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Zahvala
Za dobre ţivce, dober sluh in številne konverzacije o besedilih, ki so jim zanimiva postala
šele, ko sem jih zaĉela raziskovati, se zahvaljujem svoji druţini. Mami in oĉetu, ker nikoli
nista obupala nad mano, tudi ko sem ţe sama hotela, bratu in sestri, ker sta verjela, da sem
edina, ki lahko razume Antikrista, in partnerju, ki me je usmeril na pravo pot, ko sem v
iskanju Antikrista izgubljala sebe.
Seveda gre zahvala tudi vsem prijateljem, prijateljicam, kolegom in kolegicam, ki so z
navdušenjem poslušali vsako mojo ugotovitev.
Predvsem bi se rada zahvalila mentorju dr. Aleksandru Bjelĉeviĉu, ki je bil vedno dostopen za
vsa moja vprašanja in me je nesebiĉno zasipaval s strokovno literaturo. Hvala za vsak
nenapovedan sprejem, ko sem z »a lahko samo neki vprašam, hitra bom?!« vkorakala v
kabinet in tam ostala tako dolgo, da se je iz enega vprašanja razvila debata, ki je trajala veĉ
kot uro.
Zahvala gre tudi osebam, ki so odgovarjale na spletno pošto in privatna sporoĉila ter me s tem
spodbujale in dajale nove ideje. Predvsem bi se rada zahvalila gospodu Cirilu Plešcu, ki me je
usmerjal k pravim ugotovitvam, mi pošiljal naslove del, ki so pripomogli k razumevanju
dogmatiĉne teologije in samega verouka.

»Svako normalan uradio bi to drugačije, ali ja nisam svako, a nisam ni normalna.«
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Izvleček
Motiv Antikrista v slovenskem leposlovju
Motiv Antikrista v slovenskem leposlovju se pojavi v 19. in 20. stoletju, kar je nekako
razumljivo, saj so se v slovenskih vaseh, kjer je prevladovalo kršĉanstvo, izogibali podobi
Antikrista in njegovemu poĉetju. Antikrist je hudiĉ, prevarant, laţnivec in krivovernik, ki v
katoliških vaseh ni bil dobrodošel, ĉeprav so se zavedali, da je njegov prihod mogoĉ.
Obravnavana dela prikazujejo pomen Antikrista za omenjeno obdobje, ki lahko da sega tudi v
protestantizem, torej v obdobje reformacije in protireformacije. Ob tem je vĉasih tudi
pomembno, kdo izmed pisateljev je vernik ali nevernik, kakšen poklic opravlja in kakšno
literaturo piše. V ta namen je pregledanih štiriindvajset slovenskih leposlovnih del
sedemnajstih pisateljev in pisateljice (Murnik, Šorli, Jakliĉ, Pregelj, Cankar, Maselj Podlimbarski, Kociper, Trdina, V. Levstik, Alešovec, Malovrh, Milĉinski, Cundriĉ, Tavĉar,
Rozman, Fatur, Aškerc in eno anonimno delo). Iz del so izpisani navedki, ki nakazujejo na
podobo in motiv Antikrista. Predstavljeno je tudi Sveto pismo in številne raziskave, ki priĉajo
o Antikristu. V magistrskem delu se izkaţe, da je podoba Antikrista skoraj izkljuĉno
negativna in da se avtorji pribliţujejo biblijskemu motivu Antikrista kot vzroku za številne
nesreĉe in tegobe. Nekatera dela izstopajo, vendar se kljub temu pribliţujejo prej omenjeni
definiciji Antikrista. Namen magistrskega dela je prikazati metaforiĉno podobo Antikrista
(kot kletvica …) ali pa realno podobo, torej osebo, ĉloveka, ki se bo boril z Jezusom
Kristusom ob koncu sveta. Vse to je pogojeno z obdobjem, v katerem so besedila nastala in
njihovimi pisatelji.

Ključne besede: Antikrist, Sveto pismo, 19. in 20. stoletje, prevarant, laţnivec, krivovernik,
podoba in motiv Antikrista, razumevanje Svetega pisma
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Abstract
The motif of the Antichrist in Slovene literature
The motif of the Antichrist appears in Slovene literature in the 19th and 20th century which is
logical because people in Slovenian villages avoided his image and his doings. The Antichrist
is the devil, the fraud, the liar and the heretic who wasn't welcome in Catholic villages even
though they knew his arrival was possible. The addressed works present the meaning of the
Antichrist in a certain time period which can go back to the Protestantism, meaning the period
of the Reformation and Counter-Reformation. Sometimes, it is important whether the writer is
a believer or not, what they do for a living and what type of literature they write. For this
purpose, 24 Slovenian works were analysed. These works were written by 18 writers (Murnik,
Šorli, Jakliĉ, Pregelj, Cankar, Maselj - Podlimbarski, Kociper, Trdina, V. Levstik, Alešovec,
Malovrh, Milĉinski, Cundriĉ, Tavĉar, Rozman, Fatur, Aškerc and one anonymous work). The
thesis includes the quotations indicating the image and the motif of the Antichrist, the
presentation of the Bible and the research relating to him. It also shows that the image of the
Antichrist is usually negative and that the authors approach the biblical motif of the
Antichrist, him being the cause of many accidents and problems. Certain works stand out but
still more or less match the above definition. The purpose of this thesis is to show the
metaphorical image of the Antichrist (as a curse word...) or the real image, the person who
will fight Jesus during the apocalypse. It all depends on the period in which the works were
written, or on their writers.
Key words: Antichrist, the Bible, 19th and 20th century, fraud, liar, heretic, image and
motive of Antichrist, understanding the Bible
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1 Uvod
V magistrskem delu skušam raziskati podobo in motiv Antikrista v slovenskem leposlovju, in
sicer v ĉasu od zaĉetka 19. do konca 20. stoletja. Namen magistrske naloge je ugotoviti, v
kolikšni meri je Antikrist prisoten v tem obdobju, koliko so ga ljudje poznali ter kako so ga
pisatelji in pisateljica opisali in predstavili. Navdih za raziskovanje magistrskega dela sem
dobila iz nenavadnega zanimanja za teologijo, za katero me je še posebej navdušil mentor
Aleksander Bjelĉeviĉ. Z raziskovanjem teoloških vprašanj sem se ukvarjala ţe v diplomskem
delu, kjer sem primerjala Alamuta s Koranom, zdaj pa sem naredila korak naprej in se
spoprijela s kršĉansko teologijo, ki je zame bila prava skrivnost.
Moje delo se bo zaĉelo z opredelitvijo Antikrista, ki sem jo zasledila v številnih razpravah,
ĉlankih in literaturah. Glavni vir je seveda Sveto pismo, saj je to najbolj kljuĉno delo za
analiziranje magistrske teme. Na podlagi Svetega pisma sem loĉila Antikrista kot osebo in
antikrista kot metaforo (kletev ipd.).
Naredila sem tudi kratko primerjavo Antikrista v islamu in kršĉanstvu, to pa zato, ker sem ga
ţelela primerjati na podlagi Trubarjevega Razodetja, kot je naslov Glavanove izdaje
Poslednjega dela Nove zaveze iz leta 1577, v katerem piše, da je Mohamed Antikrist. V
nadaljevanju bo paralelno potekala analiza Trubarjevega Antikrista z islamskim, kjer se bo
pokazalo, da je islamski zelo podoben kršĉanskemu.
Kot strokovni vir je podana tudi teorija papeţ – antikrist, ki se je postopoma razvila med 11.
in 16. stoletjem. Teorija je pomembna za samo razumevanje izraza Antikrist, kot tudi za
razumevanje obravnavanega leposlovja, kjer se veĉkrat pojavi podoba papeţa kot nekoga, ki
je bliţje Antikristu in ne Jezusu Kristusu.
Sledila bo povezava Antikrista s Svetim pismom (slovenski standardni prevod – osnovna
izdaja), v kateri bo predstavljen tudi Jezus Kristus kot Antikristov nasprotnik in apokalipsa
kot pomemben in kljuĉen dogodek, ki je povezan z Antikristom. Za razkritje njegove podobe
mi je bila v veliko pomoĉ Nova zaveza, kar je razumljivo, saj se Antikrist pojavi šele takrat,
ko se pojavi Jezus Kristus. Zdi se mi, da sem z globljim razmišljanjem in povezovanjem,
uspela razumeti Sveto pismo do te mere, da sem dobila pravo podobo Antikrista, njegovega
delovanja in vladanja na zemlji. Nesmiselno bi bilo, ĉe te podobe ne bi primerjala in zasledila
tudi v svetu, v katerem smo sedaj.
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V naslednjem poglavju pa se bom lotila razĉlenitve obravnavanih del, vendar bodo pred
analizo predstavljena obdobja, ki so relevantna za razumevanje predelanega leposlovja.
Obdobja se nanašajo na izobraţenost oz. neizobraţenost ljudi v tistem ĉasu, na dejavnosti, ki
so jih poĉeli, in na duhovšĉino, ki je bila takrat v velikem razcvetu. Prav tako je na kratko
predstavljeno delovanje protestantizma in Primoţa Trubarja, saj menim, da je imel veliko
vlogo pri obravnavanem leposlovju.
Dela, ki sem jih analizirala, so iz ţe omenjenega 19. in 20. stoletja, in teh je petindvajset,
razporejeni so po letnici, in sicer od najstarejšega k najmlajšemu: Petelinov Janez Jakoba
Alešovca (1880), Verske bajke na Dolenjskem Janeza Trdine (1881), Vita vitae meae Ivana
Tavĉarja (1883), Luka Vrbec Frana Jakliĉa (1890), Navihanci Rada Murnika (1902), Potresna
povest Frana Maslja - Podlimbarskega (1903), Kralj Matjaţ Miroslava Malovrha (1904),
Potepuh Marko in kralj Matjaţ Ivana Cankarja (1905), V mesečini Ivana Cankarja (1905),
Primoţ Trubar Antona Aškerca (1905), Smrt in pogreb Jakoba Nesreče Ivana Cankarja
(1906), Testament Ivana Rozmana (1906), Hlapci Ivana Cankarja (1910), Komisarjeva hči
Lee Fatur (1910), Krčmar Elija Ivana Cankarja (1911), Ob naši Soči anonimnega avtorja
(1917), Višnjeva repatica Vladimirja Levstika (1920), Bogovec Jernej Ivana Preglja (1923),
Mlade dame prvi mesec Frana Milĉinskega (1924), Antikrist v Trsteniku Iva Šorlija (1925),
Sin pogubljenja Ivana Preglja (1925), Peklena svoboda Frana Jakliĉa (1926), Pravica kladiva
Vladimirja Levstika (1926), Mertik Stanka Kocipera (1943) in Listanje po knjigi prostora, po
knjigi ţalujki Valentina Cundriĉa (2000).
Najprej vsako delo na kratko predstavim, ampak samo tisti odlomek, ki se navezuje na
Antikrista, njegovo podobo in njegovo delovanje. V nadaljevanju pa prikaţem, v kakšni
podobi se Antikrist v obravnavanih delih pojavi in vse to strnem v razpredelnico, ki nudi
boljši pogled na situacijo. Tako pridem do spoznanja, da se pojavi kot tujec, krivoverec,
laţnivec, Kristusov nasprotnik, zlo, dobro, brezboţnik, ĉlovek, zapeljevalec, znak (opozorilo),
hudiĉ, bogataš, kletev, ţupnik/pridigar in Jud.
Nato pa bodo predstavljeni tudi odzivi ljudstva oz. nastopajoĉih oseb, ki pa se kaţejo kot
strah, posmeh, groza, nemir, soĉutje, olajšanje, neprijetnost, nezaupanje in jeza. Priĉakovano
je, da bodo negativni odzivi prevladali, tako kot je priĉakovano, da bodo prevladale negativne
karakteristike, ki opisujejo Antikrista, in v katerih oblikah se Kristusov nasprotnik tudi pojavi.
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Skozi analizo bom izpisala veĉino navedkov, ki jih lahko bralec najde ob branju. Pri tem
opozarjam, da so zgodbe del drugotnega pomena in da je opredeljeno samo to, kdo jih izreka,
saj je le to pomembno za analizo leposlovnih del.
Zakljuĉek bo podal splošno razlago in moje sklepne misli ob raziskavi. Naj omenim tudi to,
da je vso slovensko leposlovje, ki sem ga obravnavala, dostopno na spletu, sama sem se
veĉinoma posluţevala tiskanih izvodov, tista dela, ki pa v tiskani obliki niso bila dostopna,
sem navedla kot spletni vir. Poudariti moram tudi, da je veliko literature v tujem jeziku (ang.,
hr., bos., nem., arab.), zato sem te navedke zapisala in prevedla v slovenšĉino. Seveda sem ob
tem skušala ostati zvesta izvirnikom, hkrati pa jih tudi nisem trgala iz konteksta.
»Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa bodi z vami vsemi, amen!« (Ošlak, Hlastan 2017:
279)
Zgornji del citata je prisoten skoraj v vseh molitvah in pridigah v cerkvah na podroĉju
Slovenije in drugod. Velikokrat sem za pomoĉ prosila duhovnika Cirila Plešca, predvsem
zato, da bi razumela pridigo, njen namen in pomen. Duhovniki so tisti, ki sami sestavljajo
pridigo, ki je pomembna za tisti trenutek oz. dan. Obiĉajno je pridiga sestavljena na podlagi
Svetega pisma. In zakaj je upoštevanja vredna za razumevanje magistrskega dela? Pomembna
je za razumevanje Antikrista, saj se porodi vprašanje, kje so ljudje v ĉasu, ki je obravnavano v
leposlovju, slišali za Antikrista. Ĉe vemo, da so bili niţji sloji neizobraţeni, lahko razumemo,
da so ob pridigah, v cerkvi zasledili pojem in motiv Antikrista. Moţna je tudi razlaga, da so si
pomagali z ljudskim izroĉilom (pesmi, zgodbe ipd.) in tudi veroukom, ki so ga podkrepili z
dokazi iz Svetega pisma.
Stop.
Kaj je to?
Duhovnik govori.
Duhovnik razlaga Boţjo besedo.
To je pridiga.
To je dolga pridiga.
Še kar je pridiga.
Je konĉana?
Amen. (Natalija Podjavoršek)
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2 Kdo je Antikrist?
Sestava anti ima lahko razliĉne pomene, tako na primer v Homerju antitheos oznaĉuje osebo,
ki spominja na boga v moĉi in lepoti, medtem ko v drugih delih pomeni sovraţni bog. Po
nekakšni analogiji lahko Antikrista razlagamo tako, da ga oznaĉimo kot nekoga, ki spominja
na Kristusa po videzu in moĉi, vendar je varneje opredeliti besedo glede na njeno bibliĉno in
cerkveno uporabo (Chatolic Encyclopedia, geslo Antichrist). Predvidevam, da bomo
Antikrista zasledili v Novi zavezi, saj se pojavi takrat kot Jezus Kristus, kar je razvidno ţe iz
samega imena – anti(krist): nekdo, ki je proti Kristusu.
Ĉe pogledamo v Etimološki slovar, dobimo jasno sliko, iz ĉesa je beseda Antikrist sestavljena,
in sicer: anti- predpona v tujih sestavljenkah ‛proti-’, npr. antikrȋst (16. stol.), kar pomeni, da
je s tem poimenovano nekaj oz. nekdo, ki je proti Kristusu in njegovem prepriĉanju. Zanimalo
me je tudi, kako je beseda opredeljena v SSKJ:
antikríst -a m (ȋ) ekspr. 1. kdor se bori proti Kristusu, veri: braniti vero pred antikristom,
2. brezverec, brezboţnik: šel je v svet in postal antikrist / kot psovka, kaj vendar delate,
antikristi!
V Slovenskem pravopisu sta tako opisana dva gesla, in sicer z malo in veliko zaĉetnico, kjer
antikríst pomeni brezboţnik, nasprotnik kršĉanstva; in Antikríst kot Kristusov nasprotnik.
Iz priloţenega opazimo, da je izraz lahko pisan tudi z malo zaĉetnico. To lahko vidimo tudi v
Svetem pismu. Hkrati se poraja vprašanje, kaj pomeni »kdor se bori proti Kristusu, veri«. Je
mišljeno kot metafora ali pa kot oseba, ki se bo dejansko borila s Kristusom? V nadaljevanju
bom skozi teorijo poskušala pokazati in dokazati, da sta obe predpostavki lahko pravilni. Na
podoben naĉin je Antikrist opisan tudi na historiopediji, in sicer z veliko zaĉetnico.
Antikrist je na historiopediji opredeljen kot: 1. nasprotnik Jezusa Kristusa, hudiĉev poslanec,
ki se bo pojavil na koncu dneva, poskušal bo prinesti zmago silam zla, vendar bo dokonĉno
premagan v ĉasu Jezusovega drugega prihoda; 2. heretik in prevarant, tisti, ki ne priznava
kršĉanske vere, temveĉ zavaja vernike s praznimi besedami in obljubami (Historiopedija,
geslo Antikrist).
V hebrejski eshatologiji je Antikrist najbolj podoben liku Belijala, vladarju teme (Satanu),
medtem ko je v Novi zavezi Antikrist tisti, ki ne govori v imenu boga, temveĉ v svojem
lastnem imenu, z namenom, da prinese zlo (Historiopedija, geslo Antikrist). »Prišel sem v
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imenu svojega Očeta in me ne sprejmete. Če pride kdo kdo drug v svojem imenu, ga boste
sprejeli.« (Sv. Pismo: Jn 5,43)
V Svetem pismu – slovenski standardni prevod (osnovna izdaja) zasledimo tudi izraz Belial
(Belial – Beliar). Belial – Beliar ţe v Stari Zavezi najbrţ oznaĉuje neko hudobno demonsko
silo: »Obdale so me vrvi smrti, Belialovi hudourniki so me prestrašili« (Sv. Pismo: Ps 18, 5),
v Novi Zavezi pa grška oblika Beliar oznaĉuje satana »Kakšno je soglasje med Kristusom in
Beliarjem? Kaj imata skupnega verujoči in neverujoči?« (Sv. Pismo: 2 Kor 6, 15) Vzdevek
Belialov sin, ponavadi preveden kot niĉvredneţ, oznaĉuje privrţence nereda, polne hudobnih
naklepov, ki drvijo v propad: »da so iz tvoje srede odšli moţje, ničvredneţi, in zapeljali
prebivalce svojega mesta … « (Sv. Pismo: 5 Mz 13, 14)

