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НЕКОЛИКО РЕЧИ 
НА ПОЧЕТКУ

Од пр вих ин те ре со ва ња за ра ну му зи ку, од осни-
ва ња ан сам бла Ре не санс (1969), же ља Дра га на 
Мла ђе но ви ћа је би ла да ре зул та те ис тра жи ва-
ња пред ста ви са вре ме ној пу бли ци, при че му 
про фе си о нал на озбиљ ност и по зна ва ње исто ри-
је му зи ке ни ка да ни су до ла зи ли у пи та ње.
 Исто риј ски ин стру мен ти и исто риј ско, што 
ће ре ћи аутен тич но из во ђе ње ра не му зи ке, 
исто риј ски ко сти ми – све је то из не то пред са вре-
ме ну пу бли ку ко ја их је раз у ме ла и при хва ти ла. 
Го ди на ма су кон цер ти овог ан сам бла би ли по-
се ће ни и при хва та ни јед на ко као и кон цер ти 
поп и рок му зи ке, ко ја је би ла део ма сов не кул-
ту ре.
 Са јед на ком озбиљ но шћу про у ча ва не су и 
ин тер пре ти ра не му зич ка ба шти на дру гих 7
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европ ских на ро да и му зич ка тра ди ци ја срп ског 
на ро да.
 Cre do је увек био: му зи ку у про фе си о нал ној 
ин тер пре та ци ји пред ста ви ти са вре ме ној пу-
бли ци.
 Са истим начелом на ста ли су и Мла ђе но ви-
ће ви Огле ди о срп ској му зи ци, ко ји су са да пре да-
ти чи та о ци ма.
  Ма да из ра сли из мно го го ди шњих ис тра жи-
ва ња, а пи са ни уз ко ри шће ње чи ње ни ца и на уч-
ног апа ра та, огле ди су пи са ни је зи ком и сти лом 
при јем чи вим и за ни мљи вим за ши ро ку чи та лач-
ку пу бли ку.
 Јер „има тре ну та ка да озбиљ на умет нич ка 
иде ја, за сту па на кроз при сту пач но, али струч но 
на пи сан фељ тон, или кроз крат ку днев ну кри-
ти ку“ – ми би смо до да ли и огле де или есе је – 
„по бе ђу је код ма се пре не го рас пра ва или сту-
ди ја о ис тој иде ји“ (Ми ло је Ми ло је вић, Му зич-
ке сту ди је и члан ци, Ге ца Кон-Бе о град, 1926).

 Емилија Церовић Млађа
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ПСАЛТИР КОД 
ПРАВОСЛАВНИХ СРБА

