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Znanstvenokritično izdajo 
Skalarjevega rokopisa so omogočili:

• Inštitut za slovensko literaturo in literarne 

vede ZRC SAZU,

• Celjska Mohorjeva družba: Društvo 

Mohorjeva družba,

• Javna agencija za knjigo Republike 
Slovenije.

Prav posebna zahvala gre

dr. Majdi Merše 

za pomoč in strokovni pregled

kritičnega prepisa.



Adam Skalar

* prva četrtina 17. stol. 
(najverjetneje 1621, 
Kranj),

† po 28. 10. 1658.

• V duhovnika 
posvečen najkasneje 
leta 1643;

• kaplan v Šmartinu
pri Kranju in Kranju; 

• kranjski (pomožni) 
vikar.

Skalarjev rokopis

• Nastal ok. leta 1643.

• Izvirnik hrani Rokopisni 
oddelek  Narodne in 

univerzitetne knjižnice v 
Ljubljani.

• Obsega štiri spise: tri 
dokončane Skalarjeve spise in 

kratek nedokončan spis:

 Šula tiga premišluvana,

 Eksemplar od svetiga
Bonaventura,

 Vsakdanje spomišlane

vernih kršanskih dušic,

 Vselaj inu nikoli, to je večnost.



Predstavitev knjižne izdaje

Izdaja se deli na dva 

glavna dela:

• Skalarjev rokopis 1643: 

kritični prepis s faksimilom

• Študije: 

o načela kritičnega prepisa;

o kodikološki opis, o Skalarju, 

datacija, stanje raziskav, vsebina 

spisov, pomen Skalarjevih zvrstnih 

novosti, Skalar kot prevajalec in 

prireditelj …



Predstavitev knjižne izdaje

• Najtežji in najpomembnejši del znanstvenokritične
izdaje: določitev enotnih načel kritičnega prepisa
sicer jezikovno večplastnih in raznolikih besedil.

•Cilji kritičnega prepisa:

o rekonstrukcija Skalarjevega jezika s

sodobnimi pravopisnimi sredstvi: pisne, pravopisne 
in glasoslovno-pisne posodobitve;

o ohranjanje posebnosti Skalarjevega jezika (stik z 
avtentičnim besedilom) in hkrati olajšanje branja. 



Šula tiga premišluvana:

 Skalarjev prevod in predelava 
spisa nemškega frančiškana 
Joannesa Wolfa z naslovom 
Schuel der Betrachtung;

 zvrst: meditativna proza;

 vsebina: razmišljanje o 
življenju Jezusa in Marije ob 
skrivnostih rožnega venca, ki je 
razdeljeno v petnajst poglavij.



Eksemplar od svetiga
Bonaventura:

• Skalarjev prevod nemškega prevoda 
Psevdo-Bonaventurovega 
latinskega spisa;

• zvrst: prva filozofska spekulacija v 
slovenščini, ki je posredovana v 
literarnem slogu;

• Vsebina: razmišljanja v obliki 
dialoga med dušo in človekom: 
odgovori na temeljna človekova 
eksistencialna vprašanja.



Vsakdanje spomišlane
vernih kršanskih dušic:

• nedokončan spis;

• prevod ali izvirno besedilo;

• vprašanje avtorstva za zdaj še 
odprto;

• zvrst: meditativna proza;

• vsebina: renesančna tema o 
dostojanstvu človekove narave.



Vselaj inu nikoli, to je večnost:

• Najverjetneje edino ohranjeno 
Skalarjevo avtorsko besedilo;

• zvrst:  asketična meditacija o 
misteriju pogubljenja;

• vsebina: iz dveh glavnih delov, ki se 
delita na več manjših:

o prvi del: misel o tem, da pekel zlahka postane 
neizogibna resničnost našega večnega 
življenja;

o drugi del: tema o velikem številu pogubljenih 
in majhnem številu izvoljenih in odrešenih.



 Prva izdaja Skalarjevega rokopisa, ki je tako prvikrat  
prešel iz rokopisne in zasebne rabe v tiskano in javno.

 Izdaja celovito predstavi doslej manj znano in težje 
dostopno, z vidika zgodovine slovenskega knjižnega jezika 
in slovenske literarne zgodovine pa pomembno delo.

 Izdaja poudari pomen Skalarjevega rokopisa kot 
spomenika določene razvojne stopnje slovenskega 
knjižnega jezika 17. stoletja.



 Tiskana izdaja Skalarjevega rokopisa je po skoraj 370 letih 
od nastanka zapolnila vrzel v našem poznavanju dobe 
katoliške obnove, ko so v glavnem nastajali le rokopisi, 
tiskov pa skorajda ni bilo (1615: Čandkova verzija 
Kanizijevega Malega katekizma, 1672: Schönlebnova izdaja 
Evangelijev inu listov).

 Zaradi narave same izdaje je ta knjiga zanimiva tako za 
strokovnega kot ljubiteljskega bralca.

 Raziskovanje Skalarjevega rokopisa se še nadaljuje: v 
kratkem bo izšla elektronska izdaja.



• poleg faksimila in 
kritičnega prepisa tudi 

diplomatični prepis;

• vzporedni prikaz vseh 

treh možnosti prikaza 

besedila;

• več prostora za vsebinske 
in ostale opombe, kazalke 

med besedilom;

• vsebinska nadgradnja 

študij.

Elektronska znanstvenokritična izdaja 
Skalarjevega rokopisa