2. 1 Antikrist v Novi zavezi
Sveto pismo nejasno opisuje, kdo je Antikrist, zato ga bom poskušala prikazati, kar se da
razumljivo. Veĉji del o Antikristu je zapisan v Novi zavezi in Janez predpostavlja, da so
zgodnji kristjani bili seznanjeni z naukom o prihodu Antikrista: »Otroci, poslednja ura je in
kakor ste slišali, da prihaja antikrist, je veliko antikristov ţe zdaj tu.« (Sv. Pismo: 1 Jn 2, 18)
in »To je duh antikrista, o katerem ste slišali, da pride, zdaj pa ţe je v svetu.« (Sv. Pismo 1 Jn
4, 3) Ĉeprav apostol govori o veĉ antikristih, razlikuje med mnogimi in enim glavnim, kot je
razvidno iz zgornjih citatov. Prav tako opisuje znaĉaj in delo Antikrista, in sicer »Odšli so od
nas, a niso bili od nas. Ko bi namreč bili od nas, bi ostali z nami, a niso, da bi se razkrilo, da
niso vsi od nas.« (Sv. Pismo: 1 Jn 2, 19); »Kdo je laţnivec, če ne tisti, ki zanika, da je Jezus
Mesija? Antikrist je tisti, ki zanika Očeta in Sina« (Sv. Pismo: 1 Jn 2, 22); »noben duh, ki
Jezusa ne priznava, pa ni od Boga.« (Sv. Pismo: 1 Jn 4, 3); »V svet je namreč odšlo veliko
zapeljivcev. Ti ne priznavajo, da je Jezus Kristus prišel v mesu. Tak je zapeljevalec in
antikrist.« (Sv. Pismo: 2 Jn 7)
Karakter Antikrista bi lahko bil prikazan tudi v Janezovem razodetju, in sicer kot »zver, ki
prihaja iz brezna« (Sv. Pismo: Raz 11, 7), »s sedmimi glavami in desetimi rogovi« (Sv.
Pismo: Raz 13, 1), »z levjimi čeljusti in medvedjimi nogami« (Sv. Pismo: 13, 1-2). Catholic
Encyclopedia poudarja, da iz omenjenih karakteristik ni jasno, ali res govorijo o Antikristu.
Gre le za domneve.
Poglejmo še, na kakšen naĉin je Antikrista opisal apostol Pavel: »Naj vas nihče ne vara na
kakršen koli način. Kajti prej mora priti odpad in se razodeti človek nepostavnosti, sin
pogube.« (Sv. Pismo: 2 Tes 2, 3) S pomoĉjo Satana bo delal znamenja in ĉudeţe, zapeljal bo
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tiste, ki niso prejeli ljubezni do resnice, da bi se rešili, vendar ga bo Jezus ubil z dihom svojih
ust in uniĉil s sijajem njegovega prihoda: »In tedaj se bo razodel nepostavneţ, ki ga bo
Gospod Jezus usmrtil z dihom svojih ust in ga uničil z veličastjem svojega prihoda.« (Sv.
Pismo: 2 Tes 2, 8)
Apostol Pavel loĉi tri stopnje v razvoju zla, in sicer kvas krivice, veliko odpadništvo in ĉlovek
greha. Vendar doda klavzulo, ki natanĉneje doloĉi ĉas glavnega dogodka; najprej opisuje
nekaj kot stvar (do datuma), nato pa kot osebo (ho katechon), ki prepreĉuje nastanek glavnega
dogodka: »Samo tisti, ki ima zdaj, drţi, dokler ga ne odstranimo s poti.« (The Catholic
Encyclopedia, geslo: Antichrist)
Tako se, na primer, v Drugem pismu Timoteju (3, 1-4) kaţe, da bodo »v poslednjih dneh
nastopili hudi časi. Ljudje bodo namreč samoljubni, lakomni, bahavi, prevzetni,
preklinjevalci, neposlušni staršem, nehvaleţni in nesveti, brez srca, nespravljivi, obrekljivi,
brez samoobvladanja, divji, brez ljubezni do dobrega, izdajalski, predrzni, napihnjeni. Raje
bodo imeli naslade kakor Boga, drţali se bodo zunanje oblike poboţnosti, zanikali pa njeno
moč.«
Razlika med pojmovanjem Antikrista pri Janezu in Pavlu je v tem, da je apostol Janez
uporabil besedo »antikrist«, apostol Pavel pa »ĉlovek pogube«, »ĉlovek nepostavnosti«, »sin
pogube« in »skrivnost nepostavnosti, nepostavneţ«. Apostol Janez je razumel, da je Antikrist
vsak, ki namerno širi verske laţi o Jezusu Kristusu in njegovih naukih. Omenja »mnoge
antikriste« in s tem nakaţe, da Antikrist ni posameznik, ampak skupina ljudi, kolektiv. Ti
posamezniki oziroma organizacije širijo laţi, zanikajo, da je Jezus res Kristus.
Naj vas nihĉe ne vara na kakršen koli naĉin. Kajti prej mora priti odpad in se razodeti človek nepostavnosti, sin
pogube. Ta se bo uprl in se povzdignil nad vse, kar se imenuje Bog ali uţiva Boţje ĉašĉenje, tako da se bo celo
usedel v Boţje svetišĉe in se razkazoval, da je Bog. /…/ Skrivnost nepostavnosti je namreĉ ţe na delu; treba je
samo, da se umakne on, ki zadrţuje. In tedaj se bo razodel nepostavnež, ki ga bo Gospod Jezus usmrtil z dihom
svojih ust in ga uniĉil z veliĉastjem svojega prihoda. Nepostavnežev prihod bo v skladu s satanovim delovanjem
in se bo kazal z vso moĉjo, z znamenji in laţnimi ĉudeţi (Sv. Pismo: 2 Tes 2, 3-10).

Antikrist je na podlagi Svetega pisma lahko mišljen kot ĉloveška podoba, kot kolektiv in tudi
kot metafora, in sicer kot nekdo z lastnostmi Antikrista. Ĉe povzamemo dosedanje ugotovitve,
opazimo, da se mu pripisujejo negativne lastnosti: zloba, hudobija, laţnivec, zapeljevalec,
odpad, poguba, nepostavneţ, ĉlovek greha in sin pogube. Te znaĉilnosti bodo pomembne za
primerjavo z bibliĉno podobo Antikrista. Pogosto ga povezujejo z vladarjem teme, sinom zla,
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hudobije, hudiĉem in tudi hudim, zlim duhom. V nadaljevanju magistrskega dela bomo
opazili, da imajo razliĉni teologi razliĉne predpostavke o Antikristu in njegovi podobi.

2. 2 Antikrist pri teologih
V Glavanovem predgovoru dela Trubarjevo Razodetje iz Poslednjega dela Nove zaveze iz leta
1577 je zapisano, da bodo pred sodnim dnevom vstajali antikristi, laţni preroki in uĉitelji, ki
bodo s ĉudeţi speljali ljudi s poti vere. Pri tem se naslanja na Sveto pismo: »Iz tega
prerokovanja so se med ljudmi pojavile tudi govorice in pripovedi, in nekateri so pisali ter
pridigali, da bo pred sodnim dnem Antikrist hodil po svetu z velikimi vrečami denarja,
pridigal, delal znamenja in obračal ljudi od Kristusa k svoji krivi veri.« (Glavan 2008: 33) Po
Trubarjevem prepriĉanju naj bi zli antikristi bili Arij, Mohamed in papeţi. Tiste, ki naj bi se
mu pridruţili, bo nagradil, ostale pa grozno muĉil. Prviĉ sem zasledila podatek, da bosta Enoh
in Elija tista, ki bosta premagala Antikrista in ga pahnila v pekel (Glavan 2008: 35): »Kajti
Antikrist ni le en sam človek, dan od judovskega rodu ali rojen od duhovniške sluţabnice,
kakor nekateri napačno menijo, temveč Lucifer, hudič s svojo druţbo; to je pravi veliki
Antikrist.« (Glavan 2008: 35) Trubar je torej mnenja, da je Antikrist lahko mišljen kot
kolektiv in tudi ţivo bitje, ki se bo ob koncu sveta borilo s Kristusom. Hkrati pa tudi verjame,
da je veĉ antikristov, kot je napisano v Prvem Janezovem pismu: »... da prihaja antikrist, je
veliko antikristov ţe zdaj tu.« (Sv. Pismo: 1 Jn 2, 18) Pojasni, da je vsak, ne glede na to, ali je
ĉlovek ali hudiĉ, en sam ali veĉ njih, ki nasprotuje pravemu Kristusu in njegovi veri,
Antikrist. Antikrist naj bi bil najstarejši Kristusov nasprotnik, kar pomeni, da je bil prisoten ţe
prej:
Toda Antikrist se ni pojavil ali zaĉel nasprotovati Kristusu šele v poslednjih ĉasih pred sodnim dnem, temveĉ je
zaĉel ţe v nebesih, potem na zemlji, v kaĉi v paradiţu, zatem v Kajnu, v poganih, krivih prerokih, laţnih
kristusih, krivovercih, najbolj pa v Mohamedu in papeţih, kardinalih, škofih, duhovnikih, menihih, sektaših,
stamotilcih sv. zakramentov idr. vnašati in netiti prepir in se vojskovati zoper Kristusa in njegove vernike.
Sv. Pavel (2 Tes 2) pravi, da je to prekleto dete, Antikrist, ki naj bi pred sodnim dnem kot Mohamed in papeţ v
templju, to je v kršĉanstvu, z veliko oblastjo sedel na Boţjem mestu, zapovedal in se pustil po boţje ĉastiti, in
katerega bo Kristus s svojimi usti, to se pravi s pridigo Evangelija, dokonĉno razkrinkal in pobil in šele na sodni
dan povsem in popolnoma pokonĉal, ţe v svojem ĉasu priĉelo s svojo hudobijo (Glavan 2008: 37).

Trubar opiše padec Turškega kraljestva, zapiše, da bo prišlo do spopada med Turki samimi.
Dva dela bosta pobita, tretji del pa bo spoznal, da je Mohamed hudiĉev prerok in Antikrist. S
tem se bo konĉalo Turško kraljestvo (Glavan 2008: 43). Trubar tudi zapiše, da se bodo morali
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kristjani ob potresih, sonĉnih in luninih mrkih pripraviti na trpljenje in pokoro (Glavan 2008:
81). S tem se kaţe, kolikšno moĉ ima Jezus, da je v prevladi nad Antikristom, ki bo izgnan.
Sedmi angel pravi o sodnem dnevu, da bo Kristus izbrisal, razdejal in razdrl vsa kraljestva in gospostva in bo
sam s svojimi izvoljenimi kraljeval v nebesih. In šele tedaj bo Kristus izkazal svojo veliko moĉ in oblast. Hudiĉa,
smrt, Antikrista, vso zlo gosposko, vse Turke, jude, laţne kristjane, hinavce in nepokorne bo pahnil v pekel
(Glavan 2008: 107).

Francisco Suárez, teolog iz 17. stoletja, je trdil, da je Antikrist posameznik (The Catholic
Encyclopedia, geslo Antikrist). Za valdeţanske in albiţanske heretike je bil Antikrist papeţ,
toda ta oznaka je bila metaforiĉna, šele v ĉasu reformacije je dobila dobesedni pomen. Avtor
ĉlanka Anthony Maas trdi, da »Antikrist ne bo demon, kot so verjeli nekateri antični pisci,
prav tako ne bo demon, ki se je utelesil v kakem človeku, ampak bo človek.« (The Catholic
Encyclopedia, geslo Antichrist)
Za pomoĉ sem se obrnila tudi h katoliškemu duhovniku Cirilu Plešcu, ki mi je na razumljiv
naĉin pojasnil, kako obravnavajo Antikrista pri verouku. Za zaĉetek je razloţil tisto, kar sem v
magistrskem delu ţe osvetlila, in sicer, da se pojavi v Svetem pismu Nove zaveze in ima dva
pomena; Antikrist (Antichristus) 1.) v kršĉanstvu pomeni Kristusov nasprotnik in tisti, ki ne
priznava, da je Kristus Boţji sin in 2.) pomeni sovraţnik kršĉanstva, poosebljeno zlo,
brezboţnik ali brezverec pa tudi psovka za nekoga, ki nima nobenih norm ali vrednot (Ciril
Plešec, pogovor po e-mailu). Ciril Plešec je pojasnil, na kakšen naĉin obravnavajo Antikrista
pri osnovnošolskem verouku in da ga imenujejo hudi duh:
Pri osnovnošolskem verouku v uĉbenikih ni pojma Antikrist, ampak samo hudi duh, ki se razlaga kot skušnjavec,
hudiĉ, satan, nasprotnik Bogu in sovraţnik ĉloveku. V konĉni fazi ostane skrivnost, ampak ne taka, da je ne bi
smeli vedeti, ampak taka, da je ne moremo doumeti z razumom. Duhovnih stvari ni mogoĉe dokazovati. Lahko
govorimo samo o prispodobah iz vsakdanjega ţivljenja, ki izraţajo in razlagajo versko resnico. Te prispodobe
imenujemo prilike. In teh je v Svetem pismu veliko. V vsakdanjem ţivljenju skoraj nikoli ne uporabljamo izraza
Antikrist, ampak veĉinoma hudobni ali hudi duh

(Ciril Plešec, pogovor po e-mailu).

Ravno zaradi poimenovanja hudi duh, ki ga je omenil zgoraj omenjeni katoliški duhovnik,
sem se odloĉila, da si pomagam s Priročnikom dogmatične teologije 2, kjer sem zasledila
ĉlanek z naslovom Angeli in hudobni duhovi, ki ga je napisal slovenski teolog,
rimskokatoliški duhovnik, profesor in pisatelj Marjan Turnšek. Nas bo zanimal predvsem
drugi del naslova, hudobni duhovi, ki nam bo pomagal razumeti pojem Antikrista. Tako kot je
ţe omenil Ciril Plešec, tega izraza ne uporablja/uporabljajo pri verouku in pridigah, tako ga
tudi v ĉlanku ne odkrijemo. Zasledimo pa opis hudobnega duha, ki bi ga lahko povezali z
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Antikristom oz. s karakteristiko slabega in zla, ki sta jo omenjala Janez in Pavel v prejšnjem
podpoglavju.
V sebi je hudobni duh neopredeljiv, predstavlja se kot ena in mnoštvena resniĉnost; na to kaţejo razliĉni in široki
pojmi, ki so vsi potrebni, a nobeden ni zadosten; pojavi se pred ĉlovekom v trenutku njegovega odgovora Bogu,
kateremu se postavlja nasproti tako, da manifestira kot sence, sovraštvo, smrt (Turnšek 2003: 513).

Hans Urs von Balthasar v delu Knjiga Jagnjeta: O Janezovem razodetju opiše Antikrista kot
nekoga, ki je hudoben. Primerja ga z laţnim duhom in zmajem, torej z vsem tistim, kar
oznaĉuje zlo in hudobijo. Antikrist je oznaĉen kot nasprotje Kristusu in kot nekaj, kar je blizu
laţnemu duhu in zmaju, to smo zasledili v Janezovem razodetju (Raz 12: 3- 18):
Ponavzoĉenja Antikrista s ĉudeţi propagande so nasprotje Kristusovih ponavzoĉenj po Svetem Duhu v
evharistiji, ostalih zakramentih in Boţjih dokazih milosti. Ker ni ljubeĉe vezi med satanskim oĉetom in njegovim
sinom, mora biti propaganda laţnivega duha obema, za katera novaĉi, ne notranja, ampak samo zunanja. In ĉe
ima laţni duh »isto oblast« kakor zmaj in Antikrist, se izkaţe, da je oblast brez ljubezni lahko le hudobna
(Balthasar 2017: 339).

V uvodu dela Antikrist in njegovi predhodniki, Marie Valtorta, zasledimo opis najdaljšega
spisa o Antikristu iz starega veka, in sicer Dokaz o Kristusu in Antikristu, ki je okoli leta 200
napisal Sv. Hipolit Rimski. Avtor navaja številne odlomke iz Stare in Nove zaveze, s katerimi
bi orisal dobo in Antikrista. Torej, Antikrist naj bi na zunaj v vsem skušal posnemati Kristusa,
njegova notranjost naj bi bila Kristusovo diametralno nasprotje (Valtorta 1990: 5). Njegova
duhovnost, ĉe lahko temu tako reĉemo, bo posnemanje Satana. Glede na to, da Antikrista
nekako logiĉno povezujemo z Novo zavezo, sem se ustavila pri trditvah, ki jih Hipolit
(Valtorta 1990: 7) navaja, da so povezane z Antikristom. Padec Luciferja naj bi bil tudi padec
Antikrista: »Spodnje podzemlje vzdrhteva zaradi tebe, pred srečanjem ob tvojem prihodu.« in
»Ti pa si rekel v svojem srcu: ˝Povzpel se bom v nebo, nad Boţje zvezde bom povzdignil svoj
prestol. Na gori zborovanja bom sedel, na skrajnem severu. Povzpel se bom nad višino
oblakov, meril se bom z Najvišjim.« (Sv. Pismo: Iz 14, 9-13)

