmede sig over den belastede
bug og oprettecle dette lokum; et ædelt værk!"

Dette var i oversættelse de linjer, som bragte

poeten i galgen. Det stakkars menneske raabte med
rette: „Dette er for galt!" og han vilde endnu paa
stigen ikke rigtig tro, at det var alvor og spurgte:
„Hvadforslag, Nikolaus i galgen?"

Da Pius under forfærdelige stensmerter havde
udaanclet sin bøddelsjæl, herskede der almindelig

glæde. De offentlige piger, som under hans regjering
næsten intet havde havt at gjøre, forsamlede sig

jublende omkring hans lig, og endog den tyrkiske
sultan lod afholde glædesfester ianledning dette
dødsfald.

Dog, jeg faar ikke i taushed forbigaa det gode,
som er at nævne om denne pave, og det saameget
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mindre, som det paa den „apostoliske stol" var en

sjeldenhed. Han førte et meget strængt liv, som en
eneboer, bar paa den nøgne krop et belte af staal

traad, en haand bredt og besat med pigger, og brugte
ikke skjorte. Hans spise bestod af grøntsalat, og
lians drik var vand.

Gregor XIII lignede sin forgjænger i fanatisk
kjætterhad, skjønt ikke i sædernes renhed. Den

slyngelagtige jesuitergeneral Aquaviva gav han til
ladelse til, at protestanter, isærdeleshed lærde mænd,
fyrster, høiere emuedsmænd og andre indflydelsesrige per
son&r, nåar de gik over til den romerske kirke, af særdeles
pavelig naade skulde faa lov til at skjale sin nyantagne
tro og fremdeles deltage i alle protestantiske kirkelige
skikke, kortsagt skulde nu som tidligere kunne i, skinnet
være protestanter.

Efter Gregor kom Sixtus V (1585—90) paa den
pavelige stol. Hans far var vingaardsgartner, lians mor
en tjenestepige, og seiv røgtede han i sin ungdom svin.
Derfor spøgte han ogsaa hyppig seiv: „Jeg tilhører
et durchlauchtigt hus 1); sol, vind og regn havde fri
indgang i mine forældres hytte".

Hans navn var Felice Peretti, og han blev født
1521 i Grotta a Mare, ikke langt fra Montalto i
grænsedistriktet Ankona. En fransiskaner fandt sig
tiltalt af gutten, tog ham bort fra svinene og bragte
ham til et kloster og dermed paa den stige, som førte
op til den apostoliske stol. Han steg hurtigt; pave

; y (Pius X)var ham bevaagen og gjorde ham til kardinal
Montalto. Gregor kunde derimod ikke like ham, og

2) Ordspillet ligger i udtalens lighed mellem *dwchlauchttg« og darek
leuchtig (o: gjennemskinnende). O. aimi.
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Sixtus ansaa det derfor for hensigtsmæssigt aldeles
at trække sig tilbage og tilsyneladende med hud og
håar at blive franciskaner. Han spillede sin rolle

saa godt, at samtlige kardinaler blev tåget ved næsen.
Han anstillede sig yderst ydmyg, enfoldig og legemlig

affældig, lo cl sigtaalmodigt benævne „æslet fra grcensen"
og tænkte: den ler bedst, som ler sidst,

Karclinalerne var under pavevalget delt i seks

partier, og da ingen vilde lempe sig efter de andre,
raabte størsteparten af kardinalerne, „at æslet fra

grænsen skulde være pave". Ikke saasnart blev
Montalto, der kom luskende incl paa sin krykke,

opmærksom paa, at kan havde stemmefierhed for sig,
før han slængte krykken, rettede sig iveiret som et

kirkelys, spyttede helt op i kapellets tag og istemte
med stentorstemme et Te Deum, saa vinduerne klirrede.

Man kan tænke sig de overlistede kardinalers
skræk. Da ceremonimesteren efter skik og brug

spurgte den nye pave, om han modtog værdigheden,
svarede han: „Jeg kunde ha kraft til at modtage endnu

en", og da en af de stolteste kardinaler gjorde ham
komplimenter for hans gode udseende, sagde han
leende: v Ja, ja, som kardinal søgte vi med bøiet ryg
himmeriges nøgler ; vi fandt dem og ser nu mod himlen
opreist, da vi ikke kar mere at søge paa jorden"-.

En af kardinalerne, som altid havde interesseret

aig for ham, vilde rette paa hans hætte, der var
kommet i uorden; men Montalto viste ham tilbage og

sagde: »7eer ikke saa fortrolig mod paven".
Kardinal Farnese, som aldrig rigtig havde troet

den nybagte pave og altid havde kaldt ham Pater
noster'slugeren, ytrede nu til sine kolleger: „I mente

Otto von Corvin: Parespeilet.
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fit gjøre en dot til pave; I har gjort en dertil, som
vil behandle os alle som dotter". Pasquino viste
sig med en tallerken fuld af tandstiklcere.

Sixtus V vedblev ogsaa som pave at være en

streng munk og greb nu med energi regjeringens
hidtil saa jammerlig slappe tøiler. Først og fremst
var han betænkt paa at rense landet for de utallige
røverbander, som under Gregor XIII havde tåget slig
overhaand, at intet menneske længer var sikker paa
sit liv. Fem hundrede forbrydere ventede som
vanligt ved enhver ny regents tiltrædelse sin be

naadning; men Sixtus lod anlægge proces mod dem,
og galgerne blev ikke tomme. „Jeg ser heller gal
gerne /ulde end fængslerne", pleiede han at sige.

Hele Rom blev forfærdet, thi hans strenghed
traf rige og fattige, hvacl man hidtil siet ikke var

vant til. Grev Pepoli, som beskyttecle banditterne,
blev halshugget i Bologna, og prælaten Ccsarinos villa
lod paven nedrive, fordi den var et bekjendt smuthul
for banditterne.

„Jeg tilgir", sagde han. „hvad der er skeet under
Montalto; men som Sixtus maa jeg rive huset ned
og reise en galge der isteden". Cesarino blev af
skræk karthauser l).

En af bargello"erne (landpolitiet), hvilket tem
melig ofte gjorde fælles sag med banditterne, vilde
gjemme sig engang, han fik øie paa Sixtus. Denne

lod ham lægge i lænker og gav ham kun fri paa
den betingelse, at han inden otte dage bragte ham
et opgivet antal bandithoveder.

!) En meget streng munkeorden, stiftet a f den hellige Bruno 1086.
0. a.
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Ja, paven gik i sto grusomme røttordighedøiver
saa vidt at han. for at opdage forbrydere, lod gjen
nemstøve do gamle kriminalakter. En vu, Bla**,
"fe 36 aar sidon paa grund af et mord var rømt

lod han forlange elevere* og ka stagg-

Denne strenghed gav Pasquono stof for lange

tider Engang saa man paa billedstøtten Engelsbroen
mtd de to overfer Mnanden staaende statuer

af apoetlerne Pefrus og Paulus. Petrus var , støvler
os reisefrak. Panlns ytrede sin forbanselse og spø,
om grunden til, at han har tåget reisekter paa og
Petrus svarer: Jm vil « ««* *"""•/?*
tor for 1500 aar Mm hugget øret af Malchm  

Sfatus drev em justits med formehg hdenøkab

og engang efter en stor henrettelse ytrede han ved
bordet: ,Det smager mig aldrig bødre end efter en

Baadan retfeerdighedshandling". - Pasgmno komaen
frem med en gryde fald af smaa galger, hjul, øn øxe
„ s v og sagde: .Denne suppe vd g,ve den helbge

Me;Xnr skræmte nu sine børn med paven og
aaar denne lod sig se paa gaden, gik alle undaf

et godt tegn paa, at der i Bom fandtes mange gav
tyve og andre folk, som havde grund fri at være
£le for pavens strenghed. Han forfalgte Ake alene
banditter.nmn ogsaa dem, der handlade me mem

nøskekjød, eller koblerne, som plmede at forhandle
sine hustruer og dotre til kardmalerne og de fader

lise rigmænd. En berygtet bolerske, Pagnaccra som
man i almindeligbed blot kaldte prinsessen lod han
hønrette og byggede for hendes penge et smukt

hospital.
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For ele fattige sørgede han under dyrtid faderlig
og lod ikke alene uddele levnetsmidler eller disses

pris nedsætte. men anlagde endog silke- og klædes
fabrikker; adelen tvang han til at betale sin ™tø
hvad der fal elt den haardt nok.

Et vakkert træk af Sixtus var det. at han erin

fi6 tldhgere modta velgjeminger. En skomager
rf6 haD en« for par sko betalt bare seks
™h °g Sa- t: " skal jeg betale, nåar feg
blir pave". Nu betalte han sin gjaeld med renter og
gav skomagerens søn - et bispedømme! Ligeledes
belønnede han en prior, som for firti aar sielen havde
laant ham fire skucli.

Sine slægtninge glemte han iøvrigt heller ikke

men trods disse uelgifter og pavestolens nn betydelig
lormmdskede incltægter nedlagde han dog i elet pave
lige skatkammer tre millioner skueli, medens andrea
påver gjorde gjælcl.

Sixtus besacl forstand og var endog vittig Ken
hgeoyerfor andres vittigheder var han meget ømfindtlig
Pasqmno tørkede engang sin skjorte paa en søndag.
 •Hvorlor venter du ikke til måndag?" - „Jeg tørker

før solen bHr og for sin uvaskede skjorte
Rnffrte lia" som undskyldning: ..Paven har gjort min
vaskerkone (hans søster Camilla, til prinsesse".

Over denne spot blev Sixtus meget fortørnet
Han lovede den. som kunde angive ophavsmanden.
tosen dukater. idet han tilsikrede den" sidste livet'
Spotteren tænkte. at han seiv skulde fortjene beløn
mngen og var dum nok til at melde sig. Sixtus lod
ham beholde livet, som han havde lovet, mm han lod
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„M, tunge «drive og km, hænier afkngge, og darpaa
ndbetale tusen dukater.

Trods 9ine mange gode egenskaher og dl, 1

mod Jesuiterne og mod de» spanske tyran «P tt
vedblev han dog altid at være en anatek:
fandt det ganske i sin orden, at kjætterm bUvlrmMe
SV m af Frankrigs mord billigede han. og daHenrrk 111 ai Iran* g

den hevnsyge Maaoem a r>i g ~ d
rette Jf-ma Stari, »draabte han: t
nino-' Et kronet hoved for hendes fødder!

°K„ng fl«rft IV eg Eim» vidste han røvrrgt

at L*\ ytrødø engang: leg fender blot»
mand og en kvinde, der er tanen «erdag . hh
Peth erførede dette og
noffensinde gifter mig, maa det være meu
Zne raabtl da man fortalte ham denne ytrmg.

At; to sknlde ha lavet en Alexander."
" Jøsniteme vilde overtale Sixtus td hgesom de
andre storfolk at antagø  en jesnit som sknftøfader,
ln kan mente, .«« «W ** «« **• "m

jemiteme skriftede for paven'.
'' Han gjorde overordentlig meget fo hom fm

skjønnølse og anlagde nøre nyttige anstalt ,Under
,ia!n blev ogsaa den store mpyphske ob sk rg »

mærkværdige nidskrifter. „Cæsai Augus
Ka« underkastede sig Ægypten og mdviede denO

sten) til solen" paa den ene side og paa den
„Sixtus V Pontifex Maximus indvier denne obelisk,
effcer dens renselse, til korset".

Sixtus V var kardinalerne og romerne foi stren,,

og det/er saalecles ikke at forundres over, at hau
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snart begyndte at skrante. Hans livlæge befølte pati
entens næse, men paven for rasende op og raabte:
„Hvad. Du vover at tåge en pave ved næsen?"
-Den stakkars doktor blev syg af skræk.

I aaret 1590 døde denne sidste frygtede pave
Hau havde vistnok knnnet leve længer, sandsynligvis
td menneskeheden held. thi kan omgikkes med den
tanke at opløse de fleste munkeordener. Kanske lian
døde af dette forsæt.

Romerne var glade over at være kvit denne
tugtemester og gav sin glæde luft ved at slaa kans

billedstøtte, der var opstillet paa Kapitol, istykker
Pasqumo sagde: „Dersom jeg nogensincle mere gjøl
en munk til pave, saa gid kver reddik, jeg spiser,
maa bli siddencle i min ende".

Den første pave i det 17de aarkundrecle var
Paul F. som blev valgt i konklavet efter de mest

mdviklede og sælsomme intriger. Han skulde gjerne
kave villet efterligne Sixtus V; men reformationen

kavde rystet pavernes anseelse i altfor høi grad
Paul vilde lade Venedig føle sin magt. Men denne

repubkks senat brød sig ikke en døit om pavens
banstraale. der allerede var sunket ned til at bli bare
tkeaterlyn.

Paven rasede og forlangte absolut lydighed; men
den savoyiske gesandt aabnede hans øine for sit

standpunkt med hensyn til regjeringer og tyrster og
.sagde ligeud til ham: ~Ordet lydighed er utilborligt. nåar
talen er om en fyrste. Alverden vilde anse det for
tornuftigt. omDereshellighed vilde bruge maadehold".

Jesuiterne forsøgte forgjæves at forlede det veneti

anske folk til oprør, og endelig forlod de byen sammen



199
Guds statholderskab i Rom.

forbandelser eiter dem. benatet tom u

geistlige adlød det o,

' c, aa krøb kuttehelten til korset,

I denne kamp mellom Venedig eg P=gten
admærkede eig broderi) Pml S»-p>, ogeaa kaldet Fra
jtX idet han med sin «vede pen med eter dygtig-
Ct be»de pavens anmasselser. Kardinalerne

f„r at daa Sarpi, uagtet de tog hele det pavelige

rustkammer af løgne til hjelp. Wnttede
p„r at blive at med den farlige hende beslutede
„t mvrde Sarpi. En aften (1607) overfaldtes

ZXIÉLIr anbragte femten dolkestik pae
ham. Het han fik dem. raabte denne sandheden
mTtvr' Jeg kjender den romerske tennes pegepmdl

Sarpi døde imidlertid ikke af sine snar og
den deltagelse, hvormed alle venetianere mødte hans
ekiæbne, belønnedo den kjække skribent fin hvad
htfhavde lidt. Da man kjendte den ,™-* '« .
riU- maatte en sikkerhedevagt ledsage Sarpi, naat
hl'giknd, og tegen, som hevde helbredet ham. blev
odnævnt til St. Markneridder.

Urban VII, der døde 1644, ver en Mm tyran,
da der fattedes ham magt nok til at være en stor.

ordenerne og kaldtes »serviter<.
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Kjættere at' enliver art liadede han grundig og be
stræbte sig ivrig for overalt at optænde fanatismens
ild mod dem. Han publicerede den vanvittige bulle,
der begynder med In coena Domini, og hvori alle
forskjellige slags kjættere „i den almægtige Gruds,
faderens, Sønnens og den Helligaands navn" bliver
forbandede til helvedes allerdybeste afgrund. Denne
bulle forelæses den dag idag offentlig kvert aar skjær
thorsdag i alle romerske kirker til de troendes op
byggelse.

Aed siden heraf var denne elskværdige pave
ogsaa, hvad man i daglig tale kalder en „kjøkken
skriver". Han befattede sig med de mindste smaa

sager og beliandlecle dem med den største vigtighed.
Saaledes forbød han under streng straf at tygge tobak
snuse eller r.øge i kirken. Men den senere Innocens XH

gik enclda videre. idet han excommunicerede enliver,
som tillod sig at snuse i Peterskirken!

Urban befalede ogsaa, at lægbrødrene at' St. Ant.ii)
ikke mer for spøg maatte kile hverandre, og at
man ved den hellige Markus' fest ingen okser
maatte slippe ind i kirken mere. Paa andre festdage
gaar fra den tid af desto fler derind. thi han anord

nede ved siden af ele 52 søndage høitideligholdelse
at endnu 34 festdage. hvis undladelse var en dødssynd.

Han skrabte sammen 20 millioner skudi. som

lian iøvrigt for det meste anvendte til sin familie, og
efterlod ikke destomindre en gjæld af S millioner.

Innocens X var en elendig pave. der- helt og hei
dent lod sig lede af Donna Olympia, hans broders
enke. der var hans mætresse. Dette ufbrskammede

fruentimmer regjerede den kristelige kirke og solgte
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uden sky embeder og geistlige bestillinger. Bare for
at faa penge sækulariserede hun totusen klostre, det
vil sige, hun ophævede dem og inddrog de dem under
liggende eiendomme. Enclnu i løbet af de ti sidste
dage før pavens død skal hun have skaffet tilside en
halv million skudi.

Da hun engang i spil tabte en meget betydelig
sum. sagde hun leende: „Pyt, det er jo bare tyskernes
synder'1 . En lignende ytring henførte man til Alex
ander VI.

Paven protesterede mod den westphalske fred,
uagtet den efter trediveaarig krig igjen skjænkede
verden fred, fordi ti bisjwdømmer for dem skyld skulde
sækulariseres. Seiv Østerrig var oprørt over en saadan
nederclrægtighed, og den bulle, som det pavelige sende
bud havde ladet op slaa paa alle østerrigske kirker,
blev nedreven, og den, som havde trykt den, straffet
med fængsel og en bod paa 1000 thaler.

Seiv keiser Ferdinand, saa skinhellig han var-,
sagde til sendebudet Melzi: „Paven har let for at

snakke; i riget gaar det underligt ti], medens han
lader sig klø af Olympia".

Den sidste pave i det syttende aarhundrede var
Innocens XII, en mand, som i sammenligning med
de andre påver fortjener at kaldes temmelig fornuftig.
Han oplévede den glæde, at den fyrste, i hvis land
reformationen var opstaaet, igjen vendte tilbage til
den „alene saliggj ørende" romerske kirkes skjød,
nemlig Fredrik August, kurfyrste af Sachsen, som maatte
gjøre dette skridt, hvis han vilde blive konge af Polen,
og som lig Henrik IV af Prankrig tænkte, „at en
kongekrone nok kunde være en messe værd".
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I sit indre tænkte Fredrik August siet ikke

romersk-katholsk, det vil sige, han var en i religions

sager frittænkende mand. Som prins omgikkes lian
i Wien fortroligt den senere keiser Joseph I. Denne
klagede over, at der i borgen havde vist sig et spø
gelse for ham, der havde advaret ham mod vranglære
og truet med at komme igjen om tre dage, hvis han
ikke forbedrede sig.

Den sachsiske prins bad Joseph, om han maatte
sove i hans værelse, da han havde stor lyst til at

gjøre spøgelsets nærmere bekjendtskab. Det kom
ogsaa virkelig igjen, men Fredrik August greb det
saa kraftig, at det stakkars fæ af et spøgelse i sin
angst stønnede: „Jesus, Maria, Joseph!" Prinsen
slængte spøgelset bort til vinduet og se! det var hs.
høiærværdighed skriftefaderen!

Om paverne i det attende aarhundrede er ikke
stort mør at sige, end at de for det meste dansede

etter jesuiternes pibe samt forsøgte ad snigveie igjen
at naa sin omtrent styrtede offentlige magt, idet de
lod underminere statens grundvold ved hjælp afjesu
iterne. sine hofmuldvarpe, der imidlertid blot arbeidede

i pavens interesse, for saa vidt som den stemte med
deres egen.

I almindelighed begyndte nu seiv de hellige fædre
at blive mere menneskelige; det vil sige de fæiske

gemenhecler. hvormed det pavelige hof hidtil havde
tilsølet sig. dreves mere hemmeligt, da man nu havde
grund til at frygte offentlig skandale, I gamle tider
såtte man sig i Rom ud over den offentlige mening;
men reformationen havde laut. at man ikke turde
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gjøre dette ustraffet, og at det ikke længer var til
ladt seiv for viceguder at leve som svin.

Benedikt XIV (1740—1758) var den lærdeste og
mest humoristiske pave, der liidtil havde siddet paa
den saakalclte Petri stol. Han var naturligvis ved
sin stilling tvungen til at understøtte og forsvare
pavernes fra gammel tid af nedarvede „rettigheder",
i særdeleshed saadanne, som indbragte penge; men
saa meget lian kunde, søgte han dog at afdæmpe og
forsone.

Jeg vil bare fortælle to anekdoter om ham, der
saa temmelig karakteriserer ham som menneske.

Da han engang havde vist hertugen af York, altsaa
en kjætter, alle Vatikanets mærkværdigheder, omfav
nede han ham og sagde: „Om absolution bryder
De Dem ikke, men en gammel mands velsignelse vil
ikke skade Dem".

En gammel søkaptein ved navn Mirabeau fore
stillede sig seiv og sine unge officerer for paven.
De unge herrer kunde ikke afholde sig fra at le over
etiketten. Kapteinen fremstammede nogie undskyld
ninger, men Benedikt afbrød ham: „Vær De ganske
rolig; jeg er vistnok pave, men jeg har ingen magt
til at hindre franskmænd i at le".

Clemens XIII (1758—1768) var igjen en fana
tiker. Han kunde ikke faa ud af sit hoved den tid,

da keisere havde krøbet omkring paa knæ for paven,
og da folkene uden knur havde ladet sig dynen trække
op over de kristelige øren. Alle pavelige tilsnigelser,
seiv de, som enstemmig var dømte som saadanne,
var for ham hellige foranstaltninger til opretholdelse
af kirken; de var for ham religion og en Guds sag.
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Han ventede sig alt godt af jesuiterne og samlede
disse om sin throne. Dette gav Pasquino anledning
nok til spot. Engang ytrede denne romerske sten
klaclderadatsch: „Jeg havde plantet et vinbjerg og
ventede, at det skulde frembringe druer; og det
frembragte sure druer". Clemens udsatte en beløn
ning for opdagelsen af spottefuglen; den næste morgen
svarede Pasquino: „Det er profeten Jeremias!"

Paven oplevede imidlertid den sorg, at det fromme
Portugal, ja ogsaa Frankrig, kylede jesuiterne til deres
fader djævelen, og at sidstnævnte land erklærede dem
„for fiender af al verdslig magt, alle herskere og den
offentlige ro".

Clemens tog alligevel ikke mod fornuft; han
støttede paanyt jesuiterne; men han havde ingen
lykke med det. Hans i den anledning udsendte bulle
blev i Frankrig brændt af bøddelen, og i Portugal
blev dens bekjendtgjørelse under livsstraf forbudt.
Endog det skinhellige Spanien besluttede sig til en
kraftig forholdsregel. Alle jesuiter i dette land blev
en skjøn morgen grebne og sendt afsted til kirke
staten. Kortsagt, fra alle sider blev der gjort jagt
paa dette farlige utøi. Den af dem allerede halvt
opspiste pave han skulde jo forsørge alle disse
sorte blodsugere! drev det saa vidt, at Frankrig
hk stor lyst til seiv at tåge stribukken i Rom i kraven;
men døden i'eddede ham fra denne skjæbne.

Hans efterfølger Clemens XIV maatte endelig
efterkomme det almindelige forlangende. Den 21de
juli 1773 blev jesuiternes orden ophævet. Denne hand
ling fremkaldte i hele Europa en umaadelig jubel:
Da Clemens undertegnede ophævelsesbullen, sagde
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han; „Denne ophævelse vil koste mig livet". Han
kjendte sine folk. Clemens døde af jesuitergift. En
høitstaaende person i Wien sagde ganske ligefrem
til en ex-jesuit: „Clemens er død ikke sandt,
det er Jer, som har forgivet ham?" „Jo, som vi for

giver alle skyldige!" svarte Loyolas værdige discipel
med den blideste mine.

Clemens XIV var af 200 påver den bedste. Han
sad fra 1768 til 1774 paa „Petri stol", og nåar der
nu engang skal findes påver, saa ønsker jeg, at han
sad der eridnu. Med fornøielse læser man denne

mands livshistorie, og jeg beklager blot, at jeg her
ikke kan dvæle længere ved den. Hans egentlige
navn var Ganganelli. Han steg ved sin talentfuldhed

efterhaanden til de høieste kirkelige værdigheder, og
da han, uden at søge det, blev pave, vedblev han at
være ligesaa enkel og prunkløs, som da han var

munk. Hans middagsmad var fuldstændig borgerlig
og tarvelig, og da hofkokkene beklagede sig over
denne simpelhed, sagde han: „Behold jeres løn,
men forlang ikke, at jeg af hensyn til jer kunst skal
miste min helbred".

Alle andre påver søgte at berige deres nepoter
det vil sige fættere og nærmeste slægtninge; han der
imod sørgede faderligt for sine undersaatters vel.

Da man spurgte ham, „om man ikke gjennem
en kurer skulde give hans familie underretning om
hans ophøielse?" svarte han: „Min familie er de
fattige, og de pleier ikke at faa vide nyheder gjennem
kurerer I'-.

Granganelli var et i enhver henseende fortræffeligt
menneske og var en af de faa undtagelser fra den
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gamle eriaringssætning, „at enhver helt og holdent
forandrede sig, saasnart han blev pave".

Han brugte sin pavelige magt. hvor lian kunde,
paa den mest velgjørende maade, og hans menneske
kjærlighed og mildhed var uden grænser.

To soldater blev dømte til døden, og sluttelig
en af dem benaadet. De skulde nu kaste lod om sit

liv; men paven tillod det ikke, hvorimod han benaa
dede begge, idet han tilføiede: Jeg har jo seiv forbudt
hazardspil". En engelsk lord var saa henrykt over
paven, at han udraabte: „Hvis paven maatte gifte sig.
vilde jeg give ham min datter".

Eiter at Clemens seiv paa det nøiagtigste havcle
undersøgt jesuiternes sag i hele tre nar. underskrev
han den berømte bulle: Dominus ac redemptor
bullerne betegnes altid med sine begynclelsesord
hvorved jesuiternes orden blev ophævet. og dermed,
som han vel vidste, hans egen dødsdom afsagt.

Allerede i den stille uge 1774 virkede jesuiter

giften i den fortræffelige mancls indvolde. Ål modgift
var uden virkning; han døde den 22de september.

Hans legeme var saa ødelagt af giften. at seiv
balsamering ikke hjalp noget. Haaret faldt af, og
seiv huden løsnede fra hovedet, saa at ved ligets

udstilling ansigtet maatte beclækkes med en maske.
Sluttelig maa man endnu mærke sig om denne

pave. at han ansaa det for utilbørligt at forbande
kjætterne liver skjærthorsdag. og at han derfor op
hævecle den tidligere omtalte berygtede bulle In coena
Domini. Han beskyttede alle fortjenstfulde mæncl.
enten ele nu var katholiker eller protestanter. Inkvi
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sitionen var ham en gru, og allerede før han blev
pave, befriede han mange fra dens klør.

Pavens taknemlige hovmester Georgi reiste ham

en mindesten hugget af den berømte billedhugger
Canova; men et endnu skjønnere og varigere minde
reiste Clemens XIV sig seiv i historien.

Efter en lang heftig kamp i konklavet såtte
jesuiterne igjennem, at paany en af deres venner
ved navn Braschi blev pave som Pins VI (1775—1799).
Han var uvidende, listig, intolerant, stolt, hovmodig,
udsvævende, halstarrig, havesyg, herskesyg, braasint,
tyvagtig, selvgod og forfengelig. Et smukt galleri
af slette egenskaber, men derfor er ogsaa rækken
af de gode saameget kortere, at det neppe lønner
umagen at nævne dem. Han var en god skuespiller
og en vakker gammel mand. Det er alle hans for
tjenester.

Et saadant menneske var ihvertfalcl ikke den,
som kunde holde det vaklende pavedømme oppe.
Det ene stykke deraf ramlede løs efter det andet, og
en dygtig bresche i det gjorde et værk af en tysker,
vicebiskopen af Triers, I. R. von Hontheim. Det hand

lede „om kirkens tilstand og om pavens retmæssige
magt", og deri var bevist, at kirkens tilstand var jam
merlig og pavernes magt selvtagen.

Denne fortræffelige bog, der var frugten af en
treogtyveaarig flid, blev oversat til forskjellige sprog,
gjorde pavedømmet uendelig skade og fremkaldte en
mængde lignencle skrifter. Den ottiaarige Hontheim
blev imidlertid ved alleslags plagerier bragt saavidt,
at han tilbagekaldte den; han gjorde det, for i sin
høie alder at faa ro; men de i hans bog indeholdte
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beviser kunde ikke clerved tabe sin betydning; ingen

har gjendrevet dem.
Keiser Joseph II gjorde ikke mange omstændig

lieder med paven og de geistlige. Han ophævede en
mængde klostre og ansaa det for bedre at beholde
sit folks penge i landet end at sende dem til Rom.
Vekslerne fra Wien udeblev. og da Pius VI ikke
kunde undvære dem, besluttede han sig til at reise

derop for om mulig at hæve forstoppelsen.
Keiseren lod ham vistnok sige. „at han sek med

det snareste vilde komme til Rom for at raadføre sig

med hs. hellighed", men Pius vilde ikke forståa
vinket.

Wienerne blev rent tulleruske over pavens nær

værelse i deres by. Siden conciliet i Constanz havde
ingen pave været i Tyskland, og nu kom endog en
til Wien! Og dertil en, som prægtig forstod at spille
komedie.

Damerne var rent gale at' henrykkelse. og alle

trængte sig ind til hs. hellighed for at kysse den i
forværelset udstillede tøffel.

Keiser Joseph trak paa skuldrene af sine Wie
neres begeistring, viste imidlertid paven al mulig
ære, men tilintetgjorde fuldstændig hensigten med
hans reise. Da nemlig Pius vilde komme ind paa
hovedsagen, bad Joseph ham at afhandle det hele
skriftlig, da han ikke forstod sig paa theologi. og hen
viste ham til sin statskantsler Kannik.

Paven ventecle nu ialfald et besøg af denne
minister, men han ventecle forgjæves, og den hellige
fader maatte beslutte sig til, seiv at gaa til ham.

under paaskud af at rille bese hans målerier. Pius
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rakte kansleren sin haand til kys, men denne nøiede

sig med at ryste den rigtig hjertelig, saa den hellige
fader var ganske forbløffet. Men det blev han endnu

mer, da Kaunitz uden videre puffede ham frem og
tilbage foran sine vakreste målerier, for at han kunde

faa tag i den rette belysning. Dette vilde imidlertid

ikke lykkes Pius i Wien, og den million skudi, som
reisen kostede, var bortkastet.

Keiseren forærede paven en tin wiener-reisevogn

- sandsynligvis ogsaa et diplomatisk vink! og et

cliamantkors, som kostede 200,000 gylden, til plaster

paa det såar, der var tilføiet den pavelige anseelse.

Paa tilbagereisen passerede Pius Munchen og glemte
her de ydmygelser, han havde lidt, Han kaldte denne

by det tyske Bom, et navn, som andre tyske byer ikke
misunder den.

„Jeg haaber endnu at overbevise mit folk om, at
det kan vedblive at være katholsk, uden at være romersk",

sagde den bedste tyske keiser engang i Azara. Stak

kars keiser! Det gik ham som hans forgjænger,
Fredrik II af Hohenstauten ; det dumme folk lod ham
i stikken.

Men Pius oplevede ikke alene en frafalden keiser

at Østerrig, han oplevede endog den store revolution,

som dansede slutningsdansen med svartkjolerne. 1798

rykkede Berthier ind i Rom, og de nyromerske republi
kanere sang:

Non abbiamo pazienza,
non vogliamo eminenza,
non vogliama santita
ma egualianza e liberta.

(Vi har ingen taalmodighed, vi vil ikke ha nogen emi
nence, nogen hellighed, men frihed og lighed.)

Otto von Corvin : Pavespeilet. 14
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Man havde haabet, at den hellige fader, som alt

var en meget gammel mand, vilde fare til himmels af
sindsbevægelse: men da han endnu ikke gjorde nogen
anstalter dertil, tænkte republikanerne paa ialfald at
skaffe ham ud af Rom. General Geroni gik til ham

og sagde: „Yppersteprest, din regjering er tilende, folket
har seiv overlaget magien".

Deretter fratog man paven hans kostbarheder,
lige til hans ring, og forlangte, at han skulde anlægge
den trefarvede kokarde.

Den gamle Pias vægrede sig dog herfor og sagde:
„Min uniform er kirkens uniform". Da man nu ikke
havde mere med den gamle mand at gjore, stuvede
man ham ind i en vogn og bragte ham under sikker
eskorte til Siena og endelig til Florents i det der
værende karthauserkloster.

De tromme katholiker understøttede ham rigelig,

og den ydmygede gamle mand vilde gjerne have
endt sine dage her. men saa blev ham ikke torundt.
Efter at hans nepoter sluttelig havde sat kronen paa

hans ulykker ved at stikke af med resten af haus
rigdomme, tvang republikanerne ham. da fienden nær
mede sig, til at reise til Frankrig.

Pius var syg og viste lægerne sine opsvulmede
fødder og bylder med Pilatus's ord: Ecce homo!
Men alt det. som folket saa længe havde maattet

taale af paverne og fyrsterne. havde gjort republi
kanernes hjerte følesløst for en gammel paves lidelser.
De havde aarhundreders undertrykkelser og millio

ners blod, udgydt af paverne ~for troens skyld", at
hevne. Pius maatte helt over Alperne, gjennem is

og sne. fordetmeste om natten. for at hindre opløb
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at' katholikerne, indtil han kom til Valence ved
Rh6ne.

Vi tyskere er blødhjertede narre, og en gammel
rfy&> mands lidelser lad være at han er

en ond og farlig fiende gaar os til hjerte. Det
gaar ikke mig anderledes, og for at jeg ikke skal
"blive sentimental, gjenkalder jeg mig i erindringen
den tyske heiser Henrik IV, hvorledes han, syg paa
legeme og sjæl, til/ods maatte gaa over Alperne i
den strengeste vinter, gjennem sne og is, for at
ydmyge sig for en pave i slotsgaarden i Canossa,
barfodet og næsten nøgen; jeg ser inkvisitionens ofre

vride sig ved marterpælen og da glæder jeg mig
over at republikanernes hevnsyge ikke tilfældigvis
traf en god pave, men en lastefuld.

Pius opførte sig imidlertid under sine lidelser

som en mand, og det vilde være en uretfærdigked
ikke at anerkjende det. Man vilde atter bringe ham
videre fra Valence til Dijon, da han døde den 29de
august 1799. Han efterlod intet andet end sin lille
garderobe, 50 livres værd, hvilken mairen erklærede

for nationaleiendom. Eevolutionerne gjør ofte enkelt
mand ondt, men endnu hyppigere gjør de hele men
neskeheden godt. Hvor stod vi uden 1848 ? 1 ).

Pius havde forsøgt at forevige sig seiv gjennem
en masse smagløse bygningsværker. paa hvilke han
altid lod sætte sit navn og sit vaaben, og forsøgte ogsaa
at udtørre de bekjendte pontinske sumpe — rigtignok
uden resultat, Han tabte derved uhyre summer og
vandt ikke andet end øgenavnet II Seccatore, hvilket

J ) Selvfølge% en bemærkning, der har specitik betydning for Tyskland.
O. a.
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betyder udtørkeren, men samtidigt ogsaa en. som er
pærefuld.

Ved Pius's død havde Pasquino svært travelt.
Han svarede paa spørgsmaalet: ~I hvilken tilstand
fandt man den hellige faders Hg'.'"* „I hovedet var
lians nepoter. i utaven Josephs kirkeordning, og i fødderne
/le pontinske sampe".

Hvem skulde nogensinde have tænkt. at Frankrig,
senn for tusen aar siden var skaberen af pavens magt,
engang skulde sætte viceguden paa pension? Men mirak
lernes tid var kommen tilbage. Kim var mirakelmanden
ingen troende helgen, men Napoleon I.

Den store Bonaparte forraadte friheclen og var
liden nok til at ville blive keiser. og det kunde han
bare, nåar han befordrede menneskenes dumhed, og
dertil behøvede han igjen en pave: thi prester og
despoti hører sammen som skaftet og hammeren.

Den nye pave Pias FiXsalvede Napoleon. Pasquino
kunde ikke holde sin mund: han svarede paa spørgs
maalet: ..Hvorfor er oljen saa dyr?" ..Fordi saa
mange konger er salvede, og saa mange republiker stegte".

Med angst og bæven begav Pins sig til Frankrig:
men republikens vilde løver var alt igjen blevet til
kirkens fromme faar. og paven sagde seiv: ~Jeg
havde gjort regning paa at blive modtaget som en
ærlig mancl. men ikke som pave".

Pariserne var imidlertid gjennem revolutionens
sil filtrerede parisere.

Kroningstoget var for dem intet ærefrygtbydende
skuespil. men en farce. og da Pins Yll ucldelte sin
velsignelse. raabte gategutterne: bis! bis! (da capo,
om igjen!)
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Æselet, livorpaa korsbæreren red foran den pave

lige vogn, vakte især deres munterhed. „Aa. se paa
pavens kavalleri! Nei, se det apostoliske æsel, det
hellige æsel, jomfruens æsel!" Og en skraldende

latter lød udenfor Notre-Dame.

Keiseren lod paven vente en time i kirken og
såtte deretter kronen baacle paa sig seiv og sin

gemalinde. Pins VII spillede en nnderordnet figu
ran trolle.

Vred i hu vendte den hellige fader tilbage til
Bom. Parisernes spot havde kanske gjort ham noget

ør i kalotten. Han tog feil i kalenderen og mente
aabenbart at leve otteliundrede aar tidligere, thi han
tænkte for alvor paa igjen at gjøre alle fyrster og

alle kirker sig underdanige. Han havde pavefeberen.
Napoleon havde imidlertid opnaaet, hvad han

vilde, og skaanede ikke længer den tullete pave.
Den 2den februar 1808 rykkede general Miollis ind
i Rom. Pins gik ham imøde og spurgte: „Er De
katholik?" „Ja, hellige fader", stammede gene
ralen ganske forlegen. Pius gav ham taus sin vel

signelse og gik ind i sit kabinet.
Seiv om vi ler af pavens amnasselser, saa maa

vi dog tilstaa, at han spillede sin rolle godt lige
overfor den almægtige keiser. Det romerske folk

var saa forbitret paa franskmændene over den haarde
behandling, som man lod blive kardinalerne og seiv

paven tildel, at det ikke vilde været vanskeligt for
denne at frembringe et sidestykke til den sicilianske
vesper. Han havde formodentlig ogsaa lyst dertil;

men sagen var dog for vovelig, og Pius bestemte sig
til at holde gode miner til siet spil.
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Napoleon vilde dog have ham til Frankrig under
sin særlige op sigt. En nat trængte der soldater ind
i Vatikanet, og den hellige fader blev firet ned fra
vinduet i en lænestol og bragt til Frankrig. Her
levede viceguden ikke som „den gode gud i Frankrig",
men tilbagetrukken og enkelt, og nøiede sig med at
protestere mod den ham overgaaede vold. Han gav
ikke keiseren en tomme efter, og det var mandigt. I
en privat samtale, som tilfældigvis blev beluret. kaldte
han Napoleon foragtelig en „komediant! u hvilket gjorde
keiseren saa rasende, at han, for at give sin harme luft.
trampede en kostbar porcellænsvase i knas paa gulvet.

Da Napoleon blev forvist til Elba. drog Pius VH
(i mai 1814) til Rom og gebærdede sig som ægte
pave. Han havde erfaret, at magten fra de geistlige
hænder igjen vai' gaaet over i de verdslige. Med
vold var den ikke at faa igjen, dertil følte han sig
for kraftløs; men der gaves andre veie, hemmelige
og forborgne, og menneskene vai' jo freindeles dumme.

Hans første værk var igjen at bringe jesuiterne
paa fode (7de august 1814.) De andre munkeordeners
opvækkelse fulgte efter ligesom ogsaa bullen In coena
Dotrmii. der forbandede alle kjættere. Ja, inkvisitionen,
seiv pinebænken kom igjen tillive og blev anvendt
mod flere ulykkelige carbonari. Alle de tidligere aar
liundreders galskab kom igjen for en dag.

Pius aabnede det pavelige tøihuss pulterkammer,
der i lange aar havde været tillukket, og ud flagrede
middelalderlige ugler og flaggermus. Processioner,
valfarter. helgenbilleder. og hvad nu det hele gjøgle
apparat heder, kom paany til ære og værdighed;
det nye lys skulde med magt slukkes ud.
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Pius VII faldt paa naarmorgulvet i sit værelse,
brak et laar og døde den 20de august 1823 i en
alder af 81 aar. Hans minde maa være enhver op

lysningens ven endnu mere forhadt end hvilkensom
helst anden paves fra den tidligere middelalders tid,
fordi Pius levede i det nittende aarhundrede og af

herskelyst og havesyge slåp det romerske utøi løs
over jorden, übekymret om den ulykke, som derved
forvoldtes, ganske som den gutunge, hvorom aviserne
har berettet, at han stak ladebygninger ibrand
for at faa fat i spigerne, som han solgte og kjøbte
slikkerier for.

Leo XII, som fulgte ham, var en munter bon
vivant, om hvem mangen tysk dame kunde fortælle.
Derhos var han en ivrig jæger, kortsagt en ganske
flot herre. Pasquino mente : „Naar paven er en jæger,
saa er kardinalerne hunclene, provinserne skovene og
undersaatterne vildtet". Ak, gode Pasquino, vildt
var undersaatterne altid, og det vil der først blive
en ende paa, nåar de for alvor blir vilde.

Da Leo blev pave blev han naturligvis ogsaa
straks pave! Han kundgjorde 1825 et jubilæum og
indbød de troende til „at patte troens melk umiddelbart
af den romerske Jcirkes bryster". God appetit!

Denne Leo var en saadan— pave, at han forbød
vakcinationen som ugudelig, fordi et dyrs vædske blan
dedes med et menneskes blod! Under tidligere
påver blev for betaling seiv sodomiteri med dyr til
ladt, og dog gjør paverne fordring paa ufeilbarhed.

Leo traadte helt og hol dent i sin forgjængers
fodspor, og kirken, der blev understøttet af regje
ringerne, men særlig af den østerrigske, med en
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despotisk velvilje, kom sig nier og mer af de slag,
som revolutionen havde tilføiet den. I aaret 1827

bestod den pavelige generalstab af 55 kardinaler, 10
gesandter. 118 erkebiskoper og 642 biskoper. Den
hele armé af lægbrødre, munke og jesuiter formaar
jeg ikke at opregne.

Leo døde 1829 og effcerfulgtes af Pins VIII. der
ligeledes døde allerede den 30te november 1830,
efterat han af alle kræfter havde befordret det lyssky
oplysningshad. Den. som tvivler derpaa. kan bare
læse hans generaledity fra det hellige officium af 14de
mai 18,29. hvori der. overensstemmende med hellig
underdanighed og under straf af udelukkelse og for
bandelse, foruden de andre straffe, som allerede fast

sættes i pavernes hellige kirkelove, dekreter, kon
stitutioner og buller, paabydes alle og enhver, der
er generalinkvisitorens dommermyndighed undergivne :
~inden en maaned at angive for retten alt. hvad de
ved eller vi] erfare angaaende alt og alle, som er
kjættere eller mistænkt for eller befængt med kjæt
teri. eller som begunstiger og er tilhængere af saa
dant de. som er affaldne fra den katolske tro

de. som har modsat. eller modsætter sig den hellige
inkvisitions afgjørelser, de, som enten i egen person
eller gjennem andre, paa hvilken maade det end sker,
har fornærmet kirkens tjenere, anklager eller er vidne
ved den hellige domstol mod deres person, ære eller
forrettigheder, truer eller har truet med at fornærme
dem deri de. som i sit eget hjem eller hos andre
besidder bøger af kjætterske forfattere, skrifter, som
indeholder kjætterier eller som behandler religiøse
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gjenstande uden den hellige stols tilladelse, enten
tidligere har besiddet eller nu besidder", etc. etc.

Den 2den februar 1831 besteg kardinal Mauro
Capellari under navn af Gregor XVI den pavelige
stol. Han hedte egentlig Bartolommeo Alberti\ Capel
lari og blev født 1765 i Belluno i det venetianske
distrikt. I aaret 1783 indtraadte han under navnet

Mauro i Kamaldulenserordenen 1) og efterat lian i 1801
var bleven abbed og 1823 sin ordens general, gjorde
man ham 1826 til kardinal.

Utilfredsheden i Kirkestaten var stor, og straks
efter hans bestigelse af den pavelige stol brød der
løs opstande, som dog undertrykkedes ved hjælp af
østerrigske og franske tropper. Istedetfor, som han
havde lovet, at lette sine ulykkelige unclersaatters
stilling, strammede han, efter nogle kardinalers raad,
regjeringens tøiler endnu skarpere, og enhver fri
ytring blev i Kirkestaten straffet endnu haardere end
samtidig seiv i Østerrig eller Preussen.

Allerede under Pius VIII var Gregor XVI bleven
bragt til politiske underhandlinger, og navnlig ledede
lian de forhandlinger, som førtes med Preussen i anled

ning ægteskaber mellem folk af forskjellig troesbekjen
delse. Som pave kom han i strid med alle regjeringer,
thi han tragtede efter at gjenopreise sin geistlige
magt i dens gamle herlighed. Alle pavernes og hier
arkiets anmasselser blev af ham med stivsind op
retholdte, alt, hvad der gjorde mod stand herimod,
bekjæmpet, og alle anstalter eller indretninger be

0 Munkeorden, stiftet af den hellige Romuald Camaldoli i Appen
ninerne 1012.

O. a.
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gun stiget, der fira aarfmndreder tilbage havde tjent
til støtte for denne bestræbelse.

Videnskaberne blev undertrykket, jesuiterne be
gunstigedes, og klostere anlagdes eller opførtes paam-.

Med Spanien og Portugal kom han i strid, ligesaa
med Preussen i anledning af erkebiskoperne Droste
von Vischering og Dunin; med Rusland ligesaa, og
ogsaa med Schweitz paa grund af klostrenes ophæ
velse i Aargau.

Han døde den Iste juni 1846. og verden glædede
sig over at være blit af med en mand, hvis hele
tragten det havde været at stille verdensuret tilbage,
medens det gjærede overalt, og folket trængte paa
med forlangende om fremskridt.

Til hans efterfølger blev valgt Pins IX. om hvem
man haabede. at han skulde bli den sidste egentlige

pave. Hans navn var Giovanni Maria, grev Mastai-
Ferretti. Han blev født 13de mai 1792 i Sinigaglia.
Han var bleven en af damerne meget velseet ung
mand. da han 1815 vilde indtræde i den pavelige

garde; men desværre kunde han ikke antages. da
han led af faldesyge eller epilepsi.

Han besluttede derfor at slaa ind paa den geist

lige løbebane og begyndte at studere den unyttige
videnskab som man kalder theologi. men som imid
lertid har den relative nytte, at den kan føre til høie
æresposter og stillinger.

Men en romersk-katholsk geistlig maa ikke lide
af nogen legemlig mangel, og kirken har meget vig
tige grunde derfor: den unge grev Ferretti \dlde derfor
ogsaa med sine epileptiske anfald være bleven vist
tilbage. hvis ikke himlen havde blandet sig i sagen
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og gjort et mirakel. En geistlig i Loretto ved nava
Strambi helbredede ham Ira det skrækkelige onde
ved magnetisme, det vil sige Ared haandspaalæggelse

en kraft, som iøvrigt ogsaa mange kjættere har
og udøver. Da der nn ikke var noget iveien for hans
indvielse til prest, saa blev han i Rom ordineret og
i 1823 sendt med missionen til Chili i Sydamerika.
Derfrå vendte han eftei' to aars forløb tilbage, blev
1827 erkebiskop af Spoleto, 1833 biskop af Imola,
og 1840 kardinal. Den 16de juni 1846 blev han
valgt til pave og kronet som Pins IX den 21de juni.

Sjelden tiltraadte en pave sin regjering under
saa gunstige forholde, thi hans forgjængers strenghed
lod enhver forsonlig forholdsregel, enhver forbedring
synes dobbelt fortjenstfuld. Da Pius IX var en mild,
og for en pave at være. frisindet mand, saa nærede
italienerne en til entusiasme grænsende hengivenhed for
ham. Man ventede imidlertid mere af ham, end han

ifølge sin stilling som pave kunde og vilde præstere,
og det skridt, som det revolutionære parti havde til
troet ham, overskred denne grænse.

Aaret 1848 indtraadte; ogsaa paven maatte bøie
sig for stormen og samtykke i forfatningen af marts
1848, skjønt mod sin vilje. Den konstitutionelle
regjering var imidlertid en uvant ting for en pave,
og for igjen at vise den fremmanede aand tilbage
inden sine skranker, udnævnte hau til minister grev
Pelegrino de Bossi, som ved strenge forholdsregler
vilde skræmme folket. Dette gik ikke i aaret 1848,
og følgen var opstand i Rom og den forhadte mini
sters mord. Ophidselsen steg, og det af folkeforsanl
lingen styrede folk togede op foran Qnirinalet for
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der at fremlægge sine ønsker. Paven vilde ikke
~lade sig imponere", men cia man anvendte den kano
niske ret det vil sige virkelige metalkanoner
imod ham, maatte han give elter og udnævne et de
mokratisk ministerium, i spidsen for hvilket stod grev
Mamiani deila Eovere. Men da Pins saa sig berøvet
al magt. holdt han det for mest hensigtsmæssigt den
24cle november IS4B under beskyttelse af den bayerske
gesandt grev Spauer og forklædt som abbed at flygte
fra Rom, og i Graéta stille sig under kongen at' Xea
pels beskyttelse. Følgen heraf var. at Rom blev
erklæret hm republik.