Псал ми Да ви до ви или Псал тир је збир ка од 150 
ста ро је вреј ских ре ли ги о зних пе са ма, ко је су 
слу жи ле у пра ста ра вре ме на, као и да нас, за бо-
го слу жбе но по ја ње у ски ни ји и хра му, као и за 
вер ско вас пи та ње. У да на шњој је вреј ској Би-
бли ји овај збор ник се на зи ва Те хи лим („По хва ле“) 
или Се фер те хи лим („Књи га по хвал них хим ни“).   
 Са ста вља ње Псал ти ра је по че ло ве о ма ра но 
– за вла да ви не ста ро је вреј ског ца ра Да ви да, а 
окон ча но је и ко нач но уоб ли че но око 170. го ди-
не пре Хри ста, ка да је Псал тир уне сен у ка нон-
ски кор пус Ста рог за ве та Све тог пи сма као де-
вет на е ста књи га. Не ки псал ми, као што је 136. (у 
је вреј ској ма со рет ској ре дак ци ји 137.) ис пе ва ни 
су у ва ви лон ском роп ству по сле 586. године пре 
Хри ста, што са зна је мо из са мог са др жа ја: На 
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ре ка ма Ва ви лон ским, та мо се ђа смо и пла ка смо, 
ка да се опо ме ну смо Си о на. Ипак, ве ћи на пса ла-
ма ис пе ва на је у вре ме цар ства, 1000–586. го ди-
не пре Хри ста, у том нај слав ни јем раз до бљу 
исто ри је ста рог Изра и ла.
 Да ви до во име (је вреј ски דוד) зна чи „дра ги 
или ва зљу бље ни“ или пре ма ва ви лон ском – „по-
гла ви ца“. За овог слав ног вла да ра зна мо да је 
око 1012. го ди не пре Хри ста до шао на двор ца ра 
ју деј ског Са у ла (вла дао 1020–1012. пре Хри ста), 
ко га је за ба вљао као двор ски пе вач и сви рач на 
кин но ру (је вр. רוניכ) и не бе лу или не ве лу (је вр. 
-жи ча ном ин стру мен ту слич ном ста ро грч ,(לבנ
кој ки та ри, ко ји се у псал ми ма од свих ин стру-
ме на та по ми ње нај ви ше – на два на ест ме ста. 
Да вид је Са у ла на сле дио на пре сто лу и вла дао 
око 40 го ди на, нај пре др жа вом Ју де јом, а по сле 
гра ђан ског ра та и Изра е лом до 972. го ди не 
пре Хри ста (2. Сам 2, 8 – 5, 5). Цар Да вид је за-
слу жан за осво је ње Је ру са ли ма од Је ву се ја. Овај 
све ти град је про гла сио пре сто ни цом је вреј-
ског на ро да, ко ји је ује ди нио оку пив ши два на-
ест пле ме на. У Је ру са ли му цар Да вид је уста но-
вио на чин бо го слу же ња у ко ме је уче ство ва ло 
чак че ти ри хи ља де пе ва ча и ин стру мен та ли ста 
(!) ода бра них од 38.000 чла но ва пле ме на Ле ви 
(јед ног од ових 12 пле ме на), о че му чи та мо у 
Пр вој књи зи днев ни ка (23, 5). Од тог вре ме на 
ме ђу Је вре ји ма се обра зо ва ла по себ на „ка ста“ 
хра мов них по ја ца и сви ра ча, ко ја се са чу ва ла и 
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по сле ва ви лон ског роп ства ( Је здра 2, 41; 10, 24; 
Не ми ја 7, 44).
 Псал мо ди ја (тј. пе ва ње у Хра му) је уз при но-
ше ње жр тве би ло основ ни еле мент ста ро је вреј-
ског бо го слу же ња. О то ме се по је у 20. (сти хо ви 
23–26) и 50. псал му (сти хо ви 14–23). Пе ва ње 
пса ла ма при жр тво при но ше њу за по чи ња ло је 
из ли ва њем ви на на жр тво ва ну жи во ти њу, јер је 
пе ва ње мо гу ће у ра до сти ср ца, у скла ду са 15. 
сти хом 103. (104) псал ма: И ви но ве се ли ср це чо-
ве ка. Шта ви ше, псал ми за сва ко днев но при но-
ше ње жр та ва су би ли стро го од ре ђе ни. Та ко је 
одрeђеним да ни ма по јан од ре ђе ни пса лам: су-
бо том – 92, не де љом – 23, по не дељ ком – 45, 
утор ком – 82, сре дом – 94, че тврт ком 81, пет ком 
– 93. Из бор је пао на ове псал ме, јер они на го ве-
шта ва ју све оно што се до га ђа ло у да не ства ра-
ња све та.
 У она пра ста ра вре ме на пе сни ци су ујед но 
би ли и ком по зи то ри ме ло ди ја. Та ко у на сло ви-
ма 73 псал ма (ско ро по ло ви не књи ге) сто ји име 
ца ра Да ви да као ауто ра ових бо го на дах ну тих 
пе снич ко-му зич ких умо тво ри на.