2. 3 Antikrist v islamu
Ker je Trubar veĉkrat omenjal Mohameda in s tem tudi islam, me je zanimalo, kako je
Antikrist opredeljen tam. Trubar je v posvetilu dela Ta drugi deil tiga Noviga testamenta
kralju Maksimilijanu (dne 15. julija 1560) izrazil upanje, da bo Kristus s pomoĉjo njegovega
slovstvenega dela »oslabil in zmanjšal Mohamedovo in Antikristusovo cesarstvo« (Slodnjak
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1968: 30). Primoţ Trubar pojasni, da se Antikrist zaveda, da bo sodni dan, kar najbolje
prikaţe s Turki in papeţniki: »In on zdaj, v teh poslednjih časih, namreč ve, da bo kmalu
sodni dan, in to najbolj izkazuje s Turki in papeţniki. Kajti kristjanu, ki svojo vero zataji in
sprejme turško ter se poturči, Turki pomagajo, mu izročijo dobro kupčijo ali drugo delo, s
katerim kmalu obogati, uţiva mir, pokoj in dobro ţivljenje.« (Glavan 2008: 39).
V islamu so predznaki sodnega dne razdeljeni na velike predznake in male predznake in
prihod Antikrista, t. i. Dedţdţala (Beliar, Belijal ipd.) spada pod velike predznake konca
sveta. In kakšen je ta Antikrist? Je ĉlovek, tako kot vsi Adamovi potomci, na katerega so bili
ljudje opozorjeni, prav tako kot tudi v Svetem pismu. Trubar opisuje Mohameda kot enega
izmed Antikristov, ki širijo napaĉno vero, medtem ko je Mohamed v islamu tisti, ki opozarja
ljudstvo na njegov prihod, njegovo vizualno podobo in znaĉaj. Imenovan je »mesih«
(izbrisan), kar kaţe na njegovo vizualno podobo, saj bo videl le na eno oko in bo brez ene
obrvi. Hkrati pa njegovo ime Dedţdţal oz. Beliar v Stari zavezi pomeni laţnivec in prevarant
(Abdurra hman ei-'Arif 2011: 180). Opisan je na enak naĉin kot v Svetem pismu, da bo
namreĉ poskušal ljudi privabiti na svojo stran z blišĉem in moĉmi, ki jih bo imel. Ko se bodo
zgodili trije znaki (vzhod sonca na zahodu, Antikrist in ţival, ki se bo oglašala iz zemlje), bo
vseeno, ali bodo ljudje verjeli, ker kdor ni veroval prej, tudi takrat ne bo od nobene koristi
(Abdurra hman ei-'Arif 2011: 184). Kot se da opaziti, je v islamu veliko veĉ govora o
Antikristu, in sicer kot osebi, ki ima toĉno doloĉeno vizualno podobo, zato me je tudi
zanimalo, kdaj naj bi se pojavil Antikrist. Zasledila sem, da naj bi se pojavil takrat, ko bo vera
brez nekega veĉjega znaĉaja, kar je tudi nekako povezano s kršĉanstvom. Ko bo vera brez
znaĉaja, bo tudi na svetu veliko veĉ neznanja, kar je eden od pojavov Antikristovega prihoda.
Imel bo štirideset dni, da kroţi po zemlji, le da bo en dan dolg kot leto, drugi dan kot mesec,
tretji dan kot teden, vsi ostali dnevi pa bodo dolgi kot dnevi, kot jih mi poznamo v našem
vsakdanu. Njegov prihod je opisan kot jahanje osla, ki bo imel tudi specifiĉno podobo, razpon
med njegovimi ušesi bo razdalja štirideset komolcev. Ljudem bo govoril laţi in jih
prepriĉeval, da je njihov vodja. Samo tisti, ki so pravi verniki, bodo med njegovimi oĉmi znali
prebrati zapis »kfr«, kar v arabšĉini pomeni kufr ali kafir. Kufr pomeni, da se nekaj pokrije in
odbije, medtem ko kafir pomeni nekdo, ki prikriva pravo resnico (Abdurra hman ei-'Arif
2011: 197). Antikrist bo imel tudi svojo vojsko, ki jo bodo sestavljali predvsem judje in ţene,
ki jih bo privabil na svojo stran z blišĉem in moĉmi, kot so obujanje mrtvih ipd. (Abdurra
hman ei-'Arif 2011: 207).
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2. 3. 1 Znaki v islamski veri v primerjavi s katoliškimi

Trubar v Glavanovi knjigi na koncu Izbranih poglavij iz Poslednjega dela Nove zaveze
ponovno oznaĉi Mohameda za Antikrista, zato je pomembno, da si pogledamo, kako je v
islamu opredeljen konec sveta oz. sodni dan. »In tako imamo upanje, da bo tudi vera drugega
očitnega Antikrista, Mohamedova turška vera, pred sodnim dnem razkrita in zatrta z
evangelijem. Ampak šele na sodni dan bodo papeţi in Turki v celoti pokončani, vekomaj
goreli v peklu in trpeli močan dim in smrad.« (Glavan 2008: 157)
Najprej je v knjigi Kraj svijeta podano pravilo, da predznake in znake sodnega dne ne smemo
identificirati na podlagi enega dogodka (Abdurra hman ei-'Arif 2011: 16). V islamu loĉijo dve
vrsti predznakov, in sicer male in velike. Mali predznaki se delijo na tiste, ki so ţe minili, in
tiste, ki še vedno trajajo. Mali predznaki so podobni kot v Svetem pismu, le da jih je v islamu
kar 131. Od teh bom izpostavila samo tiste, ki se mi zdijo relevantni za obravnavanje
slovenskih leposlovnih del. Eden izmed njih je pojavitev laţnih prerokov, bolezni,
brezboţnikov, ki se bodo pretvarjali, da so verniki, laţnivcev, vojne, smrti, širjenja neznanja,
pohlepa in številnih potresov. Velikih predznakov je manj, vendar so veliko bolj mogoĉni,
med njimi sem izpostavila prihod Antikrista in prihod Jezusa. V islamu je poleg dogodkov, ki
se dogajajo v Svetem pismu (poleg vsega naštetega tudi pojavitev ţene, ki bo sebi rodila
gospodarja), opisan tudi toĉno doloĉen vrstni red, tako se Antikrist ne more pojaviti, dokler se
ne pojavi Mehdi (vodja muslimanov). Ko se bo pojavil Mehdi, bo prišel tudi Antikrist, ki ga
bo ubil. Takrat naj bi se za muslimane konĉalo obdobje izobilja, sreĉe in ljubezni, ki bo trajalo
sedem let. Šele ko Antikrist ubije Medhija, bo prišel na vrsto Jezusov prihod, saj bo on tisti, ki
bo ubil Antikrista (Abdurra hman ei-'Arif 2011: 212- 247).
V Svetem Pismu po Drugem pismu Tesaloniĉanom (Sv. Pismo 2, 3-4) se bo v zadnjih dneh
pojavil »ĉlovek nepostavnosti, sin pogube«, ki bo nasprotoval veri in slavil vse, kar se
imenuje bog, tudi sebe bo povzdignil na njegovo mesto. V Danielu 7 beremo o Danielovi
viziji štirih zveri, te predstavljajo kraljestva, ki imajo glavno vlogo v boţjem preroškem
naĉrtu. Ĉetrta opisana zver (Sv. Pismo Dan 7, 7-8) je grozna, strašna, izredno moĉna in se
razlikuje od tistih, ki so bili pred njo. Opisana je tudi kot »mali rog«, ki je raztrgal druge
rogove. Pogosto je zaznati, da je ta mali rog dejansko Antikrist. »Drzne besede bo govoril
zoper Najvišjega, uničeval bo svete Najvišjega; in prizadeval si bo spremeniti čase in postavo.
Ti bodo izročeni v njegove roke za čas, dva časa in polovico časa.« (Sv. Pismo Dan 7, 25).
Prav tako najdemo v Danielu 8 (Sv. Pismo: 23-25) vizijo ovna in kozla ter kralja, ki se bo v
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zadnjih dneh dvignil, ta bo uniĉil veliko ljudi in se boril s Kristusom, a bo na koncu uniĉen
(The Catholic Encyclopedia, geslo Apocalypse).
Ne glede na razliĉne teorije obstaja veĉ vzporednic med Svetim pismom in islamsko teologijo.
Prviĉ, Biblija pravi, da bo kraljestvo Antikrista vladalo svetu sedem tednov, islam pa trdi, da
bo dvanajsti imam vladal svetu sedem let (Sv. Pismo Dan 9, 25-27). Drugiĉ, muslimani
priĉakujejo triletni kaos pred dvanajstim imamom oz. vodjo, Biblija pa govori o 3,5 letih,
preden Antikrist razkrije svojo identiteto (Sv. Pismo Dan 7, 25). Tretjiĉ, Antikrist je opisan
kot prestopnik, ki trdi, da prinaša mir, vendar dejansko prinaša veliko vojno. Priĉakuje se, da
bo dvanajsti vodja prinesel mir.

2. 4 Antikrist pri ostalih pisateljih glede na Biblijo in teologe
Luka Zibelnik v doktorski disertaciji, kjer obravnava podobo Juda v slovenski prozi do 1933,
omeni tudi Antikrista. Pravi, da je za kristjane Ţid Antikrist in izhaja iz stereotipov, znaĉilnih
za ţide. Na podlagi stereotipov, ki jih je zasledil v slovenski prozi, pa izpelje prave
uresniĉitve, sekundarne uresniĉitve in povezavo med njimi. Tako dobimo izpeljavo, da ĉe je
ţid Antikrist, je prava uresniĉitev to, da je satan in da je biblijski Antikrist. Iz tega izpelje
sekundarne uresniĉitve, da je ĉistilec Satana, satanovo seme, hudiĉev suţenj, dela za Satana,
je v lasti zlodeja in je satanist. Povezavo pa naredi s poosebljenim zlom in hudiĉem (Zibelnik
2017: 29). Sveto pismo Nove zaveze jude veĉkrat oznaĉi za antikriste. Jezus jim je rekel: »Kaj
vas nisem izbral dvanajst, pa je eden izmed vas hudič?« Mislil je na juda, sina Simona
Iškarijota; to je eden izmed dvanajsterih, ki ga je pozneje izdal (Sv. pismo: Jn 6, 70-71).
Vladimir Solovjov se v pripovedi Kratka povest o antikristu sooĉa s problemom zla kot
navideznega dobrega (Riconda 1975: 41). Pripoved se nanaša na prihodnost (20., 21. stoletje)
in na Evropo ter tudi na ves ostali svet. V zaĉetku 21. stoletja vedno bolj izstopa ĉlovek, ki ga
imajo mnogi za »nadĉloveka« (Solovjov 1918: 13). Postaja vedno bolj znan kot veliki mislec,
pisatelj in politik. Vladimir Solovjov ga oznaĉi kot uglajenega ĉloveka lepega videza, ki zna
oĉarati, kot sposobnega znanstvenika, pisatelja, misleca, ki se spozna na duhovnost, Sv. pismo
in se trudi biti moralen. Samega sebe ima ne le za naslednika Kristusa, ampak celo za višjega
od njega (Ţust 2014: 168). V resnici pa ljubi le samega sebe in za opraviĉevanje tega
uporablja vse mogoĉe razloge in sredstva: »V to je veroval, toda ljubil je vedno le samega
sebe. Veroval je v Boga, toda v globini duše je nehote in brez premišljanja samega sebe višje
cenil nego Njega.« (Solovjov 1918: 10). Ko ĉaka na klic, da bi zaĉel svoje delo odrešenja, ga
obide dvom, da mogoĉe prvi in najveĉji vendarle ni on, ampak Kristus. V moĉnem odporu do
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te misli se mu v prikazni pribliţa sam hudiĉ, ki ga tolaţi in podpre v njegovih blodnjah ter mu
vlije pogum in nove moĉi. Utrjen v svojem zlobnem naĉrtu napiše delo z naslovom Odkrita
pot k svetovnemu miru. Mnogi ga sprejmejo kot razodetje popolne resnice in to mu prinese
sloves po vsem svetu.

2. 5 Jezus Kristus
Kristjani verujejo, da je Jezus Kristus v svetu edinstvenega pomena, saj vkljuĉuje verovanje,
da je bil Jezus spoĉet od Svetega Duha, rojen Devici, da je delal ĉudeţe, ustanovil kršĉansko
Cerkev, umrl na kriţu kot daritev v spravo za grehe, vstal od mrtvih in šel v nebesa, od koder
se bo vrnil ob koncu ĉasov, t. j. ob sodnem dnevu, s katerim je povezan tudi Antikrist. Velik
del kršĉanstva ĉasti Jezusa kot utelešenega boţjega Sina, drugo od treh oseb Svete Trojice.
Jezus je svoje sledilce posvaril, da jih bo svet na splošno sovraţil. Dejal je: »Takrat vas bodo
izročali v stisko in vas morili. Vsi narodi vas bodo sovraţili zaradi mojega imena. /…/ Vstalo
bo veliko laţnih prerokov in mnoge bodo zavedli.« (Sv. Pismo: Mt 24: 9, 11). Glede na to, da
je apostol Janez prvi omenil Anitikrista s tem izrazom, lahko sklepamo, da se je navezal na
Jezusa, ko je opozoril na »laţne preroke« in nekateri od njih so bili nekdaj kristjani (Sv.
Pismo: 2 Jn 7).

2. 6 Apokalipsa – znamenja
»Povej nam, kdaj bo to in kakšno bo znamenje tvojega prihoda in konca sveta?« (Sv. Pismo:
Mt 24, 3) Kristus ni pustil svojih privrţencev v negotovosti glede svojega prihoda. Kristus je
v odgovoru na zgornje vprašanje najprej opozoril na nevarnost prevare: »Jezus jim je
odgovoril: Glejte, da vas kdo ne zavede!« (Sv. Pismo: Mt 24, 4) in nato opozoril na specifiĉne
pojave, ki se pojavljajo na svetovni ravni »Ko boste videli vse to, vedite, da je blizu, pred
vrati.« (Sv. Pismo: Mt 24, 33). In kakšni so ti znaki? Izpostavila sem znake v verski in
politiĉni sferi:
1. Znaki verskega značaja
Kristus je v svojem eshatološkem diskurzu najprej opozoril na nevarnost laţnih prerokov in
mesij: »Veliko jih bo namreč nastopilo pod mojim imenom in bodo govorili: Jaz sem Kristus,
/…/ Vstalo bo veliko laţnih prerokov in bodo mnoge zavedli. /…/ Vstali bodo namreč laţni
kristusi in laţni preroki, delali bodo velika znamanja in čudeţe, tako da bi zavedli celo
izvoljene, če bo mogoče.« (Sv. Pismo: Mt 24, 5, 11, 24) Tudi apostol Pavel je opozarjal na
prihod Jezusa Kristusa kot tudi na prihod Antikrista, ko bo razodet kot ĉlovek nepostavnosti,
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sin pogube. »Vem, da bodo po mojem odhodu prišli med vas grabeţljivi volkovi, ki ne bodo
prizanašali čredi.« in »Tudi iz vaših vrst bodo vstali moţje, ki bodo s svojimi krivimi nauki
potegnili učence za sabo.« (Sv. Pismo: Apd 20, 29-30)
»Tole pa vedi, da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi. Ljudje bodo namreč samoljubni,
lakomni, bahavi, prevzetni, preklinjevalci, neposlušni staršem, nehvaleţni in nesveti, brez
srca, nespravljivi, obrekljivi, brez samoobvladovanja, divji, brez ljubezni do dobrega,
izdajalski, predrzni, napihnjeni. /…/ Njihov um je pokvarjen in njihova vera nezanesljiva.«
(Sv. Pismo: 2 Tim 3, 1-4, 8) V zapisanem vidimo, da se hudi ĉasi, t. j. sodni dan, nanašajo
tudi na ĉloveka oz. izkljuĉno na njegovo obnašanje in vero. Na podlagi tega lahko reĉemo, da
je ţe od Adamovega greha ĉlovek tisti, ki je kriv za slabo stanje v svetu. Tudi v nadaljevanju
bomo videli, da se v obravnavanih besedilih kaţejo slabe lastnosti ljudi in napoved sodnega
dne zaradi njihove pokvarjenosti, napuha in pohlepa. Na podlagi tega lahko poveţem, da bo
prišel ĉas, ko bodo ljudje iskali ljudi, ki bodo govorili tisto, kar bo prijalo njihovim ušesom,
torej številne pravljice, ki so daleĉ od resnice (Sv. Pismo: 2 Tim 4, 3-4). Tudi nastopajoĉe
osebe velikokrat poišĉejo moţno rešitev, ki je laţje sprejemljiva. V Prvem pismu Timoteju je
pod naslovom Napoved odpada zapisano, da »bodo v poznejših časih nekateri odpadli od vere
in se vdajali zavajajočim duhovom in naukom demonov, s hinavščino laţnivcev, ki imajo v
svojo vest vţgano znamenje.« (Sv. Pismo: 1 Tim 4, 1-2) Med branjem in raziskovanjem
besedil se mi je porodilo vprašanje, ĉe so duhovniki v besedilih mišljeni kot tisti, ki bodo
zavajali ljudi, saj so velikokrat opisani negativno.
V besedilih se osebe veĉinoma ne posmehujejo Antikristovemu prihodu in sodnemu dnevu,
bojijo se konca in s tem tudi prihoda, ki ne kaţe niĉ dobrega. Hkrati pa so osebe, ki se
posmehujejo tako sodnemu dnevu kot tudi prihodu Antikrista. Take osebe so bodisi neverniki
ali pa skušajo prevzeti moĉ nad ostalimi na tak naĉin, da zanikajo tisto, kar govorijo ţupniki
in vera. V Svetem pismu je to posmehovanje in norĉevanje iz vsega tudi opisano. V poslednjih
dneh bodo na posmehljiv naĉin spraševali: »Kje je njegov obljubljeni prihod?« (Sv. Pismo: 2
Pt 3: 3, 4) Odkrito posmehovanje zadeva tako Sveto pismo in Jezusa Kristusa kot tudi boga.
Mnogi se tudi norĉujejo iz kristjanov, njihovega duhovnega prebujanja in misijonske
dejavnosti. Sveto pismo pravi, da njihova nevera ne more uniĉiti Boţje zvestobe in ustaviti
oznanjevanja evangelija do konca. Kristus je rekel, da »ta evangelij kraljestva bo oznanjen po
vsem svetu v pričevanje vsem narodom, in takrat bo prišel konec.« (Sv. Pismo: Mt 24, 14)
2. Znaki v političnem svetu
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Tudi dogodke v politiĉnem svetu štejemo med znake sodnega dne, kot je zapisano v Svetem
pismu, bodo ljudje slišali za vojne in govorice o vojnah. Posebno opozarja, da so to stvari, ki
se morajo zgoditi, vendar to še ne pomeni konca. In ravno v takih trenutkih se bo dogajalo
pohujšanje med narodi, potresi in tudi številne nesreĉe ne bodo nakljuĉje (Sv. Pismo: Mt 24,
6-10). Vojn v besedilih sicer ni, so pa potresi, nesreĉe in protesti, ki v ljudeh vzbujajo sum za
sodni dan.
Na kratko, svet se lahko uniĉi v enem trenutku. Da bi to prepreĉili, išĉejo nove rešitve. »Ker si
videl ţelezo, pomešano z lončarskim ilom, to pomeni, da se bo človeško seme pomešalo,
vendar se ne bodo drţali drug drugega, kakor se tudi ţelezo ne more pomešati z ilom.« (Sv.
Pismo: Dan 2, 43)

3 Antikrist v slovenskem leposlovju
Za razumevanje Antikrista v slovenskem leposlovju so pomembni tudi rokopisi, predvsem
slovenski prepisi le-teh. V nadaljevanju je predstavljeno, kakšno vlogo so imeli in kolikšen
vpliv so imeli na ljudstvo. Ne smemo pozabiti, da je duhovšĉina skoraj popolnoma pozabila
kulturne dolţnosti do ljudstva. Ljudje so si poskušali sami pomagati, da bi si natisnili knjige.
Vodil jih je zgled koroških protestantov in katolikov, ki so v 17. stoletju prepisovali
prepovedane luteranske knjige.