At skrive Roms politiske historie er ikke hen
sigten med denne bog. der har mindre at gjøre med
fyrsten i Kirkestaten end med overhovedet for den
romersk-katolske kristenhed. At denne samtidig var
verdslig fyrste, og som saaclan indviklet i politiske
stridigheder. var en omstændighed, som beklagedes seiv
af mange katoliker, da den røvede kirkens overhoved
hans værdighed. Hvorledes denne i hans egenskab at'
fyrste fremdeles kunstig blev opretholdt ved franske
bajonetten er bekjendt, ligesom ogsaa opfyldelsen at'
det haab, at med ophøret af denne protektion paven
skulde befries fra sine verdslige regjeringssorger.

Saa bevæget og trist pave Pius IX's løbebane
var som fyrste, saa var dog de resnltater. han op
naaede som kirkens overhoved, meget gunstige for
ham. Han gik nøiagtig i sin forgjængers fodspor,
men gjorde det paa en mindre stødende maade end
denne.

Det lykkedes ham næsten med alle magter at
afslutte konkordater, ved hvilke den romerske kirkes
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magi: og anséelse blev gjenoprettet. Særlig heldig i
denne henseende var lian i Frankrig og Østerrig,
livor kirken fuldstændig gjenvandt sin fordærvelige
indflydelse paa skolerne.

Fyrsterne, som aaret 1848 havde gjort for
skrækket, ansaa det for nødvendigt igjen at kalde
kirkens fordummende og trælbindende indflydelse paa
folket til hjælp for at understøtte sine egne despotiske
lyster, medens paa den anden side den romerske

kirke, især i Tyskland, stræbte efter saameget som
mulig at frigjøre sig for de verdslige regjeringers
indflydelse. I den sidste hensigt blev Piusforeningerne
stiftet, hvoraf den første grundedes i april 1848 i
Mainz, og hvis tal snart vokste saa stærkt, at der
allerecle i oktober samme aar sammenkaldtes en

generalforsamling af 83 saadanne foreninger. Af
disse foreninger fremgik nu under forskjellige navne
igjen andre foreninger, hvilke samtlige virkede for
gjenoprettelsen af den romerske herlighed paa den
mest omfattende og praktiske maade. Det er disse
foreningers udtrykkelige formaal med. alle lovlige
midler at virke for den romerske tros frihed og
kultus og for kirkens guddommelige ret til at lære
og opdrage; for uindskrænket samkvem mellem

biskopper og trosforvandte og mellem begge og
paven, for raad og hjælp mod. nødstilstande og for
fri forvaltning og anvendelse af kirkens eiendom. I

politisk henseende vilde foreningerne kun paa indirekte
maade bidrage til understøttelse af øvrighedens magt
og til at fremme statshensigter; de indskrænkede sig
dog* ingenlunde dertil, hvorimod de ved ethvert
muligt tilfælde greb direkte ind i politiken.
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Pius IX var langtfra at indrømme det utids
mæssige i den romersk-katolske kirkes lærdornme:
han var tvertimod meget ivrig for at gjenopvække
troen paa alle i middelalderen gjældende dogmer,
og verden oplevede under ham den mærkværdige
kjendsgjerning, at lian den Bde december 1854
gjennem en høitidelig akt i Peterskirkeii ophøiede
den vanvittige lære om jomfru Marias übesmittede
undfangelse til et dogme.

Medens den romerske kirkes virksomhed i Tysk
land opnaaede saadanne resultater, fcabte den stadig
mer og nier i Rom og i hele Italien og især i Sardi
nien og det nuværende kongerige Italien. hvis konst i
tutionelle regjering bestemt imødegik kirkens an
masselser.

Det haardeste slag hk dog den romerske kirke,
eller snarere pavemagten. gjennem den i aaret 1866
stedfundne nye tingenes ordning. Den af den øster
rigske rigsdag foretagne delvise ophævelse af konkor
datet berøvede den ledelsen af skolevæsenet og
kontrollen med ægteskabet og dermed to af ile
mægtigste hævstænger for dens magt.

Den store virksomhed. som den romerske kirke

udviklede gjennem sine foreninger og andre til dens
forføining staaende midler, og dens stadig dristigere
optræden, gjorde ikke alene mange regjeringer mod
villige. men foranledigede videnskabens mænd,
seiv dem, der ikke bekymrede sig om religionen, til
af al kraft at reise sig mod kirkens formørkende og
udviklingen af de frie og folkelige fremskridt hem
mende bestræbelser. Hvacl pave Pius [X nn end
kunde sætte for sangvinske forhaabninger til det i
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aaret 1869 ai' håni sammenkaldte koncil for den,
eler betragter tingenes stilling med fordomsfrit øie,
er det soleklart, at et paa middelalderen beregnet
institut som den romersk-katolske kirke snart vilde

høre til de forhenværende, dersom det ikke var i de efter

gjenvindelse af despotiet stræbende fyrsters interesse
at tåge den imder sin beskyttelse, trods mange af
skinkonstitutionen opstaaede tdemper. Ophøre vil
dens fordømmelige indfiyclelse først med opnaaelsen
af ærlige konstitutioner, hvormed en stilling som den,
kirken nn indtager, ikke kan komme overens, og som
gjør en adskillelse mellem kirke og stat absolut
nødvendig.

Pave Pius IX døde den 7de februar 1878 som

en stakkels fange i Vatikanet, efter livad han vilde
faa vfrden til at tro.

Han efterfulgtes i samme egenskab af Leo XIII
(Pecci), kvis regjering og kirkepolitik vi vil lade
uomtalt, da vi endnu ikke kjender enden, og vi med
hensyn til endnu levende personer tinder grund til
at tilbagekolde vor dom. Kun saameget kan vi vel
sige, at heller ikke Leo XIII nogensinde for alvor
vil give efter, thi enhver indrømmelse, som en pave
gjør, er udtagelsen af en sten i den romersk-katolske

kirkes kunstigt sammenføiede bygning og derfor paa
en vis maade en selvmorderisk handling.



Sodoma og Gomorrha.
»Del er at leve lidel samvittigheds-

fuldt paa jorden, at de, som har visse
indkomster al' sit forlenede embede,
samtidi? tjener en hore og vor herre
Gnd«i).

Keformatioiien blev egentlig først frømkaldt ved
den romersk-katolske geistligheds skjændselsliv, thi
afladsuvæsenet var kun den nærmeste foranledning.
Det, kan derfor allerede af den grund lønne umagen
at kaste et blik ind i disse geistlige kloaker og at
undersøge, livoraf det kommer, at netop de, som ved
sin stilling fortrinsvis var kaldede til at være menne
skenes foregangsmænd som mønstre for sæderne, i dei)
grad tilsmudsede sig med de mest tøilesløse udsvæ
velser, at de derved fremkaldte mod sig en almindelig
afsky.

Den skabende og opretholdende kraft eller magt,
sum vi kalder Gud, har givet alle levende skabninger
kjønsdriften. Den gjorde denne drift til den mæg
tigste, fordi den dermed forbandt forplantningen, for
hvilken den særlig var betænkt paa at sørge hos alle
organiske skabninger; ja, den gjorde det ikke til en
fri viljesag at følge kjønsdriften, men tvang til at

i) Kt gammeltysk citat. O. a.
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følge den; idet den følelig straffede dens unaturlige
undertrykkelse. Den voldsomt undertrykte kjønsdrift
gjør dyr gale og mennesker til narre, hvorpaa vi har
set nogle eksempler i kapitlet om helgenerne.

Tilfredsstillelsen af kjønsdriften er altsaa en
naturpligt og i og for sig ligesaa tilladt og uskyldig
som tilfredsstillelsen af tørst. Fra et sædeligt stand
punkt set fortjener fraadseren og drukkenbolten i
ikke ringere grad vor daddel end den i sanselig elskov
udsvævende vellystling, og for den mærkværdige og
bagvendte anskuelse, hvorved vi faar seiv den natur
bestemte tilfredsstillelse af kjønsdriften til næsten at
blive en forbrydelse eller dog stempler den som en
handling, hvorover man maa skamme sig, kan vi ene
og alene takke den misforstaaede og vanskabte kriste
lige religion.

Det sociale samliv gjør det aldeles nødvendigt,
at de menneskelige lidenskaber indordnes under visse
regler, det maa nu være gjennem de saakaldte sæder
eller under love. Dersom enhver vilde give sine
lidenskaber frie tøiler, vilde stat og samfund snart
opløses i vild lovløshed. For at enhver borger, endog
den svageste, seiv skal kunne være beskyttet i nydelsen
af sit liv og eiendom mod den stærkeste, maa enhver
sætte en af loven bestemt grænse for sine naturlige
lidenskaber, som omhyggelig bevogtes og beskyttes
af disse loves fuldbyrdere, bag hvilke folkets hele
fælleskraft staar.

Erfåringen lærer, at kjønsdriften meget ofte frem
bringer de voldsomste og fordærveligste virkninger, og
derfor maatte den naturligvis ogsaa gjøre krav paa lov-

Otto von Oorvin : ravespeilet. 15



226 Sodoma og Gomorrha.

givernes særdeles opmærksomhed. De laudt i ægte
skabet det mest herisigtsmæssige middel ri 1 ar føre
bygge følgerne af kjønslige adsvævelser, og alle. baade
ældre og nyere tiders eiviliserede folk, betragtede
ægteskabet som statslivets fasteste grundlag og i
enhver henseende som en høist velsignelsesrig og
menneskeforædlende institutioii.

Den kristelige kirke undervurderede paa ingen
maade ægteskabets vigtighed, og da den uafladelig
bestræbte sig for at opnaa den størst mulige incl
flydelse paa menneskene. saa bemægtigede den sig
ogsaa fortrinsvis ægteskabet, omendskjønt dette ikke
angaar larken mere end enhver anden social insti
tution, og paastod, at den prestelige velsignelse var
uundgaaelig nødvendig for dettes indgaaelse, ja, den
gik endog saa vidt. at den erklærede denne rent
sociale overenskomst, over hvilken det i det bøieste
tilkommer staten at tore kontrol, for et saa kaldt

ment.

Ægteskabet, 'lette hellige sakrament, blev forbudt
de geistlige, fordi det gjorde dem urene! Den sande
grund til dette forbud har jeg nævnt i forrige kapitel
ved min omtale af Grregor VII. og det angivelige
øiemed blev derved opnaaet, skjønt der opstod I
deraf, som gjorde den romerske kirke næsten lig
stor skade som menneskene idetheletaget.
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De geistlige biev gjennem cølibatet saaledes
kalder man romerske presters tvungne ægteskabsløs
hed— fuldstændig isolerede, og cleres forbindelse med
andre mennesker og staten revet i filler, men netop
derfor lænkedes de saameget fastere til kirken, det
vil sige til paven; thi det er jo nemlig denne, af
hvem enhver romersk-katolsk geistlig i høieste instans
har at vente sin timelige velfærd. Den gamle vice
gud i Rom er for ham familie og fædreland. En
ægte romersk-katolsk geistlig kan ikke engang være
nogen god patriot eller statsborger.

Hverken tortur eller indvielse er istand til at

skrabe af geistligheden „de menneskelige svagheder",
som man dumt nok ofte benævner naturdriftene rørelser.

Naturen respekterer ligesaa lidet en indviet klerke
krop som en hvilkensomhelst anden dyrisk organisme
og kjæmper med den om sin ret. Disse kampe endte
for samvittighedsfulde geistlige, for hvem kyskheds
løftet var alvor, meget ofte med selvmord eller vanvid,
eller med unaturlig tilfredsstillelse af kjønsdriften
eller med frivillig lemlæstelse. Den slettere por
tion af de geistlige, som jeg hovedsagelig mener,
nåar jeg siger „klerker", betragter derimod ægte
skabet som en lænke, fra hvilken den gode Gregor
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har befriet dem, og gjør som den munk, der efter
lange kampe endelig fnlgte en gammel praktikus'*
raad: „naar djævelen ærter mig op, saa gjør jeg,
hvad han vil, og da hører kampen op". De ved at
holde sig skadesløse for ægteskabet, hvad kjønsdrif
tens tilfredsstillelse betræffer, idet de elter Clemens

den Vl's ord ..som en hjord af rasende tyre gaar los
paa folkets kjør".

Disse klerker kalder den hellige Bernhard „ræve",
som fordærver herrens vinbjerg og kun brager af
holdenheden til dække for skjændsel og vellyst, og
mod hvilke allerede apostelen Petrus har advaret.
„Man maau , fortsætter han. „være et fce. for ikke at
mærke, at man aabner døre og porte for alle mulige
laster, nåar man fordømmer lovlige ægteskaber" .

Jesus var seiv ikke gift: men han udtalte sig
ved mange leiligheder om ægteskabet og anerkjendte
det som en ved guddommelig anordning helliget ind
stiftelse 1 ), ja, vi ved, at han tilligemed sin moder
og sine clisciple bivaanede en bryllupsfest i Kana i
Galilea 2), noget han ikke vilde have gjort, hvis han
overhovedet havde anset ægteskabet for en usædelig
forbindelse.

Apostlerne havde fuldkommen de samme ansku
elser herom.  Paulus kalder ægteskabet en i alle
henseender ærefuld stand 3 ) og erklærer endog for
bildet derimod for en djævelens lære 4 ). Kortsagt
efter alle kristendommens i bibelen forekommende

i) Math. 5, 31, 32: 1!». 3—7, 9.
2) Joh. 2. -1.
3 ) Ebr. 13, 4.
4) 1 Tim., -I. 3.
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lærdomme er det baand, hvormed ægteskabet om

fatter mand og kvinde, et høist ærefuldt.
Den første tids kristne var ogsaa meget langt

ira at betragte geistliges ægteskab som noget utillade
ligt —ja de forudsatte endog dette hos dem. Petrus
seiv, lvvis efterfølgere paverne jo vil være, og lige
ledes de fleste af apostlerne, var gifte. Paulus for
drede af biskoper og diakoner, at de skulde leve i
ægtestand. Han skriver til Timotheus: „Det er en
troværdig tale: „dersom nogen begjærer et biskops
embede, lian haver lyst til en god gjerning. Derfor
bør det en biskop at være ustraffelig, en kvinde*
mand, sindig, aarvaagen, skikkelig, gjæst/ri, hekvem til
at lære andre, ikke hen given til vin, ikke til at slaa, ikke
til siet vinding, men villig, ikke kivagtig, ikke penge
gjerrig, som vel forestaar sit eget hus, som haver lydige
børn med al ærbarhed, thi dersom nogen ikke ved at
forestaa sit eget hus, hvorledes kan han sørge for Guds
menighed?" 1 ). „Bn (menighedens) tjener bør være
en kvindes mand, og vel forestaa sine børn og sit
eget hus 2).

Til Titus skriver han: „Derfor efterlod jeg dig
paa Kreta, at du skulde indrette, hvad som fattedes,
og indsætte ældste i liver stad, som jeg befol dig,
saafremt en saadan er ustraffelig, en kvindes mand,
som haver troende børn". De anførte steder, som

kunde forøges med mangfoldige andre, taler saa tyde
ligt, at det synes næsten ufatteligt, hvordan paverne
turde vove at paaberaabe sig bibelen, nåar de vilde
bevise lovmæssigheden af de geistliges cølibat. De

J) 1 Tim. 3, I—s.
2) Tim. 1, ?,, 12.
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vdde heller aldrig W kminet trænge med

denne lov, saafremt ikke ideen om fortjenstligheden
ved det ægteskabsløse liv allerede Lavde spøget i den
kristelige kirke fra tidligere tider af.

Fuldkommen at gjøre rede tor, hvorledes denne
anskuelse om ægteskabet, saa aldeles fremmed for
kristendommen, efterhaanden slog rod i den. vilde
blive meget vidtløftigt, og da jeg Ler ikke kan ind

lade mig paa dette, saa vil jeg bestræbe mig for at
skildre sagens gang i fiygtige omrids.

Paa den tid. Jesus optraadte. var troen paa de
gamle guder egentlig for længe siden ophørt. Den
offentlige gudstjeneste bestod i tomme ceremonier
og filosofien var traadt istedetfor religionen. Seiv

folket tog del i de filosoiiske stridigheder ligesom
nutildags i de religiøse og fæstede sig snart ved det

ene snart ved det andet af de uendelig mange op
stiilede systemer.

13a nu kristendommen opstod, og antallet af den,
tilhængere forøgedes. blev ogsaa de gamle filosofiske
anskuelser, hvorfra man ikke saa fort kunde løsrive
sig tåget med over i denne, og man forsøgte, saa
godt det kunde lade sig gjøre, at forene disse med
de kristelige lærdomme.

Den rene filosofi - fornuftvidenskal». erkjendelses
lære - kan aldrig avle sværmeri, som er en afgiort
fiende at fornuften; men blir den derimod opblandet
med religiøse bestanddele, cia kan den ikke alene
meget let fore til sværmeri, men endog til den mest
rasende fanatisme. Men næsten alle filosoiiske systemer
Ira den tid havde optaget en del religiøse bestand
dele ! sig. dels af græsk, dels af gammelorientalsk
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ægyptisk eller jødisk oprindelse, og deres tilhængere
og bekjendere var fordetmeste gnostikere. det vil
sige hemmelighedsmagere og aabenbaringskunstnere.
] disse systemer blandedes nu tillige det kristelige
element, og resultatet ai' denne forbindelse var ofte
meget opliøiede, men endnu hyppigere høist usmage
lige læresætninger om Gud. verdens skabelse. Jesu
person, det ondes oprindelse. menneskets væsen. osv.
Her har vi blot at gjøre med deres anskuelser om
ægteskabet.

Blandt aabenbaringsfilosoferne var den anskuelse
fremherskende, at materien det legemlige var
kilden til alt ondt, og at verden ikke var bleven
skabt af den høieste Gud, men af et ham underordnet
ufuldkomnere væsen, som var mester 1) for det. Men

neskets legeme staar, siger de. under materiens no
den snart mere. snart mindre onde og iidesindet

tænkte Demiurgs herredømme, og den menneskelige
aands velfærd bestaar deri. at den løsgjør sig ira

materiens og Demiurgens baand og vender tilbage til
den høieste Gud. Det vil med andre ord sige: men
nesket skal føre et rent aandeligt liv og bekjæmpe
alle fra legemet udgaaende sanselige drifter som en
fiende.

Heraf fremgaar allerede tydeligt, at disse svær
meres anskuelser ikke kunde stille sig gunstig lige
overfor den kjønslige forbindelse og ægteskabet. Før
jeg udtrykkelig nævner nogle af disse anskuelser, maa
jeg først tale lidt om Pauli brev til Korintherne,

i) Originalens ord Demrurg (mester for et værk) vil i denne forbin
delse eftér gnostikernes lære sige: den af materien, urkilden til
alt ondt, fremgaaede skaber af verden og det sanselige menneske.

O. a.
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hvilket havde ea betydelig indflydelse paa dej„nloson".

De kristne i Korinth kunde ikke blive enig

p r" "'I"?' °m æ^eskabet °£ bad apostelen
Paulus om belærelse. Denne opfyldte deres begjj
rmg, og hvad kau svarte dem, kan enhver læfe i

Bxbelen (1 Kor 7 kap, Af denne skrivelse fremgaa
det. at Paulus haldt det for bedst at forblwe ugift- mev

hf «rMiBr6T ykke%, at han med dette raad ikkl
vil lægge nogen snare for de kristne, og at den. som
anser det for bedre at gifte sig. derved ingenlunde
begaar nogen synd (1 Kor. 7. 32).

Sammenliger vi de i dette brev indeholdte syns
maader med hans paa andre steder forekommende
udtalelser om ægteskabet. saa kunde man med den
romerske statholder Festus udraabe: „Paulus din
-megen lærdom gjør dig rasende!" Men i selve brevet

indeholdes nøglen til hans handlemaade: ..Men jea
' ' l at I skalle være uden bekymring".

De kristne ventede dengang en stormfuld tid

luld af forfølgelse og elendighed. dernæst ogsaa Jesu
snarlige gjenkomst tor at dømme verden, og denne
tro havde en umiskjendelig indflydelse paa Pauli .var.

En ugift vil fordetmeste fettere kunne bære livet.
ulykker end en familiefader; det"vil enhver Me. som
har en familie.

Dette Pauli brev tjente forsvarerne af de ?eist
liges cølibat som hovedsageligt støttepunkt; men de
forglemte derhos, foruden de særegne omstændigheder.
hvorunder det var bleven skrevet, at det rar til alle
histne i Korinth og ikke blot til de geistlige: og havde
man villet anerkjende de i det med hen syn paa ægte
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skabet indeholdte an sku eiser som en almindelig befaling,

da vilde kristendommen faaet en snarlig ende. idet
dens tilhængere vilde været uddøde.

TM nåar Paulus siger: „livo, som bortgifter, gjør
vel, og hvo, som ikke bortgifter, gjør bedre". saa siger

han ogsaa paa samme tid: det er godt for mennesket,
ikke at røre en kvinde. Kun skulde de geistlige, der

forsvarede cølibatet. ligeledes have mærket sig dette
og agtet det som en befaling. Ægteskab er bedre end
horeri, og hvad Paulus tænkte derom fremgaar af føl

gende: Paa grund af apostelens udtalelser, maaske

ogsaa lokkede dertil af de kvinder, der forpligtede sig
til at leve ugifte, og som forsørgedes af den kristelige

menighed og ofte valgtes til underordnet kirkelig
tjeneste, f. eks. til diakonisser 1 ), aflagde flere enker

i Korinth det løfte ikke at gifte sig igjen. De unge
kvinder havde dog tiltroet sig formegen styrke. Den
ugifte stand faldt dem høist besværlig, og mange af

dem skulde gjerne have villet gifte sig igjen, om de
bare havde turdet for sit løftes skyld. Men „kjøds

djævelen" for ogsaa engang at benytte dette yndede
klerkeudtryk bryr sig ikke om noget løfte 'og
plagede de stakkars forlibte pigebørn saa haardt, at

de tilsidst endelig gjorde som den ovenfor omtalte
munk, og handlede som han vilde bare for at faa ro.

Men de var meget vanskelige at berolige, og deres
utugtige liv begyndte snart at vække opsigt, Paulus
fandt sig derved foranlediget til at forordne, at disse

kvinder, nåar de følte tilbøielighed dertil, hellere
skulde gifte sig. tiltrods for sit løfte, end at leve et

J ) I det ældsle kirkesprog ældre kvinder, der foruden at have syge
pleien ogsaa fører opsigt med menighedens kvinder. O. a."
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utagtigt levnet. ..for ar ikke kristendommens mod
standere derved skulde gives en velkommen og grundet
anledning til at rive ned paa den".

Paveme handlede dog ganske anderledes end

apostelen. For dem gjaldt det blot at udrydde ægte
skabet blandt presterne, og de tillod endog mod en
pengeafgift geistlig-k jødelige udsvævelser udenfor ægte
skabet. nbekymrede om den forargelse. som blev givet
derved, ja de foregik seiv med det skammeligste
eksempel.

Om dem gjælder det. livad Paulus med seerblik
forudsaa: ~Men aanden siger klarligen, at ide sidste
tider skulle nogle a ffalde fra feroen og hænge ved
forføriske aander og djævles lærdomme, ved deres

hykleri, som tale løgn. brændemærkede i deres egen
samvittighed, som byde ikke at giffee sig, at afholde
sig fra mad. hvilken Gud haver skabt at annammes
med taksigelse af dem. som tro og have erkjendt
sandheden".

Men jeg vil vende tilbage til vore aabenbarings
narre og anføre. hvad nogle sekter af dem havde
for anskuelser om ægteskabet.

Julius Gassianus, en erkenar. erklærecle ægteskabet.

for utngt. og hele enJcratiternes 1) talrige sekt skyede
berørelse af kvinder idetheletaget som en synd. Til
dem hørte abeloniterne 2) fra egnen omkring Hippo i
Afrika, som aldeles afholdt sig fra kjønslig omgjæn

gelse. Men for bogsfeavelig at opfylde Pauli forskrift
(1 Kor.. 7. 29) „at de. som have hustruer, skulle være

i) De maadeholdne. Navn paa en sekt blanJi gnostikerne, som af
hol.lt sig fra ægteskab, vin og kjødspiser.

2) Kn efter Adams son Abel benævnt kristetig -eki fra 'le første
aarhundreder, som afholdl sig fra ægteskab. O. a.
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som de, der ikke have", tog mændene en pige til sig og
kvinderne en gut til bestandigt selskab for dog at leve
i forbindelse med det andet kjøn om ogsaa udenfor
ægteskabet. En vis Marzion, som fra hedenskabet
gik over til kristendommen, drev det isærdeleshed
vidt i afholdenhed og led sansynligvis at' et under-
livstilfælde, derfor taler ialfald hans hypokondriske
livsanskuelser. Sine kolleger tiltalte han i alminde
lighed saa: medhadede og lidelsesfætter! Denne stak
kars nar erklærede enhver fornøielse for en synd,
han forlangte, at enhver skulde leve af de sletteste
næringsmidler, og om ægteskabet vilde han aldeles
ikke høre tale, thi dette forekom ham som en privili
geret utugt. Han forlangte af sine tilhængere, nåar
de var gifte, at de skulle skille sig fra sine hustruer
eller ogsaa aflægge det løfte ikke at betragte dem
som sine koner. Denne sekt bestod til midten af

det fjerde aarhundrecle under egne biskoper.
Mange af disse filosofiske kristensekters lære

sætninger førte til opløsning af al sædelig orden.
Kapokrates, som sandsynligvis levecle i Alexandria paa
keiser Hadrians tid, lærte: at naturdriftens UlfredssUl
lelse aldrig kunde være utilladelig, og at kvinderne af
naturen rar bestemte til almindelig nydelse. Den, som
underkaster sig den sædelige ordning, forbliver under
den jordiske aands niagt; men at hengive sig til alle
lyster uden lidenskab vil sige det samme som at kjæmpe
mod den og byde den trods.

En anden sværmer ved navn Marzius indførte

hemmelighedsfulde ceremonier og gjorde isærdeleshed
kvinderne bekjendt med ting, hvorved al blufærdighecl
tilintetgjordes hos dem.
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Om Kapokrates,s tilhængere fortæller man, at

de ved deres forsamlinger slukkede lysene og om

hinanden gjorde det. hvortil iøvrigt ingen lar sig lyse.

Adamiteme drev det paa samme maade. Fnran deres

tempel, som de kaldte paradiset, var en overbygget

hal. Her klædte de sig at' og marscherede derpaa

nøgne og parvis Lod i forsamlingen. Her greb liver

mand sin kvinde, og dette kaldte man den mystiske

forening. Ganske som ved vore skinhellige protestan

tiske opbyggelsesmøder. Sjælébrudene er en ældgammel

opfindelse.

Andre Jueretikere saa kaldtes det hele slæng

af disse underlige filosofer tilstedede vistnok ægte

skabet. men forhindrede svangerskabet, idet de gjorde
ligesom Onan. onaniens urfader.

Montanus, som levede i Phrygien i midten af det

andet aarhundrede. sagde, at Jesus og apostlerne

altfor meget Lavde set gjennem fingre med den men

neskelige svaghed. Han foragtede alt jordisk og

lagde meget stor vægt paa den ugifte stand.

Valesierne, en sekt i det tredie aarhundrede. tvang

sine tilhængere til kastrering; ja, denne dreves saa

lidenskabelig, at de meget ofte ved list lokkede frem

mede ind i sine huse og foretog denne übehagelige

operation med dem.
Disse sværmeres lære, især om fortjenesten veå

at leve ugift, vandt stort bifald i den kristelige kirke.

og navnlig var det Montanus, der baade blandt geist

lige og lægmænd fandt stor tilslutning, kagtet den
romerske kirke allerede tidligere afbrød ethvert kriste

ligt fællesskab med montanisterne, beholdt den dog
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deres lære om fasterne og det fbrtjenstlige ved ægte
skabsløsheden.

At alt jordisk maatte foragtes blev snart den
almindelig gjældende grundsætning blandt de ret
troende kristne. Ligesom Montanus's tilhængere fandt
de Jesus og lians disciple altfor milde og eftergivende,
og paa hvilke afveie ele forvildede sig ved sit aske
tiske sværmeri, har vi set i første kapitel.

Jo stærkere kjønsdriften var. og jo større san
selig fornøielse det medførte at tilfredsstille den, desto

fortjenstfuldere ansaaes det at bekjæmpe den, og de,
hvem det fuldkommen lykkedes, stod i den liøieste
anseelse og var gjenstand for den almindelige be
undring.

Kirkefædrene i de første aarhundreder var for

detmeste af den mening, at fal eine aanders sjæle til
straf forvistes ind i et legeme, og at menneskets sæde
lige frihed bestod i at hæve sig op fra den lavere tilstand
ved at beseire kjødet. Det gale laa i overdrivelsen;
indsætter man, istedetfor at „beseire" og dræbe, at
beherske, saa vil vel etlivert fornuftigt menneske slutte
sig til denne lære.

Ægteskabet ansaa man vistnok ikke egentlig for
ondt, men man betragtede det som et nødvendigt onde,
tjenende til menneskeslægtens forplantelse og til for
hindring af udsvævelser, og hvoraf man kun saa lidet
som muligt maatte gjøre brag; man nedværdigede
det skjønneste forhold til en blot og bar børne
opdragelsesanstalt.

Forkjærligheden for den ugifte stand blev stadig
mere almindelig og steg til fanatisme, saa at en af
de ældste kirkelærere, Ignatius, saa sig nødt til at
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gjøre den erklæring: at det var syndigt at unddrage sig
cegteskdbet af had til det.

Filosofen Justinus, som led martyrdøden, holdt
det for meget fortjenstligt fuldstændig at under

trykke kjønsdriften, ider man derved nærmede sig de
ops tan dnes til s rand.

Han forkastede ai' den grund ogsaa lie] r og hol
dent ægteskabet og henviste til Jesus, der var født

af en jomfru blot for ar vise. at Grud ogsaa kunde
frembringe mennesker, seiv enn der ikke fandt nogen
kjønslig omgang sted.

En uno- mand. der kastrerede sig seiv. roste han
meget.

Athenagoras og andre, der ikke var saa strænge,
billigede ægteskabet blot for børneavlens skyld. Cle
mens af Alexandria forsvarede vistnok ægteskabet og
henviste ril apostlernes eksempel, men han tilstod

dog. at han ansaa den for fuldkomnere, som afholdt
sig ira ægteskabet.

Origenes, der berøvede sig seiv sin manddom,
hans discipel HierascJi og MetJiodius fordømte ægte
skabet, og deres lærdomme fandt stor tilslutning

blandr Ægyptens munke.
Phi af dem, der heftigst ivrecle mod ægteskabet,

var Quintus Septimus Florenz TertuUian, prest i
Carthago. Han erklærede vistnok ikke ægteskabet

for ondt. men dog for urent. saa at mennesket burde
skamme sig for det. Det ander ægteskab kaldte han

ligeud ægteskabsbrud, Paa spørgsmaalet. hvad der
da skulde bli af menneskeslægten. nåar ægteskabet

ophørte, svarede han: „at det beJcymrede ham Udet. om
menneskeslægten uddøde; man maattebare ønske, atbpmene
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snart døde, da verdens ende forestod". Og Tertullian
var seiv gift!

Denne meget agtede kirkefaders lærdomme havde
meget stor indftydelse. De geistlige, som udbredte
og anbefalede disse anskuelser om det fortjenstlige
ved afholdenhe-d, maatte naturligvis seiv foregaa med
eksemplet, og de havde paa den tid ogsaa de bed ste
praktiske grunde til at afholde sig fra ægteskabet,
da det jo hovedsagelig var dem, der faldt som ofre
for forfølgelserne.

Saa blev det da lidt efter lidt til, at de gifte
kirkelærere kom i et slags vanrygte, og denne om
stændighed var en bevæggrund mere for de geistlige
til at afholde sig fra ægteskabet, Fanatiske biskoper
vidste hos de dem undergivne geistlige med magt at
sætte igjennem, at de ikke giftede sig, og folket saa
mer og mer i den ugifte stand en høiere grad af
hellighed.

Denne anskuelse var allerede i det femte aar

hundrede temmelig almindelig, og de geistlige, som
ikke af overbevisning forblev ugifte, gjorde det af
skinhellighed, og de, som var gifte, vidste at frem
kalde den tro. at de levede med. sine hustruer som

med sine søstre. Tilfælde af frivillig kastrering fore
kom hyppig; ikke destomindre var geistlighedens
ægteskabsløshed paa denne tid hverken almindelig
eller paabudt af kirken.

Det første forsøg herpaa skete i det fjerde aar
hundrede paa den i Spanien af nitten biskoper af
holdte synode i Elvira (mellem 305—309). Her blev
det ikke alene forbudt at ansætte gifte som prester,
men man forbød ogsaa dem, der allerede levede
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i ægtestand, at have kjønslig omgang med sine
hustruer.

Andre synoder fulgte dette eksempel, og da man
nu meget ofte gav de ugifte geistlige fortrinnet,
bevægede dette mange til at leve ugifte, og for skin
helligheden og hykleriet var døren slaaet op paa
vidt gab.

Paa den første almindelige kirkeforsamling i Nicæa
(325) stillede en spansk biskop det forslag, idethele
ganske at forbyde presternes ægteskab; men da reiste
sig Paphnutius, biskop af øvre Thebais, en ottiaarig
og høist anset, ugift mand, og forsvarede ægteskabet
med en saadan varme og overbevisning, at forsam
lingen nøiede sig med at forbyde de geistlige at holde
mætresser. Dog var tilladelsen til at gifte sig til
liden nytte for de prester, som havde lyst dertil, da
tidsaanden nu engang var imod ægteskabet.

En betydelig indflydelse paa dette cølibatsvær
meri havde munkevæsenet. For de fanatiske munke

var ægteskabet og enhver kjønslig berøring en gru:
ja, de gik i sin bagvendte iver saa vidt, at de endog
forbandede kvinderne og paastod. at man maatte fly
dem ligesom en smitsom syge eller som giftige slanger.
Naar de mødtes, tilraabte de hinanden sentenser, som

stadig skulde erindre dem om, at de skulde foragte
kvinden, som f. eks. „kvinden er daarskaben, som op
hidser de fornuftiges sjæl til utugt", og lignende.

Det, jsom 'nu munkene, der i regelen nød den
høieste agtelse, betegnede som forkasteligt. viste sig
ogsaa i det samme lys for lægmanden, og seiv om
ikke enhver følte sig stærk nok til munkelivet, saa
søgte man dog, seiv om man levede med i verden,



Sodoma og Gomorrba:

at erhverve saa store krav paa asketisk hellighed som
muligt.

Denne stræben efter hellighed avlede heltemodige
beslutninger, der vistnok altid, subjektivt tåget, maa
beundres, men dog fylde os med beklagelse over, at
saameget moralsk krudt blev skudt hen i veiret.

Ynglinge og jomfruer sværmede for kyskheden.
Pelagius, senere biskop i Laodicea, bevægede endog
i brudesengen sin brud til et afholdende liv; andre
blev i den samme kritiske situation overtalt dertil

ai' bruden. Nogle eksempler har jeg allerede tid
ligere anført.

Nogle sekter, som eustatianerne og armenieme.
erklærede nu ligefrem, at ingen gift kunde blive
salig, og vilde hverken modtage nadveren af gifte
prester eller forøvrigt have nogetsomhelst med dem
at bestille. Men da de ogsaa erklærede det for syn
digt at spise kjød og paastod, at de rige ikke kunde
bli salige, hvis de ikke ofrede sin hele formue, blev
deres lærdomme paa et koncil fordømt som vranglære.

Munkevæsenets videre omsiggriben udbredte en
stadig stigende fordom mod ægteskabet, og de gifte
prester kom i en mere og mere vanskelig stilling.

Mange af kirkefædrene, hvis skrifter fandt almin
delig udbredelse, var opvokset med asketiske ansku
elser og ivrede heftig mod ægteskabet. Dette gjorde
Eusebius og Zeno, biskop af Verona, den samme som
erklærede, at det var til største ære for den kristelige
dyd at trampe naturen under fødder.

Ambrosius, romersk statholder i provinsen Ligu
rien og Æmilia, gik over til kristendommen og blev

Otto von Corvin : Pavespeilet.  • "
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otte dage etter sin claab gjort ril biskop at' Mailand.
Han kjendte neppe de kristelige læresætninger, og
da lian ikke kunde haabe at udraærke sig ved lærdom,
saa forsøgte han at gjøre det ved et asketisk liv-
Da det nn hidtil gjaldt for kjætteri at fordømme
ægteskabet apostleme havde jo været gifte saa
indrømmede han alligevel. at det ogsaa kunde have
sine gode sider: men han kunde aldrig bli træt at'
at lovprise det ægteskabsløse liv og havde især den
hensigt dermed, at jomiruerne skulde forblive i sin
jomfrustand. Han opstillede altid Maria som mønster
for dem og fortalte de besynderligste undere, som
skulde kave funclet sted for at redde denne eller hin

unge piges jomfruskab. Ja, han gik saa vidt som til
at forlede børnene til ulydighed mod forældrene, idet
han i et opraab til jomiruerne sagde: „overvind først
ærefrygten for dine forældre! Saar du overvinder dit
Ims. saa overvinder du ogsaa verden*.

Han tremkaldte i Mailand ved sine prædikener
en saadan kyskhedsfanatisme blandt pigebørnene, :< !
rle unge mænd geraadede i fortvivlelse, og fornuftige
forældre maatte forbyde sine døtre at høre paa hans
prækerier. Hans ry var saa overordentlig udbredt,
at man sendte ham jomfruer ligefra Afrika for  •«
han skulde forføre dem til kyskhed.

Augustin, som efter et vildt liv gik over til
kristendommen og endelig ogsaa blev biskop af Hippo,
fordømte vistnok heller ikke ligefrem ægteskabet,
men bidrog ved sine skrifter særdeles meget til cøli
batssværmeriet. Han lærte, at den ugifte son og den
ugifte datter var langt bedre end sine gifte forandre.
og sagde: ..Den ugifte datter vil i hinden indtage et
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lafigt høiere trin end sin gifte moder; deres forhold til
hinanden vil være som en lysende og en formørket stjerne".

Ægteskabet mellem Joseph og Maria opstillede
han som mønster for et ægteskab, thi de levede

i ægteskabeligt forhold, men havde gjensidig lovet
hinanden afholdenhed. Tidligere havde ægteskabet
været nødvendigt for at forplante Guds folk, men
nu, da kristendommen allerede var udbredt. maatte
man ogsaa formane dem, som vilde avle børn, til
afholdenhed. Man maatte ønske, at alle forblev ugifte.

for at Guds stad hurtigere kunde bli fuld og verdens
ende fremskyndet. Forøvrigt fordrede Augustin
ikke übetinget ægteskabsløshed af de geistlige.

Den allerstørste indflydelse paa cølibatet og munke
livet havde den os allerede tidligere bekjendte Hiero

nymus. Han havde af egen erfaring lært kjønsdrif
tens magt at kjende og skildrer sine kampe saa
levende, at det faar en til at grue.

„Jeg", skrev han til Etistochius. „som af trygt
for helvede holdt mig seiv i et saadant fangenskab,
at jeg kun havde skorpioner og vilde dyr til selskab,
befandt mig dog ofte blandt skårer af piger. Mit
ansigt var blegt af faste, og dog glødede min aand af
begjær i det kolde legeme, og i det for menneskene
allerede dødede kjød flammede vellystens ild. Blottet
for al hjælp kastede jeg mig for Jesu fødder, vædede
dem med mine taarer, tørrede dem med mit haav.

og det gjenstridige kjød unclerkuede jeg ved ugelang
hunger".

Især anstrængte Hieronymus sig ogsaa ivrigt for
at vinde kvinderne for det afholdne liv. Dette lyk
kedes ham udmærket, thi ved sin omgang med de
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fornemme romerinder havde han erhvervet sig et
meget indgaaende kjendskab til det kvindeligé hjerte
og dets svage sider.

Et sted i hans breve viser allerede dette tyde
ligt og godtgjør, at kvinderne for tusen aar siden ikke
var anderledes end nu. Han skriver nemlig til en ung
pige, hvis ophold i hendes moders hus blir hende
for trangt: ~Hvad vil du, en ung pige med et sundt
legeme, fm. velskabt og rødkindet. hvis blod er kommet
i bevægelse ved nydelsen af kjød og vin og ved brug
af badene, gjøre sammen med ægtemænd og ynglinge?
Seiv om du ikke gjør det. som man forlanger af dig,
saa er det dog et skjændigt vidnesbyrd for dig, at
saadanne ting forlanges af dig. Et vellystigt gemyt
forlanger uanstændige ting desto mere brændende,
og om det. som ikke er tilladt, gjør man sig desto
mere lokkende forestillinger. Seiv din glatte og brune
kjole er et kjendetegn paa dit skjulte sindelag. nåar
den ikke har nogle folder, nåar den slæber langs
jorden, for at du skal synes at være større; nåar
den med rlid er opsprættet i sømmen et eller andet
sted for at samtidig det uskjønne kan skjules og det
skjønne falde i øinene. Dine sorte og glinsende silke
benklæder trækker ogsaa. nåar du gaar. ved sin
raslen ynglingerne efter sig. Dine bryster blir sammen
pressede ved baand. og den sammentrængte barm
a-jennem beltet skudt i veiret. Haaret sænker sig
blødt enten over panden eller nedover ørene. Din
kaabe glider undertiden ned for at blotte de hvide
skuldre og derpaa hurtig igjen at bedække clem, som
om ikke det skulde ses. som den med vilje har
afsløret".



245Sodoma og Gomorrha.

For at forlede de unge piger til at vælge Jesus

til brudgom benyttede han ofte meget eiendommelige
midler, idet ban skildrede dette fine forhold høist

yppigt og ufint. Saaledes skriver han f. eks. til
Eustochius: „Det er vanskeligt for den menneske

lige sjæl siet ikke at elske noget; noget maa man
elske. Den kjødelige kjærlighed overvindes af den
aandelige. Suk derfor og sig i din seng: om natten
søger jeg den. som min sjæl elsker. Din brudgom
maa i dit sovekammer kun spøge med dig; bed, tal
til din brudgom, og han vil tale med dig. Og har
søvnen overtaldt dig, saa vil han komme gjennem
væggen, stikke sin haand igjennem hullet og berøre
din bug".

Den kyske ægteskabsløshed forekom Hieronymus
som det høieste, og om ægteskabet ved han kun at
udtale den ros. at munke og nonner kunde frembringes

derigjennem.
Han geraadede i meget heftig strid med Jovicm,

som forsvarede ægteskabet. Han bekjæmpede dennes
lærdomme med stor behændighed, uagtet de anvendte

argumenter meget ofte aflokker os et smil. I et at
sine kampskrifter indfører han Jovian talende. Han
lar ham spørge, hvortil Grud har skabt kjønsdelene, og
hvorfor han har nedlagt længsel efter kjønsakten hos
mennesket? Derpaa svarede Hieronymus, at disse
legemsdele var skabte for at skaffe de vædsker afgang,
hvormed iegemets kar er fyldte. „Men", vedbliver han,
„paa den ting, at selve kjønsorganerne, avlelemmernes
bygning, uligheden mellem mand ogkvinde,livmoderens
konstruktion, der gjør den skikket til modtagelse og
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ernæring af frugten, altsammen viser en forskjel rnel
lem kjønnene, derpaa vil jeg svare i al kortked.

Vi skal vel derfor kunne ophøre at trælle under
vellysten seiv om vi ikke rent forgjæves bærer disse
lemmer omkring med os? Hvorfor skal vel da enken

forblive ugift, nåar vi blot er født til at leve paa
kvægets vis? Hvacl gjorde det mig da for skade,
om en anden besover min kone? Hvad vil da

apostelen, nåar han opfordrer til kyskhed, kvis den
er imod naturen? Visselig fortjener apostelen, der
opfordrer os til at efterligne hans kyskhed, at høre
saadanne ord som: hvorfor bærer du din blussel om

kring med dig? Hvorfor adskiller du dig fra kvin
dernes kjøn ved skjæg, håar og ved anden beskaffen
hed af lemmerne? o. s. v. Lader os efterligne Jesus,
som ikke betjente sig af sit avlelem og dog havde det.-

Den art og maade, hvorpaa den hellige Hierony
mus bekjæmpede ægteskabet, vandt imidlertid lider
bifald, seiv om ogsaa temmelig mange stemte overens
med ham i hovedsagen, og han saa sig nødsaget til
at forsvare sig.

„I stridsskrifter"* sagde han, „har man mere
frihed end i belærende foredrag og kan i dem endog
betjene sig af et slags forstillelse, for saameget sikrore
at kaste sin hende til jorden".

Saaledes skriver han mod en munk, som vilde

gjøre ham mistenkelig for overhovedet at fordømme
ægteskabet. fuldstændig efter gammel vis og slutter
saaledes: „Væk med Epikur, væk med Aristippus!
Er svinehyrderne borte, saa vil heller ikke den dræ.<<-
tige so giynte mere. Vil han ikke skrive mod mig-,
saa skal han faa høre mit skrig over land og hav og
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folk: Jeg fordømmer ikke ægteskabet! Jeg fordømmer
ikke ægteskabet! Jeg vil, at enhver, som maaske paa

grund af ængstelse ikke tør ligge alene, skal tåge
sig en kone".

I første kapitel har jeg paavist, hvorledes de
kristelige menigheders frie styrelse efterhaanden for
vandledes til despoti. Denne forandring virkede i
forbindelse med munkevæsenets mægtige indflydelse

meget skadeligt for presternes ægteskab. Dettes mod
standere optraadte stadig mere dristigt, og understøttet
af den offentlige mening Mgte stadig flere familier

det af synoden i Elvira givne eksempel.
Noget almindeligt forbud mod presternes ægteskab

var imidlertid ved slutningen af det fjerde aarhun

drede endnu ikke givet; dog kunde det mindre takke

anerkjendelsen af dets retmæssighed for sin bestaaen
end snarere en, dels paa særlige anskuelser, dels paa,
følelsen af de strænge grundsætningers undførlighed

grundet eftergivenhed fra biskopernes side, médens
fremdeles bestræbelserne gik i den retning, fuldstæn

dig at gjøre ende paa det.
En meget betydelig andel i undertrykkelsen al

presternes ægteskab fra kirkens magthaveres side
havde disses gjerriglied og pengegriskked. Hvis det
tillodes presterne at gifte sig, saa tilfaldt ogsaa deres
efterladenskab deres retmæssige børn, og alt, hvad
der ved list og bedrageri var skrabet sammen, vilde

gaa tabt for kirken.
Da jeg ikke vil skrive nogen historie om kampen»

for presternes ægteskab, men derimod vil vise det
fordærvelige ved cølibatet og ogsaa har paavist, hvor
ledes ideen om det fortjenstfulde ved ægteskabsløs.
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heden vandt indgang hos de kristne, saa kan jeg
med hensyn til det første punkt fatte mig saameget
kortere. som jeg ved behandlingen af det andet vil

blive nødt til at komme tilbage til disse kampe.
Den græske kirke var kommen til den over

bevisning. at det ikke var muligt at gjennomføre en
saa unaturlig lov som den om eølibatet uden de skade
ligste følger. og paa en under Justinian II i det keiser

lige palads Trullus afholdt synode (692) ble v det

besluttet. at de geistlige som for kunde gifte sig og
leve med sine koner. Denne fornuftige beslutning
er i den græske kirke gjældende endnu den dag idag.

Den trulliske synode nøiede sig dog ikke blot
med stiltiende at tiUade presternes ægteskab. saaledes
som den i Nicæa havde gjort, thi dette vilde dog i
længden kun have hjulpet lidet. men den forordnede:

at enhver. som vovede at forbyde presterne og kir
kens tjenere efter deres ordination at leve i ægte
skabelig forbindelse med sine koner, skulde blive

a/sat. Endvidere at de. som ordineredes og ander
paaskud af fromhed vilde sende sine koner væk, skulde
eoccommuniceres.

Paverne Konstantin ug Hadrian l var fornuftige
nok til at billige den trulliske synodes beslntninger,
og pave Hadrian II (867—871) var seiv gift. Allerede
i begyndelsen of der ellevte aarhundrede kau man

som regel antage. at den bedre del af geistligheden
levede i et lovligt ægteskab, eller idetmindste i et
forhold, der blev agtet lige med ægteskabet.

Paverne Viktor fl. Stephan LX og Nikolaw fl
fortsatte dog sine forsøg paa at faa presternes ægte
skab afskaffet; men dettes hovedfiende var Gregor TIL:
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han forbod det simpelthen og tvang de allerede gifte
prester til at forlade sine hustruer.

De geistliges kamp for deres rettigheder som
mennesker varede i to aarhundreder. Endelig maatte
de give tabt; men denne seier bragte den romerske
kirke ingen velsignelse.