Је вреј ску све ту књи гу пса ла ма, Псал тир (гр. 
Ψαλτήριον), у је вреј ској Би бли ји Те хи лим (је вр. 
-По хва ле“), хри шћа ни су нај пре при хва„ םיליהת
ти ли у Алек сан дри ји, гра ду ко ји је осно вао 
Алек сан дар Ве ли ки (Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, 356 
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пре Хри ста – 323. пре Хри ста), 331. го ди не пре 
Хри ста.
 Пре ма пре да њу, ко је нам у пи сму бра ту из ла-
же Ари стеј, офи цир еги пат ског ца ра Пто ле ме ја 
II Фи ла дел фа (285–247 пре Хри ста), овај уче ни 
цар је, на на го вор свог би бли о те ка ра Ди ми три-
ја из Фа ли ро на (гр. Δημήτριος ὁ Φαληρεύς; око 
350 – око 280. пре Хри ста), ре шио да обо га ти 
цар ску би бли о те ку пре во дом је вреј ских све тих 
књи га на грч ки је зик, али исто вре ме но и учи ни 
до бро де ло сво јим мно го број ним је вреј ским 
по да ни ци ма ко ји су за бо ра ви ли је зик сво јих 
пра о та ца. Цар је сво је пред став ни ке по слао у 
Је ру са лим ју деј ском пр во све ште ни ку Еле а за ру 
с мол бом да му по ша ље За кон и по шест уче них 
љу ди из сва ког је вреј ског пле ме на. Да би мол ба 
ус пе ла, цар Пто ле меј осло ба ђа сто два де сет хи-
ља да је вреј ских ро бо ва, ша ље див не по кло не 
пр во све ште ни ку Еле а за ру и сто та ли ра сре бра 
Је ру са лим ском хра му. Еле а зар за уз врат ша ље 
За кон и се дам де сет два уче на стар ца, по шест 
из сва ког од два на ест ју деј ских пле ме на. Ди ми-
три је Фа ли рон ски је пре во ди о це од вео на остр-
во Фа рос бли зу Алек сан дри је, на ко ме је био 
ве ли ки све ти о ник, јед но од се дам свет ских чу-
да. У то ку се дам де сет два да на стар ци су на чи-
ни ли пре вод на грч ки Мој се је вог пе ток њиж ја, 
ко ји је до био ла тин ски на зив Sep tu a gin ta („Се-
дам де се то ри ца“, скра ће но LXX), јер је у то вре-
ме ла тин ски био слу жбе ни је зик.
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 Ре чи псал мо ди ја (ψαλμοδία) и псал тир (Ψαλ-
τήριον) су из ве де ни од гла го ла ψάλλ ω („пса ло, 
тј. пе вам пра те ћи се на хар фи као цар Да вид“). 
Уз при но ше ње жр тве, псал мо ди ја, тј. чи та ње и 
пе ва ње пса ла ма, би ли су основ ни еле мент и 
око сни ца ста ро је вреј ског бо го слу же ња, ко је су 
већ пр ви хри шћа ни пре у зе ли, нај пре у грч ком, 
алек сан дриј ском пре во ду Се дам де се то ри це (lat. 
Sep tu a gin ta), а ка сни је и у ла тин ском пре во ду 
Светог Је ро ни ма Стри дон ског (грч. Εὐσέβιος 
Σωφρόνιος Ἱερόνυμος, лат. Euse bi us Sop hro ni us 
Hi e ronymus, 331–420; 390. го ди не по чео да пре-
во ди Ста ри за вет Светог пи сма).

Ме ђу Ср би ма је Псал тир од по чет ка био нај чи-
та ни ја би блиј ска књи га. У Ка реј ском ти пи ку из 
1199. Све ти Са ва Срп ски на ла же да се у ње го вој 
ис по сни ци по све ће ној Све том Са ви Осве ште-
ном, чи тав Псал тир са 150 пе са ма от по је „на дан 
и на ношт“.1 Овај на лог Светог Са ве Срп ског се 
по шту је и да нас, по сле ви ше од осам ве ко ва.
 Са мо у би бли о те ци на шег ма на сти ра Хи лан-
да ра на Све тој Го ри Атон ској чу ва се у око пе-
де сет шест ру ко пи сних Псал ти ра, а у бо го мо-
ља ма ши ром срп ских зе ма ља, са чу ва но је, чу-
дом Бож јим по сле свих ра то ва, збе го ва и стра-