3. 1 Matija Žegar, Življenje Antikrista
Tako je tudi Matija Ţegar leta 1767 poslovenil praznoversko Ţivljenje Antikrista (Slodnjak
1968: 55). Nemško delo Leben Antikristi Dionozija Luksemburškega iz leta 1682 je bila
pogosta predloga za bukovniško prevajanje in prirejanje. Snov je bila aktualna predvsem ob
vojnah, ko so ljudje priĉakovali prihod Antikrista in prerokovali konec sveta. Znanih je 14
rokopisnih prepisov, od tega je najstarejši prevod prej omenjeni prepis Matije Ţegarja. Torej
zaĉetki rokopisov o Antikristu na Slovenskem segajo v leto 1767, ko je Matija Ţegar priredil
baroĉno besedilo o Antikristu. Njegova priredba je natanĉen profetiĉen prikaz prihoda
Antikrista od njegovega spoĉetja in rojstva do prevlade nad svetom in njegove smrti (Ţejn
2017: 93). Veĉ kot trinajst slovenskih rokopisov od druge polovice 18. stoletja do zaĉetka 20.
stoletja naj bi govorilo o Antikristu (Ţejn 2017: 94). V rokopisu Ţivljenje, regirenga inu smrt
Antikrista je za Antikristove privrţence znaĉilno, da bodo pogubljeni, tisti, ki sledijo veri, pa
odrešeni. Antikrist je prikazan kot lik, kot vodja in posameznik, vendar v njem ne
prepoznamo konkretne zgodovinske osebnosti (Ţejn 2017: 97). Kar je pomembno za našo
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analizo, je podatek, da je Antikrist rojen leta 1855 oz. v primeru rokopisa – bo rojen leta 1855
(Ţejn 2017: 97). Nastanek besedil, ki sem obravnavala spada v 19., 20. stoletje in tudi pisatelji
so veĉ ali manj rojeni v tem ĉasu. V rokopisu je Antikrist opisan kot oseba, ki bo spoĉeta od
preklete ţene in moţa in rojena v Babilonu. Njegovi privrţenci bodo judje, kot je omenjeno
tudi v islamski religiji. Antikrist se jim bo razodel kot njihov mesija in skupaj bodo zavzeli
Jeruzalem (Ţejn 2017: 97). Razlika med omenjenim rokopisom in islamsko vero je le v smrti
antikrista, ubil ga bo nadangel Mihael in ne Jezus Kristus, kot je omenjeno v Svetem pismu in
Koranu.
Leta 1780 je v Sveĉah na avstrijskem Koroškem nastal rokopis Branje od Antikrista in od
njegoveh fouš prerokov, ki je vsaj v nekaterih delih prepis Ţegarjevega Antikrista. Krajše, 10
strani dolgo prerokovanje o prihodu Antikrista in o koncu sveta so našli tudi v Kotljah, kjer je
leta 1799 nastalo Metarnikovo prerokovanje. Vredno je omeniti tudi prepis Johana Rebela z
naslovom Prerokovanje od Antikrista, ki je nastal 1823/4 in ga hrani Koroški deţelni
arhiv v Celovcu. Ima veĉ kot 40 poglavij, opisan je prihod in delovanje Antikrista
(wikipedija: splet). Spis ostro napada judaizem in muslimansko vero. V petem poglavju so
našteti znaki, ki po judovskem verovanju napovedujejo Antikrista. V sedmem poglavju pa se
ponovno dotakne teme prerokovanja v povezavi s Turki in vero Mohameda, ki naj bi bil
poduĉen od tega hudiĉa, misleĉ na Antikrista. Na tak naĉin je postal Mohamed predhodnik
Antikrista (Šmitek 1983: 34).
Zmago Šmitek je v ĉlanku Neevropski motivi in vplivi s slovenskem ljudskem izročilu zapisal,
da je obzorje slovenskega ljudskega izroĉila do srede 19. stoletja segalo ĉez evropske meje do
obal Levanta in do Indije. Ljudsko izroĉilo se je izoblikovalo na osnovi bibliĉnih zgodb,
svetniških legend in razliĉnih prerokovanj. Pomemben je podatek, da je iz pregleda ljudskega
slovstva razvidno, da je bil odnos do tujcev, posebno do nevernikov, nezaupljiv in sovraţen,
kar kaţe na zaprtost v ozko krajevno in socialno okolje, po drugi strani pa moĉno versko
indoktrinacijo (Šmitek 1983: 31). Tujci, posebno neverniki, so bili v slovenskem ljudskem
izroĉilu skoraj vedno prikazani kot negativne osebe, t. j. kot laţnivci, nadutneţi in preganjalci
kristjanov. Nezaupanje in strah pred vsem tujim sta izvirala iz zgodovinskih izkušenj, pa tudi
iz nerazgledanosti in zaprtosti v svoje ozko krajevno in socialno okolje. Ljudje so bili fiziĉno
varni in psihiĉno uravnoteţeni le s pripadniki svoje lastne krvnosorodstvene in lokalne
skupine (Šmitek 1983: 31). Vera v Antikrista je bila na Slovenskem razširjena predvsem v
ĉasu francoskih vojn in med prvo svetovno vojno. Zaradi misticizma so bile take knjige v
ĉasu Joţefa II prepovedane.
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3. 2 Izbor gradiva
V nadaljevanju bom predstavila petindvajset slovenskih del, ki vsebujejo motiv Antikrista.
Iskanje Antikrista kot motiva, metafore in dejanske ĉloveške podobe, je bilo dokaj teţavno,
saj sem naletela na besedila, ki upoštevajo biblijsko podobo Antikrista, ampak ne v tolikšni
meri, kot bi mogoĉe sama ţelela. Predvsem me je zanimalo, v kakšnem kontekstu se Antikrist
pojavi in kaj njegova pojavitev pomeni za takratni ĉas in ljudstvo. Ta del je kljuĉnega
pomena, saj se na tak naĉin sooĉimo z danim obdobjem in situacijo. Pisatelji in pisateljica ter
njihova dela segajo v 19. in 20. stoletje, in sicer v obdobje med romantiko in realizmom,
slovensko moderno in knjiţevnost med vojnama. Tudi rojstvo pisateljev in pisateljice, njihov
poklic in ĉas izida dela so v neki meri relevantni za razumevanje omenjenih okolišĉin. Tako
poleg poklica pisatelja/pisateljice, dramatika, novinarja, pesnika, ĉasnikarja, zasledimo tudi
poklice, kot so satirik, ljudski prosvetitelj, ĉastnik, zgodovinar in duhovnik. Pisatelji in
pisateljica so ţiveli v ĉasu od zaĉetka 19. in do konca 20. stoletja.
Kljuĉ, po katerem sem iskala besedila s temo Antikrista, je bil sprva nedefiniran, saj nisem
vedela, kje in kaj toĉno iskati. Iskala sem naslove, ki bi vsebovali Antikrista, a se je izkazalo,
da je teh del zelo malo. Potem sem iskala besedo Antikrist v besedilih in ne v naslovu, kar je
obrodilo veliko veĉ sadov, kot sem sprva mislila. V 2 Tes 2: 1-12 je po Wolfovi Bibliji
imenovan tudi »sin pogubljenja« in »ĉlovek greha«, toda iskanje po teh besedah ni prineslo
novih zadetkov. S to besedno zvezo ga zasledimo le v delu Miroslava Malovrha Kralj Matjaţ
in Ivana Preglja Sin pogubljenja. Obravnavana besedila neposredno omenjajo Antikrista, torej
z imenom in po vzorcu Biblije, kar pomeni, da bo v veĉini besedil predstavljen kot heretik in
prevarant, torej tisti, ki ne priznava kršĉanske vere, temveĉ zavaja vernike s praznimi
besedami in obljubami. Ker bo v romanih, povestih in pesmih Antikrist oznaĉeval resniĉne
ljudi, njihov znaĉaj in podobo predvsem metaforiĉno (pripisovale se jim bodo znaĉilnosti,
lastnosti Antikrista), bom na podlagi prejšnjih poglavij, t. j. Svetega pisma, teologov in tujih
pisateljev poskušala doloĉiti te lastnosti Antikrista, ki se kaţejo v obravnavanem leposlovju.
Verjamem, da sem kakšno delo tudi izpustila, vendar je petindvajset del dovolj, da dobimo
neko splošno sliko o uporabi izraza Antikrist v slovenskem leposlovju. Obravnavana dela so
razporejena po letnici izida, od starejšega k novejšemu delu: Petelinov Janez Jakoba Alešovca
(1880), Verske bajke na Dolenjskem Janeza Trdine (1881), Vita vitae meae Ivana Tavĉarja
(1883), Luka Vrbec Frana Jakliĉa (1890), Navihanci Rada Murnika (1902), Potresna povest
Frana Maslja - Podlimbarskega (1903), Kralj Matjaţ Miroslava Malovrha (1904), Potepuh
Marko in kralj Matjaţ Ivana Cankarja (1905), V mesečini Ivana Cankarja (1905), Primoţ
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Trubar Antona Aškerca (1905), Smrt in pogreb Jakoba Nesreče Ivana Cankarja (1906),
Testament Ivana Rozmana (1906), Hlapci Ivana Cankarja (1910), Komisarjeva hči Lee Fatur
(1910), Krčmar Elija Ivana Cankarja (1911), Ob naši Soči anonimnega avtorja (1917),
Višnjeva repatica Vladimirja Levstika (1920), Bogovec Jernej Ivana Preglja (1923), Mlade
dame prvi mesec Frana Milĉinskega (1924), Antikrist v Trsteniku Iva Šorlija (1925), Sin
pogubljenja Ivana Preglja (1925), Peklena svoboda Frana Jakliĉa (1926), Pravica kladiva
Vladimirja Levstika (1926), Mertik Stanka Kocipera (1943) in Listanje po knjigi prostora, po
knjigi ţalujki Valentina Cundriĉa (2000).
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4 Analiza obravnavanega leposlovja
4. 1 Jakob Alešovec, Petelinov Janez, 1880
V Petelinovem Janezu Jakoba Alešovca zasledimo Antikrista kot kletvico. Da je nekdo
Antikrist oz. ima njegove lastnosti, pomeni, da je krivoverec in nevernik, ki je zaradi ţelje po
premoţenju izgubil vero v Jezusa in Boga. Da bi to kletev bolje razumeli, je potrebno na
kratko opisati zaĉetek zgodbe. Ta govori o vrnitvi Petelinovega Janeza, mlajšega ţupanovega
sina, ki se je šolal za duhovnika, vendar je opustil šolanje, saj ga vera ni zanimala in je bil
proti njej. To kasneje vodi tudi v prevare in ţeljo po denarju. Domaĉi so bili razoĉarani nad
njim: »Kak duh te je obsedel, Janez? Saj veš, koliko sva za-te trpela, koliko si naju ţe stal!
Odločila sva te za duhovnika, če hočeš hvaleţen biti nama, izbij si druge muhe z glave. Jutri
bova šla k gospodu ţupniku.« (Alešovec 1880: 8). Duh je mišljen kot zli, hudobni duh, torej
negativna interpretacija duha, ki je po mišljenju Janezove mame prišel vanj in ga našĉuval
proti veri. Zato so Petelinovega Janeza vašĉani oznaĉili za Antikrista, krivoverca, ki blati
duhovšĉino in vero v Boga. »Petelinov Janez je krivoverec, on je antikrist.« (Alešovec 1880:
51)
Petelinov Janez je oznaĉen za Antikrista, ker se je odmaknil od vere in Boga. Ljudje ga
oznaĉijo za Antikrista, ker se je tako rekoĉ podal po napaĉni poti, saj ta pot ni pot vernika in
duhovništva. Podoba Antikrista se samo še stopnjuje, in sicer tako, da Janez postaja vse bolj
in bolj pohlepen. Pomen Antikrista se tukaj pribliţa biblijskemu opisu do te mere, da ga ljudje
razumejo kot krivoverca in nekoga, ki ne sprejema Boga. »Antikrist je tisti, ki zanika Očeta in
Sina.« (Sv. Pismo: 1 Jn 2, 22)

4. 2 Janez Trdina, Verske bajke na Dolenjskem, 1881
V delu Verske bajke na Dolenjskem pisatelja Janeza Trdine se pojavi dvom, kako razlikovati
Antikrista od ostalih ljudi, ker ĉe je za Antikrista znaĉilno, da bo z lepim govorom ljudi
privabil na svojo stran, kako naj bodo potem prepriĉani, kdo je pravi Antikrist. »Na videz je ta
pridigar res modro govoril. Ali na videz bo govoril modro tudi Antikrist, ker bi mu pametni
ljudje drugače ne verjeli.« (Trdina 1904: 53)
Literarne osebe v delu Verske bajke na Dolenjskem razmišljajo tako, kot med teologi
razmišlja Trubar. Le-ta verjame, da je antikristov veĉ, med drugim je to tudi papeţ oz. v tem
primeru duhovnik, pridigar. Ljudje se sprašujejo, kako bodo loĉili Antikrista in pridigarja, saj
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imata oba dar lepega, zapeljivega govora. Tako je podoba Antikrista zdruţena kot razlaga iz
Svetega pisma, da bo zapeljeval ljudi, in razlaga, da je lahko tudi duhovnik.

4. 3 Ivan Tavčar, Vita vitae meae, 1883
Ivan Tavĉar je napisal tri novele z zgodovinsko tematiko, med njimi je tudi Vita vitae meae,
ki govori o nasprotjih med katoliki in protestanti. Glavnega junaka doleti nesreĉen konec
zaradi vnete predanosti katoliški veri. Njegova vera je tako moĉna, da ne prenese misli, da bi
lahko bil sin luteranske matere. Antikrist je tukaj predstavljen kot neko nasprotje med
kršĉanstvom in protestanti.
Silno se je raztogotil ter strastno skušal dokazovati, kaka huda krivica se godi Primoţu Trubarju in njemu, Juriju
Kosmu, ĉe se jima oĉita cvinglijanstvo 1. Konĉno je prišel tako v ogenj, da ni opazil, kako sta mu prilezla hlapca
za hrbet. Pograbila sta ga ter pritirala na pot. Vedno je še kriĉal ter zabavljal na rimskega Antikrista in njegove
sinove (wikivir: splet).

Tudi tukaj sta bistvenega pomena Trubarjeva razlaga Antikrista in njegove lastnosti, sploh ta,
da zavaja ljudstvo. »Rimski Antikrist« je v tem primeru opredeljen neposredno, saj je
predstavljen kot papeţ.

4. 4 Fran Jaklič, Luka Vrbec, 1890
Enako razlago prepoznamo tudi v Luki Vrbcu, kjer je Antikrist predstavljen kot verovanje v
papeţa: »Zakaj so prišli? Zato, ker so spoznali, kaki bedaki so papeţniki in kaki malikovalci,
ker molijo les in kosti ter časte tistega antikrista v Rimu!« (wikivir: splet)
Ponovi se podobna besedna zveza iz zgoraj predstavljenega dela Vita vitae meae, in sicer
»rimski Antikrist«.

4. 5 Rado Murnik, Navihanci, 1902
Rado Murnik je bil eden redkih humoristov v obdobju med romantiko in realizmom, v
katerega spadajo tudi Navihanci iz leta 1902 (Kos 1983: 213). Navihanci: Peklenski napredek
je dramsko besedilo, v katerem ima glavno vlogo Antikrist kot oseba, ki je iz pekla poslana na
svet, da bi na svojo stran pridobila ĉim veĉ ljudi. Ţe takoj na zaĉetku nas pritegne opis
Antikrista.

1

SSKJ: racionalistična smer protestantizma, ki ne priznava Kristusove navzočnosti v evharistiji: Trubar je
simpatiziral s cvinglijanstvom.
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Poĉasi je prikrevljal napol sivi Antikrist ob berglah. Po lišajevem obrazu in drugod mu je bilo mnogo prilepkov,
rep pa mu je stiskala spona od mavca. Dolgo ozko glavo s širokim gobcem in starikavimi kotletki je drţal
klavrno postrani in umikal lokavi oĉesci zvedavim pogledom obĉinstva (Murnik 1902: 162).

Iz opisa je razvidno, da je Antikrist starejša oseba z negativnimi karakteristikami na obrazu in
telesu. Predvsem me je presenetil rep, saj iz teoretiĉnega dela, ki je opisan v prejšnjih
poglavjih, nisem nikjer dobila vtisa, da bi Antikrist lahko imel rep. Sklepam, da je zaradi
humorja Antikrist predstavljen kot hudiĉ, torej kot podoba hudiĉa z repom: »Zlasti to sem
opaţal z velikim strahom. Bal sem se namreč, da naju slečejo obadva popolnoma - no in moj
rep, veste, gospoda, moj rep!« (Murnik 1902: 179) Hkrati je lahko rep prikazan tudi kot
povezava med Antikristom in hudiĉem, saj naj bi ta bil delo hudiĉa. V dramskem besedilu se
Antikrist boji, da bi ljudje opazili, da ima rep in na ta naĉin spoznali, da ni ĉlovek. Glede na
to, da skriva svoj rep, pa ima vendarle podobo ĉloveka, saj mu vsi verjamejo, kar je tudi ena
izmed lastnosti Antikrista: da bo lahko z laţnim sijajem, denarjem in obljubami privabil
mnoge nevernike na svojo stran.
Antikrist, Satan in Lucifer so razliĉne osebe in iz besedila je razvidno, da Antikrist zaseda
zadnje mesto, torej nepomembno v primerjavi z ostalima dvema. Satan je tisti, ki je poslal
Antikrista na zemljo s posebno nalogo, ki pa je ta ni izpolnil oziroma vsaj na zaĉetku se zdi,
kot da je ni, zato se pogovarjajo o njegovi kazni, vendar se na koncu odloĉijo, da ga bodo
poslušali. Po dnevih je razlagal, kako se mu je godilo na svetu in kaj vse je prestal. Antikrist
je bil poslan na svet z namenom, da pridobi ĉim veĉ duš na svojo stran, torej na stran pekla.
Njegovo vlogo poveţemo z biblijskim Antikristom, za katerega velja, da bo ljudi privabljal na
svojo stran in jih umikal od vere v Boga in Jezusa Kristusa.
Uspeh peklenšĉakov z modernimi stroji je bil velikanski. Od samega veselja je Satan Antikrista pomilostil ţe
peti dan in dal velikonoĉno soboto prirediti njemu na ĉast veliko maškarado in štrukljev semenj v slavnostni
dvorani. Sprijaznili so se vsi demoni in rojili in rajali na vso moĉ, dokler niso dobili vsak svojega prav
peklenskonaprednega maĉka. Ker je pa ta plesna dvorana pod Ljubljanico zraven palaĉe povodnega moţa, so
prestrašeni Slovenci zaradi vraţje veselice doţiveli - ljubljanski potres (Murnik 1902: 190).