Cølibatets sørgelige følger fremkaldte, som jeg
allerede har anmærket, reformationen. Men seiv ikke

denne formaaede at knække pavernes stivsind. Fyr
sterne fastholdt ved kirkeforsamlingen i Trient, at
cølibatet, hvilket blev betragtet som roden til alt
ondt, skulde afskaffes, men forgjæves; cølibatet
blev af dette koncil stadfæstet. og dets bestem
melser gjælder endnu. Den falske forestilling om
det fortjenstlige ved selvplageriet og det fortrin,
som fanatiske biskoper gav de geistlige, som ikke
havde forsynet sig med hustruer, bevægede mange
af disse til et ægteskabsløst liv, om end deres til
bøieligheder aldeles ikke stemte overens hermed. De
maatte imidlertid lade det se saa ud, for at kunne

bevare skin af hellighed, medens de dog i al hem
melighed ofrede til den brølende kjødsdjævel. Sær
deles gunstig derfor var den besynderlige skik, at
ugifte geistlige eller lægbrødre tog i huset til sig
jomfruer, der ligeledes havde aflagt kyskhedsløfte.
Disse jomfruer kaldte man agapetinder l) eller kjær
bghedssøstre. Med disse levede de geistlige „i
aandelig fortrolighed og platonisk kjærlighed"'. De var
bestandig sammen med dem og sov endog fordetmeste

) Udtrykket stammer ira agåpé (kjærlighed, kjærlighedsbevisiiing
eller kjærlighedsmaaltid) - brugtes i den første kristelige kirke
for at befordre broderkjærligheden. o. a
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sammen med dem i en seng, men paastod dog, at de

ogsaa blot sov med hinanden. Til at kunne tro dette
hører tro. Om nogle ved man med bestemt

hed, at de midt i vellystens flammer forblev nskadte.
Den hellige Adhelm f. eks. lagde sig hos en vakker
pige, som anstrængte sig af alle kræfter tor at faa
det geistlige kjød til at gjøre oprør. Men den hellige
gjorde som de tre mænd i den glødende ovn og be
svoi' utugtsdjævelen gjennem vedholdende salmesang.

deg har kjendt en tyveaarig fænrik ved drago
nerne, hvem dette kunststykke lykkedes uden salme

sang. Sandsynligvis gik det ham og St. Adhelm som
den abbed i Baden, om hvilken Hammerlin, domherre

i Zurich og provst i Solothurn (død 1460) fortæller.
som lod hente to smukke, letfærdige fruentimmer til

selskab for sig, og da de vel var der. raabte han
ærgerlig: „de fordømte fristelser — netop nu udéblir de!"

Det dovne liv, som klerkerne førte, og de aske
tiske øvelser. som de underkastecle sig, var intet

mindre end gunstigt for kyskheclen. Pra de mest
ao-tede og værdige kirkelærere fra de første aar
hivndreder, som mente det fuldkommen alvorlig med

at ville beseire kjønsdriften, ved vi, hvormeget dentte
gav dem at bestille, og hvilke kampe de havde at
beståa.

Basilius havde trakket sig tilbage til en yndig,

ensom egn; men han tilstod, at -han vistnok kunde
undgaa verdens tummel, men ikke sig seiv. „Hvad
jeg nu i denne ensomhed gjør dag og nat", skriver
han til en ven. „skammer jeg mig næsten for at sige;

idet jeg overalt bærer de iboende lidenskaber med
mig, er jeg overalt lige meget betrængt. Af den grund



Sodoma og Gomorrha.

har jeg i denne ensomhed overhovedet ikke gaat
yidére fremad".

Gregor af Nazianz behandlede sit legenie paa
det haardeste, men desuagtet klager han over sin
nophørlige tilbøielighed til vellyst, over djævelens
anfald og sin egen svaghecl. Han truer sit oprørske
kjød. med at afkræfte det saaledes ved alle slags
lidelser, at det skal bli mere afmægtigt end et lig,
hvis det ikke vil holde op at forurolige hans sjad.
Men netop hans selvplagerier gjorde ham saa let antæn
delig, at han engang, da en slægtning af ham sammen
med nogle kvinder kom i nærheden af hans bolig,
fiygtede ud af denne bare for at redde sin kyskhed.

Lignende eksempler har vi allerede lært at kjende
i første kapitel. Alle disse hellige mænd er letfænge
lige som fyrstikker og ligner hin værdige prest fra
distriktet omkring Nursia, der var samvittighedsfuld
og standhaftig nok til at undfly sin hustru efter sin
ordination. Da han var blit en meget gammel mand,
blev han syg af feber og holdt paa at dø; idet hans
hustru kjæiiighedsfuldt bøiede sig ned over ham for
at høre, om han endnu aandede, samlede den døende
sine sidste kræfter og raabte: „Bort, bort, kjære kvin/le,
tag Jialmen væk, endnu lever ilden.U

Klimakus vidste ligeledes af erfaring, at kjøds
djævelen er den vanskeligste at beseire. Han sagde:
„Den, som har overvundet sit kjød, har overvundet
natviren og er hævet ov.er naturen; han er en engel.

„Jeg kan sige med David, at jeg i mig seiv blev
denne Guds modstander var, som ved sit raseri æng
stede min sjæl men ved faste og spægelse tabte
han sin glød. og da jeg siden søg te ham. fan dt jeg ikke
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mere noget tegn paa hans magt over mig". Men hvorfor
lian igjen søgte liam. det har den fromme mand glemt
at oply.se om.

Den hellige Bernhard var ligeledes ærlig nok v til
at anerkjende denne „gndsfiendes" magt: „Denne
fiende kan vi hverken undfly eller slaa paa flugt; lad
Hierovgmus længe nok tilraade al fly kvinden som en
djærelens port og sovi lastens brede vei — inanden er som
en høstak nærmer han sig, saa brænder han".

Hvilke underlige ting mange helgener foretog sig
for at kvæle den fortærende kjærlighedsglød. har vi
allerede tidligere set. Den hellige abbed Wilhelm
lagde sig paa en seng af glødende kul og indbød sin
forførerske til at lægge sig bos ham! Ja. denne helgen
lod aabne sine afdøde kjæres grav. fordi han ikke
knnde udrydde mindet om dem. og tog deres raad
nende legemer ind i sin celle for- at kunne holde dem
som styrkemiddel under sin næse, nåar kjødsdjævelen
kildrede ham.

Saadanne kampe havde altsaa endog helgener at
beståa, og de tilstod sin svaghed men hvor faa
helgener gives der ikke blandt de geistlige! De Heste
ligner vel den hellige Augustin, biskop af Hippo. som
bekjendte. at han engang havde bedet Gud om ~at
forlene ham kyskhedens gave, men ikke straks, thi han
vilde, at haus vellystige drifter forst skulde blive niættede."
Paa saadanne vilkaar er kyskhed i sandhed en let sag!

Saa stærk nu ogsaa troen i kristendommens første
tid var, saa var det dog et temmelig stærkt stykke
at tiltro den ikke at tænke noget ondt. nåar en ung
mand og en ung kvinde sov sammen i en seng. og
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mange forstandige kirkelærere anstrængté sig for at
bekjæmpe dette anstødelige og fordægtige samliv.

Dette gjorde blaridt andet allerede den hellige Chry
sostomus. Han skrev: „Jeg priser dem lykkelige, som
bor sammen med jomfruer og ikke tåger nogen skade
deraf, og ønsker seiv, at jeg havde en saadan styrke;
jeg vil ogsaa tro, at det er muligt at tinde saadanne
mennesker. Men jeg ønsker ogsaa, at de, som dadler
mig, kunne overbevise mig om, at en ung mand, som
bor sammen med en jomfru, befinder sig ved hendes
side, spiser med hende ved samme bord. unclerholder
sig med hende hele dagen og, for ikke at nævne andre
ting, ler, spøger og udveksler smigrende og kjærlig
hedsfulde ord med hende, kan holdes fjernet fra be
gjær. Jeg har erfaret, at mange har næret følelser
for stene og statuer. Men kan et kuustværk formåa
saa meget, hvad maa da ikke et varmt, levende men
neskelegeme formåa?"

I ethvert tilfælde maatte et saadant samliv give
verdens børa stof til spot og mistænkeliggjørelse, og
nåar man vilde angribe en klerk, saa begyndte man
altid først med hans kjærlighedssøster. Mange jom
fruer bestod vistnok jordemoderens undersøgelse af
deres jomfrudom, men den hellige Cyprian mener
med rette: „,Tordemødrenes oine og hærider kan ogsaa
Ttarres".

Allersikrest var det jo, nåar den geistlige kunde
føre det samme bevis for sin uskyld, som patriarken
af Cacius, der af kirkeforsamlingen i Geleucia (489)
blev beskyldt for utugt; han løftede sin kutte op og
beviste de ærværdige fædre paa det skinbarli.o-ste, at
utugt for ham var en umulig ting.
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Allerede Tertullian taler om det ofte forekommende

svangerskab hos saadanne jomfruer og om de for
bryderské midler, som de anvendte for at skjule det:
thi dengang kunde de endnu ikke undskylde sig med
at de vilde føde en pave, hvilket senere ofte forekom.
da den lære gjordes gjældende, at pavernes fadei' var

den Helligaand!
Synoden i Elvira fandt det ogsaa allerede nød-

AT endigt at rette sin opmærksomhed paa de platoniske
forhold og forordnede, at biskoper og geistlige knu
maatte have hos sig sine søstre eller dø tre (af tid
ligere ægteskab), som havde aflagt kyskhedsløftet.
Men i erkebiskop Egbert af Yorks forordninger (om
kring 750) finder vi fastsat straffe for biskoper og
diakoner, som bedriver utugt med sin moder, søster
o. s. v., ja med frføddede dyr, et bevis for at saa
danne forseelser forekom.

Senere forsøgte man at hindre ondet ved at an-*
sætte den alder, som kjærlighedssøstrene maatte have,
meget høit. Allerede Theodosius II saa sig nødt til
at bestemme, at de i kirkens tjeneste staaende diako
nisser maatte være over 60 aar gamle, da det tilfælde
Var indtruffet, at en diakon havde skjændet en fornem
dame i en kirke i Konstantinopel.

Denne aldersgrænse beskyttede dog ikke mod
utugten, og en unavngiven biskop, som ivrede der
imod, viste, at han kjendte den geile natur hos klerke
spurvene, saa kaldtes senere franciscanerne til for
skjel fra dominikanerne, der kaldtes svaler, — idet
han skrev: ..Heller ikke et gammelt eller hæsligt
fruentimmer maa de geistlige tåge i sit hus, fordi
man snarest synder der. hvor man er sikker for mis
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tanke; lysten kan ogsaa vende sig til det hæslige,
idet djævelen udsmykker det som skjønt, der er af
skyeligt".

Beviset for, hvor tidlig de fordærvelige følger
af fordommen mod presternes ægteskab allerede viste
sig, leverer det første koncils beslutninger; det, der
afholdtes i Elvira, saa sig allerede nødt til at fast
sætte straffe for ntugtige geistlige. „Naar en i embede
værende biskop, prest eller diakon", heder det i en
af dets bestemmelser, „er bleven befunden at be

drive ntugt, saa skal han lieller ikke i sin dødsstund
tilstedes at nyde den hellige nadvere". Koncilet i
Ny-Cæsaræa bestemte, at en saadan geistlig skulde
afsættes og gjøre bod. Ja, disse bestemmelser talte
ogsaa allerede om at skjænde gutter og sodomiterimeddyr.

Dog hvad nytter alle strænge straffebestemmelser,
nåar de er rettede mod en sag, som er naturen fuld
stændig imod; de kan i det høieste bevirke, at de,
som trues med straf, anstrænger sig mere for at skjule
sine handlinger; og allerede de her nævnte kirke
forsamlinger taler om de geistliges koner, som om
bragte sine ved ægteskabsbrud avlede børn.

Temmelig mange geistlige, som efter sin ordina
tion ikke vilde skille sig fra sine hustruer, lovede at
afholde sig fra dem; men den hellige Bernhard siger:
„at have en hustru og ikke synde med hende er mere end
at opvække døde".

Hvor ofte blev ikke dette løfte brudt, og hvor
ofte blev det ikke ogsaa givet med denne hensigt!
Var en geistlig samvittighedsfuld, havde han den
største skade deraf, thi den med mandens afholden

hed utilfredse kone søgte sig en stedforti-æder. Og
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viste der sig saa følger af denne omgang, blev manden
mistænkt for at have brudt sit løfte.

At de geistliges hustruer meget ofte paa en saadan
maade og mangen gang endog med sine mænds til
ladelse eller vidende holdt sig skadesløse, beviser
atter bestemmelserne paa det ofte nævnte koncil i
Elvira. En af disse lyder: „Naar en geistligs kone
horer, og [hendes mand ved dette og ikke straks
forstøder hende, saa skal han heller ikke i sin døds

stund modtage den hellige nadvere".
Ikke alene de geistliges, men endog de læges

ægteskab blev paa det omhyggeligste vaaget over af
kirken. Jeg. tinder i øieblikket intet bevis derfor af
nogen tidligere dato end i den bog om kirkestraffene,
som Regino, abbed af Priim, skrev i aaret 909 efter
befaling af erkebiskop Rathbod af Trier. Det heder
der: „Den ægtemand, som ikke afholder sig fra sin
hustru i 40 dage før paaske og pinse eller jul, liver
søndagsnat, onsdag eller fredag, fra undfangelsen
bliver synlig indtil barnets fødsel, skal. hvis der fødes
en søn, gjøre bod i 30 dage, hvis der fødes en clatter
i4O dage. Den som under quadragesima (den 40
dage lange fastetid før paaske) ligger med sin kone,
maa gjore bod et helt aar eller betale til kirken eller
fordele blandt de fattige 16 solidos 1): gjør han det
i drukkenskab og ved et rent tilfælde, skal han slippe
med at gjøre bod bare i 40 dage. Enhver maa i\n
nydelsen af den hellige nadvere afholde sig fra sin
kone i syv, fem eller tre dage. For det store lys,
helgenen St. Iso i St. Gallen, kan kirken takke den

n Gainmelroiner.sk guldmynt, omtrent 3 preussiske thaler.
O. a
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omstændighed, at han af sine fornemme forældre blev
avlet paaskenat. Disse fik samvittighedsskrupler over
dette og indviede li am til kirken.

Allerede tidligere har jeg bemærket, at bisko
pernes egennytte havde en stor del i fordømmelsen
af presternes ægteskab. Fik en gift prest ingen børn,
nu, da saa man gjennem fingre med det. Følgen af
dette var, at de enten forhindrede sine hustruers

svangerskab som (Man, eller at de tog sin tilflugt til.
farlige midler.

En sydamerikansk indianerstamme skal besidde
et ganske uskacleligt middel til at forhindre kvin
dernes undfangelse, hvilket ofte anvendes af saadanue
hustruer, som ikke straks vil have en familie. Det
forbauser mig, at endnu ingen, har faat fat paa det
og bragt det til Europa; han kunde indlægge sig stor
fortjeneste baade af den romerske kirke og ellers.
Beviset for, hvorledes det i ganske væsentlig grad
var kirken magtpaaliggende, at de geistlige ikke fik
nogen børn, som kunde arve clem, leverer et concilium,
som erkebiskop Johan af Tours i aaret 1278 holdt i
London.

Det hedder i en af dets forordninger: „Da kjøds
lysten paa mange maader vanærer den kirkelige stand,
 især nåar det kommer saa langt som til at avle børn,
saa forordner vi, at de geistlige, navnlig de i embedes
udøvelse værende, ikke maa understaa sig til testamen
tarisk at forføie over noget til fordel for sine i den
geistlige stand avlede sønner og sine konkubiner. Saa
danne forføininger skal komme testators kirke tilgode".

De geistliges liv i de første aarhundreder lærer
Otto von Corviii: Pavespeilet. 1'
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vi nieget nøie at kjende af de kirkefædres skrifter,
som anstrængte sig for at bekjæmpe den blandt dem
herskende fordærvelse. Det synes ofte utroligt, at den
religion, som Jesus lærte, kunde føre til saa afskye
lige laster som de. der fortælles os i disse skrifter.

At de geistlige paa anden maacle søgte at liolde sig
skadesløse for forbildet mod ægteskab. er bare mev
neskeligt og i og for sig undskyldeligt. Ved saadanne
forgaaelser maa man ikke bare fordømme det svage
menneske, men snarere meget mer det naturstridige
forbud. som tvinger til krænkelse af sædelovene; men

anderledes er det med de af biskoperne begaaede
skjændigheder og forbrydelser, som har sin rod i
gjerrigheden, herskesygen og andre onde lidenskaber.

Basiliiis skriver til Eusebius, biskop af Samosata:
„Kun de allerforagteligste mennesker er den biskoppe
lige værdighed nu tilfaldt" ; i et brev. som han og
toogtredive andre biskoper retter til samtlige Gralliens
og Italiens biskoper, skildres kirkens skjændselsfuide
tilstand med stor bedrøvelse: „Biskopernes og kirke
forstandernes slethed", beder det der, ..er saa stor,
at mange byers indvaanere ikke længer besøger kir
kerne, men med hustru og barn udenfor byens mure
forretter sin bøn for sig seiv under tri himmel".

Gregor af Nazianz, Chrysostomus, Cyrill af Jeru
salem, o. s, v., kan ikke skarpt nok skildre de geist
liges sædelige fordærvelse. De havde bragt det saa
vidt deri, at man betragtede utugten som et formeligt
tilbehør til en klerk og ikke længer ansaa den som
en synd for ham. De afrikanske synoder saa sig
nødt til at forordne, at ingen geistlig maatte gaa alene
til en jomfru eller enke.
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Paa det mest levende skildres de geistlige og

det sædelige fortald paa den tid af den allerede ofte
nævnte hellige Hieronymus. Han skriveriet brev
til Eustochius: „Se, de fleste enker, som dog har været

gifte, skjuler sin usalige samvittighecl under et løgn
agtigt dække. Naar ikke den svangre bug eller bør
nenes skrig forraader dem, saa kommer de ind med
fremstrakt hals og hoppende gang. Andre derimod
torstaar at gjøre sig ufrugtbare og myrder det endira
ikke fødte menneske. Føler de sig som følge af sin

ryggesløshed svangre, saa fordriver de livsfrugten ved.
gift. Ofte dør de ogsaa seiv deraf, og skyldige i en
tredobbelt forbrydelse farer de ned til underverdenen
som selvmordersker, som ægteskabsbrydersker mod
Jesus, som mordersker af den endnu ikke fødte søn.

deg skammer mig ved at sige det, o hvilken afskye
lighed! Det er sørgeligt. men dog sandt!

„Hvorledes brød agapetindernes pest ind i vore
kirker? Hvorledes et andet navn for hustruer uden

ægteskab? Ja, hvorledes den nye art af konkubiner?
Jeg vil sige endnu nier. hvorledes en mands hore?
Et hus, ét sovekammer, ofte bare én seng omslutter
dem. og de kalder os ildetænkende mennesker, om vi
formoder noget slemt -'.

Og viclere i det samme brev: „Der gives andre,
jeg Taler om folk af min stand, som mest strceber efter
presbyteriatet og diakonatet for at kunne se kvinderne
desto friere. Hele deres omsorg gjælder cleres klæder,
at det lugter godt af dem, og at skotøiet sidder godt.
Haaret kruses i en runding, fingrene glimrer af ringe,
og for at ingen fugtig vei skal væde deres fodsaaler,
berører de den knapt med taaspidsen. Naar du ser
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saadanne, skulde du før holde dem for at være

friere end geistlige. Nogle anstrænger sig gjennem
hele sit liv bare for at lære at kjende matronernes
navn, huse og sæder. En af dem. den fornemste i
denne kunst, vil jeg i korthed beskrive, for at du

saameget lettere kan kjende disciplene af læreren.
~Han staar ilfærdig op med solen, udkaster planen

til sine besøg. kikker omkring for at tinde den kor
teste vei og den forædte gamle gaar næsten lige
ind i værelserne til de sovende. Naar han ser en

tin pude eller tæppe eller forresten noget af hus
geraadet, saa roser, beundrer og berører han det; ved
at klage over. at det mangler ham, afpresser han dem
mere. end om han forlangte det. fordi enhver kone
er ræd for at fornærme byskræmselen. Han kan ikke
like faster og kyskhed: et maaltid vurderer lian eiter
dets fine lugt og etter, hvorvidt der blandt retteme

lindes nogen gjødet ung trane. Han har en dyrisk
og fræk mule. som altid er færdig med smigerord.
Du kan vende dig. hvor du vil. saa vil du først at'

alt blive opmærksom paa ham". Af saadanne o- e i s tlige
„byfogder" gives der ogsaa nutildags en slump, og
jeg kunde, nævne den brave Hieronymus flere, som
vilde passe fortræffelig til hans portræt.

Den slags afmalinger skaffede naturligvis Hiero
nymus mange hender, som hævnede sig ved at laste
ham. Sin store nød havde han med en diakon, sum

hedte Sabinian. Denne havde foretaget en valfart til
alle liderlige huse i Italien og derhos voldtaget jom
fruer og forført ægtehustruer i massevis, hvoraf flere
paa grund af sin forbrydeise blev offentlig henrettet.
Tilsidst forførte han ogsaa en fornem gothers hustru;
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denne opdagede beskjæmmelsen, blev ægte gothisk
rasende derover og forfulgte den liderlige klerk paa
liv og død. Sabinian kom med en anbefalingsskrivelse
til St. Hieronymus i Bethlehem, hvor han blev stnkket
iet kloster. Her saa han en dag en nonne ira Paulas
kloster, forelskede sig i hende, skrev kjæiiigheds
breve til hende og modtog forsikringen om. at alle
hans ønsker sknlde blive opfyldte da kjærligheds
handelen blev opdaget og nonnens kyskhed reddet.
Sabinian faldt ned for Hieronymus's fødder og erholdt
tilgivelse under den betingelse, at han skulde bære
den ham paalagte bod. Han lovede alt, men holdt
intet. levede lystig som før og bagvaskede Hieronymus,
hvor han kunde.

Saadanne fine frugter bar allerede dengang kir
kei is hellige træ!

Justinians lovgivning var siet ikke gunstig for
presternes ægteskab. thi i en forordning af 528 hecler
det: „Idet vi følger de hellige apostles forskrift, for
ordner vi, at saa ofte en biskopsstol er ledig i en by,
skal dens beboere blive enige om tre personer af ren
tro og dydigt levnet for af dem at vælge den vær
digste: Dog maa valget kun træffe en saadan, som
foragter penge og vier (xud sit ganske liv, som ingen
bøni og børnebørn har. Biskopen maa ingenlunde ved
kjærlighed. til kjødelige børn forhindi'es i at blive
alle troendes aandelige fader. Af disse grunde for
byder vi at indvie nogen til biskop, der hai' børn og
børnebørn." I den samme forordning forbydes ogsaa
biskoperne i sit testamente at betænke sine slægtninge
med noget af, hvad de erhvervede som biskoper.

De følgende bestemmeiser ei' endnu strængere. og
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i et manifest at' 531 befaler Justinian, at ingen maa
indvies til biskop uden den. som ikke hai' ægteska
belig, kjødelig omgang med en kvinde og avler børn.
Den allerhelligste kirke skal tjene ham istedetfor kone.
Netop denne er etter den hellige Ambrosius's yppige
skildring: en nøgen forførende brud. hvis skjønne og
bedaarende skikkelse fylder Jesus med. begjær og har
bevæget ham til at vælge hende til sin gemalinde!

At alle strænge love nyttede lid et, kunde man
anføre uendelig mange beviser for. Alle synoder
anstrængte sig for at skjærpe forordningerne. og paa
en saadan, der holdtes i aaret 751, bestemtes: ~den
prest, som bedriver utugt. skal puttes i et fængsel,
efterat han først er blevet pint og gjennempisket".

Ratherius af Verona, som levede i begyndelsen
af det 10de aarhundrede. klager: ~ 0. hvor forvorpne
er ikke den hele skare af kronragede. for der findes ingen
bland/ dem, som ikke er en ægteskabsbryder eller sodomit".

Under saadanne omstændigheder var det da ogsaa
naturligt. at mange kristne hk betænkeligheder ved.
om det da ogsaa var sømmeligt at modtage det. som
de ansaa for det helligste, nemlig nadveren. af saa
tilsmudsede liænder.

Paa et spørgsmaal. der i den anledning rettedes
tii ham. svarede pave Nikolaus I: „Tngen, hvor uren
han end maa være. kan gjøre de hellige sakramenter
urene, som er renselsesmidlet for alle besmittelser.

Solstraalen, som gaar gjennem kloaker og lokumer
kan dog af denne grund ikke trække nogen besmit
telse til sig. Derfor kan presten være beskaffen som
han vil han kan ikke tilsmudse det hellige". Af
denne beroligende besked .og passende valgte sammen
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stod. i videre god anseelse!
Kirkens anskuelser om ægteskabet udøvede imid

lertid ikke alene sin demoraliserende indflydelse paa
klerkerne seiv; ægteskabets værdighed idetheletaget

led derunder, thi det var ganske naturligt, at et for
hold, som foragtedes af saa høit ærede lærere, heller
ikke hos lægmanden kunde nyde særdeles agtelse.
De liderlige benyttede derfor gjerne tidsaanden for

at kunne forblive fri og mere utøilet følge sine liden
skaber; og dé ægtemænd, som var kjed af sine koner,

fandt let et helligt paaskud til at afholde sig fra dem
og holde sig skadesløs udenfor huset.

Pavernes liv paa denne tid, især i det ellevte
aarhundrede. var lidet skikket til at udøve nogen god

indvirkning paa geistlighedens sædelighed. Jeg hen
viser i saa henseende til forrige kapitel.

En stor ivrer mod presternes ægteskab, men
ogsaa mod klerkernes utugt, var kardinal Petrus Dami
ani, som gjennem sine skrifter udøvede en ganske over

ordentlig stor indflydelse, det vil sige, hvad cølibatet
angaar, men ikke paa geistlighedens forbedrfng. Han
var født i aaret 1002 i Ravenna af ganske fattige
forældre, som alt havde saa mange børn, at de ikke

vidste, hvad de skulde tåge sig til med den nyan
komne. Den haardhjertede moder besluttede at ud

sætte gutten. men afholdtes derfrå ved en prests hustru.
Petrus helligede sig til kirken og blev tilslut i

aaret 1058 eller 59 kardinalbiskop af Ostia. Han
modtog kun modstræbende denne stilling, og oprørt

over klerkernes fordærvelse opgav han den snart igjen
og trak sig tilbage til et kloster, hvor han døde 1069.
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Damiani opruller et sørgeligt billede at' pavemes
skjændse]sliv i sin Uler Gomorrhianus. Han boklager
og skildrer deri deres horeri, deres unaturlige utugt,
isærdeleshed deres sodomiteri, deres utugt med yng
linge og gutter, deres svinerier med dyr. klerkernes og
munkenes utugt med hinanden og med sine skrifte
børn, og anfører, hvorledes disse medforbrydere, for
uforstyrret at kunne synde videre. i skriftemaalet
giver hinanden absolution.

Damiani blev i sin ivren mod presternes hustruer
ofte spøgefuld, og den maade, hvorpaa han tiltalte
dem, er i sandhed original. „Imidlertid taler jeg
ogsaa til eder, I presternes søde smitter, I Satans
lokkemad, I udskud fra Paradiset, I aandernes gift,
sjælenes sværd, ulvemelk for de drikkende, gift for
de spisende, syndens kilde og fordærvelsens grund.
Eder tiltaler jeg, I fysthuse for den gamle hende, I
hærfugle, ugler og natugler, ulvinder og blodigler,
som uophørlig har lyst paa mer. Kom altsaa og hør
mig, I skjøger og bolersker, glædespiger. I lortpøler
for fede svin, I hvilested for urene aander, I nymfer,
sirener, hexe, tøser og hvad der ellers kan lindes for
skjældsord, som man kan give jer.

„Thi I er djævles spise, bestemte til den evige
døds flamme. I jer fraadser djævelen som ved ud
søgte maaltider og mæsker sig med eders ypj3igheds
fylde. ler Guds harmes og vredes skaal. opbevarede
til dommens dag. I ei- rasende tigerinder, hvis blodige
strube kun tørster elter menneskeblod, harpyer, som
omflagrer og bortrøA rer herrens offer og gru somt sluger
dem, som ei' indviede til Gud.

„Ogsaa løvinder kunde jeg ikke upassende kalde
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i er, I, som paa vilde dyrs vis hæver jer manke og til
uforsigtige menneskers fordærvelse rovgjerrigt om
favner dem i blodige omarmelser. I er sirenerne og

charybdis eine, idet I, mens I lader en bedragerisk,
yndefuld sang tone, bereder uundgaaeligt skibbrud.
I er en rasende hugormyngel, som i eders bolere at

vellystig brunst myrder Jesus, som er presternes
hoved".

Damiani maa kave været en fornøielig kerremand,

og hans rigdom paa skjældsord kunde mangen riske
kjærring misuncle ham. Ikke mindre snurrige er ofte
hans sammenligninger. Saaledes sammenligner han
for eksempel, for at gjøre markgrevinde Adelheid at
Turin skaden ved presternes ægteskab begribelig,

presterne og deres koner med rævene, som Samson
bandt sammen ved halen, stak fakler imellem og

antændte og siden jagede ind i filisternes kornmarker.
Damiani var det navnlig, som banede veien for

pave (xregor VIL Grjennem ham og andre nidkjære
kom det endelig saavidt, at de rettroende ansaa utugt
udenfor ægteskabet for langt mindre forbrydersk end
ægteskabet, og paa keiser Henrik den IVs tid for
stødte mange ægtemænd, baade geistlige og lægmænd.
sine hustruer og sluttede sig til jomfruer, der lige
som de havde lovet kyskhed. Kort, uvæsenet med
kjærlighedssøstrene fornyedes igjen; det var egentlig
aldrig • ophørt blandt de geistlige, man havde bare
skaftet den hyklede kyskhed tilside og levet i ærligt.
aabent horeri.

Andre ægtemænd forstøclte i fortvivlelse over, at
de som gifte ikke kunde blive salige, ligeledes sine
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hustruer, stillede sig med pik dg pak under munkenes
beskyttelse og førre en fælles kanonisk levemaade.

Men trods dette stødte Gregor VlTs cølibatlov
paa den bestem teste mod stand. Lambert af Asehaffen
burg fortæller, at ved dens bekjendtgjørelse hele den
geistlige leir havde knurret. Alle harde været af

den mening. ..at det var bedre at gifte sig end at
lide brynde, og at ved forbudet mod ægteskabet døren

til horeriet blev aabnet paa vid gal.. Hvis Gregor
vilde holde tast paa sin mening, saa vilde de heller
forsage sit prestedømme. saa kunde han. som ikke
fandt behag i mennesker, se til. hvorfra han i kir
kerne kunde faa engle til at regjere folket".

Flere af Grregors tilhængere, som med magt vilde
sætte eølibatloven igjennem. var nær ved at miste

livet i den anledning. Da biskop AUmann af Passau
forkyndte pavens befaling fra prækestolen, maatte de
tilstedeværende fornemme lægmænd beskytte ham
mod de rasende prester, som vilde rive ham istykker.
Biskop Hein ridi af Girar kom ved sin iver- for cøli
batet ligeledes i livsfare.

Da erkebiskop Johan of Eouen paa en synode op
læste loven, opstod fuldstændig tumult. Man bom
barderede erkebiskopen med stene. saa at han i stor
hast maatte forlade kirken.

I England fandt Grregors lov ligeledes betydelig
modstand; men en af de engelske prælater trøstede
sig. idet han sagde f „Man Jean vel toge hustruerne-fra
presterne, men ikke presterne fra hustruerne".

Indtil Henrik lA' af Tysklands død blev de gifte
prester der paa det grusomste forfulgte, og da det
blot gjaldt for paverne at udrydde presternes ægteskab,
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saa blev utugt udenfor ægteskabet og de ofte deraf

følgende forbrydelser mindre haardt straffede.
Paa spørgsmaal af abbed Rudolf af Saezs om, hvad

der skulde gjøres med en munk, som havde forsøgt
at forgifte en ægtemand, svarede Anselm, erkebiskop
af Canterbury at man ikke skulde befordre ham
til presbyteriatet eller diakonåtet!

De engelske geistlige udmærkede sig ganske
særdeles ved sin liderlighed, og for skams skyld

inaatte paven endelig officielt skride ind mod dem.
Paa synoden i London (1125) blev altsaa under straf
af afsættelse presterne forbudt samlivet med kvinder.
Pavens legat, kardinal Johan af Crema, havde arbeidet
særdeles meget for at sætte denne beslutning igjennem,
men endnu samme dags aften, da dette var lykkedes
ham, overraskede man ham sammen med en offentlig
hore. Han var uforskammet nok til at undskylde sig
med, at han kun var presternes tugtemester.

Biskop Ranulph af Durham, kaklet Flambard,
var maaske den liderligste geistlige i hele verden.
Han levede som en tyrkisk sultan. Smukke piger i

yppig nøgenhed kredensede ved bordet vinen for
ham, og for at han bestandig kunde have tilstrække
lige midler til at leve flot, saa plagede og plyndrede
han sine geistlige pleiebørn.

Rygtet herom var ogsaa kommet den pavelige
legat for øre. Denne lod ham indstevne for synoden
i London; men Ranulph fandt ikke for godt at følge
denne indkaldelse. og kardinal Johan besluttede sig
til seiv at gaa til Durham for personlig at overtyde
sig om sandheden af disse rygter.

Ranulph forstod at leve. Han modtog hs. hellighed
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legaten paa der venligste, foranstaltede et stort gjæste
bud, hvori alle mulige slags udsøgte lækrerier blev
serveret ved siden af de fineste vine, saa kardinalen
blev rent betagen af henrykkelse. især da en vakker
„nieee° af biskopen, som havde indstuderet sin rolle,
gjorde sig al optænkelig umage for at underholde

ham paa det fortræffeligste ja tilsidst endog lod
sig bevæge til at sove hos den pavelige legat.

Efterat denne som en dompap var gaaet i den
for ham opstillede fælde, forsamlede biskopen sine

Merker og drenge. som bar bægere og lys. og begav
sig nu i høitidelig procession ril sengen. Koret raabte:
hurra, hurra!

Den forvirrede legar spurgte forbauset: ..Ska!

derre være en æresbevisning for den hellige Petrus?"
..Min herre-, svarede biskopen, ..der er saa skik i
vort land. ar nåar en fornem gifter sig. viser man
ham denne ære. Staa op og drik. hvad der er i
demæ kalk. Vægrer du dig. saa skal du faa drikke
af en kalk. efter hvilken du aldri- skal tørste mere."

Legaten maatte gjøre gode miner ri! der spil;
lian reiste sig, ..nøgen til halvparten af livet", og dråk
sin sengkammerat til af det fremrakte bæger. Der
paa fjernede toget med biskopen sig. og denne var
nu uden bekymring for sir bispedømme.

Anledningen ril striden mellem kong Henrik af
England og Thomas Becket var ogsaa en liderlig prest
fra Worcestershire. som havdé skjændet en forpagters
datter og myrdet denne, og som kongen nu. trods
alle erkebiskopens protester, indkaldte for den verds
lige domstol.

IFrankrig drev dæ geistlige der omtrent paa samme



269Sodoma og Gomorrha.

maade som i England. Erkebiskopen af Besancon f.
eks. gjorde sig skyldig i alle mulige forbrydelser. For
at tilfredsstille sin gjerrighed solgte han alt, som
lamde tinde kjøbere, og udplyndrede sine geistlige i
den grad. at de maatte gaa omkring som andre bønder
i usle klæder. For penge tillod han nonner og geist

lige ægteskab. Seiv levede han med en slægtning,
abbedissen af Eeaumair Mont, havde et barn med en

nonne og desuden en prestedatter til konkubine; kort
sagt, han tillod sig alle mulige kjønslige udsvævelser.
og hans geistlige holdt sig konkubiner.

Erkebiskopen af Bordeaux underholdt en røver
bande, som han for egen fordel sendte ud paa ekspedi
tioner. Engang kom han med en mængde liderlige piger
og klerker til den hellige Eparchius's abbedi, levede
her tre dage i sus og dus og drog endelig afgaarde,
efterat han rent havde udplyndret klostret. „Havs
øvrige forbrydelser forbyder velansfændigheden at nævne",
siger pave Innocenz 111 i sine breve. Den, som vil
studere klerkernes skjændselsgjerninger paa hin tid,
han kan læse disse pavelige breve. Man berettede
paven saa mange, at han snart vilde være kommet til
at læse messer alene, om han skulde straffet dem alle

efter fortjeneste; han ansaa det af den grund for
foedst at vise overbærenhed. Forhaabentlig er det und
skyldeligt at oprøres ved denne siet anbragte mildhed.

En munkeprest havde havt forbuden omgang
med en pige. Da kvinden var svanger, greb han
hende, som om han vilde spøge med hende, saa
haardt ved bæltet, at en abort blev følgen. Tilfældet
kom pave Innocenz 111 for øre, og denne dømte: „at
nåar fosteret ikke havde havt liv. kunde munken
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ogsaa fremdeles vedblive at forrette altertjeneste,
men at han, hvis det alierede liavde havt liv, maatte
ophøre med altertjenesten".

Alierede i aaret 428 liavde pave Cølestin fundet
det nødvendigt at bestemme straf for, at geistlige
forførte sine skriftebørn til utugt. Saadanne tilfælde
forékom særdeles ofte, og jeg vil i sid ste kapitel
tale ndførligere om skriftemaalet,

At komme en stærk abe i et menageri for nær
var for en kvincle ikke saa farligt som at komme ud
fui- en klerk. Da disse levede et dovent liv. ophid
sede de dag og nat sin fantasi med yppige billeder
og tænkte ikke [)aa noget andet, end hvorledes de
kunde tilfredsstille sine geile drifter. Tilfælde af
voldtægt forekom uendelig ofte.

Under Henrik VI bad de geistlige i England om
eftergivelse af straffene for begaaet voldtægt.

I Basel liavde en geistlig i aaret 1297 voldelig
skjændet en jomfru. Man kastrerede ham til straf
og ophængte corpus delicti til afskrækkende eksempel
for andre klerker midt i byen i et befærdet strøg.
Yenetianerne lod i senere tid en augustiner i Brescia,
som havde voldtaget og derpaa skjændet en elleveaarig
pige. partere i fire riele.

Sodomiteri og skjænden af gutter var ganske
almindeligt blandt de geistlige, og det alierede fra
den kristelige kirkes ældste tider, som ogsaa koncilie
beslutningerne viser, hvoraf jeg har anført endel. I
aaret 1212 blev det paa et koncil forbudt munkene
og de regulære kanonikere at ligge sammen i en
seng og drive sodomiteri.

1 aaret 1849 blev i Augsburg paa raadets be
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faring tire prester og en lægmand paa grund af gutte
skjænding ved Perlachtaarnet med bundne hænder og
fødder ophængt i et træbur, til de døde af hunger.

I næste kapitel om Mostrene vil jeg vise, at
sodomiteriet endog lige til den nyeste tid, som en
følge af cølibatet, er almindeligt blandt klerkerne.

Af det, jeg hidtil har meddelt, fremgaar allerede,
at biskopem e fordetmeste gik i spidsen for sine geist
lige i usædelighed. om de end ikke alle drev det saa
vidt som biskop Heinrich af Luttich, der havde en
abbedisse til nuetresse og i sin have holdt et for
meligt harem, og som roste sig af, at han i 22 maa
neder havde avlet 14 sønner.

Under saadahne forholde var lægmændene glade,
da det tillodes disse kirkeokser at holde konkubiner,

saa at ialfald deres hustruer og cløtre kunde være
sikre for dem. Ja, frieserne gik saa langt, at de
ikke engang taalte prester, som ikke havde konku
biner. „De taaler heller ikke prester uden ægtekviuder
(o: konkubiner), paa det at de ikke skal besmitte
andre folks senge, fordi de mener, at det er umuligt
og imod naturen, at et menneske kan være ganske
afholdende", heder det i krøniken.

Jeg har allerede tidligere bemærket, at det var
paverne mer om at gjøre, at presternes ægteskab blev
forhindret, end at opretholde de geistliges kyskhed,
thi de vilde ikke, at retmæssige børn skulde arve det
gods, som de betragtede som kirkegods. Om nu
ogsaa koncilierne paa enkeltes tilskyndelse vilde gjøre
en ende paa konkubinevæsenet, idet de udfærdigede
forordninger imod det, saa havde man just ikke tænkt
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paa at være videre streng med hensyn til efterlevelsen
af disse.

Ja, for mange biskoper vilde det ikke engang
været tilpas, om paven havde indført gjennemgribende
forholdsregler, thi disse konkubiner var for dem en

kilde til pengeudpresning. Ofte, nåar de havde brug
for penge, tik de det indfald, paa det strengeste at
forbyde sine geistlige at leve i konkubinat, da det
kun var dem om at gjøre at faa ind bøderne.

Heinrich af Heiven, der i midten af det lode
aarhundrede var biskop i Konstanz, førte seiv et
vellystigt liv, og de afgifter, som hans geistlige be
talte ham for sine konkubiner, forskaffede ham en

aarlig indkomst af 2000 gylden.
Paa reformationens tid maatte presterne i Irland

betale sin biskop otte til tolv daler for hvert barn.
de havde avlet med sine konkubiner.

Under saadanne omstændigheder var det intet
under, at konkubinatet, trods alle forbud, som paa alle
synoder var en lidet paaagtet skjønt staaende artikel,
forblev i fald virksomhed, og endelig indsaa paverne,
at det vai - et uundgaaeligt onde, og søgte nu seiv at
drage fordel deraf. De fastsatte, at enhrer geistlig,
lian maatte nu have en konkubine eller ikke. skulde

betale en bestemt aarlig horeskai.
Som bevis for. at konkubinatet var almindeligt

blandt de geistlige i det 15de aarhundrede, og tillige
for at lære at kjende sæderne hos kleresiet over
hovedet gjennem en samtidigs mund, vil jeg anføre
nogle steder af et værk af Nikolaus de Glemanzis, som
levede i de første aartier af det 15de aarhundrede

og en længere tid var pavelig geheimesekretær. skar
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mester og kanonikus ved kirken i Langres og døde
1440 som kantor og- erkødiakon i Eiseur.

Hans skildring af biskoperne er i sandhed af
skyelig. Efter hans udsagn drev de og tillod for
penge alle laster. Men isærdeleshecl er domherrerne
og cleres vikarer forvorpne mennesker. De er hen
-I'aldne til havesyge, stolthed, lediggang og fraadseri.
De holder uden skam sine uægte børn og horer som
ægtehustruer i linset og er en vederstyggelig!) ed i
kirken.

Presterne og de geistlige lever offentlig i kon
kubinat og betaler sine biskoper horeskatten. Læg
mændene ved paa flere steder ikke paa anden maade
at værge sine døtre og hustruer mod voldtægt end
ved at tvinge presterne til at holde sig konkubiner.

„Hvis nogen", skriver Olemanzis, „nutildags er
doven og tilbøielig til vellystig lediggang, saa skynder
lian sig straks med at blive prest. Da besøger de
flittig liderlige huse og kneiper, livor de tilbringer
sin hele tid med drik, fraadseri og spil, og, nåar de
bliver drukne, vræler, fægter og larmer, vanærer Guds
og helgenernes navn med sine urene læber, indtil de
endelig kommer til alteret fra sine bolerskers om
favnelser".

Clemanzis omtaler ogsaa her presternes fylderi.
De var særdeles stærke i den ting og såtte en ære
i at overgaa lægmændene deri. Allerede i det første
aarhundrede støder vi paa biskoper, som var fuldendte
drukkenbolte. En af dem, Droctigisilus, led endog
af drankergalskab. Klerkerne sagde om sig seiv,
nåar de var i godt humør: „Vi er Jordens salt, men

IQ
Otto von forvill: Pavespeuet, x<
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man maa fugte det lidt, thi ingen god aand bor i det
tørre". I klostrene dråk man især godt, Dog derom
senere.

Til en god drik hører naturligvis ogsaa et godt
bord. og det er jo ogsaa nutildags enhver bekjendt,
at de katolske geistlige kolder et fortræffeligt kjøkken.
Biskoper kjørte umaadelige summer i sin bals. og for
at give den nøgterne nutid et begreb om deres kost
bare fraadserier hidsætter jeg spiseseddelen for gjæste
budet paa Georg Nevih, erkebiskop af Yorks mstalla
ti onsdag.

Til denne fest behøvedes der 300 kvarter hvede,

830 tønder øl, 104 tønder vin. 1 pibe krydret vin.
SO fede okser, 6 vilde tyre, 1004 lam. 300 svim 300
kalve. 3000 gjæs, 3000 kapuner, 300 grisnnger, 100
paafngle. 200 traner. 200 gjedelam, 2000 unge høns,
4000 unge duer, 4000 ange kaniner, 204 rørdrummer,
4000 ænder, 200 fasaner. 500 raphøns. 4000 snepper,
400 vandhøns, 100 store brokfugle og 100 vagtler,
1000 heirer. 200 raadyr og 400 stykker hjorte. 1506
vildtposteier, 1400 fade med blandet gele, 4001) fade
med hel gele. 4000 kolde custards 1 ). 2000 varme
custards. 300 gjedder, 300 braksener, 8 sælhunde, 4
delfiner eller tumlére og 400 tærter. 62 kokke
og 515 kjøkkentjenere besørgede tilberedelsen af
disse retter, og ved selve taffelet opvartede 1000
tjenere.

Men lad os vende tilbage fra klerkefylderiet til
klerkehoreriet, Baselersynoden (1431—1448) gjorde
sig det unyttige bes vær at udstede strenge forord

i) Æggefløde eller æggeosl en særdeles afholdt engelsk ret.
!, > a
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ninger mod konkubinatet; men man kunde ikke be
slutte sig til at gribe til det eneste middel, der kunde

gjøre ende paa det, omenclskjønt mange anseede mænd
paa synoden, saaledes dennes gelieimesekretær og
ceremonimester, demens Sylvius Piccolomwi, var gunstig
stemt for presternes ægteskab. Han ytrede: „Der

gaves, som I ved, gifte påver, og ogsaa Petrus, apost
lernes fyrste, havde en kone. Maaske vilde det være
godt, om det tillodes presterne at gifte sig, fordi
mange i den prestelige stilling vilde befordre sit evige
vel, som nu i det ægteskabsløse liv gaar tilgrunde".

Alvorlige ivrere mod konkubinatet var paa denne
tid biskop Berthold af Strassburg og biskop Stephan af
Brandenburg. Den sidste klager bittert over de geist

lige i sit biskopsstift og siger, at særdeles mange
holdt mætresser og ved sit liderlige liv „ærgrede ikke
alene almindelige mennesker. men ogsaa fyrster og

mægtige".
„Og disse prester", sagde han paa en synode i

Brandenburg, „har en saadan horepande, at de holder
det for en bagatel at bedrivé utugt og ægteskabsbrud.
TM nåar paa grund af kjødets svaghed deres hus
holdersker og piger blir liesvangrede enten af dem
eller maaske af andre, saa benægter de siet ikke

denne synd, men anser det som en stor ære for sig
at være fædre til børn, der er avlede i et saa for

dømmeligt samleie. Ja, de indbyder de nærboende
geistlige og lægmænd af begge kjøn til faddere og
foranstalter store festligheder og lystige gilder ved
saadanne børns fødsel. Forbandet være de, der ved

egen tilstaaelse lader det blive bekjendt, som de ialfald ved
nægtelse havde Jcunnet gjore tvivlsomt og saaledes paa
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nogen maade kannet undgaa lovens straf for". Dette
er en fin liden prøve paa biskopelig moral.

Mange landes regjeringer, der indsaa. at der kun

derigjennem forebyggedes endnu større forargelser,
var fornuftige nok til at lade de geistliges konkubinat

gjælde for næsten ligesaa bra som et lovniæssigt
ægteskab. Dette gjorde f. eks. flere regjeringer i
Schweiz, og øvrigheden beskyttede lier de geistliges
konkubiner og deres børn mod de geistlige foresattes
havesyge. idet de anerkjendte testamentsbestemmelser
til fordel for de første som gyldige.

Til biskopen i Tarent, der var pavens legat i
Schweiz, sagde nogen. at nonnerne der kunde gjøre
hvad de vilde, det blev ikke undersøgt ete., men ln is
de fik børn. da venter dem et frygteligt. mørkt fængsel.
Derpaa svarede legaten: ..Salige ere de ufrugtbare!"

Men vi har endnu intet at gjøre med Mostrene,
men foreløbig kun med de geistlige udenfor munke
ordenerne. Disses konkubinat, seiv nm det paa en
aus maade blev beskyttet af loven, kunde dog aldrig
erstatte ægteskabet og tjente blot til at gjøre geist
ligheden foragtet og latterlig. Det laa i disse Por
holdes natur, at sjelden kvin der' af virkeligt værd
indlod sig i et saadant. Om der no- S aa nu og da
forekom et tilfælde. hvor en ung pige af kjærlighed
såtte sig ud over de herskende fordomme. saa var
det dog fordetmeste blot simple fruentimmer, der kun
tragtede efter at plyndre de geistlige.

>Klerkesølv gaar i fingerbøl», siger et gammelt ordsprog.

Dette halvt taalte forhold kunde aldrig opnaa
nogen agtelse og bliver altid en nedværdigelse. Det
forekom vel, at enkelte geistlige viste sine konkubiner
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al mulig agtelse, saadan den tilkommer en hustru,
men fordetmeste, især af de dannede. blev de anset

som kokkepiger eller andet tjenestetyende i huset.
Saadanne personer forstod nu fortræffeligt at drage
nytte af den opnaaede fordel. De skammede sig ikke
over forholdet, men vel den dannede geistlige mand.
der var deres herre, og som maatte fin de sig i nieget,

ja ofte endog helt og holdent at staa under tøffelen,
bare for at ikke hans menneskelige svagheder skulde
komme ud blandt folk; thi man undlod ikke at gjøre

sig lystig over „klerkernes kokkepiger". og mangen
geistlig maatte snige sig undaf i al stilhed, nåar de
unge knægte sang:

»Pige, hvis du tjene vil,
saa skal'du tjene klerken
I sengen tjener du i mag
din løn i bare — • .