1 Ђор ђе Три фу но вић, Азбуч ник срп ских сред њо ве ков-
них пој мо ва, Бе о град, 1974, стр. 274.
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да ња, чак ви ше од две сто ти не ру ко пи сних ко-
дек са ове ста ре све те књи ге.
 Ру ко пи сни ко дек си псал ти ра из ко јих се са 
пев ни це ма на сти ра Хи лан да ра по ја ло ви ше од 
осам сто ле ћа, за ве де ни су у ма на стир ској би-
бли о те ци под сле де ћим бро је ви ма: Псал тир 
ма ли 78, 79, 80, 84, 89, 90, 91, 113, 118, 121, 122, 123, 
124, 154, 156, 453, 612, 614, 759/IV, 760/VI, 761/
III.X; Пред го вор 80, 81, 87, 94, 98, 120; Псал тир с 
по сле до ва њем 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 108, 112, 114, 115, 120, 125, 155, 157, 615, 
635, 761/II.IV.VI, 764/VI II; Псал тир с ту ма че-
њем (Тол ко ви псал тир) 116, 117, 119, 613, 762/I; 
Псал тир св. Ав гу сти на 730.2

 Нај ста ри ји срп ски Псал тир са ту ма че њи ма 
(срп ско сло вен ски „тлко ва ни је“) је сте онај 
што га је 1346, за Бран ка Мла де но ви ћа (+ пре 
мар та 1365), оца Ву ка Бран ко ви ћа, пи сао Јо-
ван зва ни Бо го слов, у Бор чу за вре ме кра ља 
(по то њег ца ра) Сте фа на Ду ша на Сил ног (око 
1308 – Де вол, 5. де цем бар 1355). Ту се ту ма чи 
сва ки стих и по лу стих псал ма. Нпр. Пс 97, 5/1: 
„Пој те Го спо де ви ва гу слех и ва гла се пса лом-
сте“ ту ма чи се ова ко: „Са ду ше ју си реч, гу сли 
бо ду ша јест, а цев ца је зик, без ње го бо ду ша 
гла го ла ти не мо жет, с ду ше ју и гла сом ве ли јем 

2 Ди ми три је Бог да но вић, Ка та лог ћи рил ских ру ко-
пи са ма на сти ра Хи лан да ра, СА НУ и На род на би бли о-
те ка СР Ср би је, Бе о град, 1978.
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пе ти до сто јит Бо га, ја ко див на ја ство ри ро ду 
чло ве чи ју“.3

 Пр ви срп ски псал ти ри на ста ли су, пре ма 
грч ком тек сту, нај ка сни је у пр вој по ло ви ни 14. 
ве ка. У на у ци су по зна ти као Ми ха но ви ћев, 
Бран ка Мла де но ви ћа, Мин хен ски, Шо по вљев. 
У Ба вар ској др жав ној би бли о те ци у Мин хе ну 
чу ва се је дан срп ски илу стро ва ни Псал тир на-
стао око 1390. у вре ме вла да ви не кне за срп ског 
(по то њег де спо та) Сте фа на Ла за ре ви ћа Ви со-
ког. Овај Псал тир је ка сни је пре пи сан за па три-
јар ха Пај си ја, а 7. апри ла 1941. из го рео је у по-
жа ру На род не би бли о те ке Ср би је у Бе о гра ду.
 У срп ској пи сме но сти по зна ти су и Псал ти-
ри са по сле до ва њем ко ји, по ред псал ти ра, са-
др жи ча со слов или ча сло вац (гр. ωρολόγιον), 
тро па ре и кон да ке иза бра не из свих бо го слу-
жбе них књи га, мо ли тво сло вља, мо ли тве, по у че-
ња, уста ве и дру го.
 Је дан та кав Псал тир са по сле до ва њем пр ви су 
пе ча та ли го спо дар Зе те Ђу рађ Цр но је вић и са 
њи ме ми тро по лит зет ски кир Ва ви ла и све ште-
но мо нах Ма ка ри је од Чар не Го ре, у пр вој срп-
ској штам па ри ји на Обо ду крај Це ти ња, ле та 
Го спод њег 1494. Сле де Бо жи дар Ву ко вић 1519. и 