Antikrist je svojo vlogo opravil in peklu priskrbel duše, ki so si jih tako ţeleli. Hkrati je
poudarjeno dejstvo, da so za vse to krivi ljudje sami, saj jih je ţelja po boljšem privedla v
slabe razmere, ki so se dogajale po svetu. Murnik spretno zakljuĉi s potresom v Ljubljani, ki
je bil leta 1895 – velikonoĉni potres se je zgodil 14. aprila, kar poudari tudi v besedilu, da je
»dal velikonočno soboto prirediti njemu na čast« (Murnik 1902: 190).
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Rado Murnik opiše Antikrista kot ĉloveško bitje, ĉigar podoba je blizu hudiĉa predvsem
zaradi repa, ki ga poseduje. Antikrist v tem primeru ni mišljen kot metafora ali pa kot
kolektiv, kot je to razumel apostol Janez, temveĉ gre za osebo z lastnostmi Antikrista. Laţi,
prevara in privabljanje ljudi na svojo stran z blišĉem in denarjem so lastnosti, ki jih ima tudi
bibliĉni Antikrist in jih zasledimo v obravnavanem delu.

4. 6 Franjo Maselj - Podlimarski, Potresna povest, 1903
Franjo Maselj - Podlimarski je s povestmi in romani (Potresna povest, 1903) nadaljeval
tradicionalni realizem z liberalno in nacionalno tendenco (Kos 1983: 212). V desetem
poglavju omenjene povesti nas potres, ki ga je zaĉutil ţupnik, spomni na potrese in nesreĉe, ki
naj bi se dogajali ob koncu sveta. S tem podatkom je povezan tudi Antikrist, saj so to vse
znaki pred njegovim prihodom. V nadaljevanju so prikazani zbegani ljudje, ki so govorili o
Antikristu, sodnem dnevu in koncu sveta. Kot obiĉajno so ljudje prestrašeni in vsako nesreĉo
povezujejo s hudiĉem. Dokler je Antikrist skrit ĉloveškim oĉem, so izven nevarnosti, vendar
vsak pojav, ki ga niso vajeni, prepisujejo njemu. Tone je edini, ki v vsem tem vidi neko
smiselno razlago: »Glejte, to se je dogodilo vse po naravni poti; tudi nastanek potresa se da
lahko razjasniti ... tu ni nič čudeţev. Zemlja se krči, leze proti sredini, takorekoč sama v sebe
...« (wikivir: splet) Ker so ljudje nevedni in si teţko predstavljajo naravne pojave, govorijo
stvari, ki so povezane z vero, saj je to edino, v kar verjamejo. »Potres je podlogo zrahljal, na
stran pomaknil ali odbil, in tako je zdrdral voz z menoj po vasi, kamor svet visi. Glejte, to se
je zgodilo in v tem ni nobenega čudeţa; ljudje pa trde: antikrist se je peljal po vasi. Ali ni to
neumna babja vera?« (wikivir: splet)
Kot sem ţe omenila, je bilo ljudstvo v tistem ĉasu pod vplivom vere in ţupnika, saj je bil
slednji vir znanja in resnice, zato jim je bilo teţko verjeti, da bi lahko bil to le naravni pojav.
Toneta so obsojali, da je eden izmed krivih prerokov, da je peti evangelist, ki bo nastopil pred
sodnim dnevom.

4. 7 Miroslav Malovrh, Kralj Matjaž, 1904
Kralj Matjaž Miroslava Malovrha je zgodovinska povest s protestantizmom in kmeĉkimi
upori kot glavnima temama. V delu je Antikrist obravnavan posredno, po Jezusu Kristusu, z
opisom, da vse tisto, kar ni v skladu z vero in Jezusom Kristusom, napaĉno. Opisan je na
biblijski naĉin, z besedami, da tisti, ki se izdaja za namestnika Jezusa Kristusa, ne more biti
dober, temveĉ samo »sin pogube« ali »zopernik«. Antikrist je torej poimenovan z
alternativnimi imeni in kot nasprotnik Jezusa Kristusa. Je vse tisto, kar Jezus ni. Tukaj se
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prviĉ pojavita besedni zvezi, ki ju je uporabil tudi apostol Pavel za poimenovanje Antikrista,
in sicer »sin pogube« in »ĉlovek greha« (2 Tes 2, 3-10).
Kdor se povzdiguje in pravi, da je namestnik in pooblašĉenec Kristusov, ta ravna napuhnjeno in prevzetno in
daje s tem na znanje, da je, kakor pravi Sv. pismo: »ĉlovek greha« in »sin pogube« in »zopernik«, ki se
povzdiguje ĉez vse to, kar se imenuje Bog ali boţja sluţba, tako da sedi v boţjem templju kakor Bog. Od take
laţnive glave se mora po boţjem ukazu loĉiti vsak pravi kristjan in iti iz Babela, ako neĉe biti deleţen kazni, ki
jih bo poslal Bog nad takega prevzetnika (Malovrh 1904: 175, 176).

4. 8 Ivan Cankar, Potepuh Marko in kralj Matjaž, 1905
V Potepuhu Marku in Kralju Matjaţu Ivana Cankarja se Antikrist kaţe skozi ljudstvo, ki si je
zaţelelo dobrin, denarja in veselja tako zelo, da so ob tem pozabili na cerkev, molitev in
neobdelana polja. Cankar opisuje hude ĉase, ki so taki, kot da bi v deţelo prišel sam Antikrist:
In opustili so delo in trud in priĉelo se je strahovito pijanĉevanje, kakršnega svet še ni videl. Ob delavniku, ob
belem dnevi so se opotekali ljudje po cesti, kriĉali so kakor prasci in prepevali, da je bila ţalost in sramota. Celo
ţupan sam je leţal nekoĉ v jarku dva dni in dve noĉi, preden se je toliko naspal in streznil, da je mogel v krĉmo.
Ţupnik je pridigal in je rotil, pa ni pomagalo niĉ, zato ne, ker ni bilo nikogar v cerkev. Bog se usmili, taki ĉasi so
bili, kakor da je bil prišel v deţelo sam Antikrist; ne boţja beseda ni zalegla veĉ in ne ĉloveška. Polje je leţalo
tam neobdelano, senoţet nepokošena; Bog je pošiljal deţ, pa se nihĉe ni zmenil zanj; solnce je sijalo, pa je sijalo
brez koristi; usula se je toĉa, pa se še stare babe niso veĉ pokriţale; nastopila je suša, pa nihĉe ni mislil na
molitev in prošnjo pot. Ĉe bi bil zaţugal takrat Bog z ţveplenim in ognjenim deţjem, bi niti enega praviĉnega ne
našel na fari in v vseh deveterih vaseh naokoli. Ljudje so ţiveli kakor pod Matjaţem: drţali so roke kriţem in so
imeli vsega v izobilici (Cankar 1952: 389, 390).

Ko so se streznili od pijanĉevanja, so spoznali, da so zapeljani:
O slepar, razbojnik! Docela jih je oropal, do nagega jih je slekel, pa jih je pognal, še vse neumne in zaspane, na
opustošena polja kakor ţivino. Ni bilo veĉ najbolj siromašne koĉe, ki bi ne bila njegova, ne kosca polja, ki ga ni
bil ugrabil; ne le doma in zemlje, polastil se je bil celo njih rok, kupil je njih delo in trud za sramoten denar, za
slabo kislico; toliko da jim je pustil dušo, in še tista je bila vsa pegasta in zanemarjena in polna kesanja (Cankar
1952: 391).

Lastnosti Antikrista se kaţejo v pohlepu, zavajanju ljudi in privabljanju na svojo stran s sijem
in blišĉem, tako kot je to napovedovano v Svetem pismu. Prav tako se pojavijo tudi
alternativna imena za Antikrista, ki se bodo veĉkrat pojavila tudi v ostalih leposlovnih delih,
vendar ne vedno neposredno. V tem primeru je Antikrist oznaĉen za sleparja in razbojnika.
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4. 9 Ivan Cankar, V mesečini, 1905
Motive za Pohujšanje je Cankar ţe izpisal v nekaterih svojih prejšnjih novelah, ki jih je leta
1908 zbral pod naslovom Zgodbe iz doline šentflorjanske. Gre zlasti za novele Razbojnik
Peter, V mesečini ter Mrovec in njegova slava. V delu V mesečini je Antikrist tujec, ki je
prišel v vas. Opisan je z izrazom zapeljivec, ki ima negativno konotacijo. Ponovno se
sklicujem na pojmovanje iz Svetega pisma, kjer je Anitkrist opisan kot zapeljevalec: »V svet
je namreč odšlo veliko zapeljivcev. Ti ne priznavajo, da je Jezus Kristus prišel v mesu. Tak je
zapeljevalec in antikrist.« (Sv. Pismo: 2 Jn7)
Torej v to našo šentflorjansko dolino, ki jo je bil Bog blagoslovil z obilnimi ĉednostmi in dobrimi letinami, se je
prikradel zapeljivec v ĉloveški podobi, zato da bi pohujšal nas vse od konca do kraja in posebej še našo neţno
mladino, up našega naroda. Jaz pravim: sveta dolţnost nam ukazuje, da stopimo z zdruţenimi moĉmi na branik
naših najsvetejših svetinj in da poţenemo Antikrista, odkoder je prišel! (Cankar 1929: 12)

4. 10 Anton Aškerc, Primož Trubar: Zgodovinska epska pesnitev, 1905
Naslednje delo je lirika, delo Antona Aškerca z naslovom Primož Trubar: Zgodovinska
epska pesnitev. V tem odlomku protestantje grobo zasmehujejo katoliškega meniha, zato jih
katoliĉani imenujejo antikristi.

/…/ O, krivoverci! Bog vas naj kaznuje!«
Med protestanti suĉe se menih,
vzdihuje, stoĉe, vpije na pomoĉ,
da znoj ţe curkoma mu kaplje s ĉela,
pa skuša se izmuzniti iz gneĉe,
uiti splošnemu zasmehovanju ...
In ţe od svetega Miklavţa sèm
vali ljudij nov tok se proti mostu.
In zdaj je butnil ţivi val ob val.
»Pustite v miru svetega moţá!« —
zasliši se iz vrst katoliĉanov —
»Vi krivoverci, divji antikristi! /…/ (Aškerc 1905: 38, 39)

4. 11 Ivan Cankar, Smrt in pogreb Jakoba Nesreče, 1906
Smrt in pogreb Jakoba Nesreče je kratka pripoved, v kateri se Jakob Nesreĉa sam predstavi
kot Antikrist, torej kot nekdo, ki ga ljudje ne sprejemajo: »Vsi čutijo in resnično mislijo, brez
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zlobe in brez hinavščine, da sem Antikrist, njih sovraţnik od začetka; in ne vedo, zakaj. Jaz pa
bi rad vedel, zato da bi si uravnal ţivljenje po svoji vednosti. Zakaj sitno je trpeti, če človek ne
vé, odkod trpljenje.« (Cankar 1930: 77) Zaradi nesprejetja v druţbo se oznaĉi za Antikrista,
saj se poĉuti odveĉ in nezaţeleno.
Lastnosti Antikrista so tokrat opisane v drugaĉnem smislu, še vedno so to negativne lastnosti,
vendar se nam zaradi teh lastnosti Jakob Nesreĉa smili in z njim soĉustvujemo. Dobimo tudi
obĉutek, da literarni lik tudi soĉustvuje z Antikristom, saj razume, kako je biti nezaţelen,
kako je, ĉe ga sovraţijo in ĉe ne ve, od kod mu je tako trpljenje dano. Antikrist je po bibliĉni
razlagi tudi predstavljen kot nezaţeleno bitje, tako ga npr. apostol Pavel opiše kot »odpad«
(Sv. Pismo: 2 Tes 2: 3).

4. 12 Ivan Rozman, Testament, 1906
Glede na to, da se je Ivan Rozman izobraţeval v zgodovini in filozofiji, v zgodovini verstev,
sociologije in slovstvene klasike, se je s tem znanjem dokopal do samosvojega idealistiĉnega
filozofskega nazora. Po Kersnikovem romanu Testament je napisal dramo z istim imenom, ki
je bila uprizorjena v Ljubljani 1905 (Slovenska biografija: splet). V njej je pomen Antikrista
podoben kot v veĉini – nepojasnjeni znaki na nebu ipd. so znak, da se bliţa Antikrist:
»Antikrist se bliţa, Antikrist! Zadnjič sem videl nebo odprto! Tako se je zasvetilo, da so me
zasklele oči! To nekaj pomeni!« (wikivir: splet)
Antikrist je neposredno povezan s sodnim dnevom, torej koncem sveta, zato so znaki sodnega
dne, ki jih avtor opiše v Testamentu, razumljiva povezava z Antikristom. Vsako nejasno
znamenje so ljudje pripisovali sodnemu dnevu in s tem prihodu Antikrista. V Svetem pismu je
tudi omenjeno, da bodo znamenja na nebu: »Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah /…/
Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanju tega, kar pride nad svet …« (Sv. Pismo: Lk, 21,
25-28)

4. 13 Ivan Cankar, Hlapci, 1910
Tudi v Hlapcih zasledimo motiv Šentflorjanske doline in pohujšanja, v teh delih se je bojeval
proti hinavstvu in laţnivosti »mešĉanske morale«, ki ji je videz vse. Ponovno zasledimo motiv
tujca, ki pride v vas in predstavlja nevarnost in skrbi mešĉanom. Gre za isti motiv, ki ga
Cankar uporabi v vseh štirih obravnavanih delih (ĉetrto delo bo v nadaljevanju), Antikrist kot
tujec v vasi, ki pride z namenom, da bi zapeljal vašĉane in jih privabil na svojo stran (glej
podpoglavja 4. 8 Potepuh Marko in kralj Matjaţ, 4. 9 V mesečini in Krčmar Elija, 4. 15).
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» /…/ kdo med vami je tisti, ki zbira malopridneţe, pijance in nečistnike v brezboţno društvo
ter gradi gnezdo nejeveri in Antikristu?« (Cankar 1996: 93)

4. 14 Lea Fatur, Komisarjeva hči, 1910
Komisarjeva hči, delo Lee Fatur, je zgodovinska povest, ki je postavljena v ĉas Ilirskih
provinc na slovenskem podroĉju. Osnovna nit te zgodovinske povesti je ljubezen med
mladima, njuni druţini pa sta med seboj sprti in zveze ne odobravata. In kako je to povezano z
Antikristom? V resnici bolj malo, saj se pojavi kot groţnja za nevarnost, kot nemir v vaseh in
slabljenje vere v Boga, Kristusa in duhovništvo »Oh, rodil se je, rodil! Trosi zlato, zapeljuje
pravične: Antikrist! Antikrist!« (Fatur 1910: 436)
Antikrist je v tem primeru kolektiv, ki ga predstavljajo »gospoda«, ki si od ţeleznice obetajo
dobiĉek na raĉun kmetov. Ljudstvo jih ima za Antikriste, saj jih oznaĉujejo lastnosti, kot so
prevaranti, laţnivci, zapeljevalci in pohlepneţi. Glede na to, da je za Antikrista opredeljen
kolektiv, bi povezavo lahko našli v Janezovih pismih: » … da prihaja antikrist, je veliko
antikristov ţe zdaj tu.« (Sv. Pismo: 1 Jn 2, 18)

4. 15 Ivan Cankar, Krčmar Elija, 1911
Pripoved nas ţe takoj na zaĉetku opozori na Cankarjev motiv tujca, ki v zadnjih trenutkih
ţupnikovega ţivljenja prispe v vas Osojnica. Njegovo ime je Jud Elija Nahmijas. Ţe iz imena
in priimka je razvidno, da je glavni junak Jud, saj je Elija ali Elijah izpeljanka iz El in Yah,
kar pomeni (moj) bog je Jahve (Zibelnik 2017: 120). Njegov prihod ne prinaša niĉ dobrega,
kar avtor ponazori s ĉrno senco, ki zajame vas: »Ko je zatonila zarja, je stopil s hriba, a takrat
se je spustila dolga črna senca preko doline od kraja do kraja ter jo presekala kakor na dvoje
...« (intratext: splet) Tudi njegov fiziĉni opis ima negativno konotacijo »dolg, suh človek,
oblečen v črn plašč, ki mu je segal do gleţnjev; njegov obraz je bil kakor od sivega kamna«
(intratext: splet).
Zibelnik v doktorski nalogi opiše, da je veĉini literarnih oseb Krčmarja Elije jasno, da je Jud
Antikrist (2017: 124). Ta naziv mu pripišejo Osojniĉani, ko se odpravljajo na punt proti Eliji:
»Poiščimo ga najprej, antikrista!« (intratext: splet) V pripovedi Ivana Cankarja Krčmar Elija
prviĉ zasledimo motiv tujca, ki je Jud. Kmalu mu vašĉani ravno zaradi tujstva in judovstva,
nadenejo naziv Antikrist.

33

4. 16 anonimno, Ob naši Soči, 1917
Vse gre vprek in vkriţem, drţava proti drţavi, ljudstvo zoper ljudstvo, najpraviĉnejši in najpoštenejši ima najveĉ
sovraţnikov. Lakota, strašanska dragoĉa, pomanjkanje vsega. Kar je bilo kaj prida ljudi, vse je zunaj v vojski ali
pa ţe pod zemljo, doma je ostala sama slabota in ţalost. In potem še razne reĉi, ki bi jih ne bilo treba, ţenski svet
– o tem še govoriti ni. Prišlo je vse prav tako, kakor se bere v tistem svetem evangeliju, kjer je pisano od
Antikrista in konca sveta. Jaz bi stavil, da je Antikrist ţe na svetu ... (wikivir: splet)

Zgornji citat je iz dela Ob naši Soči, ki je delo neznanega pisatelja oz. je anonimno. Menim,
da citat povzame vsa nesreĉna dogajanja od vojn do sovraštva, ki si jih ljudje predstavljajo kot
delo Antikrista. Avtor ga povezuje z nesreĉami, sovraţniki, lakoto, pomanjkanjem in ţalostjo,
torej z vsemi negativnimi dogajanji, ki so tudi opisani v Svetem pismu (glej poglavje 2).