Mange fordærvede geistlige var glade, fordi ægte
skabet ikke fængslede dem til en kvinde; de kunde
jo paa den maade tilfredsstille sin lystenhed efter af
veksling, idet de jagede bort den frille, som ikke længer
behagede dem, og tog sig en ny. Saadanne konku
binater, som desværre meget hyppig forekom, var
almindeligt horeri. og dette avlede hos klerkerne en
pøbelagtighed og raahed. der isærdeleshed ytrede sig
i deres tænkemaade ligeoverfor kjønslige ting, paa
en maade, som vistnok kun sj elden kan forekomme i
ægteskabet.

Saadanne klerker gjorde aldeles ikke nogen hem
melighed af sin liderlighed, ja de roste sig af den,
og samtidige særdeles troværdige forfattere fortæller.
at ved disse „presteoksers" og „kuttehingsters u
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som Fischart kakler dem, æde- og drikkegilder
indgik de væddemaal med bøndeme, kvis gjenstand
var saa uanstændig, at jeg ikke engang nærmere vil
antyde det, omendskjønt jeg er fnldkommen fri for
alt snerperi.

Ja disse klerker skammede sig ikke engang ved
at omtale sine utugtige forbindelser fra prækestolen,
og ofte gjorde de denne utilbørlighed endnu værre
ved at krydre den med en eller anden raa mor
somhed.

Ved kirkefesterne blev der af dem holdt de vil

deste og liderligste lag, og alle de nærmeste prester
og deres konkubiner besøgte den geistlige, der feirede
sin ordination, og da blev der fraadset og drukket
og drevet anden liderlighecl.

Da biskopen af Mainz engang besøgte biskopen
af Merseburg og underveis tog ind hos en prest, hvor
der netop holdtes indvielsesfest, ledsagedes han af
sin livlæge. der leverer følgende fornøielige fortælling
d erom:

„Biskopen stiger af og nærnier sig prestens hus
for at forrette sin embedspligt. Nu havde presten
indbudt ti andre prester til kirkevielsen, og enhver
havde bragt med sig en Imsholderske. Men da de
saa, der kom folk, løber alle klerkerne med horerne
ned i en stald for at skjule sig. Imidlertid gaar en
greve, som hørte til biskopens følge, ned i gaarden
for at gjøre sit fornødne. og da han vil gaa ind i
stalden, hvor horerne og de liderlige knægte havde
gjemt sig, skriger prestens Imsholderske: „Nei da.
naadige herre! Nei, der er vonde bikjer derinde, son
kunde bide jer". Men han bryr sig ikke om det og
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gaar ind i stalden, hvor han tinder en hel hoi) horer
og deres galaner.

Da greven kom ind i stuen. havde man sat frem
en fed gaas til fortæring for biskopen; greven begynder
sagte at fortælle biskopen dette under samtalen ved
bordet. Mod atten kom de til Merseburg, og der

fortæller biskopen at Mainz igjen historien til biskopen
af Merseburg. Men da, den hellige fader hørte dette,
bedrøvedes han, ileke over, at Merkene kolder horer, men

fordi kokkepigen havde kaldt de unne geistlige i stalden
humle, og siger: „Ak herre Gud, Gud tilgive kvinden,
at hun har kaldt Herrens salvede for hunde". Dette

har jeg fortalt, foråt man kan se, hvorledes vi tyske
kolder fast paa det gamle ord, „at det er ingen landsby
saa liden, at der jo hvert aar holdes en kehrmesse".
Men at der staar skrevet, „der kommer ingen hor
kar! ind i himlen", det agter vi ikke paa".

„Da vi nu har beskjæftiget os tilstrækkeligt med
horeriet", heder det i en prædiken, „saa ville vi gaa
over til ægteskabsbruddet".

Konkubinatet var dog tilsidst den alleruskyldigste
følge af cølibatloven. En langt fordærveligere ind
flydelse paa folkets moralitet havde de øvrige deraf
opstaaede følger.

Man kan som regel fastslaa, at det endnu stadig
var den bedre del af geistligheden, der levede med
faste konkubiner i et forhold, der lignede ægteskabet.

Men de ægte Merker betragtede lægmændenes døtre
og hustruer som vildt, de gjorde jagt paa, og som
de ved alle mulige nederdrægtige forførelseskunster
søgte at lokke i sine garn.

Disse kunster maatte jo have saameget bedre
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fremgang. som klerkernes stand hyppig bragte døm
i berørelse med kvin derne, og mændenes dnmhed

endmi mere lettede denne trafik. Trods alle eksempler
og de nederdrægtigheder. der hver dag foregik for

deres øine, blev mændene aldrig klogere, for kler
kerne vid ste at give sig et saadant skin af kellighed,
at de stakkars dompapper af ægtemænd ikke engang
drev det til at have en mistanke.

Alle fortællinger om deres liderlighed erklærer
klerkerne naturligvis for skamløse løgne, og var er

tilfælde nogengang blevet altfor bekjendt, saa forbod
de paa det strengeste at tale om det og henviste til

keiser Konstantins eksempel, der engang. da han
overraskede en prest in flagranti, bedækkede ham med

sin keiserlige kaabe, og de indprægede sine skrifte
børn, hvad den fromme Rabanus Maurus sagde: ..Nåar

man saa en geistlig lægge haanden paa en kvindes
barm, saa maatte man antage, at han velsignede hende".
Ihvertfald befandt de sig efter en saadan velsignelse
meget ofte i „velsignede omstændigheder".

En af den tidligere tids forfattere, der med den
største hensynsløshed afslørede klerkernes skjændsels

gjerninger, var Poggio Bracciolino, som jeg allerede
før har nævnt. Hele kutteverdenen slog allarm, og
hans berømte velynder. Cosmo de Medici, anbefalede
ham den største forsigtighed. I syvende kapitel, hvor
vi omtaler misbrugen af skriftestolen, vil nogle af
ham fortalte tilfælde blive meddelt.

Felix Hammerlin, død 1457. korherre af ZtiricL

og Zofingen og provst af Solothurn, skildrer især
munkenes ryggesløshed; men ogsaa om de geistlige

udenfor munkeordenerne ved han at fortælle mange ting,
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som man skulde anse for aldeles utrolige, hvis de

ikke ogsaa var bleven bekræftet af andre agtværdige,
alvorlige og sandhedselskende mænd fra hin tid.
Den bestialske raahed hos mange Merker overgik alt,

hvad man kan gjøre sig begreb om. Selve koncilie
bestemmelserne leverer beviserne herfor. Snart bin

der gjennem disse forbudt dem at holde gudstjeneste
halvnøgne, barfodet eller i tillete frakker og bukser;
snart tilholdt ikke at gjøre uanstændige grimaser ved
alteret og ikke at synge liderlige viser.

.leg maatte forudskikke dette, for at følgende
historie, som Hammerlin fortæller, skal kunne anses
troværdig. En prest levede iet utilladeligt forhold
med en meget anset dame. Sagen blev bekjendt, og
han blev tvungen til at flygte fra sit pastorat. Da
han nu fuld af fortvivlelse vankede omkring i skoven,
mødte han en munk, der spurgte ham, hvorfor han

sprang saa betuttet omkring. Presten fortalte ham
ganske aabenhjertig sin bekymring. Men den for
mentlige munk var Satan - eller maaske en skjælm
ien kutte —og svarede: „Ikke sandt, hvis du ikke
havde det slemme lem, saa kunde du fremdeles leve

tryg i dit pastorat?" „Ja visselig, min herre", svarede
presten. „Nuvel, saa løft op dit gevandt, for at
jeg kan berøre det, saaledes som hun jo ogsaa har
berørt det, saa kan du uclen sky vise dig for din
menighed, og det vil i samme øieblik være forsvundet".
Den geistlige gjorde, hvad munken vilde, og sprang
derpaa fuld af glæde tilbage til sin menighed, lod
klokkerne ringe, forsamlede menigheden og besteg
prækestolen. Fuld af tillid løftede han sine klæder
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op et mox membrum suum abundantius quam prins
apparuit.

Særdeles læseværdige er Johan von Busch's skrifter.
Han var provst for de regulære korherrer i Soltau i
nærheden af Hildesheim og inspektør i erkebispe
dørnmet Magdeburg. Han forfulgte med megen iver
de prester, der holdt konkubiner, og straffede dem
ikke med pengebøder, som de var vant til. men med
kanoniske straffe.

Engang indbød han en prest og hans konkubine
til sig. Den første lod han komme ind i klosteret,
men fruentimmeret maatte blive udenfor. Under en

skarp eksamination nægtede presten haardnakket og
forsikrede med en hellig ed, at han levede aldeles
kysk med sin huspige. Da gik Busch udenfor til
pigen og sagde: „Je,o' har hørt, at du pleier sove
hos din herre", men hun nægtede og mente, at hun
blot havde med kjør. kalve og svin at gjore. Men
da Busch sagde, at hendes herre allerede havde til
staaet, saa tilstod hun ogsaa, o,i>- den geistlige berre
havde svoret fal sic.

•Jeg vil ikke engang tale om satiredigterne fra
den tid, thi det er jo sandsynligt, at ele af og til
ogsaa spanclt en ende for at gjøre klerkeme latter
lige. Deres skrifter blev imidlertid læst med bifald

overalt, tin" hele verden var oprørt over klerkernes
frække usædelighed.

Johan Franz Piko, prins af Mirandola, som havde
den besj-nderlige samtale med pave Alexander VI,
skildrede i en indberetning til pave Leo X (1513)
kleresiets forfald og er isærdeleshed oprørt over, at
saaclanne gutter, som tjente de høiere geistlige til
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tilfredsstillelse af deres unaturlige vellyst, blev op

dragne til kirketjeneste.
Geiler af Kaisersberg, (død 1510), var lærer i

theologi i Freiburg og blev derpaa prest i Strassburg.
Han erklærede engang biskopen: at livis ingen ukysk
maatte læse en messe, da maatte lian suspendere hele

distriktets geistlighed. thi de fleste levede i et anstøde
ligt konkubinat.

Denne originale mand, der var ligesaa ren at
sæder, som han var lærd, skildrede i sine fortræffelige

prædikener munkerne og klerkerne ud af livet. I en
af disse, benævnt: „Fra det menneskelige træ", heder
det: „Skal nemlig frugten af den ægteskabelige kysk
hed vokse paa træets grene, saa vogt dig, se dig for,
skam dig. For det første vogt dig for munkene.
Disse gribhummere gaar ikke ud af. linset uden at
bære noget med sig af frugten.

„Ja, hvorledes skal jeg bedst udmale dem! For
det første kan du være sikker paa din mand, hvis
han kommer til dit hus slæbende en liden novice i

kjølvandet, som ikke er større end tobak for en skil
ling; hun blir siddende ien krog, og hende giver
man et æble, medens husfruen fører ham omkring

gjennem hele huset.
~For det anclet, saa se paa hans hænder, om han

bringer gåver og forærer elig et, din kone et andet,
børnene dit og tjenestepigen clat,

~Det tredie tegn er, nåar han paanøder dig æres
bevisninger, som ikke tilkommer dig. Hvis du er en
haandværker, kalder han elig „naadige herre". iNaar
du ser en munk i kringlefarvet kutte, saa gjør det
hellige kors for dig, og er munken sort, saa er det
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djævelen, er han hvid. saa er det hans moder, er han
gråa, saa er han et stykke af clem beggeto.

~I en sum: vogt dig for klerkerne, at de ikke

gaar bag din ryg. og især for skriftefædrene. læg
prædikanterne, medhjælperne og kapellanerne. Du vil

kanske indvende: men min kone hader munker og
klerker. hun sværger. at him ikke kan fordrage dem,
det er virkelig sandt. og forsikrer, at det vilde være

hende ligesaa umuligt at gjøre noget sligt som at
reise til maanen. Tro hende ikke. thi djævelen driver
kvinderne til at begjære det indviede pak".

Interessante bilag til de geistliges liderlighed
indeholder lægernes skrifter. Af disse lærer man at

kjende de forskrækkelige følger. cølibatet harhavtpaa
klerkernes egne legemer. Det var bare en ulykke.
at de bragte dem videre. og saaledes lod menneskene,

som de allerede havcle gjort aandeligt elendige, ogsaa
legeinligt gaa tilgrunde. Alle læger klagede over. at
den veneriske sygdom. som tyske landsknægte skulde
have bragt med fra Frankrige. paa en gruopvækkende
maa.de blev udbredt gjennem klerkerne.

Alle formaninger til maadehold var unyttige.
Kaspar Toretta, første kardinal ved Alexander VTs

hof, biskop af St. Justa i Sardinien og pavens liv
læge. bad kardinalerne og samtlige geistlige: ~at de
dog vilde lade være at bedrive utugt «nn morgenen
straks efter messen. men heller om eftermiddagen og
effcer sket fordøielse, ellers vilde de komme til ar

bøde for sin syndefuldhed med afmagring. slimflod
og lignende sygdomme, og kirken jo isaafald blive
berøvet sine skjønneste prydelser".

Enkelte læger vai- endog ondskabsfulde nok til
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at udtale sin bekymring for, at de geistlige ogsaa
skulde forplante den veneriske syge i himmelen; og
lægen Wendelin Hoek opfordrede hertugen af Wiirttem
berg til at sætte en stopper for liderlighed,
da ellers det hele land vilde bli forpestet. Denne

bekymring var paa ingen maacle grebet ud af lutten,
thi de veneriske sygdoinme tog saa nverhaand, at man
i de Heste større byer byggede egne hospitaler dertil,
som man kaldte „franzoshuse" *).

BartJiolomeus Montagna , professor i lægeviden
skaben i Padua, havde den bedste anledning til at
studere den veneriske sygdom paa sine geistlige ven
ners kroppe og skrev derfor en bog, hvori han
skrækkelig nok skildrer endel kardinalsygdomme.
Alexander VI seiv led frygteligt, og kardinalbiskopen
af Segovia, som førte opsigt med horehusene i Rom,
egnede dem en saa omfattende omsorg, at han maatte
bøde for det med sit liv.

Paa reformationens tid kom utallige af klerkernes
lumpenheder for lyset. Da Luther begyndte at slaa
til lyd, begyndte det ogsaa at røre paa sig fra alle
kanter, og skrifter mod geistligheden fremkom i en
uendelig mængde og oversvømmede hele Europa.

Luther, Melanchton, Zwingli og andre fordrede
høilydt tillaclelse til ægteskab for presterne, og den
sidste indgav i mange geistliges navn skrifter til sine
foresatte, som imidlertid intet nyttede. Af et af disse
vil jeg blot anføre følgende:

En skolemester som var gift. havde lyst til at
Idi prest og blev det med. sin hustrus samtykke.

r) »Franzoser« er en tysk benævnelse for venerisk sygdom.
O. a.
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Men han havde tiltroet sig for meget, nåar han tænkte

at kunne holde kyskhedsløffcet. Han stred længe imod
og vilde gjerne paany ha laget sin kone ril sig, men
da han ikke turde dette, saa hagede Iran sig fast i
en simpel tøs. forlod sin kones bosted for ikke at

krænke hende vg kom til bispedømmet Konstanz.
Hustruen, som hørte, at han havde en husholderske,
drog elter ham. Mandén, som holdt af hende, sendte

Imshoklersken bort og tog sin kone til sig igjen, da
han mente, at dette vel maatte være beclre. ettersom

det nn engang ikke vilde gaa nden ..kvindelig pleie".
Men generalvikaren og konsistorialraaderne delte ikke
denne anskuelse; ele befalecle ham ved tab af sir

kald at sende sin kone væk. Den stakkars geistlige
tilbød sig at betale aarlig skat for hende som konku

bine, men til ingen nytte; bort maatte hun. Derpaa
tog han sin bortsenclte konkubine til sig igjen, og saa
var alt i den skjønneste Merkelige orden; general
vikaren havde intet derved at bemærke.

Eaadet i Ziirich tillod umiddelbart eiter en depu
fcation, i hvilken Zwingli kjækt havde forsvaret ægte
skabet, at presternegiftede sig. Flere gjorde øieblikkelig
brug af denne tilladelse og forkyndte sin beslutning
lia prækestolen. Folket tilkjendegav lydeligt sit bifald,
og ved en prests vielse i Strassburg, hvor man snart
fulgte det gode eksempel, raabtes eler blandt folket.
at han havde gjort ret. og der ønskedes ham tusen
lykkelige aar.

Erasmus af Rotterdam, der ved sine skrifter bidrog
særdeles meget til at undergrave pavernes magt, kaldte
reformationen den ..lutherske feber", eller et lystspil,
da det slutter merl et giftermaal. Da han erfarede
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Luthers formæling, sagde han spøgende: „Det er et

gammelt sagn, at Antikrist skal komme fra en munk
og en nonne'-. Han skrev ligeledes mod cølibatet, men
mente, at paverne vanskelig vilde afskaffe det, da
horeskatten var dem til altfor megen nytte.

Paa synoden i Trient. hvor alt det gamle romerske
tøv blev varmet op paa nyt igjen, stadfæstede man
ogsaa paany cølibatet og udfærdigede de strengeste
forbud mod konkubinatet. Men heller ikke disse

bestemmelser hjal]) stort. I Polen levecle paa reforma
tionens tid næsten alle geistlige i hemmeligt ægteskab.

og mange vedkjendte sig det endog offentligt. Denne
tilstand forandredes heller ikke etter synoden i Trient,

og at konkubinatet fremdeles bestod, beviser de utallige
senere ibrordninger imod det.

I de lande, hvor reformationen havde faat fast

fod, var vistnok ele geistlige betænkte paa, stadig
mere og mere at dølge sin skjændige levemaade for
verdens øine: men som man vel kan forståa, blev

ikke derved noget vundet for sædeligheden, thi denne
blev tvertom derved endnu mere udsat for fare.

Klerkerne vedblev, trods alle konciliebestemmelser, at

være kjærlighedstrængende mennesker, for nu engang at
bruge et rigtigt fint udtryk om sagen, og da haarde
 straffe truede dem ved uforsigtig nydelse, saa var de
henviste til at stræbe efter den størst mulige fuld
kommenlied i forstillelseskunst og hykleri. Kvinde
forførelsens haandværk blev kun drevet mere jesuitisk,
og det var sandelig ingen gevinst.

I de ægte katolske lande generede man sig imid
lertid mindre, og kardinal Bellarmin f. eks. førte et
liv, som om der aldrig havde eksisteret nogen reforma
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tion. Man fortæller om ham, at lian havde havfc 1624

elskerinder og ved siden af til sodomitéri ogsaa havde
holdt fire vakre gjeder! Mere kan man ikke med
billighed forlange af en kardinal.

I det syttencle aarhundrede forekom dei- svært

mange forordninger betræffende klerkernes utugt, og
da man nu engang ikke kunde udrydde konkubinatet,
hvor megen møie man end gjorde sig, saa bestemte
man nu kokkepigernes og liusholderskernes alder til
femti aar, og trods denne alder, som sikrede mod den
skrækkelig hensynsløse børneavl. og herpaa kom det
liovedsagelig an. maatte klerkernes kokkepiger Under
kaste sig en streng prøvelse.

I det attende og nittende aarhundrede bliver
provincialsynoderne stadig sjeldnere, og det ergrunden
til, at de stadige mindelser om kyskhedslovene falder
bort. de indskjærpes blot nu og da i de biskopelige
hyrdeb reve.

Man havde indset. at klerkekjød ikke lader sig
dræbe, og var bleven langt mere diplomatisk. I stedet
for ved kvskhedsforseelser at slaa paa stortrommen,
neddyssede man dem og søgte at udbrede den tro,
at det stod meget bra til med klerkernes dvd. Hvis
man fandt en paamindelse nødvendig, saa sørgede
man ogsaa. for. at ikke noget herom blev bekjendt
blandt folk. og i et cirkulære fra Joseph Conrad,
biskop af Freisingen og Regensburg, til Regensburg*
geistlighed af 7de januar 1796 heder det udtrykke
ligt: „Forresten vil vi, at ingen underretning om
disse statuter kommer ud blandt folket, for at ikke

kleresiet skal blive foragtet og bespottet. Vi har
ogsaa af den grund benyttet os af det latinske sprog,
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derved værnet om kleresiets ære samt sørget for, at
folket kan bibeholde sin gode tro, da nogle af dem
tror, at der heller ikke tør falde nogen mistanke om
en skjændig forbrydelse paa presterne og deres sjæle
sørgere".

En rundskrivelse fra biskop Ignaz Albert af Augs
burg af Iste april 1824 er gjennemgaaende overordentlig
diplomatisk affattet, og saa meget mere forbauses man
derfor ved følgende sted: „Ja, vi ved, at det hos
nogle prester allerede er blevet en vane ved kirkefester
og aarlige markeder at vise sig med sine kokkepiger, tåge
ind i prestegaarden eller i værtshusene og sent om natten
mætte og fidde soyn svin vende tilbage til sit hjem".

I Spanien stod det daarligt til med geistlighedens
sæder i de første aartier af dette aarhundrede, og
storinkvisitoren Bertram erklærede, at inkvisitionens

hele strænghed behøvedes for at afholde geistlige og
munke fra forbrydelser og for at forhindre, at skrifte
stolen forvandledes til et bordel. Hvorledes det staar
sig med moraliteten hos de geistlige i Schweitz, vil
vi se af nogle eksempler i næste kapitel. I Syd
amerika overgaar klerkerne alle andre stænder i lider
lighed, hvilket der har noget at sige. I Peru staar
konkubinatet i fuld blomst.

Hvorledes sædeligheden hos den romerske geist
lighed i Tyskland er beskaffen, vil jeg her ikke om
tale. Læsere, som bor i vort fædrelands katolske
distrikter, ved det.

Cølibatet bestaar endnu, og seiv om den høiere
dannelse ikke tilsteder klerkernes liclerlighed at op
træde med den samme frække uforskammethed som før,
saa er følgerne af dette cølibat dog overalt de samme.

Otto von Corvin: Pavespeilet. 19
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Disse følger var det, ligesaa meget som kler
kernes havesyge, der hidførte reforniationen, og der
som nu et sammentrædende koncil skulde raadslaa

om midlerne til at gjenoprette den katolske religion
i de usikre lande, saa skulde det ikke glemme, at
ophævelsen af cølibatet vilde være det virksomste.



Munkevæsenet.

I verdens vrimmel stor
der hersker synder vilde.
Bag klostermure bor
ugudelighed stille.

Hvorledes munkevæsenet opstod, har jeg tidligere

antydet. Klostre skjød imiddelalderen op af jorden som
paddehatte. Indtil reformationen var alene for tigger
munke biet oprettet 14,993 klostre. Ved reforma
tionen og de derpaa følgende krige gik i Tyskland
800 klostre til grunde, i Sachsen alene 130; men
desuagtet fandt keiser Joseph II ved sin regjerings
tiltrædelse endnu 1565 munke- og 604 nonneklostra
i sine stater. Paa Luthers tid beløb anfallet af munke

sig til 2,465,000, og tiggermunkenes staaende hær
alene til en million!

Det er næsten umuligt at opregne alle de for

skjellige slags af disse munke og nonner, og jeg lader
det derfor være, ligesom Marnix de St. Aldegonde i
sin berømte „biekurv" for den hellige romerske arbeids
sværm etc, og bemærker blot med hans egne ord:
„Nogle gaar klædt i snehvidt, nogle i kulsort, andre
i æselgraat, i græsgrønt, i ildrødt, i himmelblaat, i
broget eller mangefarvet, nogle bærer en lys kappe,
andre en mørk, nogle røgfarvede, som om de var røgte
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i skjærsilden, andre dødblege som et requiem. Den
ene munk gråa som en spurv, den anden lysegraa
som en klosterkat, nogle baade sorte og hvide, som
skjærer, orme og lus, andre svovelfarvede eller som

ulve, atter andre askefarvede og træfarvede, nogle
med den ene frak ovenpaa den anden, andre bare i
en kutte, nogle med skjorten udenpaa frakken, andre
uden skjorte eller med en pantserskjorte eller liaar
skjorte eller St. Johannes kamelskind paa sin bare
krop, nogle halvt, andre helt ragede, nogle med skjæg,
andre gaar uden skjæg og surmuler, nogle gaar bar
hovedet. mange barfodede, men alle som en er dovne.
Nogle gaar i hel ul cl. nogle i lin, nogle i faare- andre
i svineskind, nogle bærer jødiske ringe paa brystet,
andre to sværd korsvis nøiagtig i form af et kors,
atter andre et krucifix som en bøsse paa skuldrene,
andre igjen to nøgler; nogle stjerner, andre kranse,
nogle gaar udspjaaket som en Uglspil med biskopshat,
vinger, skræddersaks, kalk, muslinger, jakobsstav,
svøbe, skjold, og paa brystet andre besynderlige incl
fald, som paternostre, ringe og briller. Se der er
felttegnene allerecle udclelte, der mangler bare fjær
busken, saa er de fuldt rustede til at drage afstecl i
krigen".

De dannede en uhyre magt, især ved sin rigdom,
som de opnaaede ved gåver af fromme faarehoveder
og ved bedragerier. Havde en kirke eller et kloster
lyst paa en smuk landstrækning, saa fandt man straks
i klosterarkivet en forældet pergamentadkomst, ucl
færdiget af denne eller hin fortidens fyrste, som
skjænkede den attraaede landstrækning til klostret.
I klostret St. Medardi i Soissons var der en fald
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stændig organiseret fabrik for falske dokumenter.
Munken Guernon bekjendte paa sit dødsleie, at kan

havde gjennemreist hele Erankrige for at gjøre falske
dokumenter for klostre og kirker. Det var da heller
intet under, at paa revolutionens tid geistlighedens
formue i Erankrige kunde anslaaes til 3000 millioner
francs!

Klerkerne forsmaaede intet middel for at blive

rige; thi de var for længe siden kommet til den
erkjendelse, at penge er magt, og desuden vilde
de leve godt, Sine løfter vidste de udmærket at
forene dermed og hvad de fanatiske stiftere af Mo
strene havde bestemt for at sætte en skranke for
vellevnet, blev af deres efterfølgere dreiet og vendt
saaledes, at det blev dem en kilde til vinding og vel
levnet.

Karthatiserne f. eks., som ordensreglerne forbød

nydelsen af kjød, dyrkede frugttrær og drev fiskeri
i en saadan grad, at der af indkomsterne heraf, seiv
uclen kjød, kunde leves meget luksuriøst. Karthaiiser
frugt er bekjendt over hele verden. Erugtplanteskolen
i karthaiiserklostret i Paris indbragte aarlig 30,000
livres. Derfor kunde ogsaa dets prior under en syg
dom fortære for 15,000 livres i gjeddebouillon.

Messen var efter munkenes lære den eneste op-

friskelse for de stakkars sjæle i skjærsilden, den

mægtigste fugleskræmme for djævelen og kunde faas
for 30 kreuzer ja tiggermunkene læste for halv-

parten og fandt sig saameget bedre derved.
Enkelte klostre blev overordentlig rige gjennem

en aflad, hvortil paven havde givet dem et særegent
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privilegium. Portinunciela-afladen 1) indbragte franciska
nerne millioner. Et hieronynriterkloster ved Valla

dolid med otti munke liavde det særlige privilegium
at sælge korsbullen, hvad der gav en aarlig indkomst
af 12,000 dukater.

Saa gjerne end munkene tog, saa ugjerne gav de,
og enhver, som vovede at tvinge dem dertil med magt,
blev forbandet lige ind i lielvedes dybeste afgrund,
som følgende formel viser, der var tilføiet etbvert
gavedokument: „Hans navn være udslettet af livsens

bog; og alle Ægyptens plager skal ramme ham
Herren udkaste ham fra lians eiendom og give denne
til lians tiender lians lod være som forræderen

Judas's som Datans og Abirams lians ågre
blive som Sodoma, og gid svovl ødelægge lians hus
som Gromorrha gid luften maa sende legioner djævle
over ham han være forbandet fra isse til fod, saa
at onnene fortære ham med stank, og hans indvolde
udvælte som Judas 's, hans lig blive fortæret af
fuglene og de vilde dyr, og hans minde udslettet af
jorden forbandet være alle hans værker, forbandet
være han, nåar han gaar ud og ind, forbandet være
han i døden som en hund, og hvo, som begraver ham,
være viet til undergang. Forbandet være den jord,
hvor han blir begravet, og gid han maa forblive hos
djævelen og hans engle i helvedes ild". Derved
maatte vel middelalderens kristne miste appetiten paa
klostergods.

Omend munkenes hovedsaglige forretning bestod
i handel med geistlige varer, saa nedlod de sig dog

J) Portinunciela er navnet paa en liden kirke, ikke langt fra Assisi.
O. a.
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ogsaa til en saadan med jordiske ting, da de første
begyndte at falde i kurs. Mange klostre forstod at
erhverve sig retten til udtapning af vin og øl og
fortjente mange penge paa det. I Nurnberg solgte
et af clem aarlig 4,500 ankere øl. Enhver tigger,
som kom ind i dets ølstue, fik en pfennig, men ølglasset

maatte han kjøbe for ti pfennig.
Men i almindelighed gav munkene sig mere af

med at drikke end med at sælge, og klosterkjælderne

staar hos alle gamle drikkebrødre i høit ry. De fromme
fædre havde i sine kjældere fade, som var større end
cellerne hos deres forfædre, de stakkars eneboere.

Da man i Østerrige ophævede klostrene, fandt
man seiv i nonneklostre prægtigt forsynede vinkjældere.
Stiftsfrøkenerne ved himmelporten i "Wien havde i sit
kloster 6,800 ankere og plads til det dobbelte. Det
fandtes der en Gudfaderkjælder, en Grudsøn- og Hellig

aandskjælder, en Grudsmoder- Johannes- Zaveri- og
Nepomukkjælder. Den allerstørste Ghidsønskjæl
deren var tom saanærsom paa et eneste fad.
Bvad maa der da ikke ha været for et forraad i
munkeklostrene!

At drikke gjaldt hos de gamle riddere for en dyd,
og det var den eneste, hvori de bragte det nogen
lunde vidt, men hvori de dog i almindelighed blev
overtrufne af munkene; enkelte undtagelser fandtes

vistnok, og det forekom endog, at munke var bleven
drukket ihjel af en ridder.

En meget agtværdig protestantisk geistlig i Caen
i Frankrige var bleven anklaget for at have talt ilde
om katolikernes hemmelige skriftemaal. Sagen blev
undersøgt paa det strængeste, men man kunde ikke
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finde nogen skyld hos den geistlige, og lian blev
frikjendt. Jubelen over dette var i Caen grænseløs,
og enhver søgte at lægge sin glæde clerover for dagen
paa en eller anden maade. Saa gjorde da ogsaa en
ridder, som stod i et temmeligt siet rygte. Han
indbød to kapucinere og „vinen flød i strømme". Her
begyndte nu en kapdrikning, som endte med, at den
ene af munkene blev paa pladsen, død som en sild.
Sjæleglad gik nu den protestantiske adelsmand til den

geistlige og sagde: „Han var saa særdeles glad over
denne frikjendelse og liavde tænkt, at lian ikke kunde
lægge dette for dagen paa en bedre maade end ved

at ofre denne glæde en munk. Egentlig liavde det
skullet være en jesuit; men da lian ikke liavde kunnet

faa tag i en slig, saa maatte den geistlige denne gang
tåge tiltakke med en kapuciner".

Naar Mostrene ikke var stærke nok til at beskytte
sig seiv, saa regnede en fyrste sig det næsten til ære
at være deres skytspatron, livorfor der da blev ind
rømmet ham en eller anden forrettighed af kloster
herrerne. Men ikke alle skytsherrer gjorde en saa
alvorlig brug deraf som hertug Julius af Braunschweig.
Denne lod abbedissen af Gaudersheim, født von War
berg, som liavde indladt sig for dybt med sin slots
forvalter, føre til Staufenburg og her (1587) levende
indemure.

Fordetmeste behøvede ikke klostrene nogen be
skyttelse. Abbederne og prælaterne var store herrer,
som liavde lehnsfolk, der var forpligtede til at yde
dem alleslags tjenester, og ligeledes livegne. Ofte val
det forresten kun meningen med disse lehnsydelser
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at udføre en naadig spas, som underticlen var rueget
middelalderlig drøi.

Lehnsmanden i et kloster i Bologna maatte aarlig
bringe abbeden en krukke med ris med en høne i,
og kolde denne under hans høiærværdigheds næse,
thi han var bare skyldig dampen deraf.

En bondegaard i Soest i Westphalen havde den
forpligtelse, hvert aar at bringe dominikanerklostret
ei mg paa en firspændt vogn. I det Quedlinburgske
maatte brudene udbetale de herrer Merker sine „morgen
gave- eller naalepenge", og i det Paderbornske levere
 et bukkeskind. Til flere schwabiske klostre maatte

brudene give en kobberkjedel „saa stor, at de kunde
sidde i denu , og bevisførelsen var naturligvis hoved
forlystelsen for de fromme herrer.

Grrevinde Hidda af Eulenburg lod sig af enker,
der giftede sig igjen, give en pung uden søm med to
„schreckenbergere" r) i, og ufrugtbare ægtefolk maatte
i det Hildesheimske hvert aar paa grund af udeblivende
daabsoffer ofre en „taalmodighedshane", fordi man
skulde have taalmodighed med deres uformuenhed.

Klerkernes rævenatur aabenbarede sig ogsaa i
deres lystenhed efter høns, og deres lehnsfolk maatte
altid skaffe dem saa mange og saa ofte de paa nogen
maade kunde.

Der fandtes hoved- og krophøns, røgelsehøns,
arveskat- og fastelavnshøns, pinse,- sommer,- høst,-
indhøstnings,- skov,- have,- hø- og æreshøns! Audubon
har forglemt disse hønsearter i sin naturhistorie om

fuglene; de hørte jo ogsaa kun hjemme i Europa, og

J) Navnet paa en mynt.
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Gfloger burde have tat sig af det, da lian skrev sit
fortræffelige værk.

Mange abbeder og biskoper underholdt hære saa
store, som fyrster ikke formaaede det. Biskop Galen
af Munster havde 42,000 mand infanteri, 18,000 ryttere
og det prægtigste artilleri, og de fleste klostre var
forpligtede til at skaffe en større eller mindre kon
tingent til landsbiskopens tropper. Da Mostrene ved
reformationen og revolutionen var blevet tilbørligt
aareladte, var dette for mange vanskelig nok, og en
abbedisse skrev til kredsdirektionen: „at hun og hendes
stiftsfrøkener i den sidste krig havde lidt en saadan
medfart af franskmændene, at de ikke var i stand til

at lade om det saa var en halv mand sidde op".
Førend vi nu kaster et blik ind i Mostrene vil

au unclersøge, hvilken nytte munkene gjorde verden.
Vi vil desværre finde, at denne i forhold til det onde,
som de var aarsag i, er saa liden, at den er næsten
forsvindende.

Forsvarerne af munkevæsenet gjør gjældende, at
kristendommen ved munkene blev udbredt til de fjer
neste verdensdele. Det er en meget tvilsom fortjeneste;
thi munke-kristendommen bragte mere forbandelse end
velsignelse, hvorhen den end kom, men navnlig for
saadanne folkeslag, der havde udviklet sig under en
bestandig mild og Mar himmel, og for hvem den af
skyelige munke-kristendom med dens bedrøvelige
asketiske anskuelser var en moralsk umulighed. Det
første kloster blev bygget 1525, altsaa 4 aar efter
Mexicos erobring, og 12 millioner ulykkelige indianere
blev slagtet som offer til den blodige klerkegud! Af
lignende art var næsten overalt virkningerne af den
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gjennem munkene udbredte kristendom. Marianne
øerne var tidligere beboet af 150,000 lykkelige natur
børn, og i tidens løb blev de ved kristelige sygdomme,
drikkesyge og franciskaner-evangeliet reducerede til
1500 elendige subjekter, kaldet kristne.

Tor ogsaa at give djævelen, hvad ham tilkommer,
vil jeg idetmindste anmærke, at jesuiterne, som be
skjæftigede sig meget med missionsværket, ved siden
af det onde, hvortil de var ophavsmænd, i mange egne
af jorden virkede til velsignelse, saaledes at ophøret
af deres missionsvirksomhed er at beklage, som f. eks. i
Sydamerika ved kysterne af Amazonfloden og Orinoko.

Missionsvæsenet, saaledes som det blev drevet

og tildels enclnu drives af katolikerne og protestan
terne, er en mod menneskeheden begaaet himmel
raabende uret, som jeg vilde kalde en forbrydelse,
hvis der ikke, for en stor del idetmindste, laa en

ærlig-dum troesiver til grund derfor. De protestan
tiske missionærer, isærdeleshed de, der drog ud fra
det puritanske England, har kun det forud for munkene,
at deres fanatisme er mindre blodig. Beboerne af
Venskabsøerne leverer den mest slaaende illustration

til denne paastand, som maa være iøinefaldende for
enhver, der læser skildringerne af de der levende
indianere før og efter kristendommens indførelse.
Mænd som Dr. Livingstone er meget sjeldne blandt
missionærerne. Han og de faa med ham ligesindede
mænd er en velsignelse for menneskeheden; men deres
lutrede kristendom vilde finde liden naade for inkvi

sitionens øine, eller seiv for ortodokse engelske kristne.
Jeg nævner her Dr. Livingstone og de med ham lige
sindede mænd, da det vilde være en bitter uretfær
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dighed at indéslutte dem i den daddel som træffer

den største del af dem, der som de kalder og kaldte
sig missionærer.

Vi kan takke munkene, siger klosterforsvarerne
endvidere, for opretholdelsen af kunsten og viden
skaberne ligesom ogsaa for de fleste af de gamle
klassikere. Deri er visselig noget sandt, og især
indlagde benediktinerne sig fortjeneste i denne lien
seende. men et anclet spørgsmaal er det, om ikke

kunster og videnskaber vilde have udviklet sig langt
tidligere og herligere fulclstændig uden munke, ja
seiv uden kristendom.

De gamle grækere tjener os endnu idag i mange
grene af kunsten som uopnaaelige mønstre, og har
nogensinde viclenskaberne under den romerske kirkes
herredømme trængt saa ind i folket som hos dem?
Alle de herlige resultater, som de såtte sig som maal,
opnaaede de uden kristendom, uden munke, og det
er en kjendsgjerning, at videnskaberne først begyndte
rigtigt at blomstre op i Europa, da munkelivet begyndte
at dø ucl. Ja for at gaa endnu videre, er ikke
klerkernes og klostrenes hjemlande med hensyn til
videnskaber nutildags omtrent lig mil?

I maleriet, billedhuggerkunsten og byggekunsten
ydecle munkene vistnok det meste; men hvilken kras

smagløshed hersker ikke i munkefrembringelserne paa
de førstnævnte kunsters omraade. Nogen teknisk
færdighed maatte ele ialfald opnaa; men ved komposi
tionen af malerierne og skulpturerne var deres uviden
hed overalt iveien for dem, og de frembragte ting,
som neppe Ander sin lige i usmagelighed. Den, som



301Munkevæsenet.

har set gamle målerier, især saadanne, eler uclgik fra
munkehænder, vil give mig ret.

Af de uendelig mange eksempler paa munkenes
smagløshed og bornerthed, saaledes som den ytrer
sig i målerier, anfører jeg bare to. I Erfurt var der
eller er der maaske endnu et maleri, der skal

forherlige transsubstantiationen 1). De fire evangelister
kaster smaa papirlapper i en haandkværn, og paa
sedlerne læser man ordene: „Dette er mit legeme".
De fire store kirkelærere holder en kalk under, og
jesubarnet reiser fra kværnen færdigmalet ned i kalken.

Paa et andet sted findes fremstillingen af Abrahams
offer. Isak knæler elendig paa og hans
fader sætter ham en pidol for brystet. Hanen er
spændt, og man ser, at heltejøden netop vil trykke
af; man skjælver, men oppe i skyerne svæver allerede
redderen, en engel, der med en saadan færdighed
pisser ned fra det høie, at krudtet paa fængpanden
blir vaadt af hans hellige vand og Isak derveel blir
redclet.

Det vilde føre mig for vidt, om jeg udførligere
skulde beskrive munke-kristendommens indffydelse
overhovedet paa maleri og kunst; dette overlader jeg
til de fordomsfrie fagmænd og nøier mig med at
henvise til de paa musæerne ophobede produkter,
som kan takke denne religionsanskuelse for sin til
værelse. Der er tilvisse meget relativt herligt deri
blandt; men man bør blot sammenligne det med værker,
der stammer fra en tid og fra kunstnere, der har emanci
peret sig fra den egentlige romerske kristendom.

J) Brødets og vinens forvandling til Kristi legeme og blod i den hellige
nadvere, efter katolikernes lære. O. a.
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Vi kan ogsaa takke munkene for skuespillerne,
raaber klostervennerne. Nuvel af denne berøm
melse skal ikke de fromme mænd, for hvem skue

spillene er en afskyelighed, være særlig stolte; men
sagen har sin rigtighed. Vore skuespil fremgik lidt
efter lidt af de saakaldte mysterier, der blev opført
i Mostrene; men Shakespeare, Lessing, Schiller, Goethe
og konsorter, der forlod de rent kristelige forbilleder
og beskjæftigede sig for meget med de gamle hedenske
skuespil, har fuldstændig forfusket dem!

I disse klosterskuespil nåar munkedumheden sit
toppunkt, og den, som vil ha sig en rigtig god latter,
han bør se at skaffe sig et af disse makværk, og
den, som ikke kan det, han bør læse Karl Julius
Weber's fortræffelige værk, Munkevæsenet. Den fortræffe
lige mand er død; men hvis han endnu bekymrede
sig om jordiske ting, vilde han sikkert glæde sig over,
at jeg i denne bog har draget mig hans fabelagtige
belæsthed til njdte.

Et af munkenes yndlingsthemaer synes skabelsen
at have været, thi den bliver meget ofte fremstillet,
og det er høist opbyggeligt, nåar Adam paa sine knæ
tigger Gud, der viser sig i slobrok, med briller og
paryk, om at han maa blive skabt.

let treakts „passionsspil u , som blev opført 1782
i Ingolstadt under titelen „syndfloden u , klager Gud fader
over menneskenes syndige liv:

Er det, o menneske, et liv med ære!
Xei pokker skulde Gud fader være.
Jeg kan ei faa min sorg begravet,
at jeg jer bengler har lavet.
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Neptun og Æolus tilbyder nu Gud sin tjeneste
for at tilintetgjøre den syndige slægt, og den første
siger liøist ærgerlig:

Vil I være barmhjertig til hver en stund,
saa tar de snart brødbiten fra vor mund

vær blot résolut statuer et eksempel,
ellers gjør de vort hus til sit selvskrevne tempel.

Endelig er arken færdig og beredt til afreise.

Engelen drikker en flaske vin med Noah; denne gaar

endelig ind i arken, engelen skyver laasen for, og
nu gaar det løs med torden, regn og storm, saa
menneskene flyver omkring i luften.

Da endelig historien er tilende, og Noah ofrer,
siger Grud:

Ei, ei hvad lugter dog saa godt?
Det er til min ære, ser man blot!
Til naadestegn jeg gi'r dig at bære
regnbuen om din hals, du kjære!

Fåma udbasunerer dette til alle fire verdens
fijørner i en herlig arie:

For verden blir der kundgjort her,
nu naadens forbund sluttet er,
Bom, bom, bombelibom, bom!

I en passionskomedie, som blev opført i et schwa

bisk kloster, træder Judas frem for de forsamlede
iarisæere:

Judas: I kjære venner, lovet være Jesus Krist, vor herre i
JJarisr. : I evigked! Judas - hvad mon' dit ønske være?
Judas: Jeg vil til jer forraade Jesus Krist,

Som død paa korset er for os saa vist.

Større vanvid kan vel ikke godt siges i fire linjer!
Særlig stærke i den slags skuespil var jesuiterne;

om de end afholdt sig fra slige plumpe dumheder,'



304 Munkevæsenet.

saa erstattede de disse rigeligt ved saadanne af mere

inderlig slags. Et møget smukt, originalt stykke er

pater Sautters „Kjærlighedens genius", og en theater

direktør kunde nutildags gjøre sin lykke, om lian

bragte denne brillante opera paa scenen med Offen
bachsk musik.

Hellige jomfruer (fra mit andet kapitel) bringer

genius'en „kjærligliedsgaver" igyldne skaale. Genius'en

synger:

Genius: Nu kjære piger, bvad er det for sager,
jer hyldest idag mig at bringe bebager?

St. Lucia: Til øienslyst for dig, Herre Gud,
stak jeg seiv mine ørne ud!

St. Empbemia: Som morgengave til dig frembaaret
væk bar jeg næse og læber skaaret.

St. Apollonia: Min Jesus, hvidere end sne
kan mine tæncler ber du se.

St. Magdalena: Til offer ber af mig du faar
mit rige, skjønne, blonde båar.
Tag af mig stakkels kisselinke
den røde og den bvide sminke.

Kor: Øine,
bryster,
og tænder som sne,
jomfrubaar
næser og læber, alt færdigt staar.
0 bellige kjærligbed, ber kan du se!

Processionerne er ogsaa en opfinclelse af munkene,

og deres sælsomme smag forvandlede clem til de be

synderligste, eventyrligste og latterligste gjøglespil.
Især var de paa Langfredag og Kristi legemsfest rent

brogede og halvgale.

Alle personer af det gamle og nye testamente

viste sig i tilsvarende kosturne naturligvis efter
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munkenes anordning og opgave i toget. Som i den
vilde jagt livirvlede det galeste masketog, mennesker
og dyr om liinanden, langs gaderne. Hver gruppe sang
sin egen sang, og tilskueren blev rent ør i hovedet

deraf. Men kvis lian ikke andægtigt tog hatten af
eller endog understod sig til at le over den gale spøg,
da kunde det let gaa ham meget ilde, thi de geistlige
formanede endog fra prækestolen til at tugte spot
terne.

Allerede under Karl Theodor af Bayern prædikede
karmeliteren F. Damascenus i Miinchen: „Kjære kristne,
imorgen er det procession. I vil da i mange vinduer
se frimurere og fritænkere, vantro, som spotter os.
Væbner eder med Herrens iver, grib stene og kast e/ter
dem". Istedetfor at straffe fanatikaren lod Karl The

odor tilkjendegive ham sit velbehag med hans iver!
Disse processioner endte temmelig ofte med lider

ligheder og fylderi, hvis de ikke allerede havde be

gyndt med det. Engle, apostle og djævle dråk sig
fulde i skjøn enighed, og den bondelømmel, der fore
stillede Jesus, og som i almindelighed var den dum
meste, kom fordetmeste drukken til korset og begyndte
at ekstemporere. En saadan Jesus, hvem en ikke
ganske klarsynet ridd er Longinus kilte med lansen i
siden istedetfor at træffe den med blod fyldte svine
blære, skreg aldeles rasende: „Fanden ta' mig, skal
jeg ikke slaa arme og ben istykker paa dig, nåar jeg
kommer ned!"

Der forekom endnu langt flere uanstændige og
latterlige scener ved denne korsfæstelse, men som jeg
maa udelade, fordi de streifer for meget ind paa det

Otto von Corvin: PavespeUet. 20
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uanstændiges gebet. Hvis jeg var en klerk eller

en hykler, saa maatte jeg med et suk løfte mine øine

mod himmelen og til dette ~misbrug af det helligste"

ha føiet mine salvelsesfulde talemaader: men jeg gjør

ikke den ringeste fordring paa, at nogen skal holde

mig for „en from kristen", og maa ærligt tilstaa. at

disse ting morer mig langt mere, end de oprører mig.

Men da vi nu engang er ifærd med den spøge

fulde side af munkevæsenet. som jeg under en karak

teristik deraf ikke turde lade ude af betragtning, saa

er det bedst, at de læsere. som muligens vilde for

arges derover, tømmer denne kalk paa engang. Jeg

vil forresten gjøre det kort. omendskjønt dette thema

fortjente en særskilt bog.

Uvern har ikke hørt tale om de berømte prædi

kener af pater Abraham a Sancta Claral De føre

ligger i et nyt oplag til kjætternes tidsfordriv, og jeg

vil derfor ikke opholde mig længe ved dem, da de

er tilgjængelige for enhver. Disse prædikener, som

ofte indeholder de originaleste og besynderligste sam

menligninger og vendinger, havde paa sin tid en stor

indvirkning paa folket. I sin iver fremkom han ofte

med de rareste ting. hvorpaa slutningen af en praj

diken over ægteskabsbrud kan tjene som prøve: „Jaj

ja, der gives saa fordærvede mænd, at de render
efter denne last. seiv om de har ele vakreste koner

hjemme! Hvor gjerne vilde ikke vi. for vor del, være
i disse mænds sted!"

Paa lignende vis, men endnu drøiere og ofte

uanstændigt, i:>rædikede i midten af det 16de aar

hundrede pateren Cornelius Adriansen i Brugge i Flan

dern, hvor han spillede en ikke übetydelig rolle i
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den paa hin tid herskende store revolutionskrig. Han
sagde, hvad der netop faldt ham i munden, og dette
var da ofte meget drøit nederlandsk.

Engang sammenlignede han himmelens sødme med

lammekjød og hvide rødder, hvilken ret han sandsyn
ligvis meget gjerne spiste. Byens raad kunde aldrig
gjøre noget rigtigt for ham, og han skjældte det ud
ganske offentlig fra prækestolen, saa at det endelig
blev ham forbudt at prædike. En tale mod dette
raad sluttede han med en ny beskyldning og for
beredte denne med de ord: „Nu endnu en borre i
enden paa dem!" Denne pater Cornelius vil vi lære
nærmere at kjende i næste kapitel, nåar jeg taler om
misbrugen af skriftestolen.

Endnu mere populær end Cornelius og Abraham
a Sancta Clara var den kort før revolutionen i Neapel
afdøde pater Rocco, som udøvede en stor indflydelse.
Han sagde kong Ferdinand de drøieste sandheder,

og man turde ikke hindre ham i det, thi Neapels
skjæbne laa i hans haand. Alle lazzaroner skjalv,
nåar han aabnede munden, og ingen vovede at for
trække en mine, seiv om han kom med de latter
ligste ting.

Engang jagede han en markskriger ned fra sin
tribune, traadte op i hans sted, holdt krucifikset i
veiret og raabte med tordenstemme: „Dette er den
sande Policinello!" Alle blev ræclde, og han holdt
en frygtelig straffepræken for ægteskabsbryderskerne
over den besynderlige tekst: „Og Alexanders Buce
phalus lod ingen anden sidde op end sin herre og
overtraf menneskene i dyd".

„Jeg vil se", sagde han, „om jer synd bedrøver
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jer. Den. som alvorligt vil gjøre bod, han række
liaanden i veiret." Alle hænder raktes op. „Nu,
hellige Michael, du, som med dit flammesværd staar
ved den eviges throne, hug alle de hænder af. som
hæves i hykleri!" Og alle hænder sank som med et
slag ned igjen. Men nu begyndte Rocco en frygtelig
straffepræken. som han endte med at fortælle en
vision eller drøm, hvori han gjennem et lokumhul
dybt, dybt nede havcle set en uhyre skare af lazza
roner, som djævelen allesammen tog og stak i sin
ende gjennem en aabning, der var saa stor som sjøen
Agnan o.

Den romerske kirke tæller blandt sine munke

prædikanter saa mange originale folk, at jeg bare kan
anføre nogle faa. En kapuciner havde ladet en
anden udarbeide en passionsprædiken for sig; den
sluttede saa: „Og Kristus sov hen". Denne slutning
forekom dog pateren altfor knap. og han tilføiede
rask: ~Naa ja Gud være den arme synder
naadig!"

Publikums yndling i Wiirzburg ved slutningen
af forrige aarhundrede og en af oplysningens største
hender var den ottiaarige kapuciner pater Winfer. En
rosenkranspræken endte han engang med følgende
spørgsmaal: ..Hvad er reformatorerne?" (meget lang,
spændende pause) „Æsler er de. amen!"

En franciskaner holdt 1782 ved en nonnes ind

vielse i Gmiind en prædiken, som læstes af hele Tysk
land med stor munterhed. Især er slutningen komisk:
~Nu, geistlige brud, vær De en ung abe, som eiter
aber sin moder, den værdige fru forstanderske i alt
efterab den gamle abe i dyder, spægelser og bods
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øvelser efterab, du unge abe, hendes kyskhed,
ydmyghed, taalmodighed og trang til opbyggelse!
Og De, værdige fru forstanderske, vær De lig den
gamle bjørn, som slikker et uslikket stykke kjød saa
længe, til det faar en ung bjørns skikkelse; slik,
du gamle bjørn, nærværende geistlige stykke kjød saa
længe, til det fuldkommen ligner dig; slik du ogsaa
dit keie kloster samt alle kost- ogklosterfrøkenerne!
Slik, du gamle bjørn, den geistlige bruds hele familie
og alle, som her er forsamlede i Herren; slik til

sidst ogsaa mig, foråt vi alle velslikkede og rensede
kan naa fuldkommenhedens top. Amen!"

Et af de originaleste prædikanttalenter var vel
imidlertid den saakaldte Wiesenpater ilsmaningißayern,
som levede for 100 aar siden. Hans rosenkranspræken:
„Den hellige rosenkrans kværker helvedes bolværk",
og hans halepræken er høist komisk. Den sidstnævnte

havde til hensigt, at bondegutterne ikke længer som
de pleiede at gjøre, skulde kalde hverandre griserumpe,
men ved navn. Der forekommer i den følgende sted:
~Hvorfor, mine kristne, er der vokset en hale paa
hunden? Der er vokset en hale paa hunden, fordi han
skal logre og svindse, saa at ikke myggene skal fare
ind i enden paa den. Men vi geistlige er de sande
haler, vi maa logre og svindse, for at de troende
kristne sjæle ikke skal fare i djævelens hui!"

Seiv om ogsaa enkelte spottere lo af slige munke
prækener, saa gjorde de dog indvirkning paa folket
og var afpasset efter dets dannelsestrin. Havde dette

ikke været tilfældet, saa havde Luther visselig ikke
prædiket paa samme maade. Engang prædikede han
over den sidste basun: „Saa gaar det til i krigen; man
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rører trommen og blaaser i trompeterne, fara-ta-ta-tal
man opløfter et hærskrig: Hurra! hurra! hurra!

Anføreren raaber hei, hei, hei. Ved Sodoma og Gfo
morrha var Gruds trompet og basun fremme, da gik
det friskt: Bim-bimbeli-bim-bam-bom! Butsch! Thi

nåar Gud tordner, saa lyder det klingert, som en
pauke: Bimbeli-bim-bim det er feltraabet og Gruds
tara-ta-ta, saa at hele himlen og luften vil gjenlyde
af ritsch, ratsch, bumbeli-bum!" Nu tænke man sig
dertil den ivrige mands gebærder, og man maa be
undre tilhørerne, som sitrede og bævede og ikke lo!

Af de evangeliske, protestantiske, lutherske og
andre ikke romerske prædikanter hører man ogsaa
undertiden vanvid, som ikke giver det foran anførte
meget efter. Jeg kjendte en garnisonsprest Ziche i
Berlin, som meget ofte prædikede paa løierlige vers.
Men fordetmeste opvarter disse herrer med kjedeligt
vanvid.

Havde munkene ikke gjort noget andet end at
opføre slette skuespil og holde forrykte prækener, da
kunde man idetmindste tilgive dem. at de havde eksi
steret; men de udøvede en uendelig uheldbringende
indfiydelse derved, at de bemægtigede sig folkets
opdragelse og udover skolelærdommene indpodede det
laster, som udrugedes bag klostermurene og der avlede
saa skammelige skjændselsgjerninger og nederdræg
tigheder, som sikkerlig meget sjelden forekommer i
„verden" og isaafald straffes med de haardeste og
mest vanærende straffe.



At gjøre munke til folkets lærere er den største

og fordærveligste uret, man kan begaa mod det, og
det er übegribeligt, at aarliundreders erfaringer endnu
ikke tilstrækkeligt har gjort dette indlysende, og at i
mange europæiske lande skolevæsenet paa det nøieste
er forbundet med munkevæsenet og seiv i protestan
tiske lande er gjort afhængigt af kirken.

Det pedantiske pennalvæsen l), som endog nutil
dags hersker i mange protestantiske skoler, især i
England, skriver sig fra munkeskolerne, livor børnene
blev behandlet paa den forskrækkeligste maade.

Man skulde neppe kunne holde det for mulige
at den preussiske regjering endnu i begyndelsen af
dette aarhundrede tillod trappisterne, de mest vanvittige
munke, som gaves, i Bieren og Walda i det Paderbornske
at oprette skoler!

Disse fanatiske, bornerede munke antog unge
mennesker, ja børn af begge kjøn fra tre til lire aar—
til opdragelse! Abbeden reiste seiv omkring overalt
for at forføre lettroende forældre til at overgive ham
sine stakkars smaabørn. Paa denne maade blev hun

dredel- af disse ulykkelige ofre slæbt sammen. Det
havde været beclre for dem, om man havde kvalt dem
straks efter fødselen! Mødrene vilde være blevne

vanvittige, hvis de havde set, hvorledes trappisterne

Pennalismus er den forhenværende saakaldte fuksret, d. v. s. de
ældre disciples skammelige mishandling af nybegynderne paa ele
høiere skoler. O. a.
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omgikkes med de uskyldige bøni. Den skildring, et
øienvidne giver deraf. er saaledes, at hjertet vender
sig i livet paa et ikke ganske følesløst menneske!

Børnene. der fordetmeste var i alderen fra fire

til ti aar, levede i uhyggelige celler, hvor hele hus
geraadet bestod af en straasæk, et dødninghoved,
spade og hakke, som benyttedes til dyrkning af
poteter, der ved siclen af vand og brød var deres
eneste næring. De var klædt som trappisterne og
maatte leve ganske paa samme maade som sine lærere.
Tale maatte de ikke. og hele anstalten lignede et
døvstumme-institut. Naar et sligt stakkars barn i
utide talte. 10. spiste, eller forresten begik en liden
feil. blev det pisket tilblods. Stadig prygi. krydret
med noget latin, det var hele opdragelsen; alle andre
videnskaber blev foragtet.

Den naturlige folge var. at mange af børnene søgte
at unddrage sig denne barbariske behandling ved flugt;
men de stakkars skabninger blev let fanget igjen, og
de frygtelige straffe afskrækkede fra videre forsøg paa
flugt. Klage kunde ele arme stakkarer ikke til nogen,
thi forældrene turde ikke tale med sine bom. og disse
var klosterets eiendom indtil det 21de aar!

Følgen deraf var. at en stor mængde af børnene
blev syge eller vanvittige. Der kom rygter herom ud
blandt folket, og ex-jesuiten Le Clere skrev offentlig
mod denne barnemordanstalt. Plans stemme blev hørt,

og Fredrik Wilhelm DH af Preussen gjorde en ende
paa afskyeligheden.

Men ikke alle tyrster tænker saa fornuftigt. og
vi ser i andre stater klostre og klosterskoler i fald
blomstring. Munkene tragtede efter at gjøre sine
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disciple til munke eller dog muligens noget i liglied
dermed, og disse bestræbelser nåar sin høieste fuld
kommenhed ved opdragelsen af novicerne; lad mig
derfor tale lidt om denne.

Glimakus siger; „Det er bedre at synde mod Grud
end mod sin prior". Den første lov i et kloster er
übetinget lydighed, og derfor tragter man da ogsaa
fremfor alt efter at lægge sjæl og legeme i lænker.
En novice tør ikke have nogen vilje; lian maa give agt
paa de fromme fædres eller noviceforstandernes vink
som en puddel paa dressuren. Han maa paa befaling
være syg og frisk, styrte sig i vand eller ild og fore
tage sig de mest vanvittige ting, nåar det blir kam
befalet.

Novicerne er paternes hofnarre og maa finde
sig i alle udbrud af deres gode eller onde lune.
Disse foretog sig med sine lærlinge de mest forrykte
ting „for at vænne dem til lydighed og ydmyghed".

Novicerne maatte f. eks. mangengang med tunge
ridestøvler paa hoppe omkring bordet paa et ben
eller gjøre et dusin kolbøtter, saa godt de kunde.
Saa blev de igjen befalet at saa fiskerogn eller salt
i jorden, eller man spændte dem for en vogn eller
lod dem kjøre et halmstråa eller en fjær en liden tur.

Kapucinere har sat hø og halm for sine novicer
og ladet dem spise af grisetrauger. En fornøielse,
som de oftere gjorde sig, var, at de drog en kricltstreg
paa gulvet og saa befalede novicerne at slikke den op.
Dette var jo i og for sig vondt nok; men ovenikjøbet
trak de stregeu med forsæt over det spyt. som de pleiede
at dekorere gulvet med.

Ofte lod man ogsaa de stakkars plagede eksercere.
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Der blev hvælvet en gammel kjedel over hovedet paa
dem, stukket et stegespet eller en fjærvinge ved deres
side og en stegepande lagt over skulderen som gevær.

Ve den ulykkelige, som vovede at fortrække en
mine eller endog tåge til gjenmæle; ham ventede der
en stræng straf. Naar en novice tilfældigvis under
sangen faldt for tidlig ind eller smældte døren for
haardt igjen, slåp noget ned eller lignende, saa var
dette en culpa Uvis, og man straffede kam paa den
maade, at man lod ham fremsige en lang bøn, lig
gende paa sine knæ med udstrakte arme, eller medens
han stak en finger i jorden, hvilket man kaldte at
plante bønner.

En culpa media var det, nåar novicen undlod at
kysse forstanderen paa haanden eller bæltet, eller
giemte at bøie sig for det allerhelligste, nåar det blev
baaret forbi, eller nåar han løb ud uden tilladelse.

For saadanne forgaaelser maatte han suite eller spise
paa den bare jord med sit bælte om halsen.

Grik han tilsengs ~uden aanclelige vaaben", det
vil sige uden kjortel, rosenkrans og bælte, eller om
han besad nogen slags eiendom, skrev breve eller
opponerede mod sine formænd. saa begik han en
culpa gravis og blev straffet med frygtelige hug, faste
og indespærring.

Men det var en culpa gravissima, nåar han havde
slaat, saaret eller dræbt en anden, eller nåar man

havde grebet novicen gjentagne gange i ukyskhed,
eller nåar han gjorde forsøg paa at undvige fra klo
stret. Disse forbrydelser blev efter omstændighederne
eller forstandernes forgodtbefindende straffet med et
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aars indespærring paa vand og brød eller ogsaa med
daglig piskning og livsvarigt fængsel.

Og hvad var det ikke for fængsler, som de elendige
ofte bare for ringe forseelser maatte sidde aarevis i!

Pater Frans Sebastian Ammann, som havde været

benediktinerstudent i klostret Fischingen og siden guar
dian (forstander) for fiere klostre i Schweiz, og hvem
vi kan takke for de interessanteste og mest afskræk
kende oplysninger om klosterlivet nntildags, beskriver
ogsaa det i kapucinerklostret paa Wesamlin ved Luzern
værende fængsel (custodie). Det ligger paa et fugtigt
og gruopvækkende sted, er opført af tykke bjælker,
forsynet med to døre og et lidet, temmelig stærkt
tilgitret vindu, og indvendig omtrent 12 fod langt, 6
fod bredt og ligesaa høit. Da elet ikke er til at op
varme, saa har allerede mangen her ved kulde og
daarlig føde maattet sætte livet til.

Hvorledes maa da ikke saadanne hui ha set ud

i middelalderen! Novicernes sædvanlige beskjæftigelse
var særdeles skikket til at nedværdige dem og gjøre
mennesket i dem til et dyr. Deres videnskabelige studier
bestod i, at de maatte læse asketiske skrifter eller

breviaret, hvorfra der visselig kunde hentes særdeles
megen visdom! Dernæst maatte de øve sig i taushed
og iat slaa øinene ned, kort sagt i hykleri. Den, som
til urette tid lukkede sin mund op, maatte i lang tid
bære et hestebidsel i munden, og den, som lod sine
øine svæve for meget omkring, fik en maske eller
skylapper.

Endvidere var det novicernes forretning at ringe,
at feie trapperne, gangene, ja seiv lokum. Den, som
forsov sig, maatte komme frem med madratsen eller
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natpotten om halsen eller sove i ligkisten. At hente
ved. lys og vand hørte ligeledes med til deres for

retninger, og desforuden maatte de ogsaa synge i
koret, indtil de i yderste grad blev legemlig udmattede.

Ved siden heraf mangiede det ikke paa alleslags
korsfæstelser af kjødet. De maatte i den værste hede

tørste, til de næsten forsmægtede. spise skyllevandet
i kjøkkenet som suppe eller, nåar de var sultne, klyve
opover en stige med liver skefuld mad og turde først
stikke den i munden, nåar de var kommen helt op,
om der da var noget mere i den.

I Meran i Tyrol maatte 1747 ved en fest en

kapucinernovice han var søn af en greve hænge
i tre timer bundet til et kors og uafbrudt raabe:
„Forbarmelse for mig store synder!" Han havde
slaat istykker en krakke! Fischingen, hvor den oven
nævnte forhenværende guardiaii Am mann var fra sit
syvende til sit fjortende aar, stod i ry for at være
et af de mest sædeligt rene og fortræffelige klostre
i Schweiz. Og hvilke nederdrægtigheder git ikke her
for sm! l).

De liderlige patere levede sig imellem som hund
og kat, og den ene søgte at skade den anden paa
alle maader. Åmmann blev af en af sine lærere slaat

saa længe med en tung lineal over nngerspidserne,
til blodet sprang frem, og hænderne svulmede vold
somt op. Saa maatte han sidde ien aaben gang midt
paa vinteren i to timer paa et stengulv, og hvorfor?
Fordi han ikke kunde sige noget ondt om en anden

x) Oeffhet die Angen, Ihr Klostervertheidiger (aabner øinene, I kloster
forsvarere) o. s. v. af F. S. Amttiann. 7de oplag, Bern, hos C. A.
Jenni & søn 1841. Ei høist læseværdigt lider skrift, som kun koster
nogle faa groschen.
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lærer! Munke er kim enige i sit had til de geist
lige udenfor munkeordenen, men disse blir ogsaa
grundigt hådet af dem!

En af den forhenværencle benediktiner i Bom,
Baffaeli Cocci (1846 hos Pierer i Altenburg), offentlig
gjort bog indeholder saa forfærdelige kjendsgjerninger
om novicerne og om klosterforholclene, at haaret reiser

sig paa en, nåar man læser det. Den ulykkelige blev
af sine forældre, der var fuldstændig fanget i geist
lighedens garn, tvungen til at gaa i kloster og led
her forskrækkeligt. indtil det endelig 1842 lykkedes
ham at flygte til England, hvor han vel lever endnu.

Det er interessant at lægge mærke til, hvorledes
der i gutternes hjerte allerede fra ungdommen af,
under religionens maske, indpodes elet bitreste had
mod protestanterne. Disse, lærte man, tilbad mammon

som sin gud og troede ikke paa Jesus; daglig forekom
der blandt dem tilfælde, hvor den ene slog den anden
ihjel; de romersk-katolske, der kom i deres lande,
blev dømt til døden; de havde ingen love, men ved
blev fremdeles at leve i en anarkisk tilstand.

Naar en novice viste fornuft, da var det ude med

ham; da maatte han lide de skrækkeligste kvaler.
Man greb til de yderste midler for at tilintetgjøre
guttens oprørske aancl ved at inclvirke paa hans fan
tasi, hvilket hos mange førte til vanvid. Cocci fandt

engang efter en forfærdelig præken en grinende benrad
i sin celle og en anden gang et afskyeligt maleri af
den yderste dom, som var belyst af mange lys. Hvis
saadanne midler intet frugtede, da fulgte de grusomste
piskninger.

Længere nedenfor, nåar jeg taler om cølibatets
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følger i Mostrene, vil det vise sig. for livilke skam
melige forførelser de under munkenes ledelse staaende
gutter er udsatte. og enliver fader vil cleraf kunne
forståa, hvor liøist farligt det er for lians børn. nåar
lian lader dem undervise i klosterskoler.

Hvilke fordele kan ogsaa opdragelsen ved geistlige
frembyde. saminenlignet med de farer for sædelig
lieden, som den medfører! Den største del af dem,
de maa nu kaldes katoliker, lutheranere eller reformerte,

er indskrænkede. og de. [som ikke er det. maa lade
saa. da deres eksistense afkænger cleraf. De under
deres ledelse opdragne gutter indsuger fra ungdommen
af en mængde falske anskuelser og fordomme. som
de slæber med sig liele livet igjennom lig en slave
lænke og som paa mangfoldige maader liindrer dem
i deres fremadskriden. Man tåge blot opdragelsen ud
af hænderne paa de geistlige og skille kirken fuld
stændigt fra skolen: førend elet sker. vil vi ikke or
drage mænd. der modsvarer det nuværende aarliun
dredes fordringer.

Jeg omtalte ovenfor. at novicerne blev grusoint
piskede for übetydelige forseelser. og maa tale noget
om piskningen overliovedet. da den spiller en ganske
overordentlig stor rolle i den romerske kirke og især i
Mostrene. Jeg har skrevet et kelt bind om piskningen.
og andre har gjort det for mig, men har dog kun
overfladisk maattet behandle denne gjenstand, da den
i virkeligheden er for righoldig til at kunne blive ud
tomt i et bind. Her maa jeg fuldstændig indskrænke
mig bare td nogle faa fragmentariske angivelser.

Allerede biandt de første aarhundreders kristne
fandt den tanke rum. at det var fortjenstligt og nød
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vendigt til salighedens opnaaelse frivillig at paalægge
sig forsagelser og legemlige kvaler. Den tanke laa

nær at frembringe disse ved at tildele sig slag, og
vi finder derfor allerede i tidligere tider blandt de
kristne selvpiskere, især blandt munkene. I fiere
klostres statuter heder det lierom: „Naar munkene
udøver piskningen paa sig seiv, saa skal de erindre
sig Jesus, sin elskeligste herre, hvorlecles han blev

bunden til pælen og pisket, og skal bestræbe sig for
seiv at erfare idetmindste en ringe del af de übe
skrivelige smerter og lidelser, som han maatte taale".

Andre grunde for selvpiskningen var, at man
derved beroligede sin samvittighed, nåar man havde
begaaet en synd, og da den tro op stod gjennem kler
kerne, at man ved denne eller hin af dem paalagte
pønitense kunde renses fra synclen, saa laa den tanke

nær, at dette kunde ske ved selvgivne slag. En yder
ligere grund derfor var ogsaa den, at man derved
vilde beseire „kjødets anfægtelser".

Efterhaanden blev den frivillige piskning stadig
mere yndet som bodsmiddel. Der dannede sig sær
egne skikke under dens udøvelse, og forholdet mellem

synd og antal slag blev fastsat, Særegne bodsbøger
bestemte, ved hvilke straffe der kunde gjøres bod
for visse synder. Piskeslag blev en slags bodsskille
mynt, især for dem, som ikke kunde betale den romerske
kirke med andre mynter.

I midten af det Ilte aarhundrede var der i Italien

nogle mænd, som præsterede det utrolige i selvpisk
ning. De piskede sig ikke alene for sine egne synder,
men overtog ogsaa boden for andres.

.Af de mange piskehelte vil jeg kun anføre den
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mest berømte. Det var munken Dominikus den bepansrede,
livilket navn han fik, fordi han bestandig, undtagen
nåar lian piskede sig, bar et jernpanser paa sin bare
krop. Petrus de Damiani, kardinalbiskop af Ostia. var
abbed i benediktinerklostret i Fonte-Avallana, hvor
Dominikus levede. Han fortæller:

..Der gaar neppe en dag. uden at han med store
ris i begge diænder to psaltere igjennem slaar sit
nøgne legeme. og dette er til de sædvanlige tider,
thi i tasten, eller nåar lian har en bod at fuldføre,
 (han har ofte overtaget en bod paa hundrede aar.)
fuldender han hyppig under piskeslag tre psaltere.
Men en bod paa hundrede aar blir. efter hvacl vi har
lært af ham seiv. fuldbyrdet saalecles: Da tretusen
piskeslag efter vor regel uclgjør et aars bod, og da
elet ofte er prøvet. at der under afsyngelsen af ti
salmer kan gives hundrede slag, saa gjøres ved clis
ciplin under et psalter fem aars bod. og den, der
afsynger tyve psaltere med disciplinen 1), kan være
overtydet om at have fuldført hundrede aars bod.
Dog overtræffer vor Dominikus ogsaa deri de fleste.
da han som en sand smertens søn. nåar andre udover

disciplinen med en haand. utrættelig med begge hænder
bekjæmper det gjenstridige kjøds lyster. Men hin
bod paa hundrede aar fuldførte han. som han seiv
har tilstaaet for mig, mageligt i seks dage". Han
gav sig altsaa. efter den angivne maalestok (3000 for
et aar). under disse seks dage 300.000 slag. Han maatte

i) Oprindellg betyder dette ord alle straffe og tugtelser; rnen da dis
ciplinen red piskning bar prisen for enhver anden art, blev ordet
disciplin det tekniske udtryk, hvormed man betegnede denne slags
tugtelser, og tilsidst kaldte man selve instrumentet, som blev brugt
til at slaa med. for disciplin.
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altsaa piske sig daglig 7 timer og i hvert sekund
give sig to slag, hvad der er tænkeligt, da han
piskede sig med begge hænder.

Hvilket syn maa ikke denne piskehelts krop have
frembudt; thi allerede ved det ottende psalter var
ansigtet sønderflænget, fuldt af striber og blaat og
brunt. Dominikus's legeme, fortæller Damiani med

stolthed, har set ud som de urter, apothekeren har
stødt istykker for at gjøre afkog paa.

Blanclt de fromme opstod der strid om, hvorvidt
man ved pisknmgen skulde klæde sig af eller ikke,

og endvidere om slag paa ryg og skuldre eller paa
bagdelen skulde være mindre skadeligt for sundheden
eller mere velbehageligt for himlen. Den hele piskende
verden delte sig i to partier; det ene foretrak den
høiere' disciplin (disciplina supra eller paa det bedste
munkelatin secundum supra), det andet den lavere dis
ciplin (disciplina deorsum, secundum sub.)

Modstanderne af den lavere disciplin sagde, at
den stødte an mod blufærdigheden, og abbed Boileau
siger i sit berømte værk derom: „Den hellige Gre
gorius af Nyssa roser i sin kanoniske epistel den
skik at begrave de døde legemer, hvilket man efter
hans mening gjør, for at den menneskelige natuis
skam ikke skal udsættes for solens lys. Men er
det hos den fordærvede natur ikke langt mere skam
løst og nederdrægtigt at fremvise ved solens lys de
unge pigers lænder og deres, vistnok til religionen
indviede, men ikkedestomindre underskjønne laar, end
et blottet og vansiret lig?"

Desuagtet vandt dog den lavere disciplin mest
Otto von Corvin: Pavespeilet. 21
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bifald hos kvinclerne, og den lærde abbed Boileaus
medicinske grunde, som jeg hidsætter, gjorde lidet
indtryk; tvertimod.

„Naar man flyr et onde", siger abbeden, „saa
maa man vel give agt paa. at man ikke paa en uklog
maade styrter sig op i det modsatte, og at man, som
det latinske ordsprog siger, ikke for at undgaa Scylla
styrter sig i Charybdis. Idetmindste er lændernes
piskning saa meget mere farlig, som aandens syg
domme er mer at frygte end legemets. Anatomerne
anmærker, at lænderne strækker sig til de tre ydre
muskler af bagdelen, den store, den mellemste og den
Ulle sædemuskel, som udspringer fra 3 forskjellige
steder af tarmbenet, der støcler lige til skambenet
os pubis, nemlig paa den øvre, midterste og indre
del ai samme, altsaa paa forreste del af bækkenet.
Heraf følger nu aldeles nødvendigt. at nåar lænd
musklerne blir truffet af ris- eller piskeslag, saa blir
livsaanclerne med heftighed stødt tilbage mod os pubis
og opvækker ukyske bevægelser. Disse indtryk gaar
straks over i kjernen, udmaler her livlige billeder
af forbudne glæder, bedaarer ved sin bedrageriske
ynde forstanden, og kyskheclen ligger i de sidste træk
ninger".

Man kan ikke tvivle paa. at naturen gaar frem

paa denne maade, fordi der foruden nyreblocl-, sæd
og fedtaarer (vernes emulgentes, spermatiques et adipeuses)
gives enclnu to andre, som man kalder lændaarer, og
som befmder sig mellem rygraden paa begge sider af
rygmarven, og fra kjernen tilfører en. del af sæcl
bestanddelene, saaledes at denne ved de heftige piske

slag opkidsede materie styrter sig i de dele, som
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tjener til forplantelse, og ved kildring og stød mod
os pabis opægger til raa, kjødelig lyst".

Disse her omtalte følger af den lavere disciplin
som vi anbefaler mødre at lægge sig paa hjerte var
enten ikke bekjendte for clens tilhængere eller blev
ikke frygtet af dem, idet de maaske ved en saa kunstig
ophidselse til kjødelig lyst holdt det for saa meget
mere fortjenstfuldt at beseire sit „kjød". Hvorledes
de herrer jesuiter spekulerede i denne virkning, vil
vi se i det sidste kapitel.

Kirken vilde i længere tid ikke anerkjende pisk
ningen som en nødvendighed; men dennes modstandere

laa under, og selvpiskningen saavelsom piskning som
straf blev drevet almindeligt og med en fanatisme,
som i vor tid er fulclkommen übegribelig. Den hellige
Antonius af Padua kan ikke noksom rose piskemoden;
men den hellige Franciskus kalder ham et Jiornkvæg",
og jeg vil saa meget mindre modsige helgenen, som
dette hellige hornkvæg blev ophavsmanden til piske
processionemel), hvorfra piskebroderskaberne skrev sig,
som aarhundreder igjennem spillede en stor rolle i
den romerske kirke.

Piskningen fandt især mange tilhængere blandt
de fromme kvinder og blev navnlig i nonneklostrene
drevet med lidenskab. Jeg vil ikke besvære mig med
videre undersøgelser angaaende grunden hertil, men
bare udtale den mistanke, at sædemusklerne og deres
forhold til os pubis havde mere at gjøre med denne

!) Den, som vil gjøre sig nøiere bekjendt med dette romersk-katolske
vanvid bør læse: 'Die christlichen Geiszlergesellschaften", (»De kriste
lige piskeselskaber") af Dr. E. (i. Førstemann eller Vhistoire des flagelans
(piskernes historie) af Thiers, eller den anden del af den kristelige
fanatismes historiske mindesmærker, Die Geiszler (piskerne) af Corvin.
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lidenskab end religionen, og mere end de stakkars
kvinder seiv liavde anelse om.

Karmeliterne havde en ganske fornuftig ordens
regel, indtil de kom under den hellige Thereses herre
dømme, den samme, som bogstavelig trak bukserne
af munkene og drog dem paa sine nonner. I de ordens
regler, som hun gav, spillede selvpiskningen en hoved
rolle. Især under fastetiden piskede mange af hendes
munke og nonner sig tre til fire gange daglig, ja seiv
om natten.

Klostret i Pastrana var en frivillig marteranstalt.
En celle var ligesom pisketøihuset. Her var alle
mulige piskeinstrumenter ophobede, og enhver novice
havde ret til at udsøge sig det pineinstrument, som
syntes ham mest passende for hans bod. En yndet
art af selvplageriet var det saakaldte Ecce homo. Den
blev ialmindelighed foretaget i selskab. De bods
trængende brødre stillede sig op i refektoriet. En
traadte nu ud af rækken. Han var nøgen til bæltet
og hans ansigt bedækket med aske. Under den venstre
arm slæbte han et tungt trækors, og paa hovedet bar
han en tornekrone, i den høire haand havde han en

pisk. Saaledes gik han fiere gange op og ned i refek
toriet, piskede sig uafladelig og fremsagde med klagende
stemme nogle særskilt for dette tilfælde forfattede
bønner. Naar han var færdig, fulgte de andre
brødre elter.

Karmeliterordenen har frembragt berømte piske
helte og heltinder, og jeg vil kun minde om den
hellige Therese og den hellige Katharina af Cordone,
om hvilke jeg allerede har talt udførligere i kapitlet
om helgenerne. Den sidste brugte til piskning lænker
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med smaa hager eller en almindelig pisk, hvori hun
stak naale og spigre, eller som hun havde gjennem
flettet med tornekvister. Med saadanne forskrækkelige
redskaber piskede hun sig ofte to til tre timer.

Maria Magdalena af Pazzi, en karmeliternonne i
Florenz, opnaaede ved sit selvplageri og endnu mere
ved følgerne deraf en stor berømmelse. Hun var født
i Florenz 1566 og datter af ansete forældre. Allerede
som barn havde hun en formelig lidenskab for pisk
ningen, og da hun var 17 aar gammel, tog hun sløret.
Det var hendes største glæde, nåar priorinden lod
binde hendes hænder paa ryggen og i nærværelse af
samtlige søstre med egen haand piskede hende paa
de blottede lænder.

Disse allerede fra ungdommen af foretagne pisk
ninger havde fuldstændig ødelagt hendes nervesystem,
og ingen kvindelig helgen har saa ofte havt henryk
kelser. Under disse havde hun især med kjærligheden
at skaffe og plaprede i den anledning det forunder
ligste væv. Den himmelske brudgom viste sig meget
ofte for hende, og hun saa ham i alle mulige stillinger.
Engang blev hun med krucifikset i haanden siddende
i seksten timer, hensunken i betragtninger over Jesu
lidelse, og saa i aanden den ene af pinslerne efter
den anden, som han havde lidt. Dette syn rørte
hende saa dybt, at hun udgjød strømme af taarer,
og hendes seng blev saa vaad, som om den havde
været dukket i vand. Derpaa faldt hun i afmagt,
bleg som døden, og blev liggende en lang tid uden
at røre sig.

I disse henrykkelser henfaldt hun sædvanlig,
efterat hun havde spist til aften, eller nåar hun for
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dybede sig i betragtninger over en hellig sentens.
Især skecle dette, nåar hun tænkte over sin yndlings
tekst; denne var: og ordet blev kjød. Engang geraadede
hun derunder i en henrykkelse. som varede fra kl.
fem om ettermiddagen til den anden morgen. Hedens
denne stod paa. raabte hun pludselig: ..Det evige
ord er i faderens skjød uendelig stort: men i Marias
skjød er det bare et lidet punkt! Din storhed er
uudgrundelig og din visdom uudforskelig. min sode.
elskelige Jesus !"

Den indre ild fcruede med at fortære hende, og
ofte skreg hun: „Det er nok. min Jesus! Opfiam
ikke stærkere denne flamme, som fortærer mig.
Ikke denne dødsmaade er det, som den korsfæstede

Gruds brud onsker sig: den ei' forbunden med altfor
mange fornøielser og saligheder! ••

Saaledes steg hendes tilstand fra det ene trin ai
vanvid til det anclet. og sluttelig indbildte hun sig
formelig at være formælet med Jesus og at moi
visiter baacle af ham. sin svigerfader og hans adjutant,
den Helligaand. Hendes hysteri naaede sit toppunkt.
og „urenhedens aand" indblæste hende de vellystigste
og yppigste fantasier. saa at hun flere gange var nær
ved at miste sin kyskhecl. Men de kvaler. som hun
efter saadanne fristelser nnderkastede sig, var for
færdelige. Hun gik ned i vedskuret. samlede en hob
tornekviste og væltede sig saalænge paa dem. til hun
blødte over hele kroppen, og utugtens djævel havde
forladt hende. Saa blev det ved. til endelig den
barmhjertige død gjorde en ende paa hendes plager.
Den stakkars vanvittige blev naturligvis erklæret for
helgen.
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De uendelig mange afarter af cistercienserordenen
har med hensyn til selvpiskningen udmærket sig meget,
men ingen af dem saameget som trappisterne. Seiv
munke kaldte stifteren af dette kloster i La Trappe

de „religiøses skarpretter". Ordenen var ved revo
lutionen gaat meget tilbage, men Karl X tog den
under sin særlige beskyttelse, og fra 1814—1827 talte
man i Frankrig ikke mindre end 600 nonneklostre af
denne orden. Pisken stod her paa dagsordenen, og
frøken Adelaide de Bourbon, beskytterinden af disse

klostre, ligesom ogsaa den aldrende fru von Genslis
piskede sig fra tid til anden sammen med nonnerne
i from andagt.

Kronen for cistercienserne er dog den høit be

priste moder Passidea af Siena, om hvem jeg tidligere
har fortalt, at hun holdt det for fortjenstligt at hænge

sig op i røgen som en skinke. I piskning præsterede
hun ting, som vilde have fyldt selve Dominikus den
bepansrede med misundelse. Den naturlige følge at
den umaadelige piskning var ogsaa her en tilstand,
der kom vanviddet nær, hvori Jesus viste sig for
hende. Blodet flød af hans såar, han rakte sine arme

ud imod hende og raabte med kjærlig stemme: „Smag,
min datter, smag!"

Elisabeth af Genion geraadede ved piskningen
formelig i et bakkantisk raseri, som paven imidlertid
kaldte for hellig henrykkelse. Mest rasede hun, nåar
hun ophidset ved usædvanlig piskning troede at være
forenei med Gud, som hun tænkte sig som en skjøn,
nøgen mand og i bestandig brudgomsrus med sin
jordiske elskede. Denne tilstand af henrykkelse var
saa overmenneskelig lyksaliggjørende, at hun ofte
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gjorde følgende udraab: ~0 Gud! 0 kjærlighed, o
uendelige kjærlighed! 0 I kreaturer, raab dog alle
med mig: Kjærlighed! Kjærlighed!"

Jeg kunde øge antallet af saadanne eksempler
uendelig, men jeg anser det for overflødigt. da virk
ningerne overalt var saa temmelig de samme.

At piskningen spillecle hovedrollen blandt straffene,

kan man vel tænke sig efter det anførte. Den hellige
Thereses klosterregler er saa rigelig spækket med
piskeforordninger, at mangt et kloster, som fulgte
dem, maatte ha et eget magasin for ris.

De bestøvhde eller graduerede karmelitere, som
beskjæftigede sig meget med studeringer og derfor
nød nogle forrettigheder. fik dog trocls sin lærdom
prygl for de mineiste forseelser. Men allerhaardest
blev forseelser med skjønne klosterkvinder straffet.
navnlig en med dem begaaet forbryclelse, som vist
nok ikke nævnes. men meget hyppig maa have fore
kommet i ordenen. Allerede paa den blotte mistanke
om at have begaaet denne blev en munk aden haab

om benaadning eller barmhjertighed straffet med
livsvarigf fængsel, for endvidere der grueligt at plages.
som tilføielsen i statuterne lyder.

Ikke saa strængt synes man dog at have tåget
den slags forseelser. nåar de blev begaaet med ikke
geistlige kvincler. og munkene sørgede for, at saa
danne fandtes i nærheden. Navnlig synes kloster
tjenernes hustruer, som boede i økonomibygningerne
i den saakaldte forstad, at have havt en stor tiltræk

ningskraft for de hellige fædre, og særligt værd
havcle de kvinder, som ingen børn fik, eller i kloster
sproget var „sterUesa (ufrugtbare). Den bekjendte
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forfatter, Karl Julius Weber blev engang vidne til en
samtale, som en domherre havde med sin kokkepige,
der forlangte høiere løn af ham. Domherren kunde
ikke indse, hvorfor htm forlangte mere end en anden;
men hun gjorde sine fortrin gjældende og raabte
med selvfølelse: „Ja, men jeg er ogsaa en steril."1

Ordenen af Fontevrauld var en kuriøs orden.

Munke og nonner levede sammen i klosteret og maatte
ofte, sove hos hverandre for paa voldsom maade at
fremkalde fristelser, og ene og alene i den hensigt
med desto større ære at overvinde dem. Denne

ordens regler fandt saa mange fiebhaberinder, at der
ikke sjelden var to til tretusen nonner i et saadant
kloster. Da svangerskaberne forekom altfor ofte,
maatte klostertugten indrettes noget sfrengere.

Dette kloster i Fontevrauld, eller Eberardsbrønden,
havde femti munkeklostre under sig. Men navnlig
var novicerne talrige i stamhuset, og fordetmeste
førte her fyrstelige eller andre fornemme damer
regimentet, thi denne orden havde det eiendomme
lige, at her var det mandlige kjøn underordnet det
kvindelige.

Piskningen af en ung frater eller novice var en
hovedfornøielse for damerne og blev fuldbyrdet høist
egenhændig, og helst gaves den „lavere disciplin"
fortrinnet. Ofte lod begge parter munke og
nonner sig disciplinere sammen; nonnerne af
skriftefaderen og munkene af abedissen.

Cistercienserordenens forbedrede regler var især
mod det kvindelige kjøn gavmild med piskningen.
Var en nonne død, saa maatte søstrene i flere uger
efter til frelse for den dødes sjæl sønderflænge sin
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bagdel. Denne piskning, til lindring for de arme i
skjærsilden svedende sjæle. fandt sted i mange
nonneklostra, og ogsaa i Leyden, som den lærde,
men noget grovkornede Marnix, herre til St. Alde
gonde, fortæller i sin „biekurv" paa følgende maade:

„Noget, som overgaar alle disse gavnlige hjælpe
midler, har de kjære andægtige søstre i Leyden i
Holland og i alle regulære nonneklostre opfundet,
hvilket er meget fornøieligt. Thi mellem Bemigius 1 )
og Allehelgensdag, efterat man meget andægtig har
suiiget sjælemesserne igjennom ni gange, gaar fru
priorinden ned i et mørkt kjælderrum med et ris i
haanden, og efter bende kommer alle de smaa søstre
trippende i gaasegang med blottet bag. ja nogle vel
ogsaa splitter nøgne, og lægger sig for hende og
modtager den salige disciplin eller tugtelse for
sjælene i skjærsilden.

Xaar de da mangengang har faaet sine ti rap.
saa hyver vel vanskelig flere sjæle vips ind i Him
melen, som kjør i et rottehul. Er det ikke kosteligt.
at nonnerumper skal blæse sjælene tilveirs? For
nogen kraftige nonnefjerter, som skal levere slig fin
blæsebælg i skjærsilden! Jeg tænker. de andre
nonner, novicer og søstre ogsaa maa gjøre dem det
efter, om det nu bare var for sit velbefindendes

skyld, og at pateren ogsaa ofte maa gjøre det. nåar
ingen mater 2 ) er tilstede; og om mølleren måler med
om dagen, saa besørger nok møllersken det om
natten".

i) Iste oktober. O. a.
2) Pater og mater er benævnelser paa klostrenes mandligt og kvinde-

lige overordnede. 0. a.
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Sebastian Ammann, en forhenværende kapuciner

prior, som jeg allerede før har nævnt, giver en be
skrivelse af, livorledes piskningen endnu i nutiden
anvendes i kapucinerklostrene. Jeg anfører det her,
bare for at læserne ikke skal tro, at hvad jeg har
fortalt kun tilhører den „mørke middelalder."

„Pisken er et instrument, som er nettet af

jerntraad, omtrent fire fod langt. Det stykke deraf,
som man under piskningen snor om haanden, er
enkelt, men den del, hvormed man bibringer kroppen
slagene, femdobbelt flettet, og i almindelighed for
synet med jerntagger paa de fem ender. Piskningen
sker hos kapucinerne paa to maader. I koret, ander
den natlige ottesang, løfter de kutterne op og slaar
sig paa den bare ende, til forstanderen giver tegn
til at høre op. Da de ikke bærer benklæder, gaar
scenen hurtig for sig paa kommando. I spisesalen,
hvor piskningen foregaar ved høilys dag i alle kloster
brødres paasyn, pleier den at ske paa følgende maade:
Den, hvem straffen skal tildeles, maa, førend han

gaar tilbords, trække af sig uldskjorten (svedeklædet)
og linforklædet (mutande), som bæres under kutten,
og derpaa fremstille sig med de andre til bordbøn.
Efter denne gaar alle de andre tilbords, men delin
kventen kaster sig paa knæ, lægger pisken foran sig
paa gulvet, griber med begge hænder fat i hætten
og trækker kutten over hovedet, lægger den foran
paa sit bryst, saa at den forreste del af kroppen er
bedækket, medens den bagre er ganske nøgen. I
denne stilling holder han med den venstre haand
kutten og i den høire pisken.

Paa et af forstanderen givet tegn begynder han
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lydelig at synge bodssakner, miserere, de profundis,

og fremsige latinske bønner, og slaar sig saa længe

paa den nøgne iyg over skuldrene, til forstanderen

er tilfreds og giver tegn til at høre op. Prygler

den strafskylclige sig ikke voldsornt nok med pisken,

saa lader guardianen ham bede og slaa længer. Den>

som endnu ikke har mistet al skamfølelse, slig som

graanede kapucinere, underkaster sig visselig kun
ugjerne denne operation. At denne skamløse hand

ling har givet anledning til den mest unaturlige
utugt. kunde ieg mangedobbelt bevise enhver, som
vilde betvivle det".

Følgerne af cølibatei viste sig hos munkene paa

en endnu modbydeligere maacle end hos lægbrødrene,.

som ved sin omgang med menneskene dog ihvertfald

fandt leiliglied til at tilfredsstille den mægtige kjøns

drift jjaa en naturlig maade. Men den strænge tugt

i mange klostre gjorde dette meget vanskeligt for

munkene, og derfor tog ogsaa de unaturlige laster
paa en gruopvækkencle maade overhaancl blandt dem.

De tairige forbud mod at holde hundyr i munke

klostre og smaa skjødehunde i nonneklostre talte tyde

ligt nok om. hvilke veie den undertrykte kjønsdrift
opsøgte.

Det asketiske liv. den svækkende diæt og den

hyppige nydelse af fisk ligesom ogsaa piskningen

bidrog særdeles meget til at opærte ~kjødsdjævelen"
mere mod munkene end mod andre menneskebørn,

og jeg indser egentlig ikke, hvorfor man ikke istedet

for cølibatioven gav en anden lov. som dømte alle

gutter. der viede sig til klosterlivet, til at kastreres.

Da vilde de faa ro og ikke ved kjødelige anfægtelser
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forstyrres i sine fromme betragtninger eller forpeste
familielivet ved sin usædelighed.

løvrigt er dette ingen ny tanke; der gaves
længe før min tid folk, som praktisk udførte den.
Ridder Bressant de la Bonverraye, der oprørtes over
den skandaløse procession, som foranstaltedes til
høitideligholdelse af Uodbrylluppet i Rom, aflagde det
løfte, at kombabicere v) alle munke, som faldt i hans
hænder. Som en indianer sine henders skalpe,
saaledes bar den rasende rid der de om opfyldelsen
af hans løfte viclnende trofæer ved sit sabelgehæng.

Iphauer-bønderne, som ødelagde klostret Birkling i
grevskabet Kastell, foretog den samme operation med
-de munke, som de fakkede.

Den i klostrene herskende usædelighed over

træffer den dristigste fantasi. For at skjule clens
følger tog man meget ofte sin tilflugt til kloster
apothekets smaa midler, og mangen falden pige for
blev ved hjælp af disse i verdens øine en ren jomfru;
men ogsaa mangen ægtemand forsvandt ved samme
hjælp.

Ammann kj ender en pater, som gav en pige i
Rapperswiil, der skal have været besvangret af ham,
en drik til fostrets fordrivelse. Hans foresatte var

nøie underrettet derom, men ansaa det af hensyn til
„geistlighedens ære" ikke for hensigtsmæssigt at gjøre
nogen ophævelse i den anledning.

Munke og nonner levede i den inclerligste for
trolighed og syntes at være af den mening, at de

J) O: berøye dem deres manddom, ligesom Combabus, eu syrer, gjorde,
for at rense sig for al mistanke hos kongen, hvis gemalinde,
Stratonike, han skulde ledsage. O. a.
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kun var skabte til at ixdfylde hinanden. Bebel sagde,
at kan ønskede at kjende et nonnekloster, hvor der
bare var en kysk nonne som nemlig endnu ikke
liavde havt barn. ' Barselsengen var nonnelivets
skyggeside, men de fromme vestalinder vidste at

hjælpe sig. Midlet var meget simpelt, thi sandsyn
ligvis ogsaa af hensyn til „geistligliedens ære"
ombragte de børnene. Ved nedrivelsen af klostret

Mariakron fandt man i de hemmelige kamre og andet
steds barnehoveder og ogsaa hele barnelig- gjemt
og nedgravet, og biskop Ulrich af Augsburg
at Gregor I, som ogsaa havde været meget gunstig
stemt for cølibatet, havde faat en anden mening om
sagen, da der leilighedsvis af en klosterdam blev
opfisket sehstasen barnehoveder. Biskopjoens ord maa
være en borgen for denne kjendsgjerning, der klinger
næsten utrolig.

Da keiser Joseph JJ rensede disse hærfuglereder,
spurgte han en prior: „Hvor mandstærke er I?"
„Tohundrede, Deres majestæt." „Hvorledes?"
„Jo, deres majestæt, men vi har ogsaa fire nonne
klostre at greie." Keiseren dreiede sig om paa
hælen og vendte den aabenhjertige prior ryggen for
at skjule sin latter.

Men ogsaa abbedisserne sørgede med den mest
rørende omhu for sine venner, munkene. Syge nonner
blev ikke optagne, ja ikke engang slige, som havde
en ildelugtende aande. Hvad dette skal lægge for
hindringer iveien for helligheden, kan jeg ikke ganske
indse; men for uhelligheden er den høist übekvem,
og for ægtefolk, om jeg ikke tåger feil, i mange
lande en skilsmissegrund.
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Intet er morsomnaere fortæller exprior Ammann
end nåar nonnerne indbyrdes kaster hinanden sine

elskede pateres legemlige ufuldkommenheder i næsen.
Sligt minder om andre ingenlunde til kydskheden
indviede huse, og mange historieskrivere fra det
pavelige „babyloniske fangenskabs" tid siger ogsaa
med rene ord: „Om nonner kan man for skams skyld
siet ikke tale; deres klostre er liorelmse, og en ung pige,
som tåger sløret, kan ligesaa godt med engang erklære
sig for en hore."

Allerede synoden i Rouen (omkring 650) saa sig
nødt til at give den forordning: at nonner, som
havde bedrevet utugt med geistlige eller lægmænd,
skulde gjennemprygles og kastes i fængsel.

Robert af Abrissel, stifteren af det tidligere om
talte kloster i Fontevratdd, en meget hellig mand,
tilbragte nætterne hos nonner for at prøve sin styrke
i afholdenhedens dyd. Det var fornuftigt af
ham, at han til denne prøve blot udsøgte sig de
allerskjønneste nonner. Seirede han, saa var hans seier
saa meget mere fortjenstfuld, og laa han under, nu
ja saa lønnede jo ogsaa det umagen.