4. 17 Vladimir Levstik, Višnjeva repatica, 1920
Vladimir Levstik je napisal tudi Višnjevo repatico, v kateri je Antikrist omenjen kot nek
skupek lastnosti prevaranta, goljufa, sleparja in nemoralneţa, ampak ponovno kot kletvica oz.
oznaka za nekoga, ki sluţi denar z ropanjem: »Antikrist? ... anarhist? ... Nemara je čisto
navaden goljuf, ki je prišel v naše lehkoverno gnezdo, da bi si napolnil ţepe in se porogal
bedakom, kakor se jim je rogal bogve kolikokrat in bogve kod? Zakaj pa ne? V čem je tak
človek slabši od naših moralnih in dostojnih lupeţev, ki delajo isto pod varstvom zakona?«
(Levstik 1983: 222)

4. 18 Ivan Pregelj, Bogovec Jernej, 1923
Motiviko duhovniške osebnosti je Ivan Pregelj stopnjeval v romanu Bogovec Jernej, zgodbi
zadnjega luteranskega pridigarja Knaflja. Tudi ta trpi na dvojnosti duha in telesa, uporništva
in poslušnosti oblastem, kar je še poudarjeno s katoliško tendenco dela (Kos 1983: 325).
Noseĉa Juta se vrţe v Kokro, potem ko brat naroĉi, naj bo otroku ime Gregor – bogovec ji je
namreĉ povedal, da bo Antikrist rojen iz brata in sestre in da mu bo ime Gregor: »Gregor bo
njegovo ime. /…/ Erazem je poslušal za besedami brata in sestre.« (Pregelj 1928: 105) V delu
je Antikrist veĉkrat omenjen, predvsem kot oseba, ki se bo rodila kot otrok brata in sestre, kar
kaţe na greh. Ljudje se veĉkrat vprašajo, kdo je Antikrist in kateri je zadnji, sprašujejo se, ĉe
je ţe red antikristov in kako jih bodo prepoznali.
Pregljevi liki, skladno z 1 Jn 2: 18, verjamejo, da bo antikristov veĉ. Prihod Antikrista je
napovedan ţe na zaĉetku dela, in sicer podkrepljen s Svetim pismom:
Bogovci so sami trpeli iz Pisma in iz strašnih snag in slik v lesu, iz gnusnob in grozot oznanjenih v Izaiji,
Danielu, Ecehielu in Janezu, iz strahu duhovin, hudiĉa in enajstega rogu, ki je bil zadnji v Rimu in Antikrist z
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zaduštvom in sveĉenjem in z novimi menihi in ki le ni bil zadnji in je na moĉi pribival in ni hotelo biti konec
preskušnjam in ni bil še red, da vstane sodec na mavri in bo meĉ iz njegovih ust razpihal ljubéje babelske hĉere,
poluverce in razloĉenike kakor pirjevico in smotláko ... (Pregelj 1928: 8)

4. 19 Fran Milčinski, Mlade dame prvi mesec, 1924
Fran Milĉinski se Antikrista loti na humoren naĉin, in sicer v besedilu Mlade dame prvi
mesec, kjer je povezan z denarjem, kar je nekako razumljivo. V besedilu je obravnavan prvi
mesec po rojstvu deklice: »Če traja zamuda posebno dolgo čez čas, potem se je nadejati
nečesa izrednega in se bo rodil antikrist, takrat bo denarja kakor toče! Pa dosedaj še nismo
dočakali antikrista, denarja pa tudi ne!« (wikivir: splet)

4. 20 Ivo Šorli, Antikrist v Trsteniku, 1925
Antikrist v Trsteniku, delo pisatelja Iva Šorlija, ki je izšlo leta 1925, spada med kmeĉke
povesti. Antikrist je v tem primeru prisoten ţe v naslovu, vendar je njegova vloga drugaĉna
kot v delu Rada Murnika Navihanci, kjer ima ĉloveške lastnosti in podobo. V nadaljevanju
bomo opazili, da se podoba Antikrista velikokrat pojavi v obliki tujca, ki pride v neko vas in s
tem predstavlja nevarnost in nelagodje za tamkajšnje prebivalce. Opis tujca v delu Antikrist v
Trsteniku je zelo poseben, saj se nam predstavi s podobo osebe, ki niti vizualno ne spada v
tamkajšnje okolje, saj ima ĉrne, svedraste lase in dolgo ĉrno brado. Tak opis nas spomne na
delo Ivana Cankarja Krčmar Elija, s katerim je stereotino opisana podoba juda. Vseeno pa ne
moremo zagotovo trditi, da je tudi v primeru dela Antikrist v Trsteniku literarni lik jud.
Mogoĉno so neznancu vihrali v lahkem vetru okrog glave dolgi, ĉrni, svedrasti lasje, skoraj do pasu mu je padala
ĉez vsa prsa razgrnjena ĉrna brada, ves ostali obraz je bil razen sršeĉih obrvi ĉudno svetel in ĉist. In ne samo
mestni ĉevlji, hlaĉe iz temnega sukna, sneţnobela srajca in tako lepe roke so priĉale, da je velikan gosposkega
stanu, tudi kodelja bi se bila ţe davno razcefedrala, da mu takšno delo ni šele od danes ali vĉeraj (Šorli 1935:
137).

Ravno zaradi teh vizualnih lastnosti prišleka oznaĉijo kot pušĉavnika. To je oznaka za osebe,
ki so se osamile in se posvetile preuĉevanju verskih besedil (wikipedija: splet). Taka oseba je
verna in predana Bogu, vendar je tujec jezen, ker so ga poimenovali kot pušĉavnika, saj meni,
da bi ljudstvo rado sluţilo na njegov raĉun. Ko jim je povedal, da ni pušĉavnik, so ga oznaĉili
za Antikrista:
Nikakor brate! Antikrist je natanko popisan v svetih knjigah, ki jih imam tudi jaz. In ĉe bo treba, bom tistih par
strani vsakomur prebral. Antikrist ne bo hodil v cerkev in se kriţal z blagoslovljeno vodo, ker bo samo pritajen
hudiĉ; bo šuntal in hujskal, zasmehoval vse ĉednosti in kreposti, deloval samo z denarjem. In ne bo samotaril v
seniku nad Konĉarjevim robom, ampak zunaj po svetlem, širokem svetu s krdelom svojih krivih apostolov in
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uĉencev peklensko seme sejal. Kajti naloga mu bo, da pred koncem sveta vse vesoljstvo še zbega in pred sodbo
vse zrno preveje. Zdaj pa mene poglej in moje delo ter reci, kje vidiš hudiĉa? (Šorli 1935: 197)

Zdi se mi, da je s tem citatom povzel vlogo Antikrista, predvsem je na tak naĉin predstavljen
Antikrist v Murnikovem besedilu, tukaj pa gre predvsem za strah vašĉanov pred tujci.

4. 21 Ivan Pregelj, Sin pogubljenja, 1925
V Sinu pogubljenja pisatelja Ivana Preglja je v rezko raztrganih slikah podana drama
ugašajoĉega protestantstva na Slovenskem: same krike dušnih boleĉin v zunanji svet in
narobe, iz pokrajine rastoĉega in nazaj v zemljo toneĉega ĉloveka svojega ĉasa (Slovenska
biografija: splet). Biblijsko povezavo oz. navezavo najdemo ţe v obeh naslovih in tudi tema
nam ni tuja, ĉe smo seznanjeni z nekaterimi drugimi deli Ivana Preglja (Magister Anton,
Plebanus Joannes, Thabiti kumi …). Sin pogubljenja je po naslovu nekako bliţji naši temi,
torej Antikristu, saj je tudi v Svetem pismu (2 Tes 2: 1-12) oznaĉen kot »sin pogube«. Tukaj je
še dodatno stopnjevano, saj je v ospredju tujec, ki ni vernik. Antikrist se mu smili. »Saj smo
mu vsi sorodni, se je ogreval tujec, v grehu in zaznamovanju od začetka; a on je
najnesrečnejši. On edini namreč ve, da je zavrţen od vekomaj.« (wikivir: splet)
Ivan Pregelj je drugi, ki je med obravnavanimi deli uporabil besedno zvezo »sin pogubljenja«,
ki je najbliţja razlagi apostola Pavla v Svetem pismu: »Naj vas nihče ne vara na kakršen koli
način. Kajti prej mora priti odpad in se razodeti človek nepostavnosti, sin pogube.« (Sv.
Pismo: 2 Tes 2, 3-4)

4. 22 Fran Jaklič, Peklena svoboda, 1926
Jakliĉ se je s povestjo Peklena svoboda lotil obdobja, ki do tedaj ni doţivelo obseţnejše
tematizacije v ţanru zgodovinske povesti, in sicer marĉne revolucije leta 1848 in priprav
nanjo. Povest zgodovinske podatke ĉrpa iz lokalne kronike, iz zgodovinopisne razprave o
Slovencih v letu 1848, iz tedanjih ĉasopisnih poroĉil in iz priĉevanj udeleţencev. Avtor je
skušal

zgodovinsko

atmosfero

vzbuditi

s

prikazovanjem

ljudske

vraţevernosti,

neizobraţenosti (revolucionarno geslo Konstitution 'ustava' razume drhal, kot da gre za
Antikristovega konja – Konj-statjon!) in surovosti. Jakliĉ je do revolucije oĉitno nezaupljiv –
nezaupanje je vpisal ţe v naslov povesti: sprejema jo, dokler gre za mešĉansko akcijo za nov
red, in zavraĉa, ko se ji pridruţi neuko in nezrelo kmeĉko ljudstvo, ki ne ve, kje je meja med
redom in anarhijo. Ljudstvo ne razume revolucionarnih idealov svobode in ustavnosti
(Hladnik 2009: 139). Osredotoĉila sem se na drugo poglavje, ki me je pritegnilo ţe zaradi
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naslova – Tone Krivanoga išče Antikrista. Zaradi revolucije ljudje norijo in menijo, da je
prišel Antikrist, z njim pa tudi sodni dan. Glede na glasno vpitje ljudi na ulicah in njihovega
ĉudnega norenja in obnašanja, so nekateri misili, da je vse to zaradi prihoda Antikrista.
Govorili so ĉudne besede, ki jih niso razumeli, in bili mnenja, da Antikrist meša jezike in
pamet:
Jezike je zmešal, da drug drugega ne razumejo. Strah me je obšel, da bi se še meni kaj ne pripetilo, ko sem
videla, kako je precej prijelo vsakega, ki se je spustil v razgovor s ĉlovekom, ki ga je antikrist ţe imel. Nekdo je
splezal kar na vodnjak in ondi vabil ljudi k sebi. Takrat sem pobrala in beţala in si mislila: mene pa ţe ne boš
imel. Tako je sedaj v mestu, kjer antikrist svoje nauke seje (Jakliĉ 1994: 20, 21).

Antikrist je prisoten na drugaĉen naĉin. Ljudje nepojasnjene dogodke, ki niso v skladu z
nekimi ustaljenimi vzorci njihovega vsakdanjika, pripisujejo Antikristu, neverniku in zlu.
Kljub temu da Antikrista nihĉe ni videl, so mnenja, da je beseda, kot je »konstitucjon«, delo
hudiĉa: »Jaz pa o antikristu nisem nič slišal, pa nekaj ţe mora biti, ko so tako brez glave.«
(Jakliĉ 1994: 22) Hkrati so mnenja, da je njihov Antikrist nekdo, ki je bogat in ima denar. S
tem denarjem naj bi se ustavil v krĉmi, zato se ga mnogi odloĉijo poiskati in prositi za denar.
Spet se pribliţamo biblijskemu Antikristu, ki z blišĉem in zlatom zavaja ljudi in tudi tukaj ni
niĉ drugaĉe, vsi bi radi imeli malo veĉ denarja, ĉetudi za ceno vere. Tukaj se pokaţe, da se, ne
glede na to, ali verujejo v Boga ali ne, ob omembi denarja spremenijo, si zatiskajo si oĉi in
verujejo, da malo denarja ne bo škodilo nikomur in da bo pater dal odveze za greh. »In – če ne
bo drugače, bova še v veri za malo časa kaj popustila. Noben pater se ne bo obotavljal dati
odveze za greh, ki sem ga naredil takrat, ko sem ogoljufal antikrista. He-e! boš videl, fant!«
(Jakliĉ 1994: 27)

4. 23 Vladimir Levstik, Pravica kladiva, 1926
V Pravici kladiva se piše leto 1910, ko je v vas prišel novi ţupnik Jakob Vojska (ţe priimek
Vojska nas asociira na trdo roko in vzgojo), ki neizprosno razdeli ljudi na dobre in slabe,
praviĉne in grešnike ter kristjane in brezverske liberalce. »Nedeljo za nedeljo je grmelo s
priţnice o Antikristu, o pobeljenih grobovih, o rjovečemu levu, ki hodi okoli, in o neštetih
ukanah, s katerimi vabi dobro ljudstvo, da bi ga laţje poţrl.« (Levstik 1926: 6)
Antikrist je tukaj predstavljen kot nekdo, o komer se pogovarjajo pri verouku kot opozorilo na
to, kaj jih ĉaka, ĉe ne bodo sledili novemu ţupniku.
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4. 24 Stanko Kociper, Mertik, 1943
Kociper je povedal o sebi, da je kronist ĉasa in njegovih razmer. S prispevki je sodeloval z
revijama Meddobje in Tabor, v slednji je objavljal zgodovinske prispevke. Zaĉel je ţe v
dijaških letih, po vojni pa zbral ĉrtice v zbirki Mertik (1954). Tam je pred bralcem razgrnil
naravne in ĉloveške lepote Slovenskih goric in njihovih ljudi. Za nas je relevanten samo
podatek o Antikristu, ki je le omenjen kot kletvica in kot nekdo, ki preklinja Boga. »Pravi
antikrist je, ti rečem. Naţre se, potem pa Boga preklinja zaradi siromaštva, ki si ga je sam
kriv, in grozi vsem po vrsti.« (Kociper 1994: 128)
Kociper je s tem stavkom povzel tisto, kar je o Antikristu zapisano v Janezovem pismu, in
sicer, da kdor preklinja Boga, je Antikrist oz. mu podoben. V Svetem pismu zanika Jezusa in
Oĉeta, kar je avtor Mertika tudi uporabil.

4. 25 Valentin Cundrič, Listanje po knjigi prostora, po knjigi žalujki, 2000
Z rojstvom je povezano tudi delo Valentina Cundriĉa, Listanje po knjigi prostora, po knjigi
žalujki, kjer otrok zbudi speĉega moškega in mu z odraslim glasom pove, da bo, ko bo velik,
Antikrist. Otrok oz. Antikrist se mu prikaţe veĉkrat in mu pripoveduje, da mu bo pri tem
pomagal glavni literarni lik: »Antikrist!? Vseskozi razmišljam, sem res predenj padel in ga
molil. In me spet pokliče sred noči, nekaj med smehom in jokom. Ko nanj naletim, butnem ob
junoša, ki je podoben človeku in še bolj vepru, zaradi ščetinaste koţe.« (wikivir: splet)
Avtor ga skozi literarni lik opiše kot jokajoĉega otroka, ki pa je podoben biku, kar pomeni, da
je velik, a je vseeno podoben ĉloveku in hkrati tudi vepru, predvsem zaradi šĉetinaste koţe.
Take podobe Antikrista ne zasledimo ne v kršĉanski veri kot tudi ne v islamski, zato me je ta
podoba še toliko bolj presenetila. Gre za neko pol ĉloveško, pol ţivalsko bitje.
Citati, ki so v 4. poglavju predstavljeni v koherentni obliki, so še v tabeli za boljšo
preglednost:

Dela:

Citati:

J. Alešovec, Petelinov Janez

»Petelinov Janez je kri veverec, on je
antikrist.«

J. Trdina, Verske bajke na Dolenjskem

»Ali na videz bo govoril modro tudi Antikrist,
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ker bi mu pametni ljudje drugače ne verjeli.«
I. Tavĉar, Vita vitae meae

»Silno se je raztogotil ter strastno skušal
dokazovati, kaka huda krivica se godi
Primoţu Trubarju in njemu, Juriju Kosmu, če
se jima očita cvinglijanstvo. Konečno je
prišel tako v ogenj, da ni opazil, kako sta mu
prilezla hlapca za hrbet. Pograbila sta ga ter
pritirala na pot. Vedno je še kričal ter
zabavljal na rimskega Antikrista in njegove
sinove.«

F. Jakliĉ, Luka Vrbec

»Zakaj so prišli? Zato, ker so spoznali,
kaki bedaki so papeţniki in kaki malikovalci,
ker molijo les in kosti ter časte
tistega antikrista v Rimu!«

R. Murnik, Navihanci: Peklenski napredek

»Po lišajevem obrazu in drugod mu je bilo
mnogo prilepkov, rep pa mu je stiskala spona
od mavca.«

F. Maselj - Podlimbarski, Potresna povest

»Glejte, to se je dogodilo vse po naravni
poti; tudi nastanek potresa se da lahko
razjasniti ... tu ni nič čudeţev. Zemlja se krči,
leze proti sredini, takorekoč sama v sebe …«

M. Malovrh, Kralj Matjaţ

»Kdor se povzdiguje in pravi, da je
namestnik in pooblaščenec Kristusov, ta
ravna napuhnjeno in prevzetno in daje s tem
na znanje, da je, kakor pravi sv. pismo:
»človek greha« in »sin pogube« in »zopernik,
ki se povzdiguje čez vse to, kar se imenuje
Bog ali boţja sluţba, tako da sedi v boţjem
templju kakor Bog.«

I. Cankar, Potepuh Marko in kralj Matjaţ

»O slepar, razbojnik! Docela jih je oropal,
do nagega jih je slekel, pa jih je pognal, še
vse neumne in zaspane, na opustošena polja,
kakor ţivino.«
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I. Cankar, V mesečini

»Jaz pravim: sveta dolţnost nam ukazuje, da
stopimo z zdruţenimi močmi na branik naših
najsvetejših svetinj in da poţenemo
Antikrista, odkoder je prišel!«

A. Aškerc, Primoţ Trubar

»Vi krivoverci, divji antikristi!«

I. Cankar, Smrt in pogreb Jakoba Nesreče

»Vsi čutijo in resnično mislijo, brez zlobe in
brez hinavščine, da sem Antikrist, njih
sovraţnik od začetka; in ne vedo zakaj.«

I. Rozman, Testament

»Antikrist se bliţa, Antikrist! Zadnjič sem
videl nebo odprto!«

I. Cankar, Hlapci

»/…/ kdo med vami je tisti, ki zbira
malopridneţe, pijance in nečistnike v
brezboţno društvo ter gradi gnezdo nejeveri
in Antikristu?«

L. Fatur, Komisarjeva hči

»Oh, rodil se je, rodil! Trosi zlato, zapeljuje
pravične: Antikrist! Antikrist!«

I. Cankar, Krčmar Elija

»Poiščimo ga najprej, antikrista!«

anonimno, Ob naši Soči

»Prišlo je vse prav tako, kakor se bere v
tistem svetem evangeliju, kjer je pisano od
Antikrista in konca sveta. Jaz bi stavil, da je
Antikrist ţe na svetu.«

V. Levstik, Višnjeva Repatica

»Antikrist ? ... anarhist? ... Nemara je čisto
navaden goljuf, ki je prišel v naše lehkoverno
gnezdo, da bi si napolnil ţepe in se porogal
bedakom.«

I. Pregelj, Bogovec Jernej

»Gregor bo njegovo ime. /…/ Erazem je
poslušal za besedami brata in sestre.«

F. Milĉinski, Mlade dame prvi mesec

»Pa dosedaj še nismo dočakali antikrista,
denarja pa tudi ne!«

I. Šorli, Antikrist v Trsteniku

»Antikrist ne bo hodil v cerkev in se kriţal z
blagoslovljeno vodo, ker bo samo pritajen
hudič /…/«

I. Pregelj, Sin pogubljenja

»Saj smo mu vsi sorodni, se je ogreval tujec,
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v grehu in zaznamovanju od začetka; a on je
najnesrečnejši. On edini namreč ve, da je
zavrţen od vekomaj.«
F. Jakliĉ, Peklena svoboda

»Jezike je zmešal, da drug drugega ne
razumejo.«

V. Levstik, Pravica kladiva

»Nedeljo za nedeljo je grmelo s priţnice o
Antikristu /… /«

S. Kociper, Mertik

»Pravi antikrist je, ti rečem. Naţre se, potem
pa Boga preklinja zaradi siromaštva, ki si ga
je sam kriv, in grozi vsem po vrsti.«

V. Cundriĉ, Listanje po knjigi prostora, po »Ko nanj naletim, butnem ob junoša, ki je
knjigi ţalujki

podoben človeku in še bolj vepru, zaradi
ščetinaste koţe.«
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5 Antikrist kot …
Antikrist je oseba, ki je navdana z zlim duhom in ljudi zavaja, laţe in obraĉa stran od Boga. S
svojo moĉjo bo zaslepil mnoge, jim obljubljal nemogoĉe in to tudi s ĉudeţi ustvaril. Mnogi so
mnenja, tako kršĉanska kot tudi islamska vera, da bo Antikrist jud, sprejeli ga bodo in priznali
za svojega obljubljenega mesijo (Ţust 2014: 136). V nadaljevanju je predstavljena tabela, ki
prikazuje, v kakšnih motivih se Antikrist pojavi v obravnavanih delih s primeri iz besedila.
Torej, Antikrist se pojavi kot motiv tujca, krivoverca, laţnivca, Kristusovega nasprotnika, kot
zlo, kot dobro, brezboţnik, ĉlovek, zapeljevalec, kot znak (opozorilo), hudiĉ, bogataš, kletev
in ţupnik oz. pridigar.
Antikrist kot:

Naslovi del

tujec

R. Murnik, Navihanci: Peklenski napredek
I. Šorli, Antikrist v Trsteniku
I. Cankar, V mesečini
I. Cankar, Hlapci
I. Cankar, Krčmar Elija
I. Cankar, Potepuh Marko in kralj Matjaţ

krivoverec

A. Aškerc, Primoţ Trubar

laţnivec

V. Levstik, Višnjeva repatica
R. Murnik, Navihanci: Peklenski napredek
L. Fatur, Komisarjeva hči

Kristusov nasprotnik

M. Malovrh, Kralj Matjaţ

zlo

I. Tavĉar, Vita vitae meae

pozitiven lik

I. Pregelj, Sin pogubljenja

brezboţnik

A. Aškerc, Primoţ Trubar

ĉlovek – resniĉni Antikrist v podobi ĉloveka

R. Murnik, Navihanci: Peklenski napredek
I. Pregelj, Bogovec Jernej
I. Cankar, Smrt in pogreb Jakoba Nesreče
V. Cundriĉ, Listanje po knjigi prostora, po
knjigi ţalujki

zapeljevalec

R. Murnik, Navihanci: Peklenski napredek
V. Levstik, Višnjeva repatica
L. Fatur, Komisarjeva hči
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znak (opozorilo) o prihodu Antikrista in F. Jakliĉ, Peklena svoboda
sodnemu dnevu

I. Pregelj, Bogovec Jernej
F. Maselj - Podlimarski, Potresna povest
V. Levstik, Pravica kladiva
V. Cundriĉ, Listanje po knjigi prostora, po
knjigi ţalujki
anonimno, Ob naši Soči
I. Cankar, Potepuh Marko in kralj Matjaţ
I. Rozman, Testament
L. Fatur, Komisarjeva hči

hudiĉ

R. Murnik, Navihanci: Peklenski napredek

bogataš

F. Jakliĉ, Peklena svoboda
F. Milĉinski, Mlade dame prvi mesec
L. Fatur, Komisarjeva hči

kletev – negativne lastnosti ĉloveka, kot npr. S. Kociper, Mertik
laţnivec, hudobneţ, nevernik

V. Levstik, Višnjeva Repatica
J. Alešovec, Petelinov Janez

ţupnik/pridigar – z lepim govorom in J. Trdina, Verske bajke na Dolenjskem
pozicijo, ki jo ima, zna zapeljati in prepriĉati F. Jakliĉ, Luka Vrbec
ljudi
Jud

I. Cankar, Krčmar Elija

Antikrist se v zgoraj omenjenih delih pojavi kot motiv v petnajstih oblikah. Prvi motiv je
motiv tujca in kot tak se pojavi v Navihancih, Antikrist v Trsteniku, V mesečini, Hlapcih in
Krčmarju Eliji. Motiv tujca opazimo v številnih slovenskih delih, npr. Ki jo je megla prinesla
(Feri Lainšĉek), Povečevalno steklo (Joţe Javoršek), Slastni mrlič (Matjaţ Zupanĉiĉ),
Pohujšanje v dolini Šentflorjanski (Ivan Cankar) ipd. Motiv se pojavlja kot strah pred
neznanim, strah pred nevarnostjo in nesreĉami, ki jih tujec prinaša s seboj. Vsak, ki ruši mir
ţe definirani druţbi, je oznaĉen kot nekdo, ki ni dobrodošel oz. je nezaţelen v taki druţbi.
Tako je tudi v našem primeru, le da je tujec oznaĉen kot Antikrist. Delo Navihanci nam tujca
prikaţe kot dejanskega Antikrista, ki je tujec zato, ker pride na svet, da bi ljudi preslepil in jih
privabil na svojo stran. Kljub temu da se njegova vloga Antikrista najbolj pribliţuje podobi
tega, pa je tujec zato, ker se v svetu ne znajde in tudi drugi nanj gledajo kot na nezaţeleno
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osebo, ki jo hkrati tudi izkoristijo. V delu Antikrist v Trsteniku velik strah predstavlja tujec, ki
se je naselil v njihovi vasi, ĉetudi dovolj stran od središĉa dogajanja. Ker jih zanima, kdo se je
naselil v njihove konce, pošljejo nekoga, da to preveri. Sledi opis tujca, ki se zdi drugaĉen od
njih, saj je videti kot pušĉavnik. Ko se izkaţe, da vendarle ni pušĉavnik, je ţupnik prvi, ki ga
oznaĉi za Antikrista. Vprašanje je, zakaj je oznaĉen za Antikrista? Zaradi videza ali neĉesa
drugega? Odgovor se skriva ravno v odnosu ţupnika do tujca. Ţupnik je namreĉ dejal, da ĉe
bi rad dokazal, da ni Antikrist, naj pride v cerkev in se prekriţa, kar je tujec zavrnil in s tem
dal potrdilo ţupniku, da je Antikrist. Cankarjevega tujca še nekako najbolje poznamo, gre za
osebo, ki pride v vas in predstavlja nemir in nelagodje za vašĉane, ta se pojavi tako v V
mesečini, Potepuhu Marku in kralju Matjaţu, Hlapcih in Krčmarju Eliji.
Krivoverec je motiv, ki se pojavi le v pesnitvi Primoţ Trubar in to neposredno. Katoliški
krivoverci so oznaĉeni za divje antikriste, ki so napadli protestantskega meniha. Kot je znano,
je Aškerc simpatiziral s protestantizmom, kar se kaţe v veĉ pesmih, npr. Slovenska legenda,
Luteranski kres in Balada o potresu (Pahor 2018: 13). Hkrati pa ga lahko zdruţimo tudi z
motivom brezbožnika, saj je to nekako povezano z izrazom krivoverec.
Kot lažnivec se pojavi v Višnjevi Repatici, kjer na posreden naĉin pokaţe, da je nekdo lahko
laţnivec in goljuf. Nekdo, ki zavaja ljudi in laţe, je laţnivec. Ne glede na to, ali je z
laţnivcem imenovan Antikrist, pa je s temi lastnostmi oznaĉen tudi navaden ĉlovek, ki laţe in
slepari ljudi (neka ugledna oseba, oseba na visokem poloţaju, politik …).
Kristusov nasprotnik se pojavi v Malovrhovem Kralju Matjaţu. Tam je podan kot nasprotje
Jezusu Kristusu oz. je predstavljen na naĉin, da je vse tisto, kar ni Jezus Kristus. Negativne
lastnosti so tiste, ki opisujejo Antikrista, ki so tudi podkrepljene z izrazi iz Svetega pisma »sin
pogube, ĉlovek greha«. Lahko bi ga oznaĉili tudi kot zlo, kar je nasprotno od Jezusa Kristusa
– ĉe je Jezus dobro, je Antikrist slabo in s tem tudi zlo. Vendar se to zlo bolje vidi v Vita vitae
meae, kjer je Antikrist predstavljen kot nasprotje med kršĉansko in protestantsko vero.
Za razliko od vseh negativnih komentarjev in izjav, ki sem jih zasledila v obravnavanih delih,
pa je delo Preglja, Sin pogubljenja, edino, kjer je Antikrist z vidika tujca predstavljen kot
dobro. Dobro zato, ker tujec meni, da je Antikrist sam po sebi ţe dovolj trpel in videl dovolj
hudega ter se mu zaradi tega smili. Tujec je soĉuten do Antikrista in ne razume, zakaj ga vsi
zavraĉajo, ĉe so vsi ljudje deleţni izvirnega greha.
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Motiv Antikrista kot resniĉnega Antikrista v podobi ĉloveka se pojavi v štirih delih, kar me je
presenetilo, saj sem priĉakovala, da bo Antikrist povsod predstavljen le kot metafora. Prvo
delo so Navihanci, kjer je oĉitno, da je Antikrist oseba, ki se na svet opravi z nalogo, da
privabi ĉim veĉ ljudi oz. duš v pekel. Od ljudi se razlikuje zaradi repa, ki spominja na hudiča,
vendar ga spretno skriva pred drugimi, da se ne bi izdal. V Bogovcu Jerneju in Listanju po
knjigi prostora, po knjigi ţalujki je Antikrist predstavljen kot otrok, ki se bo rodil. V prvem
delu je opisan kot otrok, ki se bo rodil bratu in sestri, imenovan pa bo Gregor. Ljudje in
ţupnik v njem vidijo Antikrista in njegov prihod. V drugem delu pa je otrok kot neko videnje,
ki ga doţivi glavni lik, pove mu, da je on Antikrist. V Smrti in pogrebu Jakoba Nesreče pa se
Jakob sam oznaĉi zanj, ne zaradi slabega znaĉaja in slabih del, temveĉ zato, ker je bil
nezaţelen, vsi so ga pretepali in odrivali od sebe. Rad bi vedel, od kod trpljenje, ki ga je
doţivel, in zakaj so bili tako sovraţni do njega.
Kot zapeljevalec se pojavi v vlogi nekoga, ki skuša ljudi zapeljati in jih privabiti na svojo
stran, na najbolj neposreden naĉin je predstavljen v Navihancih, Višnjevi Repatici in
Komisarjevi hčeri. V Navihancih Antikrist zapeljuje ljudi in jim nudi denar, s katerim bi jih
zapeljal na svojo stran. Prav tako na enak naĉin, z denarjem, zapeljuje tudi v Višnjevi Repatici
in z zlatom v Komisarjevi hčeri, kar lahko poveţemo tudi z motivom bogataša. Poleg ţe
omenjenih bi dodala k motivu bogataša tudi Pekleno svobodo in Mlade dame prvi mesec, v
prvem delu so ljudje tisti, ki menijo, da je Antikrist bogataš in ima denar, nikjer pa ni
zapisano, da jih zavaja z denarjem, temveĉ sami sklepajo, da ima denar in si ga tudi ţelijo.
Tudi za ceno tega, da za trenutek postanejo neverniki. V Mladih damah prvi mesec pa je na
humoren naĉin prikazano, da je rojstvo Antikrista pogojeno z denarjem. Ko se Antikrist rodi,
bo polno denarja.
Znak (opozorilo) je motiv, ki se pojavi v najveĉ delih, in sicer v Pekleni svobodi, Bogovcu
Jerneju, Potresni povesti, Pravici kladiva, Listanju po knjigi prostora, po knjigi ţalujki, Ob
naši Soči, Potepuhu Marku in kralju Matjaţu, Testamentu in Komisarjevi hčeri. V Pekleni
svobodi se kot znak oz. opozorilo za Antikristov prihod zgodi protest, v katerem so
izgovorjene besede, ki jih vašĉani ne razumejo. Vse to pripisujejo sodnemu dnevu in prihodu
Antikrista. Otrok se kot opozorilo pojavi v dveh delih, in sicer v Bogovcu Jerneju in Listanju
po knjigi prostora, po knjigi ţalujki. Opozorja, da se dogaja nekaj hudega in zato prihaja
Antikrist. Prvi primer je otrok, ki se bo rodil sestri in bratu, kar velja za greh in je zato
oznaĉen kot Antikrist, drugi primer pa kaţe, da se bo izvirni greh šele zgodil in ga še nerojeni
otrok opozarja na to. V Potresni povesti Antikrista napovedujejo vse nesreĉe, ki se dogajajo v
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vasi, predvsem potres. Vašĉani so mnenja, da je to delo Antikrista in da se bliţa sodni dan.
Na podoben naĉin se kaţe tudi v preostalih delih; Ob naši Soči so znak Antikristovega
prihoda vojne, nesreče in sovraštvo, v Potepuhu Marku in kralju Matjaţu pa pijančevanje,
pohlep in neobdelane zemlje. Kot opozorilo na nevarnost in rušenje notranjega in zunanjega
miru pa se ta znak kaţe v Komisarjevi hčeri. Nepojasnjeni znaki na zemlji in nebu pa so
opozorila v Testamentu, saj zaradi neznanja ljudi pomenijo prihod Antikrista in pribliţevanje
sodnega dne. Medtem pa je v Pravici kladiva pridigar oz. ţupnik tisti, ki opozarja na zlo,
navezuje se na Antikrista, ki ga vkljuĉi v vsako pridigo in mašo.
Kletev (žalitev) je motiv, ki se pojavi v treh delih, Mertik, Višnjeva Repatica in Petelinov
Janez. Kletev ali ţalitev je v teh primerih mišljena kot ţalitev znaĉaja, ki je podoben
Anikristovem, torej nekdo, ki je oznaĉen z negativnimi oznakami.
Motiv župnika oz. pridigarja se kaţe v Verskih bajkah na Dolenjskem in Luki Vrbcu, kjer
sta ţupnik in verovanje v papeţa oznaĉena kot Antikrista, saj vašĉani podvomijo v lepe
besede pridigarja, ker vedo, da bo tudi Antikrist govoril lepo. Kdo torej lahko potrdi, da to ni
on?
In na koncu še motiv Juda v delu Ivana Cankarja Krčmar Elija, ki je jasno oznaĉen ţe v
imenu literarne osebe Jud Elija Nahmijas. Poleg motiva tujstva ima literarni lik zaradi svoje
verske opredelitve in slabih namer tudi naziv Antikrist. Ker so vašĉani kristjani, jim krĉmar
Elija predstavlja pogubo in nevarnost, na kar kaţejo odhodi iz vasi mlajših prebivalcev.
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6 Odziv nastopajočih oseb
V tem poglavju bom razloţila, katera ĉustva in odzive so doţivljale nastopajoĉe osebe, ki se
povezujejo z Antikristovo podobo in njegovim prihodom. Glede na to, da je Antikrist
definiran le z negativnimi lastnostmi, je logiĉno, da se bodo pojavljala predvsem negativna
ĉustva in odzivi.
Odzivi:

Dela:

strah

I. Šorli, Antikrist v Trsteniku
F. Jakliĉ, Peklena svoboda
V. Levstik, Pravica kladiva
I. Cankar, Potepuh Marko in kralj Matjaţ
I. Tavĉar, Vita vitae meae

groza

F. Jakliĉ, Peklena svoboda
V. Levstik, Pravica kladiva
Anonimno, Ob naši Soči
I. Cankar, Potepuh Marko in kralj Matjaţ

posmeh

R. Murnik, Navihanci: Peklenski napredek
I. Šorli, Antikrist v Trsteniku
V. Levstik, Višnjeva repatica
F. Milĉinski, Mlade dame prvi mesec

nemir

I. Šorli, Antikrist v Trsteniku
F. Jakliĉ, Peklena svoboda
I. Cankar, V mesečini
I. Cankar, Hlapci
Anonimno, Ob naši Soči
I. Rozman, Testament
L. Fatur, Komisarjeva hči
I. Cankar, Krčmar Elija

soĉutje

I. Pregelj, Sin pogubljenja

olajšanje

I. Cankar, Pogreb in smrt Jakoba Nesreče
F. Milĉinski, Mlade dame prvi mesec

neprijetnost

I. Pregelj, Bogovec Jernej
V. Cundriĉ, Listanje po knjigi prostora, po
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knjigi ţalujki
F. Maselj - Podlimbarski, Potresna povest
S. Kociper, Mertik
F. Jakliĉ, Luka Vrbec
M. Malovrh, Kralj Matjaţ
nezaupanje