Bebel, som jeg allerede flere gange har nævnt,
er spækket med spøgefulcle anekdoter om munke og
nonner. To af dem bør her finde en plads.

En munk, som tog ind i et nonnekloster, blev
af nonnerne paa det venligste modtaget og beværtet.
Han talte saameget om dydigt sind, gudsfrygt og
tugtighed, at nonnerne ansaa ham for et mønster paa
afholdenhed og endog anviste ham en seng i sin egen
sovesal.

Midt om natten begyndte munken pludselig at
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skrige: „Jeg vil ikke! Jeg vil ikke!" Man kan tænke

sig, hvorledes nonnerne spidsede øren, og livor ivrige
de løb til for at faa vide aarsagen til dette fordægtige
udraab.

Skjælmen fortalte dem nu, at en stemme fra liimlen
havde befalet ham at lægge sig i sengen hos den
yngste nonne, thi de to var begge udsete til at frem
bringe en biskop; men han vilde ikke.

De fromme nonner var umaadelig glade, forstod
at faa ham til at vise lydighed mod Gruds stemme
og førte ham tilsidst hen til den lykkelige søsters
seng. Da hun havde nogle betænkeligheder, erklærede
straks alle de andre sig bere cl t til at indtage hendes
plads, og dette bestemte hende til at tåge munken
til sig.

Men resultatet var en datter! Denne kunde

visselig ikke blive biskop, og da man krævede munken
til regnskab, skjød han skylden for den mislykkede
biskop over paa, at nonnen ikke var kommen frivillig.

Et lignende pucls blev i et andet kloster spillet
nonnerne ai portneren, som bar det besynderlige navn
omnis mundus. En nat krøb han ind i skorstenen og
brølte gjennem et stort rør ned i kaminen i cleres
sovesal: „0, I nonner, hør Guds ord!" ISTonnerne
skjælvede og var rædde; men da de næste nat igjen
hørte den samme stemme, faldt de alle ned paa sine
knæ, thi de mente, at det var en engel, som talte
til dem, og sang:

sO Guds engel, forkynd os din vilje!*

Svaret lod ikke længe vente paa sig; det lød:
„Haec est voluntas domini ut omnis mundus inclinet vel
su/iponat vos!" (Det er Herrens vilje, at omnis mundus
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skal ligge hos jer.) Hvad betyder dette orakelsprog?
spurgte nonnerne hinanden indbyrdes, og de kom
snart til det resultat, at portneren omnis mundus skulde
sove hos dem, hvorved vel en biskop eller maaske
endog en pave skulde opstaa.

Den slu portner blev indkaldt. Han føiede sig,
og abbedissen, som først blev alene med kam, sang,
da hun gik ud: „Hvor glædes jeg ved det, som mig
er bleven sagt." —Nu kom turen til priorinden. Hun
sang: „0 herre Gud, dig love vi!" Den tredie søster:
„Den retfærdige skal glæde sig i Herren", og den
fjerde: „Lad os alle glade være!"

Men nu var det slut med portnerens latin, og
da han løb sin vei, raabte de andre nonner efter ham:
„Naar skal da vi faa afladen?" 1)

Men ikke altid kom en reisende munk, som havde
behagelige aabenbaringer, og ikke alle klostre havde
en brugbar portner; men begjæret var der og vilde
tilfredsstilles. Mange hjalp sig saa godt de kunde;
men hvad havde det at sige? Nogle forelskede sig i
Jesus og sværmede saa længe for ham, til de virkelig
indbildte sig eller drømte, at de modtog besøg af ham.

ISTonnen Årmelle troede virkelig, at hun boede i
saaret i Jesu side. og Maria a la Coque fik endog
hans tilladelse til at lægge sit hjerte indi hans. Siden
fik hun det tilbage; men Jesus raadede hende til,
nåar hun følte sting i siden efter operationen, at lade
sig aarelade.

Andre, som ikke var saa sværmeriske, beskjæf-
i) Die Einfiihrung der erzwungenen Priesterehelosigkeit u. s. w. (Ind-

førelsen af presternes tvungne ægteskabsløshed, o. s. v.) af Theiner,
bd. 2, s. 108.

Otto von Corvin: Pavespedet. 22



338 Mtmkevæsenet.

tigede sig dog stadig i sine tanter med mænd, og
da Abraham a St. Gara engang i et nonnekloster
hørte skriftemaalet, tilstod næsten alle nonnerne for

ham, at de havde drømt om bukser. Den fromme

pater blev ik'ke lidet sint. „Hvad! I vil være Jesu

brude?" for han ud mod dem. „Jesus havde ingen

bukser; eders brudgom er uclen bukser, og I tænker

og drømmer om bukser? Gaa bort i den evige ild,
der vil I se bukser, glødende. ildfulde bukser, som

I vil bli tvungne til at angribe og lege med" o. s. v.
Ved siclen af sine drømmerier om mænd, bukser

og lignende fantastiske ting, forelskede de stakkars

smaa nonner sig i mangel af andre elkovsgjenstande
i hinanden. Grécourt fortæller en liden historie om

to nonner, som beundrer sine yndigheder og i sin
uskyld maaler dem med rosenkransen:

Eli bon Dieu! dit Sophie,
qui Vaurait cruf Vous Vavez, cJiére amie,
plus grand que moi d'un Ave Marie!

Nonnerne var idetheletaget et underligt folkefærd,

og mangelen paa mænd frembragte hos dem ved siden

af beklagelige ogsaa ofte høist komiske virkninger.

I et kloster i Flandern begynclte pludselig en

nonne at gjøre nogle høist besynderlige bevægelser

i sin seng. Det vilde til syvende og sidst ikke havt

saa meget at betyde, men sagen var, at det smittede,

og snart arbeidede samtlige nonner saa heftigt om

natten, at sengestederne knagede. Det eienclommelige

onde forplantede sig til andre klostre og gjorde saa

stor opsigt, at geistligheden skred ind paa embeds
vegne og rykkede ind i klostrene med vievandskar
og kost for at drive djævlene ud af nonnerne. Om de
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å la eneboeren hos Boccaccio „sendte djævlene
ind i helvede", derom melder krøniken intet.

I det 15de aarhundrede fik en tysk nonne det
indfald at bide en anden. Denne syntes godt om

spøgen og bed igjen en anden; nu blev bidningen
formelig epidemisk og udbredte sig med rasende hur
tighed fra det ene nonnekloster til det andet. Snart
bed alle klosterkatte hverandre lige fra Østersjøen
til Rom.

I et fransk kloster blev det mode blandt non

nerne at mjaue som katte, og dette tog slig overhaand,
at det blev til formelig skandale. Det nyttede ikke,
at der gaves en masse forbud, og mjauingen blev
værre og værre. Tilsidst maatte man gfve et kom
pagni soldater ordre til at gjøre det af med denne
kattedjævel; det skulde rykke ind i et kloster, ta
klosterkattene en for en og lægge over knæet og be
arbeide dem med ris saalænge, til mjauelysten forgik
dem. Den mistede de forresten straks, bare af for
skrækkelsen, saa eksekutionen blev overflødig.

Disse nonner kunde, især nåar de blev gamle

og stygge, være sande djævle, og hele deres had traf
da de unge, vakre søstre. De bevogtede dem med
argusøine, og ve den, som blev grebet i omgang med
en mand. De glemte da sin egen ungdom og begik
de mest oprørende grusomheder. Af de utallige eks
empler vil jeg bare anføre et par.

I klostret Wattum forelskede en nonne sig i en

munk. En saadan kjærlighed var sjelden platonisk,
og denne var det da heller ikke; nonnen følte snart,
at hun var frugtsommelig. Hun skjulte sin tilstand,
saalænge det paa nogen maade gik an, men betroede
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sig tilsidst til sine medsøstre. Om en ond aand havde
givet hende det raad, kunde hun ikke have gjort noget
værre. De styrtede sig straks over hende med haan
og skjældsord. Nogle vilde, at forbrydersken skulde
flaaes og brændes, andre, at hun skulde lægges paa
glødende kul!

Da den første storm havde lagt sig, lod de mere
erfarne nonner hende kaste i fængsel og lænke. Her
maatte hun ligge under fortsatte mishandlinger, og til
næring gav man hende vand og brød. Munken val
det lykkedes at flygte.

Da tiden for hendes nedkomst nærmede sig, bad
den stakkars skabning ydmygt om, at man vilde slippe
hende ud af klostret; hendes elskede havde lovet at
tåge hende med. Nonnerne lokkede nu lidt efter lidt
ud af hende, at munken skulde vente hende paa et
bestemt sted om natten og i verdslige klæder, saa
snart han havde faaet underretning fra hende.

Dette var en velkommen opdagelse for disse
megærer! En haandfast pater begav sig med nogle
andre, tilbørlig formummet og udstyret med en dygtig
stok, til det betegnede sted. Munken blev greben
og slæbtes i triumf til klostret. Her ventede hans
elskede og en skrækkelig skjæbne ham. Den arme
kvinde blev tvungen af nonnerne til at kastrere sin
elskede. Efterpaa blev den ulykkelige igjen slæbt
tilbage til sit fængsel.

Den arme, forpinte skabning sov her engang ind,
udmattet af faste og graad, og drømte eller troede
at drømme, at en biskop kom til hende i følge med
to kvinder. og at disse straks efter gik bort med
hendes barn, der var indhyllet i straalende barnetøi.
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Da hun kom til sig seiv igjen, følte hun, at hun var
befriet for sin byrde. Nonnerne undersøgte'nu hendes
bryster og hele hendes krop, befølte og trykkede alle
dele og fandt den hverken skadet paa noget sted eller
noget eneste spor efter barnemord. Historien blev
nu erklæret for et under og som saadant fortalt i
klostret til nysgjerrige i lange .tider. Dette tildrog
sig i England'i midten af. det. 12te aarhundrede.

Men vi behøver ikke at gaa saa langt tilbage.
Langt værre skjændigheder blev begaaet af nonnerne
i' den nyere tid.

Ved slutningen af forrige aarhundrede ophævedes
Mostrene i en tysk stat. Det kommissionsmedlem,
som havde med ordningen af denne sag at gjøre,
havde opfordret nonnerne i et karmeliterkloster til at
forlade det. Da hans befaling ikke blev efterlevet,
begav han sig seiv til klostret og gjentog den fyrste
lige befaling for abbedissen og hendes aandelige døtre.
Samtidig lod han sig ogsaa give de fornødne oplys
ninger tilligemed personalfortegnelsen. Paa denne var
opført en og tyve nonner; men da han mønstrende
med øinene gjennemløb forsamlingen, kunde han bare
faa det til at bli tyve. Han talte engang til med
samme resultat. .'

For at spare sig unyttigt besvær raabte han
navnene op for hver enkelt person; nonnen Alberta
manglede. Da kommissæren spurgte, hvorfor hun ikke
var tilstede, kunde han tydelig mærke, at samtlige
nonner blev meget forlegne, og at abbedissen vekslede
nogle meget besynderlige blikke med skriftefaderen..
Dette foranledigede, at han alvorlig forlangte, at nonnen
personlig skulde vise sig.
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Abbedissen havde imidlertid fattet sig. Hun sagde,
at nonnen Albertas tilstand for tiden umuliggjorde, at
hun personlig viste sig, da hun nemlig var farlig syg.
Kommissæren, som nu engang havde fattet mistanke
og anede en nederdrægtighed af en eller anden sort,
forlangte bestemt at blive ført til den syge, da han
seiv vilde se hende. Efter mange udflugter rykkede
endelig abbedissen ud med den tilstaaelse, at den
fraværende var i saa høi grad vanvittig, at hun vis
selig ikke vilde kunde kjende nogen, og at et besøg
hos hende vilde være ganske unyttigt.

Den eiendommelige opførsel og det underlige
væsen hos nonnerne, der var hvide som et klæde og
skjalv, saa de neppe kunde holde sig paa benene,
foranledigede regjeringens udsending til at undersøge
de nærmere omstændigheder ved sygdommen; han
erfarede da, at den nuværende klosterlæge siet ikke
kjendte noget til nonnens vanvid. Hans formand havde
erklæret sygdommen for uhelbredelig, og for at bevare
klostrets ære havde man holdt sagen hemmelig. len
tid af otte aar, oplystes der, havde nonnen Alberta
befundet sig i en beklagelsesværdig tilstand. Nær
mere besked vilde ingen give. Kommissæren ansaa
det imidlertid for sin pligt at gaa sagen ind paa livet,
og efter nogle alvorlige trusler lod endelig to nonner.
sig bevæge til at føre ham til Alberta.

De førte ham trappe op og trappe ned gjennem
en mængde smale gange til en slags bagbygning,
indtil de tilsidst blev staaende foran en trap. Kom
missæren vilde gaa opover den, men nonnerne sagde,
at her boede nonnen Alberta. Han kunde alligevel
ikke opdage noget, som tilnærmelsesvis kunde ligne



343Mtmkevæsenet.

en menneskelig bolig, og var saa forbauset, at han
ikke kunde sige et ord, da nonnerne pegte paa nogle
sammenspigrede fjæle under trappen et opholds
sted, hvor en hund vilde have følt sig ulykkelig.

Ud af dette lave skur traadte en stor, bleggul

pige paa omtrent femogtredive aar frem med nøgne
fødder, bare saavidt dækket af nogle halvraadne filler.
Hendes lange, sorte håar flagrede i vild uorden om
hendes hoved, og fra de clybe øienhuler straalede
med uhyggelig glød et par mørke øine, hvis ild hverken
lidelser eller taarer havde kunnet udslukke.

Hele hendes skikkelse maatte opvække den dybeste
medlidenhed. Med en hjertesønderrivende jammer
kastede hun sig for kommissærens fødder, omklamrede
hans knæ og bad, at man dog vilde lade være at
piske hende saa forfærdeligt igjen. Men da hun saa
deltagelsen målet i den dybt rystede mands træk,
bad hun ham redde og befri sig.

Hendes ytringer var løsrevne og forvirrede, og
man saa, at de langvarige lidelser havde forstyrret
denne kraftige piges aand. Hun blev straks bragt
til refektoriet, hvorhen hun kun ugjerne fulgte; synet
af hendes kvindelige bødler kunde just heller ikke
opmuntre hende. Kommissæren befalecle straks, at
man skulde give hende rene klæder og en god seng,
og forlod dagen efter i høieste grad oprørt klostret,
efterat han havde truet nonnerne med de strengeste
straffe, dersom de i mindste maade mishandlede
Alberta.

Straks efter reiste vicepræsidenten for det da
værende landskollegium, grev Th . . ~ sammen med
kommissæren til klostret. Men den stakkars piges
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stilling liavde igjen forværret sig, idet vanviddet havde
faat magt med hende. Hun talte usammenhængende
og brugte en mængde uanstændige ord. Forstander
inden og nonnerne kunde ikke lægge skjul paa sin
ondskabsfulde skadefryd. Præsidenten, som mærkede
dette, koldt en straffepræken for de vanartede kvinde
mennesker, som de vel aldrig liavde hørt magen til
af sine elskværdige patere, og som derfor ogsaa gjorde
et dybt indtryk paa dem. Han gik derefter bort me<d
Alberta, steg ind sammen med hende i en droske,
som holdt udenfor, og anbragte hende under hensigts
mæssig pleie.

Dette havde ogsaa gode følger. Legemets sund
hed vendte tilbage; men nu viste hysterien, som vel
egentlig havde været hovedaarsagen til "hendes vanvid,
sig hos hende i en frygtelig grad. Hendes begjær
lighed efter tilfredsstillelse af kjønsdriften gik saa
vidt, at hun tog mænd, som kom i nærheden af hende,
med vold.

I sine lyse øieblikke gav hun oplysninger om sin
fortid. Hun var fra Wiirzburg, midt i det skjønne
Frankenland. hvor hendes fader var en temmelig
betydelig vinhandler. I hans hus var klerkerne vel
komne gjæster, og navnlig var det lykkedes de bar
fodede karmeliter, som besad et kloster i byen, at
snige sig derind.

Alberta blev en paafaldende skjønhed. Men, som
det ofte pleier at være tilfældet med vakre piger,
havde hun ingen lyst til huslighed og lod sig heller

"kurtisere af herrerne. Snart blev hun indviklet iet

kjærlighedsforhold, som blev desto mere lokkende,
fordi det maatte holdes hemmeligt. Det endte med,
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at der ogsaa blev gjort ende paa hendes jomfrue
lighed.

Hendes forældre, som havde endnu flere børn,

var meget misfornøiede med hende og havde gjerne
set hende vel ude af huset. Under disse omstændig
heder laante de snart øre til karmeliternes forslag
om at sende Alberta til et kloster. Alberta, der sam

tidig var letsindig og bigot, lod sig ved smiger og
trusler bevæge til at give sit samtykke, og hun førtes
til et kloster i N brg. Man modtog hende der
venligt og behandlede hende ogsaa under prøveaaret
ganske godt; hendes fader havde nemlig lovet at ud
betale sin datters arv til klostret.

Men da hun havde aflagt løftet, og desuden ud
betalingen af den belovecle pengesum lod vente paa
sig, og der endog var udsigt til, at klostret aldrig
vilde faa pengene, gik det ud over Alberta, som allerede
blev hådet af nonnerne for sin skjønhed og sin ulyst
til alle kvindelige beskjæftigelser.

Med pigens tilstand foregik imidlertid en sørgelig
forandring. Det ensomme liv i cellen og mangel paa
deltagende omgivelser var aarsag i, at hun stadig
tænkte paa sin elskede, som hun var blit skilt fra
ved munkekneb. Fantasien dvæler saa gjerne ved
svundne glæder, især under sørgmodig ensomhed.
Men fantasierne tog snart en retning, som var be
tænkelig for hendes sundhed. Hun havde spist af
kundskabens træ, og den forandrede levevis bidrog
særdeles meget til at opvække hendes sanselighed.

Karmeliternonnerne maa ikke spise kjød, og deres
næring bestaar for det meste af stærkt krydrede
melspiser og fisk; dette ophidser blodet og er intet
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mindre end gavnligt for kyskheden. Alberta søgte at
berolige sine oprørske sanser ved midler. som gjorde
ganske det modsatte, og bragtes derved i en tilstand,
som tilsidst tvang hende til at betro sig til kloster
lægen. Men det var da næsten forsent, da hendes

hysteri næsten havde ndviklet sig til mandsgalskab
(nymfomani.)

Kanske misforstod man den høist agtværdige
læges anvisninger eller vink: muligvis vakte ogsaa
det pikante ved sagen lyster hos forstandaren for det
mandlige karmeliterhospitium. saameget er vist, at han
og forstandersken blev enige om. at han skulde for
søge at kurere nonnen. Men han maatte snart tilstaa

forstandersken, at denne kur var han ikke voksen, og
han raadede nu til at forsøge med piskning og hyppig
faste.

Men det var at gyde olje i ilden. Den arme
nonne gik næsten under i denne kamp med sine sanser,
og istedenfor paany at tilkalde lægehjælp besluttede
forstanderindeu at fjerne hende fra alle levende væsener.
for at klostrets navn ikke skulde lide. Man bragte
hende til det afskyelige skur under trappen, gav hende
ikke engang nødtørftig næring og Hæder og lod hende
daglig piske af ondskabsfulde nonner. Ved denne
slette behandling, som hun maatte taale i otte aar.
gik hendes sygdom over til vanvid. Alberta blev
aldrig helhredet igjen; hun endte sit liv i en daare-
Hste.

Det er en temmelig bekjendt erfaring, at kvinder
i almindelighed er langt grusoinmere end mænd. Paa
nonnernes grusomhed vil jeg anføre endnu et eks
empel, der ligeledes er hentet fra den nyere tid.
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Saarlægen Ferdinand Baumann, som boede i den
lille landsby Hornstein i nærheden af et præmonstra
tenserabbedi 1), nærede en stor forkjærlighed for Mo
strene, og denne deltes af hans hustru. Derfor be
sluttede de begge to at indvie sin yngste datter
Magdalena „til himlen", da den ældste viste stor
dygtighed og lyst til landhusholdning.

Baumanns husven var abbed i det nærliggende

abbedi, og han bestyrkede forældrene endnu mere i
deres forsæt, ja anvendte seiv sin indfiydelse hos
nonnerne i St. Claraklostret i hovedstaden for pige
barnets senere optagelse og udvirkede, at man blot
forlangte et maadeholdent udstyr for hende. Magda
lena blev nu undervist i alle de for en nonne nød

vendige færdigheder, og ogsaa i saarlægekunsten, og
meldte sig efter det fyldte sekstende aar til optagelse.

Hun var bleven en overordentlig vakker pige og
bedaarede alles hjerter ved sit yndefulde væsen. Det
manglede hende derfor heller ikke paa friere; blandt
andre nærede den unge Rehling de redeligste hen
sigter og var i ingen henseende at vrage. Men Magda
lena stod fast paa sin beslutning at gaa i kloster, og
heri bestyrkedes hun fremdeles af sin bigotte moder.

Faderen var bleven tvilraadig, thi skriftefaderens
sælsomme, smiskende mine og høist besynderlige tale
maader ligesom ogsaa nonnernes havesyge adfærd
opfyldte ham med ængstelig bekymring, men han
havde ikke energi nok til at optræde fast ligeoverfor
moderen og klerkerne.

!) Præmonstratenserne var munke i en geistlig orden, stiftet 1120 at
den hellige Norbert, som tørst var eneboer og siden erkebiskop i
Magdeburg. Deres første kloster hedte Prémontré og blev bygget
paa en eng, som himlen havde anvist dem (paa fransk: pré montre.)

O. a.
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Magdalena blev iklædt klosterklæder og fremfor
alt indviet i piskningens mysterier; for denne begyndte
snart den stakkars pige at sværme. Den lille disciplin
bestod af 36, den store af 300 slag paa ryggen og
bagdelen. Hendes noviciat forløb tilfredsstillende, og
Magdalena gjorde profess 1), til den unge Rehlings
fortvivlelse.

Men hun fik snart se en masse ting, som hun
dels ikke kunde like, og som dels forekom hende be
synderlige. Men hun furde ikke høit fremkomme med
sine bemærkninger om dette. Endelig kom Mariæ
himmelfartsfest og med den den store disciplin, som
hun hidtil bare havde lært at kjende theoretisk og i
store træk. Det ram, hvori piskningen blev foretaget,.
var ganske vist temmelig mørkt, men gjennem spræk
kerne i vindueslemmerne faldt der lys nok til, at
man temmelig nøie kunde skjelne alt, som gik for sig.
Kun med stor modvilje løste den blufærdige jomfru
sit belte og blottede sin daddelfri, vidunderlig skjønne
krop, hvorved de gamle klosterhankattes og abbedis
sens lystne blikke frydede sig.

Magdalena piskede sig med den største iver, men
mærkede snart, at det for andre nonner var mere en

leg. Kun en nonne ved navn Griselda overdrev det
i den grad, at blodet strømmede nedover hendes krop,
og piskens spidse ender paa mange steder trængte en
tomme dybt ind i hendes^kjød.

Magdalena, som var breven udnævnt til kloster
apothekerske, skyndte sig at komme hende til hjælp
og gjorde hende i løbet af kort tid ganske frisk igjen.
Men hun havde ikke kunnet lade være at opfordre

i) Høitidelig aflæggelse af ordenstøftet.

 

O. a.
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Griselda til for fremtiden ikke at piske sig saa liaardt.
Dette fik abbedissen børe og blev meget misfornøiet
derover. Da Magdalena vilde undskylde sig, afbrød
hun hende paa en bydende maade og befalede hende
at tie. Følgen heraf var en endnu større bodsiver
hos Griselda. Hun vedblev ikke alene at piske sig
ligesaa haardt som før, men plagede sig ogsaa slig
med cilizium et staaltraaclsbælte med tagger, som
bæres paa bare kroppen at taggerne trængte dybt
ind i kjødet. Den tilkaldte saarlæge erklærede, at
kun den omhyggeligste operation kunde redde non
nens liv, og nu først forbød abbedissen, med skrifte
faderens billigelse, Griselda paa det strengeste at
piske sig saa heftig for fremtiden.

Magdalena, som nu pgsaa blev overladt aarelad
ningen og kopsætningen, mærkede snart, at den først
nævnte operation maatte foretages næsten hver maaned
med den toogtyveaarige søster Theodora. Hun gjorde
pigen opmærksom paa, at et saa stort blodtab nød
vendigvis vilde have vattersot til følge, og den stak
kars nonne tilstod grædende for hende, at hun maatte
gjøre dette paa abbedissens befaling for at under
trykke blodets heftige bevægelse og de dermed for
bundne vellystige drømme og forbudne lyster, som
var en følge af den stadige piskning, hvilket ogsaa
i en kort tid opnaaedes ved aareladningen. Magda
lenas samtale med Theodora og andre lignende ting
kom til abbedissens kundskab og forbitrede saavel
hende som de ældre nonner.

Herr pateren og skriftefaderen havde imidlertid
ikke opgivet sine planer med hensyn til den smukke
pige, men gik rent systematisk tilværks for at naa
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frem til maalet. Efter hans foranstaltning blev hun

udnævnt til klostrets oversygepleierske, og denne post

bragte hende i hyppigere berørelse med pater Olympius,
for hvem imidlertid en velmenende søster advarede
hende. Denne skinhellige skurk gjorde hende alle

slags religiøse foræringer og viste hende i det hele
tåget saa mange opmærksomheder, at de andre nonner
blev skinsyge. Magdalena søgte at blive kvit det
hende overdragne hverv, bare for at undgaa at komme
i berørelse med pater Olympius. Denne forstod meget
godt hendes hensigt og gjorde hende under skrifte
maalet heftige bebreidelser for det. saa at hun saa
sig nødt til at gaa ucl.

Magdalena havde nu alt været tre aar i klostret,
og hendes øine var blevne fuldstændig aabnede. Med
rædsel forstod hun nu forsent, at veien tilbage til

verden var stængt for hende, og hun sank hen i dyb
tungsindighed. Man fandt hende ofte sukkende og i
taarer. Alt begyndte at blive ligegykligt for hende,
og i sin beclrøvede sindsstemning agtede hun ikke
altid paa de foreskrevne former og begik alskens feil.
som da blev straffede med lette bodsøvelser, der
imidlertid under hendes ophidsede tilstand oprørte

hende meget.
Paa denne tid var en anden saarlæges datter

bleven nonne, og da hun i en del tilfælde havde
aflagt prøver paa dygtighed, fratog man Magdalena
hendes hidtil havte plads og begyndte at behandle
hende med den største ringeagt, Man forekastede

hende übetydeligheden af den pengesum, som hun
havde medbragt til klostret, og kaldte hende en be
sværlig og fuldstændig unyttig skabning.
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Nu mistede den stakkars pige taalmodigheden.
Istedetfor at tåge bebreidelsen rolig gav hun heftige
og spottende svar og vilde ikke tie, nåar den partiske
priorinde forbod hende at tale. Øieblikkelig blev
denne opsætsige opførsel forebragt abbedissen, og
Magdalena afmalet som et durkdrevent, ondskabsfuldt,
trættekjært og ulydigt subjekt. Abbedissen for rasende
op og skreg: „En saadan opførsel skal ikke gaa
ustraffet hen for denne bondetøs. Man maa bøie

hendes nakke og ved tvang bringe hende inden de
rette skranker!" Derefter lod hun Magdalena kalde
ind til sig.

Denne indfandt sig og saa, at der allerede var
to sværtbyggede lægsøstre inde hos abbedissen; en
af dem havde et stort barneris i haanden. Abbedissen

læste Magdalena ordentlig teksten og underrettede
hende om, at hun vilde blive straffet. Det stakkars

menneske græd og bad, men alt var forgjæves. Endelig
sagde hun i hidsighed, at hun ikke var noget barn,
at hun var vokset fra riset for længe siden, og at
hun ogsaa ansaa en saadan tugtelse for upassende
for en nonne. Abbedissen blev sintere og sintere og
befalede Magdalena at kysse jorden.

Denne befaling var hun straks beredt til at ad
lyde, da hun nemlig haabede at slippe med denne
straf for denne gang. Men neppe laa hun paa gulvet,
før en af lægsøstrene kastede sig over hende og såtte
sig paa hendes ryg, medens den anden tog op hendes
klæder og brugte riset dygtigt. Da det var forbi,
maatte Magdalena kysse abbedissens haand og takke
hende for naadig straf.

Nonnerne stod paa lur og sendte sin haanlatter
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efter Magdalena, da hun igjen vendte tilbage til sin
celle.

Fra nu af fik den ulykkelige stadig lide under

de forfølgelser, som hun ved abbedissens, priorindens
og skriftefaderens fiendskab var blit maal for.

Da hun en aften ikke var i sin celle, men fandtes
inde hos sin eneste veninde Grescentia, slæbte man

hende dagen efter ved formelig kapitelbeslutning tii
den store disciplin. Dermed var det imidlertid ikke nok.
Hun fik endnu en mængde andre straffe, blandt andet

degradation fra sin rang som nonne til lægsøster.
Hun begik den uforsigtighed at skrive et brev

til sine forældre, hvori hun fortalte dem sin grufulde

stilling og paa den mest rørende maade bad dem om
hjælp. Brevet blev opsnappet. og hun blev tvungen
til at afsende et andet. løgnagtigt brev, som pater

Olympius havde dikteret hende. For at have for
raadt klosterhemmeligheder til lægmæncl erholdt hun

gjentagne gange en drøi piskning og indespærredes
fire uger i taarnet. hvor hun clag efter dag fik vand
og brød.

Hendes stilling forværredes end mere, da abbe
dissen døde. og hendes hovedfiende. priorinden, kom
i hendes sted. Forgjæves bad Magdalena om atter
at faa sit sorte nonneslør tilbage; hun maatte nu som

før gjøre tjeneste i kjøkkenet som lægpige. For en
hver liden forseelse fik hun her ris. og da hun engang
ved høitideligholdelsen af palmefesten lod en „hellig
aand u . som var støbt af bly og veiede femti pund.

falde i gulvet. fordi den var hende for tung, saa den
sloges istykker. erklærede Olympius dette for overlagt.
ondskab og for en religionsforbrydelse!
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Den ulykkelige kvinde fik i det fængsel, som laa
ved siden af refektoriet, en haard disciplin.

Paa denne tid fik liun besøg af nogle slægtninge,
som hun dog bare maatte tale med bag klausuren.
Man undersøgte, livad hun havde sagt, og erklærede
hende for en fuldstændig forvorpen skabning.

Længselen efter „verden" blev nu stadig stærkere
hos Magdalena, og hun begyndte at tænke paa flugt.
Hun var ogsaa' heldig nok til at slippe ud, men blev
senere opsnappet og maatte vende tilbage til klostret,
uagtet en høitstaaende geistlig, som hun havde anraabt
om hjælp, lagde sig ud for hende.

Pater Olympius ophidsede stadig abbedissen til
nye forfølgelser, og Magdalena dømtes sluttelig til
fængsel paa übestemt tid. Da man vilde bringe hende
derhen, værgede hun sig med fortvivlelsens kraft, og
man maatte kalde en franziskanerlægbroder til hjælp.
Forbitret ved denne modstand lod abbedissen hende

i nærværelse af priorinden lægge paa en bundt halm
og rise stærkt flere gange.

Da engang Magdalenas fængsel maatte udbedres,
bragtes hun ind i et andet i nærheden, hvor søster
Kristine nu havde siddet i tretten aar. Hun var udtæret
som et benrad, lam af piskning og vanviddet nær.

Paa høitidsdage blev Magdalena stedet til nadver
i kirken og maatte skrifte en gang hver maaned for
pater Olympius. Denne skurk havde aldrig opgivet
sin forførelsesplan og trængte sig ind paa hende med
utugtige forslag; men hun skreg om hjælp, og pateren
anstillede sig, som han bare havde villet give hende
disciplin. Por idetmindste at tilfredsstille sine sanser

Otto von Corvin: Pavespeilet. 23



Munkevæsenet.

i noget befalede den hellige mand hende at blotte
sig; men der kom i det samme nogle søstre til, for
hvem pateren siet nok undskyldte sin opførsel.

Indespærringen af den stakkars kvinde havde nu
under stadige mishandlinger varet i tre aar og otte
maaneder, da endelig en skorstensfeier, som arbeidede
i nærheden af hendes fængsel og hørte jamren, an
meldte sagen for øvrigheden. Der blev af vedkom
mende ministerium øieblikkelig nedsat en kommission,
som anstillede en undersøgelse i St. Klaraklostret.

Da man gjorde Magdalena bekjendt med, at hun
var fri, græd hun høit af glæde. Men stakkaren var
saa elendig, at hun neppe kunde gaa. Man overgav
hende straks til kurfyrstens livlæge og hofkirurgen,
for at hun kunde pleies saa omhyggeligt som muligt.

Den af begge disse herrer afgivne erklæring
angaaende den ulykkelige piges tilstand gik ud paa:
at de uophørlige piskninger havde foraarsaget hende
de heftigste smerter, hvorunder hun fremdeles led;
især ytrede dette sig ved besværlig stolgang, uden
at man kunde betragte dette som en følge af den
gyldne aare. Ved den lange indespærring uden be
vægelse og ved de stærke slag paa de muskuløse og
tendinøse (senefulde) dele af karene og fødderne var
disse bleven betændte, og da man ingen fordelende
midler havde anvendt, havde disse dele saaledes for

hærdet og trukket sig sammen, at de var ganske for
tørkede, og der gaves lidet haab om at helbrede dem
saavidt, at hun kunde rette sine lemmer ud og bruge

dem igjen.
Medens hun laa under lægebehandling, blev Magda-

lena forhørt fire gange, og nu kom alle de skammelige
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ting, som havde gaat for sig i klostret, for en dag, hvor
slangeagtigt end klerkeyngelen snoede og vendte sig.

En nonne ved navn Paschalia, der var blit plaget

akkurat som Magdalena, skulde være biet vanvittig

og være død af nerveslag. Men nogle af de fem
nonner, som havde mod til at sige sandheden, paa
stod, at hun i fortvivlelse havde hængt sig i fængslet
ved sit slør. At man ogsaa var fattet paa et saa
dant selvmord for Magdalenas vedkommende fremgik
af klostrets papirer.

Omendskjønt alle omstændigheder talte imod
abbedissen og hele hendes bande, og skjønt der for
Magdalenas straffedom ikke fandtes en eneste pro
tokol de skyldige vidste dog saa godt at lyve sig
igjennem. at de slåp derfrå uden straf, og den eneste
følge af disse opdagelser var en indskrænkning af
abbedissens magt og en mere nøiagtig opsigt med
klostret.

Magdalena skulde for livstid blive i det kurfyrste
lige hospital, og hvis hun blev frisk have fuld frihed
til at gaa ud, besøge og modtage anstendige selskaber.
Klaraklostret maatte give hende det udstyr, hun be
høvede, og desuden betale hende tohundrede gylden
aarlig.

Først efter fem eller seks aars forløb kunde

Magdalena gaa igjen, og hendes knækkede legeme kom
sig lidt efter lidt. I klosterfængslet havde hun, ifald
hun blev befriet, lovet at gjøre en valfart til Loretto.
Hun foretog nu denne med rette vedkommendes til
ladelse; men hun vendte ikke mere tilbage til hjemmet.
I august 1778 døde hun, femogfirti aar gammel, paa
et hospital i Narni i Italien.
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Slige erfaringer tiltrods gives der alligevel den
dag idag klostre! Og at der i disse endrar forøves
lignende skjændselsgjerninger, beviser Sebastian Am
manns, Rafaello Cioccis og andres skrifter.

Om den übamihjertighed, hvormed syge blev be
handlet i Mostrene, har ligeledes Ammann fortalt os føl
gende eksempel: —„I klostret Solotkurn led p.1) Tkeo
phil saa forskrækkeligt af et svært lyskebrok, at han
blev rent fortvivlet. Man lagde ham paa en halmsæk
i et værelse ved siden af kjøkkenet og lod ham ligge
der hjælpeløs. Ingen anden besøgte ham end kloster
tjeneren, som loar mad til ham tre gange om dagen.
Jeg har i hans sidste leveaar aldrig set en læge hos
ham. Hans nnderlivsbesværligheder, den forfærclelige
elendighed og den fuldstænclige forladthed maa have
gjort hans pinefulde liv uudholdefigt for ham. —En
dag før middagsmaaltidet, klokken halv elleve, var jeg
hos ham og fandt ham yderst nedtrykt; men det er
sikkert, at han levecle klokken elleve. Klokken halv

tolv vilde klostertjeneren hente madkoppene hos p.
Theophil og fandt ham da liviøs hængende ved haand
klædet. Da vi hørte underretningen om denne ulykke,
sprang vi alle op fra bordet; jeg var den første, som
kom til, og vilde med en kniv skjære istykker haand
klædet, som han hang i: men guardianen Raimund
forbød mig dette, fordi det var synd om liaandklædet.
Man gik heller langsomt tilværks, fordi man ikke vilde
forsøge nogen redning. Hans hænder og fødder var
endnu ganske varme, og jeg forlangte, at man paa
stedet skulde hente en læge, for at man kunde træffe
alle mulige anstalter til hans gjenoplivelse, da han

») o : Pater.
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kanske endnu ikke var død. Men p. Raimund blev

rasende og forbød paa det strængeste, at nogen læge
skulde tilkaldes, fordi det vilde vække en skrækkelig

forargelse, nåar det kom ud blandt folk, at en kapu
ciner havde hængt sig. Ingen børste blev brugt til

at gnide hans krop med, men man lagde uden videre
liget i en ligkiste og bekjendtgjorde, at p. Theophil
var død af slagfiod (apopleksi)". —Et andet eksempel

paa, hvor liurtigt klerkerne forstaar at ekspedere dem,
som blir til uleilighed eller farlige for dem, fortæller
E,afaello Ciocci.

Don Alberico Amatori, bibliothekar i klostret Sancta
Croce di Gerusalemme i Rom, var gjennem læsning
af bibelen bleven overbevist om mange vildfarelser

og misbrug i den romerske kirke. Han og femten med
kam ligesindede munke, deriblanclt Rafaello Ciocci,
underskrev en ansøgning til orclensgeneralen Nivarcli

Tassini, hvori de bacl om at maatte blive indrømmede
et passende kloster, hvor de kunde leve efter sin
overbevisning.

Alle disse munke synes at have havt et temmelig
daarligt kjendskab til sin moder kirkens opfatning,
nåar de kunde være enfoldige nok til at tro, at denne

endog i fjerneste maacle vilde tænke paa at opfylde
deres ønsker. Det uhørte forslag vakte almindelig
forfærdelse. Amatori blev stævnt for et tribunal, og
med forbitrelse erfarede de geistlige herrer, at han
å la Luther vilde gjøre bibelen til grundlag for hele
kirkevæsenet. Man befalede ham at tie, for ikke at

lade sagen blive offentlig, og fattede i stilhed sin
beslutning om de kjætterske munkes skjæbne.

Munken Stramucci blev sendt til klostret San
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Severin i sumpene, kvor lian som følge af „den usunde
luft" eller ved andre indtrufne omstamdigheder efter faa
maaneders forløb var forvandlet fra en stærk mand
til en benrad. Don Andrea Gigli blev kaldt til Rom.

Han var da ganske frisk; men kan tæredes bort dag
for dag, og efter to maaneders forløb fandt man kam
en morgen død i sengen. Don Eugenio GMoni blev
i Rom; men efter fire maaneders forløb døde kan

ogsaa, bare 31 aar gammel. Don Marion GabrieUi,
en blomstrande yngling, døde ligeledes. Alle disse
sygdomme kaldte man „afmagring!" Abbed Buccia

relli. en mand af kerkulisk legemsbygning, døde efter
tre dages sygdom. Abbed Berti fik to maaneder efter

et „feberanfald" og døde efterat kave været syg i
ti dage. Don Antonio Baldini fik efter 34 dages
forløb frygtelige krampeanfald og døde. De øvrige
seks svævede i keie maaneder mellem liv og død.
Kim Don Alberico og Ciocci blev længe überørt af den
hemmeligkedsfulde dødsengel.

Men kevnen ventede blot. den sov ikke. En aften,
da kan kavde spist., fik Ciocci en skrækkelig mave
krampe og en frygtelig brænden i brystet og svælget.
I løbet af nogle faa minutter var kan sortgul i ansigtet,
og fraaden stod ud af kans mund. De tililende

munke skreg, at kan var lemt. og forsøgte nu sine
forslidte hokuspokus med vievand og relikvier, kvor
vecl den syge, som afskyede disse taabeligheder, kun
blev forarget. Endelig kom en læge tilstede, dog
ikke den sædvanlige, men, som man sagde, den nær
meste, man liavde kunnet faa tag i. Han gav Ciocci
et lægemiddel. men dette forøgede straks i betydelig
grad kans lidelser.
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Ciocci forlangte nu bestemt, at man skulde hente
den sædvanlige klosterlæge, som var hans ven, og da
man sandsynligvis haabede, at han skulde komme
forsent, sørgede man ogsaa for at hente ham. Efterat
han havde orienteret sig lidt, betragtede han det af

den første læge givne lægemidclel, hvoraf der endnu
var nogle draaber i glasset, og fuld af vrede og for
færdelse kastecle han det efter undersøgelsen og et

betydningsfuldt "aha" ud af vinduet. -- Ved de hen
sigtsmæssige midler, som den brave mand anvendte,
blev Ciocci reddet.

I samme kloster blev en dag novicelæreren Bacifico

Bartoci, der havde gjort sig forhadt ved sin strenghed,
i den indre aabne klostergaarcl af übekjendt haand
truffet med en sten i den venstre tinding, saa at

han, som følge af det såar han fik, døde ti dage
pit pr i

Man skal vel lægge marke til, at der her ikke er
tale om middelalderen, men om tiden mellem 1835 og 1845,

og at disse eller lignende nederdrægtigheder sand
synligvis ligesaavel finder sted mitildags.

Jeg vilde altfor meget overskride de grænser,
jeg har sat mig, om jeg vilde anføre bare en liden
del af de i Mostrene begaaede skjændselsgjerninger,

som er mig bekjendt; derfor forbigaar jeg ogsaa den
meget interessante historie om Urban Grandier, som i
Loudun ved de skammeligste rænker blev bragt paa
baalet, fordi han ikke vilde tilfredsstille en abbedisses
og hendes nonners attråa. En af vore bedste roman

i) Ungerechtigkeiten und Grausamkeit der roroischen Kirche im neun_
zehnten Jahrhundert. (Uretfærdigheder og grusomhed af den
romerske kirke i det nittende aarhundrede.) Skildring af Raffaeio
Ciocci.
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forfattere, Willibald Alexis, har bearbeidet dette stof
til en roman.

En i Mostrene brugélig talemaade siger: „Man
kommer sammen uden at kjende hverandre. man lever
sammen uden at elske hverandre, og dør uden at
blive begrædt". Et under saadanne omstændigheder
bestaaende samliv maatte blive et helvede for de bedre

af munkene, og mangen stakkars pater, som af sine
bigotte forældre var bleven ofret til klosterlivet i sin

tidlige ungdom, udtalte under hede taarer det ønske,
at hans moder hellere havde clruknet ham ved hans
fødsel end sendt ham i et kloster.

Paa den tid, da klosterlivet var i sin fuldeste
blomstring, omtrent i det ellevte aarhundrede, her
skede der blandt menneskene et sandt raseri efter
at gaa i kloster; kun som munk troede man at være

vis paa saligheden. Herman, hertug af Zåhringen, sneg
sig i bondedragt fra fyrstetronen til klostret i Glugny
og tjente der som svinehyrde til sin død, da hans
virkelige stand først blev bekjendt, Manden passede
ganske vist bedre til svinehyrde end til regjerende
fyrste, og det var bra gjort af ham, at han forstod
sit kald.

Men ikke alle gik af religiøs trang eller ydmyghed
i kloster; mange søgte i dette intet andet end et dovent,
liderligt liv, hvad de ogsaa fordetmeste fandt i over
flod. Kyskhedsløftet, som altid forekom lægmændene
som det forskrækkeligste, ansaa man i mange klostre
for en tom form, og Saul, abbeden i den hellige Marias
kloster i bispedømmet Mondennadi i Spanien. for
vandlede dette rentud til et bordel.

Enclog konkubinatet, ja seiv ægteskabet var ikke
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sjeldent blandt munkene. I det tiende aarhundrede
levede i mange klostre abbederne og samtlige munke
i konkubinat eller i formeligt ægteskab og begavede
sine sønner og døtre med klostereienclomme. Under
abbed Hadamar af Fulda var de fleste munke gifte.

Vi behøver dog ikke at gaa saa langt tilbage som
til den gråa middelalder; lignende tilfælcle forekom
endnu i den nyere tid. I aaret 1563 fanclt man i
mange klostre i nedre Østerrig ægteliustruer, konku
biner og børn af munke, og endnu for nogle og tyve
aar siden lioldt prælaten Augustin Bloch i Schweitz
den nycleligste lille kammerpige, der var forklædt som
student.

Dog vilde jeg gjerne tilgive disse klosterherrer
dette, nåar de ærbart vilde skjule sine kjærester bag
de hellige mure; verden har heller ingen skade af
det; men de gjør mer ugagn, nåar de anvender sine
forførelseskunster udenfor. For at kunne gjøre dette

maa de løsne lidt paa grundsætningerne, kortsagt
fremstille de sanselige udsvævelser som høist übe
tydelige smaa vildfarelser, især nåar de begaaes med
en pater.

Hvor munkene holder til, gives der næsten intet

borger- eller bondehus, hvor der ikke er en pater
som husven. Naar den hellige mand kommer, saa
slikker ele gamle hans smudsige hænder, og børnene
ligger paa knæ, til han har uddelt sin velsignelse. Alt
det bedste blir nu sat frem for den ærede gjæst, og
seiv om folkene end er for fattige til at unde sig seiv

et glas vin, saa har de dog altid et tilovers for den
hellige mand. Han lader sig det smage godt, thi de
stakkars mennesker vilde jo udlægge det som foragt,
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om han forsinaaede deres gåver! Men hvilket ansigt
sætter han ikke op, nåar det sædvanlige glas vin eller
ogsaa hans yndlingsretter mangler!

„Hvad syndens døtre er for ranglepaverne her i
verden, det er munkene for bedesøstrene og for de
stille i landet", thi disse herrer har dyder, som kvin

derne forstaar at skatte, og er tause. For en slig
hellig mand behøver de ikke at skamme sig over sin
syndighed, thi skriftemaalet tvinger dem jo til at om
tale de hemmeligste synder. Dette skriftemaal bliver

derfor holdt særdeles helligt af munkene. Den, som
krænker skriftemaalets hemmelighed, ham rammer de
skrækkeligste straffe, endog for den verdslige domstol,
kvad der jo ogsaa er aldeles i sin orden. Eetten i

Toulouse lod 1579 en prest halshugge, fordi han angav
et ham i skriftestolen betroet mord for øvrighedem
Morderen forblev ustraffet. Man er i forlegenhed med
at afgjøre, hvorledes man skal bedømme en saadan dom..

Munke er ikke alene meget kjærlige, men ogsaa
meget nyttige husvenner. Hvis en ung gut liker en
pige, saa behøver han bare at vende sig til sin hr.
pater, saa vil nok sagen greie sig. Med de smaa synder
er det heller ikke saa farligt. thi den fromme herre

har overflod paa absolution, og om man synclede aldrig
saa otte. saa har han skriftemaalet, og saa er man
ren igjen som et nyfødt barn! Man maa derfor ikke

tro, at skriftemaalet bidrager til at befordre sædelig
heden; hvortil det benyttes. derpaa vil vi i næste
kapitel se nogle eksempler.

Saa let som munkene tåger de kjønslige forvil
delser, saa strenge er de, nåar nogen har overtraadt
fasten, og det er oprørende, nåar vi læser om, at det
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rige abbedi St. Claude i Burgund i aaret 1629 lod
slaa hovedet af en vis Ghiillon fordi den stakkars
mand under en hungersnød i fastetiden havde hentet

sig et stykke hestekjød fra søplehaugen!
Døde en abbed, saa var de liderlige munke straks

betænkte paa at sætte en slig en paa den ledige plads,
af hvem de ikke behøvede at frygte, at han vilde

forstyrre dem i deres levevis. Valget traf derfor ikke
sjeldent det liderligste subjekt i hele klostret.

Johan Busch fortæller, at munkene i et kloster
efter abbedens død skred til valg af en anden, som

skulde ligne den afdøde i dyder. De fleste stemmer
havde en [pater, som ikke var tilstede, men under
valget sad og dråk iet værtshus. Da man ikke kunde
faa lokket ham væk fra dette behagelige sted, gik en

deputation af munke did for at forkynde ham resul
tatet af valget. Først efter lang overtalelse lod han
sig bevæge til at modtage den nye værdighed. Da
det var sket, blev der holdt et stort gjæstebud, hvor
alle munke med sine konkubiner dråk sig fulde.
Medens de nu var saa berusede, at de hverken saa

eller hørte, opkom der ild, og hele det velnærede,
liderlige selskab brændte lyslevende op.

Skjønt nu munkene havde utallige tjenstvillige
nonner alene i Tyskland fandtes der 200,000
saa er de dog særdeles lystne efter verdens børn.
Ofte kommer de vistnok herved i vonde fqrlegenheder,
som skaffer dem spot og haan og en masse med prygl.

Abbeden i klostret i Guldholm ved Schleswig havde

en kjæreste i byen, som han ofte pleiede at tilbringe
natten hos. I almindelighed "tog han for det gode
udseendes skyld med en pater, som han havde betroet
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sig til. Denne blev ham tilsidst besværlig, saa han
lod sin ledsager blive hjemnie. Dette ærgrede pateren,
og paa ægte munkevis tænkte han straks paa hevn.

Da nu abbeden igjen engang tilbragte natten
hos sin elskecle, vakte den ondskabsfulcle munk hele
klostret og raabte: Dominus noster abbas mortuus est
in amma. Munkene troede, at hermed mentes abbe

dens legemlige død, og det var netop. hvad pateren
vilde. Øieblikkelig togecle man midt om natten med

fakler, krucifiks og fane til det betegnede sted for at
hente abbedens Hg og blev ikke lidet overrasket, da
man istedetfor paa ligstraa fan elt den -fromme herre
hos sin bolerske.

Men jeg behøver ikke stadig at gaa saa langt
tilbage; den nyere tid leverer beviser af den slags i
mængde, og som var tredive aar i kloster,
anfører en hel del.

I aaret 1832 pleiede en pater, ved navn Aman
dæus, saa ofte han under et fromt paaskud kunde
fjerne sig, at tilbringe natten hos et beiygtet fruen
timmer i Mels. For at gribe den fromme hykler paa
fersk gjerning stillede nogle unge mænd sig engang
paa lur og kneb ham ganske rigtig i hans bolerskes
arme. I triumf slæbte de ham til klostret, og hans
eneste straf var, at han forflyttedes til Schwyz.

To andre klostergeistlige, pater Augustin, prest i
Tusznang, og pater Benedikt, prest i Bettwiesen, for
førte mange kvinder og gik ganske ngen ert til deres
hjem under det paaskud, at de skulde bringe døds
sakramenterne derhen.

Paa flere steder i Sclrweiz. hvor der var klostre,
vovede intet fruentimmer sig ud paa gaden om aftenen,
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da de bryndesyge klerker formelig anfaldt dem; deres
dyriske geilhed skaanede seiv ikke umodne børn.

Pater Friederich fra kapucinerklostret i Appenzell

havde, saalænge lian endnu blot var simpel frater og
ikke tnrde forlade klostret, hjulpet sig med unaturlige
udsvævelser; men da han blev pater og liavde mere

frilied, fik lian lyst paa naturlige. En dag gik ban
fra Appenzell til landsbyen Teufen i St, Gallen for
at prædike og høre skriftemaal i nogle katolske menig
heder. Da han ikke langt fra Teufen kom i nærheden
af en skov, kom en liden pige løbende efter ham og
bad ham om at faa et lidet helgenbillede, som børnene

pleier at gjøre overalt, nåar de ser en kapuciner.
Pater Friedrich trak et målet billede frem af sin hætte,

viste pigen det og lovede at give hende det, hvis
hun vilde komme og blive med ham. Paa denne
maade lokkede han det uskyldige barn ind i skoven.
Saasnart han havde faat hende ind i et buskads, for
øvede han mod hende den mest brutale voldtægt.

Den lille pige raabte om hjælp, og faderen, som
hørte og kjendte hendes stemme, kom hurtig sprin
gende og greb den geile klerk paa fersk gjerning.
Han havde selvbeherskelse nok til ikke paa stedet at

give munken den fortjente løn, men gjorde straks
anmeldelse om paterens skjændige handling. Han
blev grebet og bragtes til Troegen, hvor man retsligt
undersøgte sagen. Det viste sig, at det stakkars
barn var bleven skjændet og betydeligt molesteret.

De anskuelser, som ledede pateren til denne for-

brydelse er høist mærkværdige, men de deles næsten
af alle munke i Mostrene. Han troede, at de refor
merte allesammen var saa slette, at de ikke ansaa noget
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for synd, og at åtting var tilladt hos dent, fordi de ikke
maatte skrifte! Derfor mente han altsaa, at han ikke i
deres ørne begik nogen forbrydelse. om han voldtog et
reformeret barn!

Pateren vilde være bleven dømt til offeutligt at

stilles i gabestokken og til at piskes med ris eller at
betale en stor pengebod, hvis ikke den daværende
landshøvding, Joseph Anton Bischofsberger, paa det
ivrigste havde tåget sig af skurken. Han kom altsaa
fra det uden at faa den fortjente straf 1).

Denne klerkeliderlighed er væmmelig for mig og

sandsynligvis ogsaa for læserne, men for fuldstændig
liedens skyld maa jeg dog tale endnn nogle ord om
de i Mostrene herskende unaturlige laster, som er de

sørgelige følger af det skjændige cølibat.
Ammann paastaar, at af 200 kapucinere er idet

mindste 150 onanister. Han er i dette Jalfælde en

kompetent dommer, thi knn en kapuciner kunde kjende
disse saa nøie, som tilfældet er med ham.

I klostret Fisehingen drev en vis pater Berchtold
sit væsen; lians -hovedsagelige forretning syntes at
være at forføre klosterelever og unge munke. Med
forsæt afhørte lian ikke skriftemaalet ien offentlig
skriftestol, men i en mørk krog, og mange gutter,
som her skriftede for ham, klagede over. at han havde
villet forføre (Jern: men guardianen tog ikke den rm
o-este notits deraf. Berchtold blev naturligvis stadig

dristigere og drev sin afskyelige last saa skamløst,
at man endelig var nødt til at forflytte og henvise
ham til en bestemt celle.

a) Den, som Bøle vil lære at kjende det ftafcke «**?£%£
Schweiz driver med de borgerlige koner og pjger, han kan læse
Sime bog af Ammann, som jeg allerede ovenfor har anført.
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Da Ammaim netop havde aflagt løftet, sneg denne
gutteskjænder sig ogsaa til ham om natten, såtte sig
paa hans seng, hentede frem en flaske brændevin og
lidt kager og begyndte at fortælle ham om sine seire
over kvinderne. Da Ammann bad ham at tale om

noget andet eller forlade hans celle, sagde han: „Ja
det nytter ikke at tale om slige godbiter, som vi nu
engang ikke kan faa noget af. Men vi to kan jo ogsaa
gjøre hinanden glæde". Ammann blev tilsidst

nødt til at tilkalde hjælp ved at banke paa den tynde
sidevæg i cellen, hvorefter forføreren forlod ham.

Istedetfor denne fine p. Berchtold kom p. Joseph
fra Freiburg. Han var endda værre end sin forgjænger,
idet han ikke alene udmærkede sig ved den ovenfor
betegnede last, men ovenikjøbet ogsaa ved sit listige
hykleri og sin raffinerede ondskab.

Denne elendige knægt blev aldrig straffet, men
kun forflyttet, hvorved der bare blev givet anledning
til, at hans afskyelige virksomhed stadig mere og
mere udbredte sig.

I Sursen havde denne p. Joseph saa rent afkræftet
en billedskjøn yngling, at han døde under ele skrække--
ligste smerter og endnu paa sin døclsseng forbandede
sin forfører og morder.

Denne unaturlige last er hos munkene og endog
blandt de verdslige katolske geistlige i Schweiz meget
aimindelig, og i aaret 1835 blev to af dem, professor
Schar og kapellan Eisenring i den lille by Wyl, trukket
til ansvar for sodomiteri og siclen dømt til tugthus.
Men det lykkedes dem at flygte til udlandet,

Forhøret bragte de afskyeligste kjendsgjerninger
for dagen, og publikum vilde i begyndelsen siet ikke
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tro, at disse mænd, som var stiftere af og distrikls

prcßsidenter for den katolske /omring, skulde have begaat
saadanne skjændselsgjerninger. De blev anklaget af
Ammann seiv, som derigjennem skaffede sig mange
fiender.

Denne undersøgelse havde endnu en anden op

dagelse tilfølge. En sekstenaarig gut kom til Ammann
og tilstod for ham. at karthausernes prior i Iffiingen
i Thurgau havde bedrevet langt skammeligere ting
med ham end ele. som var bleven lagt Schar og

Eisenring til last. Han var ført bag lyset af prioren

og havde ikke troet at begaa en saa stor synd, men
nu var sagen bleven ham klar. cia hine to var dømt
til tugthus for elet.

Lignende kjendsgjerninger vilde komme for dagens

lys , hvis vi nogensinde fik saa nøiagtige og aaben
bjertige skildringer fra andre landes klostre som de.
Ammann og Ciocci har leveret os fra Sclnveiz og fra
Eom. Der lindes siet ingen grund til at antage, at

munkene paa andre steder er mere rene af sæder,
tlfi eie samme aarsager frembringer sædvanHgvis ogsaa
de samme virkninger, i det høieste med nogle varia
tioner. der aldeles intet forandrer i selve hoveclsagen.

Tiderne har væsentligt

forandret sig, og ingen regjering vover mer at drive
undersaatterae i kirken eller tvinge dem til at gaa
til skrifte. Seiv om den ogsaa udøver nogen tvang

paa saadanne borgere, som søge statens embeder, saa
skulde dog idetmindste de. som er sine egne herrer,
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beskytte sit hus mod liderlige, skinhellige klerkers
indflydelse, og gjennem fornuftig belærelse i hjemmet
gjøre den i skolen modtagne undervisning uskadelig
for det tilfælde, at regjeringen staar fast ved det
tvungne besøg i de saakaldte konfessionelle skoler.

Naar først folket alvorligt forlanger elet, vil ikke
alene skolen blive befriet for kirkens indflydelse, men
staten vil ogsaa ophøre at bekymre sig videre om
sine undersaatters religion, end det er nødvendigt for
at beskytte udøvelsen af de forskjellige religioner, der
ikke krænker nogen lov.

Kast dernæst klerkerne ud af husene og skolerne
og den ufornuftige tro ud af hjertet, resten kommer
af sig seiv.

Otto von Corvin: Pavespeilet. 24



Det hemmelige skriftemaal.
A]le mennesker er mennesker,

og munkene isærdeleshed.
Lafontaine.

En af den romerske kirkes sindrigste og for
dærveligste opfindelser er det hemmelige skriftemaal.
Ved hjælp af det har den længe regjeret verden uden
stor bekostning eller bryderi. Om dets høie værd
kersker blot en mening, og seiv kjsetteren Marnix
af St. Aldegoncle mente allerede for trehundrede aar
siden, at Ims det blev frataget kirken, var det det
samme som at stikke dens ørne nd. Han sagde i den
anledning: „thi dette hemmelige skriftemaal er
utvivlsomt af ligesaa stort værd for den som et par
øine; det ene brager den nemlig for at komme efter
alle kongers og fyrsters hemmeliglieder og skjulte
anslag i denne verden, og herved har den paa en
fredelig maade faat alle regjeringer og tyrster i sin
lomme. Det andet brager den til at se ind i og
undersøge unge pigers og bedrøvede kvinders barm
og derved udgrunde og erfare deres hemmeligheder
for siden at paalægge dem en saadan liflig bod, at
deres ængstede samvittighed bliver trostet og deres
hjerter mærkelig lettet, 0, hvor mangen gang har
ikke de hellige klerker og munke i sit hemmelige
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skriftemaal givet de bedrøvede og ufrugtbare kvinder
et saa godt raad, at de derved snart er blevne glade
mødre og fra samme øieblik kar fattet en ligesaa
inderlig kjærligked til sine kellige skriftefædre som
til sine egne mænd".

Jeg kar allerede i de foregaaende kapitler af og
til talt om skriftemaalet. Jeg vil ikke gjøre mig det
unyttige besvær at paavise, at det kemmelige skrifte
maal ikke findes retfærdiggjort ved noget af evange
lierne, thi de steder, som anføres til dets fordel, be
grunder det omtrent paa samme maade som salme
stedet: „Lover Herren med panker", begrunder pisk
ningen. Det kemmelige skriftemaal var bare, ligesom
skjærsilden og andre sindrige opfindelser af samme
slags, et af de mange midler, kvorved den romerske
kirke erkvervede sit kerreclømme over menneskene.

Skriftemaalets kemmeligked skulde koldes kellig;
men jesuiterne kavde sin egen mening om dette, og
det er bevist, at de meddelte skriftemaalets indkold

til sine foresatte, især nåar det viste sig kensigts
mæssigt for deres ordens opretkoldelse og fordel.
For overalt at kunne berske og holde regjeringens
traade i sin kaand anstrængte de sig altid af alle
kræfter for at faa jesuiter anbragt som skriftefædre
kos regjerende fyrster eller iøvrigt indflydelsesrige
personer. Da de med kensyn til fortolkningen af
synder var meget fiffige og tolerante, antog man dem
ogsaa gjerne som skriftefædre.

Jesuiterne maatte ikke skrive eller offentliggjøre
noget uden med sine foresattes samtykke. Hvad der
altsaa blev offentliggjort af kvilketsomhelst medlem
af ordenen kan følgelig betragtes som et udtryk for
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den inden samme godkjendte mening. Skjønt jeg
kunde gjore et meget rigkoldigt og interessant udvalg
af steder fra jesuiternes værker. som viser en moral.
der vilde forfærde ethvert rettænkende menneske, vil

jeg dog her nøie mig med at anføre nogle faa. som
tilstrækkelig viser, af hvilke grunde man gjerne valgte
jesuiterne til skriftefædre.

..Den første regel maa være: Saa ofte ord efter
sin betvdning er tvetyclige eller tilsteder en forskjellig
opfatning. ei' det ingen løgn at anvende dem efter
den mening. som den talende vil forbinde med dem.
seiv om tilliorerne og den. kvern man kelligt forsikrer
noget. tåger dem i en anden betvdning ja. seiv
om taleren ikke staar i en retfærdig sags tjeneste".
(Sanchez opus mor. Lib. I. cap. 9. n. 13 pag. 26.)

To sider efter siger den lærde jesuit. efter at
have anført forskjellige slags tilladte løgne: ..Ja.
dette er af stor nytte, for at kunne skjule meget. som
maa skjules. men som ikke vilde kunne skjules uden
løgn, om denne fremgangsmaade ikke var tilladt.
Men man har en retfærdig grund til at berjene sig
af saadanne tvetydigkeder. saa ofte som det er nøcl
vendigt og nyttigt for legemets. ærens og formuens
tarv. eller til udovelse af hvilkensomhelst anden dyd".

~Det er tilladt at clræbe den. om livem man
sikkert ved. at kan stræber en efter livet, saa at
f. eks. en kone. nåar kun ved. at hun om natten vil

blive dræbt af sin mand og ikke har anledning til at
flygte. har ret til at komme ham i forkjøbet".

Og frem deles: ..Saa ofte nogen i henholcl til
ovenanførte har ret til at dræbe en anden, da kan

ogsaa en anden gjore dette for ham. nåar den kristelige
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kjærlighed tilraader det". (Busenbaum: Med. theolog.
mor. L. 111, troet. IV. D. V. et VIII. Praec. n. X. ibid.)

„Er en skriftefader. som forlokker en kvinde
eller en mand til tilgivelige onde handlinger, at til
skrive en svær synd? At berøre en kvindes hænder
eller bryster, at knibe dem med fingrene og kjæle
dem., det er, kvad kyskheden betræffer, tilladelige
synder, nåar det gjøres bare for opmuntrings skyld
og uden videre hensigter eller fare for besmittelse".
(Escobar: Theol. mor. tråd. V. exam. II cåp. V. n.
110 pag. 608.)

„Hvorlecles forholder det sig med den ting, for
sætlig at besove en andens forlovede?" „Han gaar
ikke udenfor den almindelige utugt, da hun enclnu ikke
er bleven hin mands hustru" (ibid. tråd. I. pag. 141.)

„An mortiferum ) virile membrum in os uxoris imniit
tere? Negat Sanchez tom. 3 de matr. tom. 3 lib. 9 d.
17. ti. 15. At cum aliis auderem objicere tanto dodori,
id non esse simpliciter osculum pudendorum, sed quendam
ad peccatam diversae spedei, id est, præposteram venerem
ausum". (Escobar: Theol, mor. tråd. I. exam. VIII.
cap. 111. n. 69. pag. 148).

„Den, som kun har svoret med munden, uden den
hensigt at sværge, er ikke bunden (elet skulde da
være for den mulige skandales skyld), da han ikke
har sværget, men legt (med eden)." (Busenbaum: Medull.
theol- lib. 111. tråd. 11. De 11. dec. praec. dubium IV.
(An injuramento liceat uti aequivocatione n. V. pag. 143.)

„Er den, som første gang bedriver hor, forpligtet
til at tilstaa dette under skriftemaalet? Jomfruer er

forpligtede hertil paa grund af deflorationen; men yng
linge ikke". Saa mener Suarez. Dog skulde jeg med
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Vasquez anse det for sandsynligere, at heller ikke en
jomfru er forpligtet til dette, seiv om hun endnu
skulde være umyndig, da hun, forudsat at hun fri

villig har indvilget, ikke kan siges at være skjændet
ved sin utugt. Hun begaar ingen uret, hverken mod
sig seiv eller mod sine forældre, da hun seiv er herre
over sit jomfruskab". (Escohar. theol. mor. exam. 11.
cap. VI. n. 41. pag. 13.)

„En fyrstes feil kan, navnlig i en ung alder,
bedres gjennem god opdragelse (som ofte har tøilet
og forvandlet fordærvede naturer.) Men skulde dette
ikke lykkes, og bønner og besvær vise sig frugtes
løse, saa holder jeg for, at man bør se igjennem
fingre med dem, forsaavidt som det offentliges vel
tilsteder dette, og fyrstens fordærvede sæder kun be
rører privatsager. Hvis han derimod bringer staten
i fare, eller nåar han viser sig som en foragter af sin
fædrene religion og ikke vil bedre sig, saa holder jeg
for, at man skal afsætte ham og indsætte en anden,
hvilket, som vi ved, er sket i Spanien mere end én
gang. Som et tirret bør han blive en skydeskive
for alle, fordi han fornægter menneskeligheden og er
bleven en tyran". (Mariani: de rege et regis institutione
Hb. I. cap. III.)

„Om det er tilladt at dræbe en tyran med gift?
Det er rosværdigt ganske at udrydde og fjerne hele
deres forpestende og fordærvelige slægt fra menne
skenes samfund. Og af eksenrpler paa saadanne
mord gives der mange, saavel i ældre som nyere tid.
Det er vistnok vanskeligt at blande gift for en fyrste,
da han er omgivet af sit hof og ovenikjøbet lader
smage paa rotterne, før han spiser dem. Men nåar
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der frembyder sig en gunstig leilighed dertil, liyem
vilde da være saa spidsfmdig og subtil, at han vilde

søge at gjøre forskjel paa de to dødsmaader?" Ma
riani, ibid 1 .)

Disse prøver ai' jesuitermoralen, som jeg kunde

supplere i en betydelig grad, forklarer, nåar de an
vendes paa skriftemaalet, tilstrækkeligt, hvorfor jesu
iterne gjorde lykke som skriftefædre. Skriftestolen
blev benyttet til opnaaelsen at politiske og kirkelige
formaal, men hovedsagelig tjente den klerkerne til at
tilfredsstille deres lystenhed.

Allerede i aaret 428 havde pave Cølestin fundet

det nødvendigt at sætte straf for, at geistlige for
førte sine skriftebørn. Dette var nemlig overordentlig
ofte tilfældet, og med disse skriftemaalshistorier kunde
man fylde hele bind.

Poggio Bracciolini, som jeg allerede tidligere har
talt om, fortæller, at skriftestolen benyttedes til at
forføre unge piger og gifte kvinder. Skriftede en af

i) Tilladelsen til at trykke denne bog lyder saaledes : Stephunus Hojeda,
visitator societatis Jesu in provincia Toletana, potestate facta a nostro
patre generall Claudio Aquaviva, do faculiatem, ut imprimantur hbrt tres,
quos de vege et regis institutione composuit P. Johannes Mariana, ejusdem
societatis, quippe approbatos prius a viris doctis et gravibus ex eodem nostro
ordine. In cujus rei fidem has literas dedi meo nomine subscriptas, et mei
officii sigillo munitas. Madriti in collegio nostro quarto nonos decembris
MDLXXXX7III. Stephanus Hojeda, visitator.

(O: Jeg, Stephanus Hojeda, inkvisitor for Jesu selskah i provinsen
Toledo, giver paa foranledning af vor generalinkvisitor Claudius
Aquaviva tilladelse til, at der kan trykkes tre bøger, som er skrevne
om kongerne og kongedømmet af pater Johannes Mariana, til
hørende ovennævnte selskab, saasom de tidligere er billigede af
lærde og ansete mænd af denne vor samme orden. Til bekræftelse
herpaa har jeg udstedt dette dokument, der er undertegnet med
mit navn og forsynet med mit embedssegl. Madrid, i vort kolle-
gium, den 2den december 1598.

Stephanus Hojeda, inkvisitor.
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dem, at de var komne i skade for at ligge under
for en kjødelig svaghed, saa forekom det særdeles
ofte, at den fromme skriftefader gjorde hende de
utugtigste forslag. For at lette sig sit forførelses
arbeide undlod de da ikke paa det mest overbevisende
at foresnakke de lystne børn, at en smule utugt med
en from geistlig havde saagodtsom ingenting at betyde,
og at synden var hundrede gange mindre, end om
den blev begaat med en fremmed ægtemand.

Ansiniro, en augustinereremit i Padua, kavde for
ført alle sine skriftedøtre. Sagen blev bekjendt, og
han blev anklaget. I retten trængte man alvorlig ind
paa ham for at faa ham til at nævne alle dem, som
havde ladet ham faa sin vilje. Han nævnte en hel
mængde frøkener og fruer af de mest ansete familier,
men stansede saa pludselig og vilde ikke sige mere.
Sekretæren, som forhørte ham, truede ham med de

haardeste straffe, hvis han ikke sagde sandheden og
fortsatte med sin bekjendelse. Da han saaledes nødedes
dertil, nævnte pateren ogsaa det navn, som han vilde
fortie, og man kan tænke sig sekretærens overraskelse,
da han hørte sin egen, for saa dydig ansete frues!

Af og til kom klerkerne ogsaa ilde ud. En prest,
som en vakker frue skriftede for, fandt pladsen bag
alteret meget bekvem og vilde bevæge hende til her
at tilfredsstille hans utugtige begjær. Fruen bemærkede,
at hun ikke fandt steelet anstændigt, men lovede at
opfylde hans ønsker paa et andet sted og sendte
ham en deilig tærte og en flaske god vin som pant
paa sin kjærlighed. Den frydefukle klerk tænkte at
slaa to fluer med en smæk og oversendte den præg
tige tærte til sin biskop, som ved et gjæstebud prydede
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sit taffel med den. Da man skar den istykker, fandt
man saadanne sager i den, som man sædvanligvis
ikke betror skriftestolen, men natstolen.

Man søgte naturligvis efter anledningen til denne
smudsige overraskelse, og denne kom snart for dagen
ved nndersøgelsen. Intet sted var for helligt for de
geile klerker, og regjeringerne maatte af den grund
ofte straffe dem, fordi de liavde brugt alteret eller
et andet for helligt gjældende sted som sofa. En
kapellan i Solothurn begik endog den himmelraabende
synd at vælge orgelet til skueplads for sine utillade
lige glæder!

Hvis ikke kirken stadig havde været betænkt paa
at forene det nyttige med det behagelige og saa meget
som muligt holde sine fromme tjenere skadesløse for
de mange forsagelser, som var forbundne med deres
embede, saa havde den snart kunnet gjøre ende paa
skandalen. Man havde bare behøvet at forordne, at
kvinderne skulde skrifte for kvinder istedetfor for

mænd; men sandsynligvis var de rædde for, at kvin
derne ikke kunde tie.

„Mennesket er og blir menneske, og en klerk
isærdeleshed". Jeg vilde ogsaa heller høre paa en
vakker ung piges synderegister end paa en gammel
mands, og nu og da vilde jeg sandsynligvis ogsaa
være svag nok til at benytte de gjorte bekjendelser
til min privatfordel; men jeg er jo heller ingen prest.
Hvis jeg ikke havde det fra andre kilcler, saa vilde
allerede den hellige Borromæus's formaning til kler
kerne oplyse mig om, at temmelig mange af dem heller
hørte kvindernes end mændenes skriftemaal. Helgenen,
som altid havde det ovenanførte motto i erindring,
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foreskriver skriftefæclrene at aabne alle døre. nåar de

nogengang skulde paahøre et kvindemenneskes skrifte
maal ; han foreslaar dem, at de kanske burde opslaa
et salmevers, f. eks. cor mundum crea in me ddmine

(Herre, skab i mig et rent hjerte) paa et beleiligt
sted, hvor de altid kunde have det for øinene, og
ved forefaldende fristelser benytte det som trylleformel
eller som relro Satanas. (Vig bort Satan.)

Om piskningen har jeg allerede talt. Da denne
ikke kunde finde sted uden blottelse, saa er det vel

forstaaligt, at de lystne klerker meget snart indførte
den ved skrifternaalet. I begyndelsen nøiede de sig
med at- foreskrive piskningen som bod; men de an
massede sig temmelig snart den ret seiv at tildele
denne egenhcendigt. Dette blev af kirken seiv ans"et
som et misbrug, og ]3ave Hadrian I, som i aaret 772
blev pave, forordner: «Biskopen, præsten og diakonen
skal ikke piske dem. som har syndet".

Forordningen frugtecle dog intet. De geistlige
lod sig ikke fratage den behagelige rettighed, især
da de blev understøttet i dette af høitstaaende præ
later, og den allerede tidligare omtalte kansler for
den romerske kirke. kardinal Ptdlus, ikke havde den

ringeste betænkelighed ved. ikke alene at anbefale
piskningen, offentlig at bekjendtgjøre, at
den fuldstændige afklædning af de bodgjørende og
deres nedfalden for skriftefaderens fødder seiv i Guds

øine forhøiede synderens fortjeneste, da det jo var
kjendetegn paa den største ydrnyghed og forneclrelse.

Saaclanne lærdomme bar gode frugter for kler
kerne. At mørbanke bagdelen paa en mand kunde
jo, især nåar han indtog en høi stilling i verden,
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ialfald være smigrende for deres stolthed og forfænge
lighed; men at anvende denne straf for kvinderne
havde for klerkernes skjønhedssans en langt stærkere
tiltrækning, og alle de midler, som stod til kirkens
raadigked, blev anvendte for at beseire konernes og
pigernes naturlige blufærdighed.

Apropos blufærdighed, saa falder det mig ind en
anekdote, der er for morsom til, at jeg skulde ville for
holde læserne den. I firtiaarene kom en uug pige til

en katolsk prest etsteds for at skrifte for kam. Efterat
hun havde tilstaaet alleslags übetydelige synder, stan
sede hun og blev ildrød. Presten formanede hende
faderligt til at vedblive, men den skamfulde pige sagde,
at det var umuligt at bekjende sine synder for ham
her. Den gode geistlige, som sikkert ofte havde havt
med lignende tilfælder at gjøre, spurgte, om hun
heller vilde skrifte for ham hjemme, hvor hun blev
mindre lagt mærke til, og pigen erklærede sig suk
kende beredt til det.

Til den bestemte tid indfandt hun sig i hr. pate
rens værelse, hvor hun blev ventet baacle med nogen

uro og nysgjerrighed. „Nu, mit barn, vi er alene, hvad
er det nu, som trykker dig? Vor moder kirken har
trøst; hav kun tillid, o. s. v." — „Ak, hr. pastor, jeg kan
ikke sige det", svarede den lille uskyldighed og holder
forklædsnippen for ansigtet. „Nu, min Gud, det
kan da ikke være nogen dødssynd'?" „Ak nei,
men" „Naa, frem med det, hvad er det saa?"
„Ak, jeg har gjort noget noget med min kjæreste!"
„]STaa hvad da, mit barn?" „Ak, jeg kan san
delig ikke sige det". „Naa har han maaske
gjort saa?" spurgte presten, idet han kniber hende i
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kinclerne. for at lette hende tilstaaelsen. ~Ak, nei!"
~Eller kanske saa?" —idet han slaar armen om hendes

liv og trykker et kys paa hendes mund. Pigen
rystede fremcleies paa hovedet, og presten, en endmi
ung mand. blusser i ansigtet næsten ligesaa meget
som sit skamfnlcle skriftebarn. Han blir mere og
mere hidsig i sin hellige iver og forsøger alt muligt.
som kjæresten kan ha gjort med hende, og da hun
framdeles haarclnakket vedbliver at ryste paa hovedet.
saa skrider han endog til det alleryclerste. i den fulde
overbevisning, at han nu havde truffet det rette. Men
hvor stor er ikke hans forbauselse. da han paa sit
spørgsmaal atter faar en 113- hovedrysten til svar.
„Nu, i Satans navrr - . bryder han los. ..hvad har du
da gjort med ham? -' ..Ak. hr. pastor —. jeg
har gjort ham syg!" Jeg overlader til læseren at
udmale sig. hvilket ansigt den gode klerk såtte op. —•

Paa denne maade gik vel ikke alle romersk
katolske geistlige frem for at beseire sine skriftebørns
blufærdighed; hos de fleste lykkedes det for dem
ved bibelske spidsfindighecler, og hvor disse ikke
vilde hjælpe ved nægtelse af absolution og trusler
med al djævelens varme mad. De hellige fædre be
hovede imidlertid kun sjelclen at skride til saadanne
yderlige mieller, thi skriftemaalet allerede i og for
sig er et høist virksomt middel til at dræbe blufær
digheden.

Den pige eller kone, som for en fremined mand
kan skildre de hemmeligste rørelser af sin sanselighed
og de derved frembragte virkninger med alle detaljer
saaledes forlanger hyppigt de lystne skriftefædre det
koster det heller ikke nogen stor overvindelse at blotte
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sig for ham; den, som har set den nøgne sjæl, kan
ogsaa se den nøgne krop!

Hvis imidlertid en skriftedatter alligevel vægrede

sig, og ikke vilde tro paa, at klerkerne havde ret
til at forlange Motteken, saa gjendrev disse hende
med, at Jesus havde sagt: „ Gråar hen og viser eder
for presterne!" Og hvis en anden fandt det util
børligt og anstødeligt, saa svarede man hende: „For
noget sludder! Adam og Eva var nøgne i paradiset,
og paa opstandelsens dag skal vi ingen bukser bære!"
Saaledes kom det lidt efter lidt dertil, at man siet

ikke saa noget besynderligt i, at en skriftefader gav
en ung pige eller kone ris med egen haand.

Klerkerne stod allerede fra de ældste tider med

fuld føie i siet ry, og det er derfor let begribeligt,
at ægtemændene var temmelig urolige, nåar deres
koner skulde gaa til skrifte. Endog meget fromme
og hellige bøger indeholder høist fornøielige historier
om sligt, om de ogsaa fordetmeste er ordentlig lang
trukne og fortalte i det skrækkeligste munkelatin.

I en bog af Scotus, betitlet Mensa pliitosojoliica,
findes f. eks. følgende:

En kone, som netop skulde gaa til skrifte fer at
bekjende sine synder, blev i hemmelighed fulgt af
sin ægtemand, da han plagedes af skinsyge, hvortil
han vel ogsaa kunde have sine gode grunde. Han
skjulte sig i kirken saaledes, at han nøie kunde iagt
tage sin hustru; men neppe saa han, at hun blev ført
bag alteret af skriftefaderen, førend han meget ivrigt
styrtede frem og forestillede ham, at hans kone var
altfor fintbygget til at kunne udholde piskningen;
men hvis der absolut skulde piskes, nuvel, saa vilde
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han tilbyde sig at tåge straffen paa sig. Konen var
meget fornøiet over dette forslag, og skriftefaderen
indvilgede. Neppe havde manden kastet sig ned for
ham og sat sig i den behørige piskeposition, saa
raabte konen: „Nu, ærværdige fader, slaa nn bare
dygtigt paa, thi jeg er en meget stor synderinde!"

Af de eksempler paa cølibatets virkninger paa
de geistlige, som jeg i de foregaaende kapitler har
givet, vil læserne finde det meget naturligt, at denne
methocle for den skriftefaderlige absolution gav anled

ning til uendelig mange misbrug. Antallet af de
derom bekjendte eksempler er uendelig stort, om
endskjønt klerkerne bestandig bestræbte sig for at
fremstille saadanne fortællinger som bagtalelser. Jeg
kunde fremføre et helt galleri deraf, men nøier mig
med kun at fortælle nogle historier af denne slags,
hvis sandhed ligetil de mindste detaljer ved retslige
undersøgelser er kommen for dagens lys, da de synes
mig ganske fortrinligt egnet til at illustrere de romersk
katolske geistlige og deres skriftemaal.

Den første af disse er den om broder Cornelius

Adriansen i Brugge. Han var født i Dortrecht, Hans
forældre bestemte ham for den geistlige stand, og
efterat han havde fulclendt sine studier. kom han i

aaret 1548 til Brugge i det daværende franciskaner
kloster. Snart opdagede man hos ham en mængde
theologiske kundskaber og en ganske særegen gave
til at prædike „populært", hvorfor hans foresatte be
stemte sig til at anbetro ham prædikeembedet.

Hans prædikener var af et ganske eiendommeligt
slags, og man vil bedst kunne bedømme dem, nåar
jeg meddeler et brudstykke af en af dem. Hans
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taler blev forresten samlede allerede i hans levetid

og til kjætternes fornøielse udgivet i trykken i Neder
landene.

Den 15de december 1560 var han meget vred,
fordi nogle ansete tysk-protestantiske prædikanter og
tilhængere af den augsburgske konfession var kommen
til Antwerpen. Efterat han havde udlagt en del af
teksten, greb han leiligheden til at give sin forbitrelse
over kjætterne luft. Han brølte som forrykt: „Tvi!
jeg kunde næsten gaa ud af mit gode skind af harme
og ærgrelse! Haa, haa! Se der er nu til Antwerpen,
denne helvedes pøl, den djævelske afgrund, hvor al
forbandet gift og stinkende uanstændighecl kommer
sammen, igjen ankommet nye forrædere, forførere,
bedragere, nye skjælme og skurke fra det fordømte
og forbandede Tyskland, og tænker, de skal indføre
og forplante sin augsburgske konfession i disse ædle
Nederlande, som til alle tider har holdt sig saa stand
haftig i den kristelige tro, indtil de magre, tørre
skindtørkede tyske podekser indgiver sin beskidte
ansøgning. Uf, se bare, hvor fort de kommer løbende
med sin djævelske augsburgske konfession, saasnart
de har faat høre, at disse forbandede geuser vil for
andre religionen! Naa ja, det er rigtigt! Dere tænker
vel, vi sidder her og venter paa, at Dere skal komme,
færdige til at tåge imod Dere? Aa nei! Det er bare
at undre sig over, hvor Dere har været henne saa

længe med jer vakre konfession af Augsburg, som
.først blev forfattet og sammensat saa sødt og deilig
bedragerisk af den falske, fordømte helvedes kjætter,
den übestandige sommerfugl og veirhane Filip Me
lanchton, og efterpaa er blevet saa fordærvet af hans
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djævelske helvedes gift og saa forfalsket efter hans
kjætterske sind, at ogsaa zwinglianerne, cahvinisterne
og sakramentererne 1) kan og vil lijælpe og forsvare
sig dermed. Derfor driter jeg i den augsbnrgske
konfession! Ha, ha! den tid skal nok komme, da
denne konfession skal hænges i galgen og bombar

deres med søle og drit, ja, da alle katolske skal tørke

sig i enden med den, bare vent! Ha, ha! Gjendøberiet
er tusen gange bedre end konfessionen af Augsburg.
Ha! Grud skjænde den augsburgske konfession, ha!
Djævelen hente den augsburgske konfession! Hvad?
Mener I, at vi er gale og tullete, og at vi lader os

tildjævles og gjøre til abekatte paa slig vis af disse
skindtørkede podekser, disse tyske forrædere, de
første frafaldne og bansatte af den romersk-katolske
kirke?" o. s. v.

Hans prædikener vrimlecle af uanstændigheder.
hvoraf ovennævnte kun er en beskeden prøve, og
hvis han hørte, at man opholdt sig over dem, saa

skreg han som besat fra prækestolen: „Aa, hold bare
truten paa Dere og lad mig præke, hvad den Hellig
aand indgiver mig!" Han havde imidlertid en betydelig
indflydelse paa den store hob, og hans prædikener
var særdeles skikkede til at opflamme hådet mod

protestanteme til fanatisme. Engang prædikede han
endogsaa, „at man skulde skjære op bugen paa de
svangre kvinder blandt kjætterne for at brænde bør
nene, førend de blev født".

Disse prædikener forekommer dog først ien
senere tid. Straks efter tiltrædelsen af sit prædike

i) Tilhængerne af den schweiziske mening i sakramentstriden (o
striden om den hellige nadveres natur) mellem reformatorerne.



385Det hemmelige skriftemaal.

embede havde han rettet sit øie mod et andet maal

nemlig paa de vakre piger og koner i Brugge. Han
begyndte at præke mod det ægteskabelige liv og ned
satte det med alle de til lians raadighed staaende
midler; thi det var næsten ikke muligt at blive salig
som gift. Derimod kunde lian ikke noksom prise
jomfrustanden og lovede de piger, som vilde forblive
i den, at de kunde være ganske sikre paa saligheden.

Nutildags vilde man seiv i strængt katolske lande
le af dette, og i det liøieste vilde maaske nogle him
lende ebelianske sjælebrude i den gode pater se den
i høi grad til kjød blevne paraklet 1), men dengang,
da de fleste folk endnu havde en umaadelig omsorg

for sit „sjælevel", saa foraarsagede hans prædikener
et saaclant oprør blandt kvinderne i Brugge, at alle
mænd mistede taalmodigheden, thi deres koner skyede
dem formelig, og pigerne besluttede, at de aldrig i
dette liv skulde gifte sig. Dog „aanden er villig,
men kjødet er skrøbeligt". De stakkars koner blev
rent fortvivlede og sprang til broder Cornelius for
at hente raad og trøst. Denne hørte venligt paa dem
og oplyste dem om de midler, hvorved det blev muligt
fremdeles at leve i ægtestand uden at blive annammet
af djævelen. Dernæst, sagde han, er det nødvendigt
at modstaa begjærligheden og velbehageligheden ved den
kjødelige udøvelse af ægteskabet, om end ikke hand
lingen eller udøvelsen seiv. „Thi," argumenterede
han, „handlingen i og for sig er anordnet af Gud, men
den fordærvede natur har gjort den uren, besmittet,
besmudset og vanæret den med sine slette, raadne,

!) Egentlig: hjælper, talsmand; den Helligaand
Otto von Corvin: Pavespeilet. 25
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kjedelige affekter og tilbøieligkeder". Derfor skulde
de aldeles modstaa disse og udøve ægteskabspligten.
boto orn de ikke adøvede den. Dette var nn vistnok

for de fleste en umulig og overmenneskelig ting. især
nåar de koldt af sine mænd. og daglig kom de til
ham med taarer i pinene og beklemte hjerter.

Til dem. som kverken var unge eller videre vakre,
sagde han. at de meget noiagtigt og udførligt maatte
fortælle sin sjælesørger eller skriftefader sine anfæg
telser og overtrædelser. for at de kunde blive dem
tilgivne. saa de kunde faa absolution: men til dem.
som han onskede i sit bedeselskab (deuotarship), sagde
han: ..Da de nu ikke kunde modstaa slige indre

synder og forbrydelser af sit legeme. saa var «let
nødvendigt, at dette blev spæget med en ydre straf
eller pønitense". De bedrøvede kvinder indvilgede
særdeles gjerne i at underkaste sig denne.

Derpaa sagde han dem. at de maatte stille sig
helt og holdent under hans opsigt og være ham lydig,
og da de ogsaa var fortrolige med det. gav ham dem
en forskrift, hvorefter de liver maaned med sine mænds

samtykke skulde indfinde sig hos ham paa en bestemt
dag for at skrifte og samticligt meddele ham alle sine
overtrædelser.

Da de nu havcle vedtaget forskriften og kom til
ham for at skrifte, befalede han dem ved deres løfte

om lydighed aabent og usrninket. aden skam. at til
staa for ham alle ukyske tanker. lyster og handlinger.
som de harde og foretog sig; jo rnere ligetil. uior
dulgt, grovt og noiagtigt. jo bedre var det. saa at
han kunde være istand til at tvætte. rense, purgere.
absolvere og derfor ogsaa spæge og straffe dem.
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Dette gjorde da kvinderne ogsaa. „Nu, velan,

min datter", sagde Cornelius derpaa, „for disse krop
pens hemmelige og ukyske kjødelige synder behøves
der ogsaa en hemmelig rengjøring, purgering og ren
selse, (han likte svært godt at benytte en fem. seks

synonymer lige efter hinanden) og hellig disciplin
eller hemmelig pønitense, som maa holdes skjult for
menneskenes øine, fordi de ikke forstaar og begriber,
hvad der er aandeligt; ja, de vilde endog opholdé
sig over det og tåge forargelse deraf, hvis de vidste
det; i den grad er de ved sit kjøds fordærvelse for

virrede, blændede og besmittede i sine anskuelser og
begreber. Derfor, mire døtre, læg haanden paa eders
bryst og sværg ved Gud og alle helgener, at I aldrig
vil tilkjendegive eller aabenbare denne hemmelige
disciplin eller hellige sekrete pønitense hverken for

eders mænd eller eders forældre eller for nogetsom
helst verdsligt sindet menneske eller for nogen geistlig,
det være sig nu i skriftestolen eller andet steds".

Efterat nu kvinderne havde aflagt denne ed, antog
han dem som bodgjørersker eller disciplindøtre og
befalede dem altid at gaa ind fra forsiden af huset
til sømmersken, Calle de Naighe, der var hans for
trolige; thi dette hus havde fra den side, der vendte
til klostret, ligeledes en indgang, saa at de, som saa
broder Cornelius komme ind gjennem denne, ikke
kunde se kvinderne og omvendt.

Naar nu de fromme damer den første gang kom
til sømmersken, gav hun hver af dem et ris og bad
dem at bære dette ind i disciplinkammeret, men næste
gang seiv at kjøbe kvaste og deraf medbringe et ris
Naar Cornelius traadte ind i disciplinkammeret til
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sine skriftedøtre, sagde han: „Nu velan, mine døtre,
for at I nu bekvemt kan modtage denne hellige dis

ciplin eller sekrete pønitense, er det nødvendigt, at
I blotter eders legemer; derfor befaler jeg eder, ved

eders lydighedsløfte, at I Hæder jer af".
Naar nu kvinderne havde opfyldt hans vilje,

maatte de seiv give ham riset i haanden og bede ham

ydmygt om, at han vilde disciplinere og spæge deres
syndige krop, hvilket han da gjorde meget betænksom
og med et antal slag, som ikke netop kunde gjøre
vondt. Denne handling ledsagede han med alskens

tale om piskningen, hentet fra gamle bøger, og sagde
blandt andet: at Gud havde de bodfærdiges ydmyghed,
som klædte sig nøgne, kjærere end slagenes heftighed.

Om vinteren, nåar det var for koldt til at klæde

sig nøgne, maatte hans disciplindøtre lægge sig ned
paa en stor pude; broder Cornelius løftede deres
kiole op og disciplinerede dem paa den maade. Paa
samme maade gjorde han ogsaa om sommeren med de
kvinder, som ikke kunde blive længe borte fra hjemmet,
eller med enker, som længe havde staat under hans

disciplin, ogpaahvis bodsredskaber han allerede havde
set sig mæt; ja, tilsidst tillod han vel endog, at disse
modtog disciplinen af hans fortrolige, sypigen.

At enkerne, som alt havde spist af kundskabens

træ, havde anfægtelser, antog han som en selvfølge

og iuteresserede sig især for deres drømme, som de
altid maatte fortælle ham meget nøiagtig.

Men før han trak sammen de gifte koner og
enkerne til sin bodsanstalt, havde han alt for længe
siden oprettet en disciplinskole af unge piger, som
jeg maa opholde mig lidt længer ved, da i forbindelse
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dermed hele den elendige klerks skaminelighed kommer
for dagen, og fordi det var jomfruer, som gjorde den
gamle, lystne synder tilskamme og gav stødet til
undersøgelsen af hans trafik.

Abbed Parny har i sin kostelige satire „La guerre
des dieux" (gudernes krig), hvori de hedenske guder
beseires af den hellige treenighed og de himmelske
hærskarer, det morsomme indfald at lade alle satyrer
og fauner fra den gamle hedenske tid blive stamfædre
til munkene. Den vittige abbed kjendte visselig mange
munke af samme slags som broder Cornelius.

I aaret 1553 fandtes der blandt de kvinder, som
daglig besøgte broder Gornelius's prækener, en from
og agtet enke og hendes vakre, velopdragne datter.
Denne gjorde bekjendtskab med nogle unge piger,
som allerede længe havde hørt til pastorens bede
selskab, og som altid arbeidede for at skaffe dette

proselyter. Den indtagende, sekstenaarige Galleken
Peters forekom dem især at være umagen værd.

Moderen saa gjerne, at datteren ved underholdning
med de fromme piger lærte at tale saa smukt om
aandelige ting og lod Galleken søge deres selskab,
saa ofte hun vilde.

Her hørte hun tale om den hemmelige pønitense
og spurgte da, hvad denne egentlig var for noget.
Hidtil havde pigerne været meget beredvillige til at
give hende besked og svar paa hendes spørgsmaal,
men nu mente ele, at om dette kunde Galleken bare

blive oplyst af pater Cornelius seiv, og raadede hende
til at henvende sig til den hellige mand, hvad hun
da ogsaa besluttede sig til at gjøre.

Cornelius, som blev underrettet om, at en saa
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frisk ung fisk vilde lade sig fange, fastsatte en dag,
da hun skulde komme til ham, og foruden hende seiv
indfandt der sig ogsaa to andre, uclmærket vakre
unge piger, som ogsaa skulde undervises i disciplinen;
de hedte Aelken van den B. og Betken P.

Pateren spurgte Calieken, om det var hendes
alvor at ville bevare sin jomfruelige renhed og übe
rørthed og til den ende yclmyge sig i underdanighed
og lydighed under hans myndighed. Da hun svarede
ja. roste han hende meget og bad hende med sin
moders samtykke komme til ham paa en bestemt dag
i ugen.

Efter en forberedelse, som varede i flere uger,
antog han hende høitidelig som skriftebarn og lod
hende afiægge den ovenfor omtalte ed. Dereffcer gav
han hende anvisning til, i lighed med de andre piger.
at komme i hans disciplinkammer og der forberede
sig til pønitense. Dette kammer havde han den
gang i et hus paa Steinhauersdyk i Brugge hos en
enke, fru Pr., hos hvem den tidligere nævnte Betken
og nogle andre unge piger var indakkorderede for at
lære husholdning. Sypigen blev først paterens for
trolige efter enkens døcl.

Da Calleken første gang traadte ind i kammeret,
opfordrede Cornelius hende til, ved sit løfte om lydig
hed, at skrifte for ham alle anfægtelser og fristelser,
der er saa almindelige for den menneskelige natur,
og navnlig uden sky at meddele ham ukyske drømme,
tanker og begjærligheder, som i saa høi grad vil den
jomfruelige renhed tillivs, da han kun paa denne maade
kunde hnde midler til at beskytte den sidste.

Det stakkars, uskyldige barn, som endnu ikke
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vidste det bitterste gran om den slags anfægtelser,
fremstammede et eller andet, men Cornelius svarede:

„Aa tøv. jeg ved meget godt, at al den ukyskhed og
urenhed, som pleier at forefalde mellem gifte og
verdensmennesker, er jer bekjendt; verden er jo saa

vond og fordærvet, at smaapiger paa otte til ni aar
meget godt ved, paa hvilken maade de er komne ind
i verden. Og saa skulde ikke en ung pige paa seksten,

sytten aar, som I, kjende noget til slige fristelser,
begjæringer og kvaler? Tøv, I skulde vedblevet
at være i verden, saa var I snart bleven moder til
tre, fire børn".

Calleken, som var rød af skam, sad med ned

slagne øine og havde intet andet at sige, end at
hendes moder altid paa det omhyggeligste havde be
varet hende for alle forfængelige, letfærdige og uærbare

ytringer. „Aa, snak", vedblev klerkemennesket,
„det bryr jeg mig da ikke om. Den medfødte og
skrøbelige natur maa belære jer derom i den alder,
I nu er i. Derfor er det ikke muligt, at I ikke
undertiden anfægtes af kjødelig strid, som I bare af

forlegenhed fortier for mig. Men jeg kan ingenlunde
absolvere jer, thi min salighed afhænger deraf; vær
derfor til næste gang bedre beredt paa at give alle

jere naturlige anfægtelser tilkjende". Hermed sendte
han Calleken hjem og befalede hende at komme igjen
paa en bestemt dag, hvilket hun i Guds navn lovede
at gjøre.

Da hun igjen kom til ham, tog han hende ind i
sit disciplinkammer og formanede hende til at lade
al skamfølelse, som han kaldte et falskt, ondt dyr,
blive udenfor. Paa hans gjentagne spørgsmaal om
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kjødelige rørelser svarede den uskyldige pige ham,
at hun daglig bad Gud om, at han vilde bevare hende
for saadanne anfægtelser. Pateren roste vistnok dette,
men mente dog, at hun heller burde bede Gud om
fristelser og anfægtelser, thi en tilstand, hvori disse

udeblev. kunde ikke kaldes nogen hellighed. „Javist",
fortsatte han, ..det er en ære at have en lidenskabelig
natur, og at man clrages mod personer af det andet
kjøn, kvinder til mænd og mænd til kvinder, med
naturlig, brændende heftighed. Thi hvad fortjenstfuldt
er der ved afholdenhed, nåar man ingen følelse har?
Nei. mit barn, skam jer ikke for at tilstaa, at I ogsaa
har kjød og blod som alle andre mennesker, eller jeg
maa anse jer for en hyklerisk og fuldstændig durk
dreven person, fordi I ikke vil tilstaa, at I af og til
har kjødelige tanker eller urene begjærligheder". Nu
blev han ved med at formane hende til rent ud af

posen, jo mere ufordulgt desto bedre, at sige ham
alle sine ukyske tanker og sligt.