S. Kociper, Mertik
J. Trdina, Verske bajke na Dolenjskem

jeza

A. Aškerc, Primoţ Trubar
I. Cankar, Krčmar Elija

Kot sem predvidevala, prevladujejo negativni odzivi. Zato je strah eden izmed prvih odzivov,
ki se pojavi v obravnavanih delih, predvsem je to najbolj oĉitno v delu Antikrist v Trsteniku,
kjer se strah kaţe v vašĉanih, ki tujca imenujejo Antikrist in se ga bojijo, da bo pohujšal vso
vas, hkrati pa se kaţe tudi nemir, saj so iz istega razloga vašĉani in ţupnik v skrbeh, da bo
Antikrist (tujec) prevzel vse njihove ţenske (zaradi lepega videza) in veĉji del zemlje. Strah
se pojavi tudi v Pekleni svobodi, kjer so ljudje v strahu pred revolucijo, ki naj bi bila delo
Antikrista, strah jih je, da bo s tem prišel tudi sodni dan. Ljudje v tem delu ĉutijo tudi grozo,
ravno zaradi strahu pred revolucijo in sodnim dnem, obenem pa tudi nemir, ki se kaţe v
kriĉanju in beţanju po ulicah. Nemir obuĉitjo tudi vašĉani v delu Krčmar Elija, ko v vas
prispe tujec, ki s svojim prihodom odţene mlajše prebivalce. Drugaĉen strah pred Antikristom
pa obĉutijo v Pravici kladiva, kjer jim strah vliva novi ţupnik po imenu Jakob Vojska. Ta je
neprizanesljiv, na strog naĉin jim pridiga o Antikristu in jim s tem vliva v kosti strah in grozo.
Šele ko se po dolgem pijanĉevanju ljudje spravijo k sebi, se zaĉnejo bati Antikrista in
njegovega prevladovanja nad njimi, to se kaţe v delu Potepuh Marko in kralj Matjaţ, kar
povzroĉa tudi obĉutek groze. Vita vitae meae je skozi celotno delo nekako nabito s strahom in
razoĉaranjem, saj glavni junak ne prenese, da bi bil sin matere luteranke. Strah se kaţe tudi v
tem, da se ga sovašĉani bojijo, se spravljajo nad njim in ga imenujejo Antikrist.
Grozo sem zgoraj ţe omenila in tukaj bi dodala še delo anonimnega pisatelja, Ob naši Soči.
Groza se tudi tukaj kaţe kot posledica Antikristovega prihoda, in sicer kot širjenje sovraštva
do ljudi in vojne, s tem pa tudi nemir v ĉloveških srcih. Nemir vzbujata tudi tujca v V
mesečini in Hlapcih, saj rušita mir v ţe definirani druţbi oz. krogu, kjer so vajeni en drugega.
Drugaĉe pa je v delu Testament, kjer so znaki na nebu tisti, ki povzroĉijo nemir. Vznemirjeni
so, saj predvidevajo, da ti znaki pomenijo opozorilo, da prihaja Antikrist. Opozorilo, da se je
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rodil Antikrist, se prav tako kaţe tudi v delu Komisarjeva hči. Ob teh besedah se ĉuti nemir
pripovedovalke in ljudi, ki jo poslušajo.
Posmeh je en izmed meni najljubših odzivov, predvsem so zanimive replike. V Navihancih se
posmeh kaţe skozi celotno dramsko besedilo, ţe opis Antikrista je nekako smešen in grozen
hkrati, prav tako pa tudi izbira imen ter sama situacija, v kateri so. Antikristu kot liku se
posmehujejo tako v peklu kot tudi na zemlji. Celoten zbor gleda nanj nekako zviška in mu na
posmehljiv naĉin kaţe nespoštovanje in nezaupanje. Situacija ni niĉ kaj boljša na zemlji, saj
tudi tam ljudje gledajo nanj s posmehom. Podoba tujca v delu Antikrist v Trsteniku je posebna
zato, ker se tako imenovani Antikrist (tujec) posmehuje vašĉanom in njihovem razmišljanju,
predvsem zato, ker ne razmišljajo s svojo glavo, temveĉ je ţupnik tisti, ki upravlja z njimi. V
Višnjevi repatici se glavni junak sprašuje, zakaj je Antikrist slabši od njihovega zakona in ju
na ta naĉin enaĉi. Meni, da so si po laţeh in prevarah na istem nivoju. Na posmehljiv naĉin se
Antikrista dotakne tudi Milĉinski v delu Mlade dame prvi mesec, kjer je Antikrist povezan z
denarjem. Ker njega ni, potem ni tudi denarja.
Sočutje je odziv, ki bi ga najmanj priĉakovali v obravnavanih delih, predvsem zato, ker vemo
kakšna je biblijska podoba Antikrista. Pregelj to odliĉno izpelje v repliki tujca v delu Sin
pogubljenja (ţe naslov je usmerjen v razmišljanje o Antikristu), ki pravi, da Antikrist ţe od
vekomaj trpi, saj je od zaĉetka zaznamovan z izvirnim grehom. Olajšanje zaĉutita
pripovedovalca v delih Pogreb in smrt Jakoba Nesreče in Mlade dame prvi mesec. Prvi zaĉuti
neko olajšanje, ko samega sebe imenuje Antikrist, saj le na ta naĉin lahko razume, zakaj ga ne
marajo, ga pretepajo in odrivajo od sebe. V drugem delu pa se olajšanje kaţe v tem, da bo, ko
se bo Antikrist rodil, z njegovim rojstvom prišel tudi denar. Oba ĉutita olajšanje, ĉeprav ga ne
doĉakata.
Neprijetnost predstavljata otroka v delih Bogovec Jernej in Listanje po knjigi prostora, po
knjigi ţalujki. Prva neprijetnost je otrok, ki se bo rodil bratu in sestri, kar je greh in kaţe na
prihod Antikrista. Ta naj bi se rodil kot omenjeni otrok, imenovan Gregor. Druga neprijetnost
pa je otrok, tudi še nerojeni, ki pa se kot videnje prikaţe glavnemu liku z namenom, da mu
razkrije, da se bo zaradi njegovega izvirnega greha rodil on (otrok), ki bo Antikrist. Oba
otroka predstavljata neprijetnost, ki izhaja iz groţnje, ne le osebam, ki to povzroĉijo, temveĉ
vsem preostalim ljudem. Neprijetno poĉutje ob prihodu Antikrista povzroĉi tudi potres v delu
Potresna povest. Kot je ţe znano iz Svetega pisma, je potres eden izmed znakov za sodni dan.
Neprijeten odziv predstavlja tudi ĉlovek, ki preklinja boga in s tem kliĉe Antikrista v delu
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Mertik. Torej grde besede in kletev boga predstavljajo groţnjo za svet. Na podoben naĉin je
neprijetnost opisana tudi v delu Kralj Matjaţ in Luka Vrbec, kjer ljudi svarijo pred
Antikristom, saj jim grozi poguba, ĉe se mu bodo prepustili.
Nezaupanje je najbolj oĉitno v delu Mertik, kjer je Antikrist vašĉan, ki se napije in potem
preklinja, to nezaupanje se kaţe ravno v alkoholu, ki v njem zbuja podobo Antikrista, ter v
delu Verske bajke na Dolenjskem, kjer se nezaupanje kaţe predvsem v ţupniku, ki ga
nastopajoĉa oseba primerja z Antikristom – ĉe se Antikrista loĉi po lepih besedah in
govoriĉenju, v ĉem je potem razlika med njim in ţupnikom?
Zadnja je jeza, ki je najbolj oĉitna v pesnitvi Primoţ Trubar, kjer katoliki kriĉijo, naj
protestanti pustijo meniha (svetega moţa). V navalu jeze jih katoliki imenujejo divji antikristi
in krivoverci. Prav tako jezo opazimo tudi pri vašĉanih v delu Krčmar Elija, ko Juda Elijo v
navalu jeze imenujejo Antikrist in ga išĉejo po vasi.
V spodnji tabeli so prikazani citati, v katerih so strah, groza in groţnja še najbolj oĉitni. V
ostalih citatih se odzivi in ĉustva kaţejo posredno, t. j. lahko jih razberemo iz replik, tudi ĉe
niso izrecno opisane s to besedo (soĉutje, nezaupanje, jeza, olajšanje, nemir in posmeh).

Delo:

Citat:

R. Murnik, Navihanci: Peklenski napredek

»Zlasti to sem opaţal z velikim strahom …«

F. Jakliĉ, Peklena svoboda

»Strah me je obšel, da bi se še meni kaj
pripetilo …«

I. Pregelj, Bogovec Jernej

»Bogovci so sami trpeli iz Pisma in iz
starejših snag in slik v lesu, iz gnusnob in
grozot …«

S. Kociper, Mertik

»Pravi antikrist je, ti rečem. Naţre se, potem
pa Boga preklinja zaradi siromaštva, ki si ga
je sam kriv, in grozi vsem po vrsti.«

V. Levstik, Pravica kladiva

»Nedeljo za nedeljo je gromelo s priţnice o
Antikristu …«
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7 Zaključek
Podobo Antikrista sem prikazala tako, kot so jo predstavili številni teoretiki in kot je zapisano
v Svetem pismu ter ga primerjala s Koranom. Zdi se mi, da sem uspela prikazati pomen in
vlogo Antikrista v obravnavanem slovenskem leposlovju, ĉeprav je bilo to delo kar teţavno.
Antikrist je v veĉini del prepleten z zlom, hudiĉem, Luciferjem, peklom in koncem sveta,
hkrati pa skriva veliko veĉ. Predvsem razumevanje njegovega prihoda, ki je bil ţe veĉkrat
napovedan, vsaka vojna, vsaka epidemija, bolezen, naravne nesreĉe, politika, kraja ipd. so v
obravnavanem leposlovju povezani z njim. Predstavljen je kot kolektiv, kot skupina ljudi ali
organizacija, ki dela slabo ljudstvu, jih zavaja, laţe in obraĉa stran od Boga. Antikrist je v
vseh obravnavanih delih povezan in navdan z zlim duhom in slabimi lastnostmi, zato je
negativen lik prav v vsakem pogledu. Prav zato sem se poglobila v vlogo Antikrista in prišla
do spoznanja, da je predstavljen kot motiv tujca, krivoverca, laţnivca, Kristusovega
nasprotnika, zla, tudi dobrote, brezboţnika, kot motiv dejanskega Antikrista, torej v ĉloveški
podobi, zapeljevalca, znaka (opozorilo) o pribliţevanju sodnega dne, hudiĉa, bogataša,
kletvice (da je tak ĉlovek pokvarjen, izdajalec in laţnivec), motiv Antikrista v podobi
ţupnika/pridigarja, kar pomeni, da je ţupnik tisti, kateremu ljudje verjamejo, ta pa jih zavaja
in misli slabo ter motiv Juda, ki kot tujec pride v vas in predstavlja nevarnost vašĉanom.
Tako se motiv tujca pojavi v Navihancih, Antikristu v Trsteniku, V mesečini in Hlapcih, kjer
ima vlogo strahu pred neznanim, pred nevarnostjo in nesreĉami, ki jih tujec prinaša s seboj.
Motiva krivoverca in brezboţnika sta sinonima, ki pa ju zasledimo v delu Primoţ Trubar
Antona Aškerca. Kot laţnivec se pojavi v veĉ delih, saj je to ena izmed glavnih karakteristik
Antikrista, da bo lagal in zavajal ljudi. Prav zato ima v vseh teh delih tudi vlogo zapeljevalca
(Višnjeva repatica, Navihanci in Komisarjeva hči). Motiv Kristusovega nasprotnika se
odliĉno kaţe v Kralju Matjaţu, kjer je Antikrist vse tisto, kar ni Jezus Kristus. Dobroto
Antikrista vidi lik v Sinu pogubljenja, ki je do Antikrista soĉuten, saj ne razume, zakaj ga vsi
zavraĉajo. V ĉloveški podobi se Antikrist pojavi v Navihancih, kjer ga poveţemo tudi s
hudiĉem, ter v Bogovcu Jerneju, Listanju po knjigi prostora, po knjigi ţalujki in Smrti in
pogrebu Jakoba Nesreče. Z bogastvom ga lahko poveţemo z deli, kot so Peklena svoboda,
Komisarjeva hči, Mlade dame prvi mesec in Potepuh Marko in kralj Matjaţ. Motiv opozorila
na konec sveta je prisoten v najveĉ delih, in sicer Pekleni svobodi, Bogovcu Jerneju, Potresni
povesti, Pravici kladiva, Listanju po knjigi prostora, po knjigi ţalujki, Ob naši Soči, Potepuhu
Marku in kralju Matjaţu, Testamentu in Komisarjevi hčeri. Ta opozorila so predvsem potresi,
protesti, otroci, vojne, nesreĉe, pohlep, pijanĉevanje, neobdelane zemlje, znaki na nebu,
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kletvice (da je nekdo podoben Antikristu), t. j. laţnivec, hudobneţ ipd. In na koncu še motiv
ţupnika, ki se pojavi v Verskih bajkah na Dolenjskem in Luki Vrbcu, kot nekdo, ki z lepimi
besedami vpliva na ljudstvo. Iz omenjenih motivov spoznamo, da je vloga Antikrista v
obravnavanem slovenskem leposlovju izjemno negativna.
Zanimali so me tudi odzivi nastopajoĉih oseb ob omembi oz. prihodu Antikrista. Ker je
Antikrist oznaĉen negativno, so bili tudi odzivi negativni. Tako se v delih sreĉamo s strahom,
posmehom, grozo, nemirom, soĉutjem, olajšanjem, neprijetnostjo, nezaupanjem in jezo.
Zakljuĉim lahko, da je Antikrist predstavljen negativno ne samo v Svetem pismu, Koranu in
pri številnih teologih in teoretikih, temveĉ tudi v obravnavanem slovenskem leposlovju.
Njegove lastnosti so predvsem te, da vzbuja strah in grozo pri ljudeh, predvsem tistim, ki so
verni in sledijo boţjim zapovedim. Ljudje si nenavadnih pojavov niso znali drugaĉe razlagati
kot tako, da gre za delo Antikrista in da se bliţa sodni dan. Zato so vsako negativno delo, od
potresov, nesreĉ, vojn, bolezni pa vse do smrti, pripisovali Antikristu in njegovemu prihodu,
ki je povezan s sodnim dnevom in koncem sveta. Hkrati so vsakega, ki ni verjel v Boga in
boţje zapovedi, imenovali Antikrist. Tako osebo so oznaĉevali z negativnimi izrazi, kot so
laţnivec, zapeljevale, satan, hudiĉ ipd.

»Boţje poti so nastale ali po kaki čudni dogodbi ali uslišanih prošnjah in to v dušnih in
telesnih potrebah. Pred našim stoletjem so tudi kdaj razsajale kuţne bolezni, ali ravno to je
nagibalo in spodbujalo kristjane, da so v skupnih poboţnih obhodih prosili Boga za
odvrnjenje ţe poslane ali pa preteče šibe, za kakoršne mora verno krščansko srce smatrati
one časne nadloge.« (Izvirni dopisi. Slovenec, 21. junij 1886, str. 2–3)
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8 Povzetek
Magistrsko delo obravnava temo Antikrista na podlagi Svetega pisma, številnih teologov in
teoretikov, in sicer kot osebo, kolektiv ali metaforo. Ob strokovni literaturi sem razloţila izraz
in pomen Antikrista za ljudstvo v ĉasu 19. in 20 stoletja. Ta ĉas je predstavljen zato, ker so
takrat pisatelji delovali in so tedaj izšla obravnavana dela. Hkrati je tudi pomembno, da
razumemo ĉas in nastanek obravnavanih del, saj tako dobimo vpogled v celoten kontekst
nastajanja in laţje razumemo podobo Antikrista, ki se pojavi v petindvajsetih obravnavanih
delih. Ta dela so razporejena po letnici izida, od starejšega dela k novejšemu: Petelinov Janez
Jakoba Alešovca (1880), Verske bajke na Dolenjskem Janeza Trdine (1881), Vita vitae meae
Ivana Tavĉarja (1883), Luka Vrbec Frana Jakliĉa (1890), Navihanci Rada Murnika (1902),
Potresna povest Frana Maslja - Podlimbarskega (1903), Kralj Matjaţ Miroslava Malovrha
(1904), Potepuh Marko in kralj Matjaţ Ivana Cankarja (1905), V mesečini Ivana Cankarja
(1905), Primoţ Trubar Antona Aškerca (1905), Smrt in pogreb Jakoba Nesreče Ivana
Cankarja (1906), Testament Ivana Rozmana (1906), Hlapci Ivana Cankarja (1910),
Komisarjeva hči Lee Fatur (1910), Krčmar Elija Ivana Cankarja (1911), Ob naši Soči
anonimnega avtorja (1917), Višnjeva repatica Vladimirja Levstika (1920), Bogovec Jernej
Ivana Preglja (1923), Mlade dame prvi mesec Frana Milĉinskega (1924), Antikrist v Trsteniku
Iva Šorlija (1925), Sin pogubljenja Ivana Preglja (1925), Peklena svoboda Frana Jakliĉa
(1926), Pravica kladiva Vladimirja Levstika (1926), Mertik Stanka Kocipra (1943) in Listanje
po knjigi prostora, po knjigi ţalujki Valentina Cundriĉa (2000).
Pisatelji so podobo Antikrista predstavili kot laţnivca, brezboţnika, krivoverca, bogataša,
tujca, prav tako pa ga omenjajo v povezavi z nesreĉami in slabimi razmerami. Sama pa sem
vlogo Antikrista poiskala v zgoraj omenjenih slovenskih delih, kjer je njegova vloga bila
negativna, saj se je pojavil kot tujec, krivoverec, brezboţnik, zlo, ţupnik, kletvica, laţnivec,
Kristusov nasprotnik, Antikrist v ĉloveški podobi, zapeljevalec in kot opozorilo na
pribliţevanje sodnega dne ter Jud. Hkrati sem se osredotoĉila tudi na odzive oz. ĉustva, ki so
jih nastopajoĉe osebe doţivljale ob omembi Antikrista oz. njegovem prihodu. Tudi ti odzivi
so bili negativni, in sicer se pojavijo v obliki strahu, groze, posmeha, nemira, soĉutja,
olajšanja, neprijetnosti, nezaupanja in jeze. Antikrist je skozi celotno magistrsko delo
predstavljen negativno.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.
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