Calleken blev mere og mere skamfuld, jo længer
hun hørte paa satyren i presteclragt. Denne trode
derfor først og fremst at maatte arbeide henimod at
faa tilintetgjort denne blufærdighed, der dannede en
saa stor hindring for ham; efterat han først havde gjort
hende tillidsfuld ved faderlige, glatte ord, spurgte han
høitideligt: „Nu Calleken, mit barn, sig mig, om I
ogsaa af ganske hjerte betror mig eders sjæls salig
hed?" Hun svarede: „Ja. ærværdige fader-'. „Nuvel",
vedblev han. „naar I betror mig omsorgen for jer sjæls
vel, saa kan I med langt mindre fare betro mig jer
jordiske, forgjængelige krop; thi hvis jeg skal gjøre
eders sjæl salig, saa maa jeg fremfor alt gjøre jert
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legeme dygtigt, rent, renset og skikket til alle dyder,
andagt og pønitenser. Er det ikke saa, mit barn?"
Hun svarede: „Jo, ærværdige fader". „Nuvel, mit
barn, da er det nødvendigt, at I er min hellige myn
dighed underdanig og gjør, hvad jeg vil befale jer".

Derpaa såtte han sig paa en seng, som stod i
værelset, og hun maatte stille sig i to skridts afstand
fra ham. Derefter sagde han, at det var aldeles nød
vendigt for at overvinde den undseelse, som saa rent
stod i strid med disciplinen og pønitensen, at hun
føiede sig efter hans vilje, og han befalede hende
derfor ved hendes lydighedsløfte. at hun straks skulde
klæde sig nøgen for ham.

Calleken svarede, heftig forskrækket: „Ak, ærvær
dige fader, hvorledes skulde jeg kunne gjøre dette,
jeg maatte jo rent forgaa af skam!" „Mit barn",

raabte han, „det maa saa være, vores begges salighed
afhænger deraf, derfor væk med skammen og gjør i
lydighed, hvad jeg har befalet dig". „Ak, ærvær
dige fader", stammede den ængstede pige, „jeg vil
heller for fremtiden aabenbare eder alle mine anfæg
telser og kjødelige tanker (det stakkars barn havde

sikkert maattet finde paa dem). end gjøre dette, thi
ak, det er for mig, som om jeg heller vilde dø!
Derfor beder jeg ydmygt, ærværdige fader, lad mig
slippe det!" Men Cornelius holdt haardnakket fast

derved, thi uden dette var det siet ikke muligt at
blive en fuldkommen andægtig person, det var det
første middel til modtagelsen af den hellige, hemme
lige diseiplin. Han forlangte übetinget lydighed, saa
ledes som alle andre disciplinelever viste ham den.

Hans ord havde endelig den forønskede virkning.
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Den smukke pige knappede sit livstykke op og trak
det af; men da hun snørte op sitlille underliv, styrtede
de klare taarer ud af øinene paa hende, og Comelius

sagde: „Aa, mit barn, fat bare mod og kjæmp tap
pert og klogt mod forlegenheden og hykleriet, da skal I
vinde en seier, da skal alt være triumf, fred og glorie".

Da hun nu havde klædt sig af lige til Utmedet

og skulde lade dette ogsaa falde, forvandledes gløden
i hendes ansigt til dødelig bleghed. - Da Comelius
saa dette, stod han skyndsomt op og hentede nogle
stærkt lugtende essenser fra et skab, og ved hjælp
af disse vaagnede hun snart igjen af sin afmagt.

„For denne gang er det nok, mit barn", sagde
han venligt til hende, „næste gang skal du ikke være
alene hos mig, men sammen med nogle piger, som

'du kjender og som vil foregaa dig med et godt eks
empel" Da hun havde klædt sig paa igjen, ior
manede han hende til ikke at tale herom til noget
menneske og til at love ham, at hun igjen paa en
bestemt dag ogsaa virkelig skulde indfinde sig i hans
disciplinkammer.

Hun holclt ord og fandt der begge de ovenfor

omtalte vakre piger, som siet ikke gjorde nogle om
stændigheder, men straks klædte sig af og ganske
freidigt stillede sig nøgne foran pateren. Gaileken
fulgte eksemplet, og Comelius roste meget det ære
fulle ved en saadan seier over den fordømte skam
som var iveien for al from gjerning. Dermed var
det slut for denne gang, thi Comelius plexede at øve
sine fromme døtre flere maaneder igjennem a at kiæde
si, af da hans grundsætning var, at de frivillig sknlde
bortlægge skammen og seiv begjære discipbnen.
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Medens disse besynderlige eksersitier med Oal
leken foretoges, blev hun af en af de piger, som
allerede i lange tider havde tilhørt paterens skamløse
frikorps, spurgt, om hun da nu vidste, hvad discip
linen eller den hellige sekrete pønitense var for noget?
Calleken svarede, at hun nok ligesom havde en anelse
om det, men endnu ikke vidste det sikkert. „Aa",

sagde pigen, „naar du endnu ikke har fortjent denne,
saa maa du være en ganske anden ren pige end alle
andre; men da tænker jeg, at du ikke rigtigt har

bekjendt og tilstaaet dine anfægtelser". Nu blev hun
formanet til übetinget lydighed mod broder Cornelius:
hun maatte, hedte det, helt og holdent overgive ham

sin sjæl, thi ellers kunde elet umulig blive til noget.
Calleken lovede at gjøre aldeles saa, som pigerne
havde raadet hende til.

Den megen snak om kjødelige anfægtelser, om
naturlige, urene begjæringer, ukyske drømme o. s. v.
havde rent forvirret det uskyldige pigebarn, saa at
hun dag og nat ikke tænkte paa noget andet. Dette
endte da ogsaa med virkelige anfægtelser, saa hun
fik noget at skrifte for den fornøiede pater. Hun
blev nu anset værdig til disciplinen og blev en skin
hellig bedesøster som de andre.

Dette bodsøvelsesselskab, som bestod af de vak-

reste fruer og unge piger i Brugge, eksisterede ien
hel række af aar, uden at man udenfor de indviedes
kreds kj endte det mindste til det. Men krukken
gaar saa længe tilvands, til den kommer hankeløs
hjem igjen, og ogsaa den fauniske paters fromme
beskjæftigelser skulde eler blive en ende paa.

Ved en liden festlighecl, som holdtes hos nogle
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af medlemmerne af dette selskab, og hvor pater
Cornelius ogsaa var tilstede, gik det meget lystagt
til Pateren dansede med en smuk skriftedatter og

kyssede hende i sin fromme vindunst paa munden
Calleken Peters fik høre dette af en af de talstede

værende og blev meget bestyrtet; derpaa sagde hun:
man staar jo splitternøgen foran ham, og hvem kan

vide om der ikke kunde paakomme ham noget men

neskeliga Den anden erklærede ham for en engel x
menneskeskikkelse, som ikke kunde synde; men Cal
leken svarede: „Jeg vil ikke netop paastaa at han

synder, men sæt nu, at en menneskelig svaghed skulde
«ibe ham, hvorledes vilde du da bære dig ad for

fkke at synde med?" - Jeg vilde i ydmyghed lade
det ske", svarede den anden, „for jeg er ™*wst
om, at vor Herre Gud ikke vilde regne mig dette tal

synd for den hellige mands skyld, som fuldbragte
denne handling uden egentlig kjødeligt begjær".

Calleken vilde ikke indse denne religion; men

pateren, som fik nys om denne samtale, blev frygtehg
bauge, og efterat han fleré gange havde talt med
Calleken om sagen, lod han hende i nærværelse at

en anden pater underskrive en erklæring om, at hun
aldrig havde bemærket noget hos ham, som havde
givet hende anledning til forargelse, og at hun xntet
vidste om en hemmelig disciplin. Pateren uds edt

ogsaa et skriftligt vidnesbyrd om, at han havdevære
Svidne til en saadan erklæring, og Ue,

igjen rolig, især da han saa, at Calleken Peter b -
vlrede hemmeligheden og heller ikke udtraadte at

bodsselskabet. oVTn_Ifl.
Efter to aars forløb fik hun nmdlertad skrupler



397Det hemmelige skriftemaal.

og hun forlangte af pateren at faa bevist af bibelen,
at den hemmelige disciplin var absolut nødvendig for at
blive salig. Hun gjorde ham opmærksom paa, at
han paa prædikestolen udlagde skriftstederne ganske
anderledes end for hende, hvortil han bare havde det

forlegne svar: „Ah, bah! nåar jeg staar paa prædike
stolen, taler jeg kun for verdens børn".

Under en gjentagen ordveksling om denne gjen
stand mistede pateren taalmodigheden, og han be
falede hende paa stedet at klæde sig af og modtage
straf; men Calleken vægrede sig bestemt og erklærede,
at kun beviser, hentede fra bibelen, kunde formåa

hende til at vende tilbage til den gamle tro paa nød
vendigheden af den hemmelige disciplin. Han rasede
og gav hende en tid af tre uger til at betænke sig i.

Hun stod fast ved sin beslutning og gik efter tre
ugers forløb til klostret. Cornelius var ikke hjemme,
og hun faldt paa den tanke at have en samtale med
guardianen. I løbet af denne spurgte hun ham, om
han havde nogen kundskab om den maade, hvorpaa
pater Cornelius disciplinerede.

Efterat guardianen havde overbevist sig om, at
det kun var samvittighedsangst, som drev pigen til
ham, saa forklarede han hende endelig, at Cornelius
hørte til de mennesker, om hvilke Jesus har sagt:
„Ve den, som forarger en af disse smaa; ham var
det bedre, at der var hængt en møllesten om hans
hals, og han var sænket i havets dyb".

Hun gik nu ikke mer til Cornelius, men denne
trængte sig fremdeles ind paa hende, og hun besluttede
derfor at protestere mod al videre deltagelse i bods
kammeratskabet. Cornelius var rasende, behandlede
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hende som en ond aand og overgav hende høitidelig

til djævelen.
Indtil nu havde den unge pige tiet; men nu reiste

hun sig med den krænkecle og mishandlede uskyldig
heds stolthed og mod og raabte: „Ve jer, I kjødeligt
sindede menneske, som med al denne afklæden, nøgen

hed og disciplin ikke har søgt noget andet end at
tilfredsstille jeres ukyske øine og nederdrægtige be

gjæringer, til stor forargelse og beskjæmmelse for
saa mange uskyldige unge piger. Ve jer. det var jer
bedre, at der var hængt en møllesten om jer hals, og
I blev sænket i havets dyb!"

Paterens raseri var übeskriveligt. Scenen endte
med. at han greb hende i armen og puffede hende
nd af døren. idet han som en vanvittig raabte: „Bort
herfrå. I Paulianerinde! Jeg ser nu, at ler bleven
en Paulianerinde ligesom Betken Maes: bort, bort, jeg
overantvorcler jer til djævelen!"

Calleken Peters gik rolig hjem og levede stille
o. ærbart uden - af hensyn til andre kvinder og

guardianen - at tale om paterens eiendommelige
bodsanstalt, som stadig vedblev at blomstre. Hun

giftede sig og brød sig ikke om det hele; men tre
aar eiter det ovenfor fortalte optrin kom hele histo
rie* for dagen gjennem den ovennævnte Betken Maes.
Dette var en udmærket brav pige. Hun havde helt

og holdent ofret sig for sygepleien. og hvor hun kom.
viste hun sig som en trøstens engel. Hun havde

ogsaa hørt til Cornelius's bodsselskab. men hun opgav
ham som skriftefader og gjorde siden sit skriitemaal
for en fortræffelig augustinermunk. Cornehus var
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rasende og gjorde hende overalt til en kjætterske
men Betken forblev taus.

Da hun engang var hos en syg kvinde, som
trode, at hun skulde dø, forlangte denne at dø ien
kutte, som hun havde faat af Cornelius, der havde

sagt hende, at hvis hun døde i den, vilde hun ikke
engang komme i skjærsilden. Betken søgte at faa
hende til at afstaa fra dette vanvid; kvinden blev

vred, og da hun blev frisk, fortalte hun Cornelius
sagen.

Denne bagvaskede hende nu i alle klostre og
privathuse, som opsagde hende sin søgning. Han
vidste endog at bringe det saavidt, at hendes skrifte
fader sattes i ban for at have forledet hans edsvorne

skriftedøtre. Betken seiv blev som kjætterske endog
forfulgt og spottet paa gaden.

I denne nød tilstod hun for augustinernes provin
zial 1) hemmeligheclen med bodsanstalten. Provinzialen
besluttede at være mægler og formaaede Cornelius,
mod hendes løfte om at tie, til fra prækestolen at
tilbagekalde sine udtalelser om hende. Han gjorde
dette paa en forblommet maade, som ikke mange
kunde forståa, og erklærede overalt, at han kun havde
gjort dette skridt efter opfordring af ansete huse, der
var tilhængere af erasmianismen. Men hans mening
om pigen var den samme.

Betken Maes var fuldstændig som fredløs; hun
vovede sig ikke paa gaden af frygt for pøbelen, og
nætterne gjennemvaagede hun i angst, da hun hvert
øieblik ventede en voldshandling af fanatikerne eller

!) Nylatinsk benævnelse paa den, der fører overopsynet med flere
klostre i et distrikt. O. a.
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et besøg ai den mest übarmhjertige inkvisition. Selv
opholdelsesdriften bevægede hende til det sidste middel
I flere huse, hvor man endnu taalte hende, fortalte

ta pater CornelWs bedragerier og gav deteljerede
skddnnger a hans bodsanstalt. I begyndelsen trode

man, at hun fortalte et af hævnsygen indgivet eventyr
men sagen udbredte sig og kom magistraten for øre'
som ikke ugjerne greb denne leilighed til at komme
aen lorhadte munk tillivs.

Cornelius opponerede og trnede endog med inkvi
sxtxonen Dette tvang raadet til fuldstamdig at tilside
sætte alle hensyn, og Calleken Peters og alle paterens
bedesøstre maatte til sin store beskjæmmelse frem
strile sig personlig for retten. Blandt dem befandt
sig særdeles mange ansete fruer og frøkener. Man
anerkjendte vel ialmlndelighed deres uskyld, men det

gih med dem som med den skinhellige konigsberger
Jibels fornemme „sjælebrude«, latterlighedens mærke
blev hele deres liv hamgende ved dem.

Dommen over Cornelius blev meget mild, thi
klerkerne havde dengang endnu overtaget. Han blev
torilyttet ira Brugge til Ypern, da man ikke kunde

»«nse at han havde gjort noget formeligt angreb paa
kvmdernes dyd. Folkets satire stratfede ham mere
end rettens dom og forfulgte ham paa alle mulio-e
maader. Han dode i aaret 1581. men hans navn

lever endnu i traditionen. og mangen pige blir rød
Og ler i smug, „naar bror Cornelius" blir nævnt Men

hvad vil alle den plumpe flamske paters kunster sige
mod je.siaferues tine nederdrægtighed i slige ting! Saa
snart de havde begyndt sin virksomhed, bestræbte de
sig tor at vinde piger og koner for sine piskebroder-
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skaber. De havde ikke bestemt sig for piskningen

paa ryggen, men paa ele nedenfor denne liggende dele.
Denne art af disciplin blev af jesuiterne i Lowen
kaldt den spanske og anvendt, fordi den var mere

passende for sundheden end den høiere, eller af andre
grunde.

Medens middelalderens mere raa munke virkelig

hist og her af dum religionsiver anvendte pisken,
gjorde jesuiterne det fordetmeste for under religi
onens dække at tilfredsstille sin raffinerede vellyst.

Hvorledes de pleiede at gaa tilværks dermed, vil jeg
vise i den berygtede historie om jesuiten Girard og
frøken Cadiére, saalangt omfanget af disse blade til
lader det. Den proces, som frøkenen anlagde mod
sin skriftefader, gjorde i begyndelsen af det 18de
aarhundrede en uhyre opsigt; hele Europa tog del i
den. Hovedværket over denne vigtige retsforhand

ling omfatter otte bind, og man vil linde det begribe
ligt, at min fremstilling kun kan blive løst skisseret.

Katharina Cadiére var en velhavende kjøbmands
datter i Toulon og født 12te november 1702. Hun
havde tre brødre; den ældste giftede sig, den anden
indtraadte i dominikanerordenen, og den tredie blev

lægprest. Faderen var allerede død under Katharinas
mindreaarighed, og hun blev nu sin borneret bigotte
moders yndling. Hun udviklede sig saavel legemlig
som aandelig paa den fordelagtigste maade. Det vil
sige, hun blev meget smuk, og paa grund af sine
fortræffelige gemyts- og aandsgaver blev hun meget
afholdt af alle, som kjendte hende. Men hendes
bigotte moders opdragelse, som understøttedes af deoe

Otto von Corvin : Pavespeilet. flu
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geistlige, de latterlige lielgenlegender og mystiske
bøger, som man allerede tidligt tillod hende at læse,
gav hendes aand en ganske eiendommelig sværmerisk,
mystisk retning. Det eksempel som den romerske kirkes

hellige kvinder gav, og de hellige aabenbarelser og visi
oner, som blev berettede om disse, laa hende bestandig
i tankerae, og det var hendes høieste ønske at blive

lig disse halvgale jaaler. Dette var da ogsaa granden
til, at hun afslog flere fordelagtige giftermaalstilbud.

Saaledes naaede hun en alder af femogtyve aar,
og man tør forudsætte, at den voldsomt undertrykte
natur hos en saa legemligt yppig og dertil fantasirig
pige forlængst havde begyndt at gjøre sin ret gjæl
dende, og at der blot behøvedes en let pirring for
at sætte hendes sanselige begjær i fuld fyr og
flamme.

Paa denne tid, i aaret 1728, kom jesuiten pater
Johann Baptist Girard som rektor for det kongelige
seminarfum for skibsprædikanter til Toulon. Pø,
havde han levet i Aix. Hans rygte som fremragende
aandelig taler og en helt igjennem strængt sædelig
mancl var gaat forud for ham, og han opnaaede da
ogsaa temmelig snart i sin nye virkekreds en ganske
overordentlig betyeining og anseelse. Især strømmede
kvinderne til ved hans prækener og i hans skriftestoi.
En stor mængde unge piger indtraadte i et slags
orden, i hvilken der blev foretaget fromme øvelser
under Gfirards ledning. Denne fromme skare gjorde
ham megen glæde, tii der var smukke piger der
iblandt, og jesuitens fromhed og ærbarhed var kim
faarepelsen, hvormed han skjulte den raaeste sanse,
ligheds rasende ulv.
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Fremfor alt tragtede Girard nærmest efter ved
sine lærdomme at forgifte de unge pigers hjerte og
fantasi Ligesom en edclerkop omvæver sit ofter med

uendelig mange fine traade, førend den udsuger dets
blod saaledes bestræbte ogsaa jesuiten sig tor at

fange sit offer i den mest raffinerede sansebgheds
net. Han turde ikke gaa for kurtigt frem, da over
ilelse kunde fordærve alt. Han havde keiler ikke

nogen aarsag dertil, da kan var fuldkommen rolig for
det sikre resultat af sin fordærvelsestkeon.

Naar kan mærkede, at pigerne allerede hang ved
kam med sværmerisk inderligked og klippefast tillid,

begyndte kan efterkaanden at paalægge dem andre
straffe for deres synder, end kvad der hidtil var

sket og kom lidt efter lidt til disciplinen.
De fleste piger anede heller ikke af bare dumhed

det ringeste ondt. og andre, som ved piskningen havde
Mt en behagelig sanselig pirring, fandt en hemmelig
Fornøielse cleri, seiv om de kanske ikke var sig dette
klart bevidst. Atter andre kunde vistnok gjennem

skne pateren og kans hensigter, men de var meget
langt fra at medarbeide disse, fordi de ikke ugjerne
skulde have set, om de hemmeligt og ustraffet havde
kunnet komme til at smage paa den forbudne frugt.

Disse og maaske ogsaa finansielle grunde gjorde, at
en af skriftedøtrene. frøken Guiol blev jesuiten fuld

stændigt kengiven, og hun lod sig gjerne bruge til
alle kans planer.

Denne Guiol var en gløg, durkdreven skabmng

og var pateren til uendelig nytte. Han turde snart
gaa viclere med sine skriftedøtre og under disciplinen
ogsaa tilfredsstille sin lystenked paa anden maade
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end bare med ørnene, om lian end vel vogtede sig
for at skride til det yderste der. hvor lian ikke var
aldeles vis i sin sag, som f. eks. hos Gruiol.

Til hans bodsgjørerskers skare korte ogsaa

Katharina Cadiere. Den i sin fuldeste blomstring
straalende intelligente pige opvakte ikke blot hans

sanselighecl. men indgjød ham ogsaa en følelse, som

jeg vilde kalde kjærlighed, kvis jeg holdt det for

mnligr. at en saa ophøiet lidenskab kunde rammes i

er saadant menneskes bryst. Men hendes forstandige

og dydige væsen fordrede en ganske særegen be

handling og hensynsfuldhed. og han beslnttede her

at gaa til værket med ganske usædvanlig omtanke.

Han gjorde Gruiol til sin fortrolige, og linn lovede ham
sin bistand.

Da han sonderede pigens indre, indsaa han snart

hendes sværmeriske retning og bestræbte sig for at

blæse funken op til fald flamme. Han roste hendes

ganske ualmindelige anlæg, profeterede, at Gud havde

ganske særegne hensigter med hende, og forstod at

bevæge hende til at give det løfte, at hun. for sna

rere at opnaa dette maal. fuldstændig skulde overlade

sig til kans ledelse og vilje.

Saaledes blev pigen forgiftet i sit indre uden

ondog at have en anelse derom. I hendes barm

bølgede et hav af übestemte, men übeskriveliga søde

følelser. Kortsagt:

Pukken blev behancllet og gjort istand,
Bom mangen historie lære kane.

langt var GHrard kommet i løbet af ot

Nu gjaldt de r at sætte lunten til det brænclbare
materiale, som han havde ophobet hos hende.
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Katharina havcle i længere tid været syg og be

søgte Grirard i jesuiternes refektorium. Han gjorde
hende ømme bebreidelser, fordi hun ikke havde ladet

ham kalde under sin sygdom, og gav hende et glø
dende kys. Det kunde ikke undgaa den erfarne
kvindekjender, hvilken overordentlig virkning dette
kys frembragte. Katharina maatte følge ham til
skriftestolen, og her forskede han nøie efter hendes
idéer og stemninger, befalede hende daglig at gaa
til alters og flittigt at besøge kirken; tillige forkyndte
han hende snarlige visioner og formanede hende til
at arlægge ham den mest samvittighedsfulde beret
ning om disse ligesom overhovedet om sine psykiske
og fysiske tilstande.

Disse visioner indfandt sig da ogsaa virkelig og
ophidsede mer og nier hendes blod og hendes fantasi.
Om de kim var fremkaldt ved pigens ophidsede sinds
tilstand og ved klerkens aandelige gift eller ved
materielle midler kan jeg ikke angive. Men det gik
endelig saa vidt., at hun klagede for ham over, at
hun ikke længer var i stand til at bede høit og at
skjule den heftige kjærlighed, som hun følte for ham.
Med hensyn til det første punkt beroligede han hende
snart, og „kjærligheden", vedblev han, „som I føler
for mig, skal ikke volde jer nogen bekymring; den
kjære Gud vil, at vi to skal blive forenet med hver
andre. Jeg bærer jer i mit skjød og i mit hjerte;
fra nu af er I intet mere end en sjæl i mig, ja min
sjæls sjæl. Saa lader os da i Jesu hellige hjerte
elske hinanden med en rigtig ordentlig brunst".

Istedetfor nu at give naturen frit løb og tilfreds
stille den til den høieste grad optirrecle sanselighed,
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anvendte han en langt mere djævelsk fremgangsmaade.
Hans bestræbelse gik nu ud paa at udvikle den af
ham fremkaldte hysteriske tilstand til sin høieste
spids. Dette lykkedes ham ogsaa. Frøken Cadiére
lik hysteriske krampeanfald, hvorunder hun havde
forunderlige visioner baade af hellig og vanhellig
slags, men som fordetmeste bevægede sig om pater
Grirard. Allerede ved fastetiden i aaret 1729 havde

hun en forunderlig vision. Hun hørte en stemme,

som tilraabte hende: „Jeg vil føre dig med mig ud
i ørkenen, hvor du ikke mere skal blive næret med

menneskekost, men med englespise". Fra nu af bød
al mad hende imod, og overvandt linn sin væmmelse
for den med magt, saa paafulgte der heftige bræk
ninger. Siden hk hun en blodstyrtning. Pater Grirard
og hans fortrolige erklærede disse tilfælde for et tegn
paa den undergave, som nu snart vilde blive hende
tildel.

Katharina faldt nu fra den ene henrykkelse i
den anden. Paa hendes ansigt stod blodsdraaber, og
paa hendes venstre side og paa hæncler og fødder kom
blodige striber eller undermærker tilsyne, hvormed
efter den romerske overtro særdeles hellige og af
(lud udvalgte personer blir benaadede. Men hermed
stansede ikke undrene. Da pateren havde afskaaret
frøkenens hovedhaar, dannede der sig om hendes
hoved et sla,n's helgenglorie. og det tørklæde. hvormed
hun havde aftørret sit ansigt, optog billedet af en
lidende Kristus med tornekronen!

Hvor meget af disse forunderlige tilstande der
maa tilskrives frøkenens aandelige og legemlige syg
dom, og hvormeget jesuitisk bedrageri, forstaar jeg
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ikke at bedømme. At Girard dog frygtede meget

for opdagelsen af dette sidste fremgaar allerede af
den omhyggelighed, hvormed han vaagede over, at
intet blev bekjendt om frøkenens tilstand udenfor
den indviecle og troende kreds. Til moderen havde
han sagt, at Katharina vilde dø inden fireogtyve timer,
hvis man blot nævnte et ord om de besynderlige
hændelser.

Girard havde nu selvfølgelig fri adgang til madame
Cadiéres hus, thi han maatte jo sørge for hendes

datters sjæl og unclersøge striberne! Ved disse
visitter var han altid saa forsigtig at medtage Katha

rinas yngre broder, som dengang netop studerede
theologi i jesuiterkollegiet, lige til døren, og ligeledes
igjen lade sig afhente af ham. Han indesluttede sig
altid med sin skriftedatter i hendes værelse og kunde

siet ikke se sig mæt paa de vidunderlige striber,
især clem i siclen. Hvis Katharina fik hysteriske

krampeanfald eller faldt i afmagt, hvilket gjaldt for
besathed, saa anvendte jesuiten den tid, som derved
blev ham forundt, til at tilfredsstille sin lystenhed

paa en brutal maade, saa langt det gik for sig. Naar
frøkenen vaagnede, fandt hun sig uanstændigt blottet,
og bag hende stod med grinende ansigt Jesu fromme
discipel.

Frøken Cadiére beklagede sig flere gange her
over for Guiol, men denne letfærdige person udlo
hende, fordi hun kunde finde noget uanstændigt deri,
og paa samme maade fortalte de andre medlemmer
af søsterskabet hende, at pater Girard nok tog sig
ganske andre friheder med dem, hvorover de imid
lertid aldeles ikke var forargede. Men den galante
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jesuit bestræbte sig ogsaa bestandig for at sætte sig
alt fastere i gunst hos sine kvindelige elever. Han
baade forstod at lette andagten for dem og sørgede
for, at saavel deres sanselighecl som deres verdslige
sind stadig fik næring. Han sørgede altid for god
betjening, for et fortræffeligt kjøkken, landpartier og
bloinsterbuketter. Men Katharina var og blev alle
hans tankers dronning.

Hos hende rykkede han nu stadig sit maal nær
mere. Han hidførte en anledning for tilsyneladende
med rette at kunne beklage sig over hendes ulydighed,
og efterat Katharina var bleven tilstrækkelig forberedt
af Gruiol, kom hun ydmygt til skiifte hos Gfirard,
beredt til at lide enhver straf, som han vilde paa
lægge hende. Efter en skarp formaning forkyndte
pateren hende da ogsaa, at hun maatte gjøre pøni
tense for sin ulydighed.

Den anden morgen kom han med en disciplin
ind i hendes værelse og sagde: „Gfuds retfærdighed
forlanger, at fordi I har vægret jer ved at lade jer
beklæde med hans gåver, I nu skal klæde jer nøgen.
Yistnok havde I fortjent, at hele verden var vidne
dertil; dog tilsteder den naadige Gud, at kun jeg og
disse vægge, som ikke kan tale, er vidnerne. Men
sværg mig først en hellig ed, at I vil bevare hemme
ligheden, tbi en opdagelse kunde styrte mig og jer
i fordærvelse".

Frøkenen gjorde, som han havde befalet, og da
hun havde klædt sig af ligetil linnedet, bød han hende
at lægge sig paa sengen. Da hun ogsaa havde gjort
dette, og han havde lagt en jmde under hende, gav
han hende nogle lemfældige slag paa hofterne, som
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han derpaa kyssede. Nu tvang lian hende ogsaa til
at fjerne sit sidste klædningsstykke og ydmygt at
stille sig foran ham. Frøkenen faldt i afmagt, men
da hun igjen kom til sig seiv, erklærede hun at ville
adlyde og knælede ganske nøgen ned for ham. Der
paa gav han hende enclnu nogle slag og gav nu sine
lyster frie tøiler. Katharina gjorde ingen modstand,
og den sataniske jesuit naaede sine ønskers maal.

Fra nu af betragtede han frøkenen helt og hol
dent som sin eiendom og forførte hende til handlinger
af den mest rafhnerede sanselighed, hvorunder han

dog altid behændigt forstod at indhylle sig i hellig-
hedens klædebon. Her at fortælle alt, hvad han foretog

sig, er ugjørligt.
Hvis frøkenens moder eller broder nogengang

vilde forstyrre ham i hans andægtige beskjæftigelser,
smældte han døren igjen for næsen paa dem, og da
engang dominikaneren beklagecle sig over det for
moderen, befalede hun ham at tie og viste ham endog
ud af huset. I den grad var den til idioti bigotte kone
overbevist om jesuitens hellighed og sin datters dyd.

Grirard mærkede meget snart, at frøken Cadiére
var svanger, og under et paaskud bevægede han hende
til at indtage en clrik. som han havde tilbereclt. Dette
var et fordrivende middel, som ogsaa gjorde sin virk
ning. Katharina følte sig ved det paafølgende blodtab
meget svækket, saa at hendes moder, som var meget
langt fra endog at ane sandheden, indtrængende raa
dede hende til at søge raad hos en læge, hvilket
Girard imidlertid ved alle slags grunde vidste at for
hindre.

Ved en tjenestepiges uforsigtighed var hemme-
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ligheden næsten bleven opdaget, og for fremtidig at
sikre baade sig og sit offer besluttede Grirard at bringe
Katharina som nonne til St. Claraklostret i Ollioulles.

Han skrev til abbedissen og gav hende den mest
henrivende skildring af sin bodsdatters dyd, fromhed
og gudsfrygt, saa at denne med glæde var beredt
til at optage Katharina, hvis hendes familie vilde
give sit samtykke dertil. Dette opnaaecles meget let,
og frøkenen reiste, udstyret med de bedste anbe
falingsbreve, til Ollioulles, hvor hun blev meget vel
modtaget.

Jesuiten forstod at erholde abbedissens tilladelse

til at besøge sin skriftedatter og til at skrive til
hende. Men saa listig Grirard end ellers pieiede at
være. begik han dog nogle uforsigtigheder, som indgav
nonnerne og abbedissen mistanke og foranledigede den
sidste til først at indskrænke og siden ganske at for
byde hans besøg. Ved mellomkomst af en geistlig,
der var hans ven, blev dog dette forbud snart igjen
ophævet, og Grirard generede sig nu mindre end
nogensinde før. Han iagttog visioner, undersøgte stri
merne og gav sin skriftedatter disciplinen paa den
gamle vis. Dette havde vel altsammen enclda kunnet
gaa: men han lukkede sig ofte inde med Katharina
i timevis, og da denne, stolt af sin særegne hellighed,
fra tid til anden ligeoverfor andre nonner gjorde sig
til af sine aandelige nydelser, saa kom man stadig mer
og mer paa den tanke, at forholdet mellem Grirard og
hans skriftedatter ikke kunde være ganske rent. Abbe
dissen forordnede derfor, at de under sine samtaler
skulde skilles fra hinanden ved klausur.

Grirard brød sig dog lidet om dette. Han skar
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med en lommekniv et hui i den lærredsvæg, som
skilte ham fra hans elskede, og unclerholdt sig gjennem
dette i timevis med hende. Hvis han havde kysset

sig træt, og der paakom ham andre tanker, saa til
fredsstillede han sine lyster paa en maade, som det
vilde være modbydeligt nærmere at antyde. Den slags
ting tillod han sig endog i sanctuariet 1 ), og hvis man
vilde holde ham i tilbørlig afstand, saa blev han meget

sint og raabte: „Hvad? I vil skille mig fra min
skriftedatter?" Jesuiten lod sig endog bringe mad
foran klausnren; begge spiste haand i haand, og det
forekom ikke sjelden, at lægsøstre overraskede ham,
nåar han havde slynget sin arm om frøkenens liv.

Men den jesuitiske vellystling begyndte nu at
blive kjed af sit offer. Han erklærede hende derfor
for tilstrækkelig hellig og besluttede at sende hende
til et fjerntliggende karthauserkloster. Nonnerne under
rettede straks biskopen af Toulon om dette fore
havende, og denne vilde ikke taale, at en pige, som i
verden ansaaes for en helgeninde, forlod hans diozese
(biskopsstift). Han skrev derfor til Katharina og
forbød hende fremtidig at skrifte for pater Grirard,
eller at begive sig til noget sted, som denne vilde
anvise hende, og gav hende samtidig fuld frihed til
at vende tilbage til sin familie. Han sendte hende
derpaa en vogn, og biskopens almisseuddeler samt
pater Cadiére, hendes broder, bragte hende til et
bondehus, ikke langt fra Toulon.

Da Girard fik underretning' herom, blev han ikke
lidet forskrækket, og hans første tanke var at sikre

i) Det indre kor i kirker, rammet omkring hovedalteret
O. a.
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sig de skrivelser og breve, som Cadiére liavde fra

ham. Dette lykkedes ham ogsaa ved hjælp af en
anden skriftedatter. som han tidligere særlig havde
elsket; kim et eneste brev blev ved et fcilfælde tilbage
hos Katharina.

Denne blev nu i Toulon som en helgeninde over
givet til karmeliternes nye priors særlige omsorg. I
hendes skriftemaal hørte nu denne mange besynderlige
ting, som, ved siden af nogle sværmeriske ytringer,
der aabenbart berørte Grirard, foranledigede ham til
at forske nøiere efter. og saa opdagede han da uden
særdeles vanskelighed det nederclrægtige bedrageri,
hvormed man havde ført denne sværmeriske, uskyldige
pige og verden bag lyset. Han gjorde straks anmel
delse hos biskopen, som seiv kom til bondehuset og
udspurgte Katharina om alle nærmere omstændigheder.
Den stakkars pige, som nu fik sine øine saa sørgeligt
aabnede. bad paa sine knæ og under taarer, at man
vilde skaane hendes families ære og neddysse sagen.

Biskopen lovede vistnok dette, men blev snart
ved andre hensyn omstemt, og processen anhængig
gjordes efter nogle præliminarier ved den for geist
lige sager anordnede kriminaldomstol i Toulon.
Men hvacl vil et stakkars pigebarn udrette mod de
mægtige jesuiter. som havde sine tilhængere siddende
paa selve dommerbænken! Pater Girards sag blev
gjort til ordenens, som paa denne proces ofrede over
en million francs. Der begyndte nu en række af de
lumpneste intriger for at fremstille frøken Cadiére
som en løgnerske og bedragerske og en af jesuiter
ordenens fiender bestukken person. Man beskyldte
hende ovenikjøbet for kjætteri og trolddom, hvorved
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hun paa alleslags forbudne maader liavde søgt at for
skaffe sig skinnet af at være helgen. Frøken Cadiére
angre de nu desværre forsent, at hun saa villigt havde
udleveret til pateren de breve og skrivelser, hvormed
hun lod sine bedste vaaben slippe sig af hænderne.

Processen tog snart en for hende temmelig be
tænkelig vending. Kongen havde faat kundskab om
den og ved et statsclekret befalet den allerstrængeste
undersøgelse. Sagen kom nu for den høie domstol i
Aix. Karmeliterprioren og dominikaneren Cadiére blev
indviklede i processen som medskyldige og med
bedragere; nonnerne i Ollionlles blev af jesuiterne
bevægede til ugunstige udsagn mod frøken Cadiére,
og stakkaren seiv maatte hos de mod jesuiterne venlig
sindede ursulerinder paa dette sted døie en haard
skjæbne. Hun var bleven indespærret i et kammer,
som tidligere havde tjent en vanvittig til bolig, og
som var fyldt med raaddenskab og stank.

Man pinte hende fysisk og moralsk paa enhver
optænkelig vis, brugte list og magt, og naaede endelig
derved det tilsigtede maal, at bevæge hende til tilbage

kaldelse.

Men nu begyndte jesuiterne først rigtig at gjøre
fordring paa skarp undersøgelse, thi nu syntes deres
seier vis, og den første domstol i Aix afsagde ogsaa
virkelig en dom, som var meget ugunstig for frøken
Cadiére. Man bragte hende imidlertid som fange til
et kloster i Aix; men hun appellerede paa grund af
misbrug af geistlig magt ved den benyttede fremgangs
maade, og sagen kom for parlamentet.

Nu begyndte jesuiternes intriger paany. Katha-
rina paastod, at hun uskyldigt var bleven mishandlet



414 Det hemmelige skriftemaal.

af pater Grirard paa den angivne maade. og at hun
kan ved trusler og plagerier under kriminalundef
søgelsen var bleven tvungen til tilbagekaldelse.

Den kongelige prokurator viste sig under hele
sagen absolut partisk for jesuiterne og nedlagde
endelig paastand paa: „Pater Girards frikjendelse og
paa den ordentlige og overordentlige pAnebcenk for Katharina
Cadiére ligesom ogsaa paa henrettelse ved strikken''.

Men de fireogtyve dommere var ikke af denne
anskuelse; dog var deres meninger delte. Tolv at'
dem udtalie sig for: at afvise Johan Baptist Grirard
og hans klage i betragtning af den aandssvaghed, der
havde vist sig hos ham. og som havde gjort ham til
gjenstand for hans skriftebørns spot. Den anden
bedre halvdel af parlamentet udtalte irnidlertid en
dom. som lød ganske anderlecles: Johan Baptist Grirard
hor dornmes til døden paa baalet paa grund af fuld
korrtmen bevist geistlig blodskam, fosterfordrivelse og for
nedrelse af sin geistlige værdighed ved skjændige liden
skaber og forbrydelser, etc.

Under denne stemmelighed bestemte præsidenten,
at man skulde lodade begge parter aden straf. Xogle
af dominerne vilde ikke nøie sig med dette, men

androg paa, at man i det mindste skulde give Cadiére
en liden tugtelse. Men da reiste sig i deres midte
en ædel mand og raabte: „Vi har netop frikjendt
maaske en af de største forbrydere og skulde nu
paalægge denne pige seiv den ringaste straf' Xei, før
skulde man lade dette palads gaa op i flammer!"
Disse ord gjorde virkning. Det blev bestemt, at
man skulde sende frøkenen tilbage til sin moder og
overgive hende til dennes pleie.
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Det kongelige parlament havde vistnok frikjendt
skurken, men i den offentlige mening var Girard dømt,
En mnaadelig menneskemasse ventede i gaderne paa
domstolens afgjørelse. De dommere, som havde voteret
imod Cadiére, blev modtagne med spot og haan, Gkrards
modstandere med bifald. Denne seiv modtog man

med skjældsord og stenkast, saa at man kun med
vanskelighed kunde bringe ham uskadt gjennem den
rasende mængde. Dette folkets raseri udstrakte sig

endog til den kjøkkengut, som havde bragt ham mad,
og man knuste hans fad, tallerkener og flasker.

Derimod anstrængte man sig af alle kræfter for
at vise frøken Cadiére deltagelse. Man kappedes om

ved venlig imødekommen og trøst at faa hende til
at glemme de lidte krænkelser og mishandlinger. Man
priste hendes endnu stadig store skjønhed; kort
sagt, hun kom i mode, som jo er tilfældet seiv med
interessante forbrydersker i Frankrig og andre steder

nutildags.
Den deltagelse, som hun vakte, bragte hende

dog fare. Man gav hende det velmente raad at for
lade Aix saa hurtigt som muligt og holde sig skjult.
Hun reiste men fra nu af tabte man hendes spor for

evig. Man har aldrig faat vide, hvor der er biet af
hende. Men den alminclelige mening paa hin tid gik

ud paa, at hun hemmeligt var ryddet afveien af jesu
iterne.

Girard døde ligeledes efter et aars forløb. Jesu
iterne tænkte for alvor paa at ophøie ham til helgen

og sammenlignede ham i betragtning af hans skjæbne
med Jesus!

En historie, som er temmelig lig den med frøken
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Cadiére, tildrog sig kort før jesuiterordenens ophæ
velse i Frankrig mellem en af dens medlemmer og

en parlamentspræsidents datter, som ogsaa blev for
ført ved lijælp af piskningen. For at redde ordenens
ære og for at anklagen umulig skulde kunne bevises,
havde man kjøbt og tåget i ed en saarlæge, som
kastrerede den skyldige. Hemmeligheden blev imid
lerticl senere opdaget.

Trods denne og andre nederdrægtigheder, som
kom for dagen og blandt tusen blev kanske bare
en bekjendt blev der ikke lagt nogen hindring
iveien for jesuiterne; overalt var de velsete som
skriftefædre, og især kvinderne lod sig nu som før
den delikate piskning vel behage. Skrifteinstituter
med piskning kunde stadig glæde sig ved fuld trivsel
i Spanien og endnu mere i Portugal. Kong Joseph
Emanuel (1750—77) lod sig ofte disciplinere, og kun
medvanskelighed fik hans minister, markisen af Pombal,
ham derfrå. Damerne med markise Leonore da Tavora

i spidsen var ikke mindre gale end kongen.
Jesuiterne blev som bekjendt fordrevne af Pombal,

men hans fiende, dronning Donna Maria (1777—99)

kaldte dem igjen tilbage, og de behagelige skrifte
adspredelser med obligat piskning begyndte igjen
værre end før. Den interessante og fiffige pater Mala

grida oprettede en formelig bodsanstalt blandt de unge
hofdamer. Man piskede sig seiv i dronningens for
værelser, og denne skal seiv have tåget del ide
fromme historier. Mangen historie å la Girard er

vel her foregaaet i al hemrnelighed, thi hofdamerne
var efter jesuiternes udsagn saa opsatte paa pisk
ningen, at' de længtes efter den med et formeligt
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raseri, som neppe var til at tilfredsstille eller holde
inclen skrankeme. Ja seiv fremmede prinsesser og

gesandten*» damer blev høitidelig indbudt til denne
vellystig-underholdende fromme jesuiterleg. Anfallet ai
eksempler paa misbrugen af skriftestolen er nendehg
stort, saa at man dermed kunde fylde et omfattende
værk; men da dette kapitel maa have en ende, saa
slutter jeg det med fortællingen om en underlig sknfte
og bodsanstalt, som en kapuciner oprettecle paa Napo
leon I's tid. Om anstalterne under Napoleon 1U og
hans keiserinde skal jeg maaske engang senere fortælle.

Den omtalte kapuciner heclte pater Achazms og
levecle i et kloster i Duren i det nuværende preus

siske regjeringsdistrikt Aachen. Kapucineren var af
skyelig hæslig, men prædikede fortræffeligt, stod i
anseelse for en ganske ualmindelig fromhed og kunde
trods sine faunemanerer glæde sig ved damernes tillid

i saa høi grad, at de valgte ham til leder af sine
aandelige øvelser. Men helst vilde pater Achazius
have at gjøre med enker og jomfruer af modnere
alder.

En af disse sidste havde han udset sig til sin

privatfornøielse. Han bibragte hende følgende, høist
besynderlige lære: Mennesket var ikke istancl til
fuldt ud at tæmme hjertets begjæring; men aanden

kunde clog forblive dydig, mens legemet efter almin
delige begreber syntes at synde. Aanden tilhørte
Gud, legemet verden; af dette sidste gjorde him
melen fordring paa den øvre halvdel, verden paa den
nedre. Sjælen kunde man derfor bevare ren, medens
man rolig lod kroppen synde videre.

27Otto von Corviu: Pavespeilet.
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Den endnu altid vakre gamle jomfru, som laante

disse behagelige lærdomme et meget lærvilligt øre,
gik snart ind paa paterens idéer. Efter fuldendt

skriftemaal maatte hun knæle ned for kapucineren,
bede om tilgivelse for sine synder og vise ham „djæve
lens part", det vil sige, blotte sig nedenfra og op til
sit legemes jomfruelige centrum. Da dette var sket,
skred han til den sidste del af andagten og indviede
dåmen paa den høitideligste maacle til første medlem
af den orden, som han havde isinde at stifte.

Denne fromme jomfru bestræbte sig nu ivrigt
for at gjøre proselyter baade blandt personer af sin
egen alder og blandt unge fruer og piger; hun tjente
kortsagt pateren som koblerske., Åntallet af disse

adamitiske ordenssøstre blev snart temmelig stort, og
Achazius, som ikke var istaud til at tilfredsstille en

saa stor mængde fromme damer, hentede forsterkning
af kraftigere troens kjæmper blandt sine geistlige
brøclre til sin bodsanstalt, som trivedes frodigt og
kanske endnu idag vilde have bestaaet, hvis ikke
hemmeligheden ved den var blevne røbet af en
ung pige af Achazius's skole, som blev nonne. Som
saadan gjorde hun bekjencltskab med en fransk officer
og fortalte denne sagen.

Der blev nu anstillet en nøiagtig retslig under
søgelse, som gav de mærkværdigste resultater. Der
kom da ting for dagens lys, som ikke vel lader sig
nedskrive. En elskværdig og anstendig dame. gift
med en papir fabrikant, erklærede under forhøret, at

hun havde været som forh ekset, og ligesom fortryllet
af en drik havde følt sig draget mod den hæslige
kapucinerabe, der havde tilladt sig ting med hende,
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kvis omtale drev blodet op i kinderne paa clen mest
hærdede kriminalperson. Piskningen spillede en hoved
rolle. Achazius lod ofte lægge risene i eddik og slog

mangengang den her omtalte dame saa stærkt dermed,
at hun under et eller andet paaskud maatte ligge til

sengs i over tre uger ad gangen.
Under undersøgelsen viste det sig, at saamange

kapitler, klostre og familier blev kompromitteret der
ved, at Napoleon af politiske grunde befalede general
prokuratoren at nedlægge processen. Pater Achazius
og nogle af lians medarbeidere blev sat i fængsel.

Akterne i denne skandaløse proces laa siden i

længere tid i Liitticli, men blev senere i Aachen leveret
til den preussiske regjering. Imidlerticl mangler der
flere vigtige stykker, og andre forsvandt senerehen,
da de deri inclviklede familier gjorde alt, hvad der
stod i der es magt, for at tilintetgj øre vidnesbyrdene
om sin skjænclsel. Ogsaa den paa hin tid derom
ndkomne brochure og karrikaturer vidste klerkerue
at samle sammen og tilintetgj øre 1).

Yi vilde tåge meget feil, om vi troede, at tilstan
deue inden den romersk-katolske geistlighed havde
forandret sig i saa kort tid. Der er aldeles ingen

grund til at antage dette; de er nutildags med
faa modifikationer sandsynligvis endnu de samme,
som de var for aarhundreder siden, og vil ikke blive
anderledes, før der engang blir gjort en ende paa
det forbandelsesværdige cølibat og det hemmelige
skriftemaal.

i) Munchs Aletheia 3. bog, p. 323 o. s. v. De herettede fakta har
Munch seiv hørt af statsraad Leclerq og professor Gall i Liittich
som havde ledet undersøgelsen og forfattet anklageakterne.
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Jeg er nu færdig med denne bog, skjønt ingenlunde
med mit materiale, der er ligefrem uudtønimeligt. Jeg
auser det for unyttigt enclnu at tilføie nogle bemærk
ninger. De slutninger, som lader sig gjore af de
foregaaende blades inclhold, ligger for klart i dagen,
til at de endnu skulde behøve nogensomhelst forkla
ringer. Jeg opfordrer blot de læsere af denne bog,
som lever i romersk-katolske lande, til at se sig om
kring i sin kreds og, kvis de vil gavne den gode
sag, da med kensyn til den i denne bog pmhandlede
gjenstand at gjøre mig saglige. authentiske meddelelser.
Sluttelig bemærker jeg endnu. at de geistlige selv
følgelig vil fremstille de af mig fortalte fakta som
løgn. opfindelser eller overdrivelser. og henviser med
liensyn herpaa til. kvad jeg kar sagt derom i fortalen.

Naar jeg ikke kar talt noget run uvæsenet i den
ikke romersk-katolske kirke. saa er dette ingenlunde
sket af partiskhed, men ene og alene fordi jeg har
maattet kolde mig indenfor den ved bogens titel fore
skrevne grænse.
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