3 Ђор ђе Три фу но вић, наведено де ло, од ред ни ца 
ПСАЛ ТИР, стр. 273. Овај Псал тир је из дао Франц Ми-
кло шич, Псал тир с ту ма че њем пи сан 1346. за Бран ка 
Мла де но вића, Ста ри не Ју го сла вен ске ака де ми је, IV, За-
греб, 1872, стр. 29–62
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Бо жи дар Го ра жда нин 1521, па за тим Ми ле шев-
ска ма на стир ска штам па ри ја 1544. и 1557, он да 
Је ро лим За гу ро вић у Мле ци ма 1569, ми тро по-
лит Ни ка нор са штам па ри јом у ма на сти ру Гра-
ча ни ци на све том и кр ва вом срп ском по љу Ко-
со ву, и дру ги за њи ма.4

 Др Ду шан Глу мац (1899–1980), про фе сор Бо-
го слов ског фа кул те та Срп ске пра во слав не цр-
кве у Бе о гра ду, у из вр сној сту ди ји Све то Пи смо 
у на шим ста рим спо ме ни ци ма5, пре по знао је и 
по пи сао све ци та те из Ста рог и Но вог за ве та, 
ко је до слов но и по се ћа њу на во де сред њо ве ков-
ни срп ски пи сци, по ве ље, по хва ле и ста ри срп-
ски за пи си и нат пи си. Др Глу мац је у књи зи об-
ја вио упо ре до на грч ком и цр кве но сло вен ском 
је зи ку срп ске ре дак ци је чак 2032 би блиј ска ци-
та та! Не што ви ше од по ло ви не (1010), су на во-
ди из књи га Ста рог за ве та, 922 су из књи га Но-
вог за ве та, а из дру гих из во ра су пре о ста лих 108 
ци та та. За ни мљи во је да у овим на во ди ма из 
грч ког пре во да Ста рог за ве та Све тог пи сма 
убе дљи ву ве ћи ну чи не ци та ти из Псал ти ра – 
чак 729! Тре ба, ме ђу тим, има ти у ви ду да ти пса-
лам ски сти хо ви ни су на во ђе ни пре ма из вор ном 

4 Псал тир са де вет би блиј ских пе са ма, пре вео вла ди-
ка Ата на си је ( Јев тић), у ма на сти ру Гра ча ни ци на Вас крс 
2000, стр. 237–8.

5 Све то Пи смо у на шим ста рим спо ме ни ци ма, из да ли 
Ст. Ста но је вић и др Д. Глу мац, Срп ска кра љев ска ака-
де ми ја, Бе о град, 1932.
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тек сту Би бли је, већ пре ма ча со сло ву или ча-
слов цу (грч. ωρολογιον), псал ти ру (грч. ψαλτη-
ριον) и ан ти фо ну (грч. αντιφωνον), књи га ма на-
ме ње ним пој ци ма за пра во слав но ве чер ње, ју-
тре ње и ча со ве.6

 Та ко, при ме ра ра ди, Све ти Са ва за два ци та-
та узе та из Да ви до вих пса ла ма, са мо ве ли гла го-
лет, али не ка же ко. За не ки дру ги ци тат псал ма 
Све ти Са ва ве ли да је то ре као нек то пре му-
дрих. Слав ног ца ра Да ви да обич но на зи ва Да-
вид крот ки (68а), пса лам ни пе вац (70) или бла-
же ни про рок (83).7

 Пр во вен ча ни срп ски краљ Сте фан на зи ва 
ца ра Да ви да крат ко Да вид (99), или про рок Да-
вид (110) или нај че шће са мо про рок (98, 101, 102, 
115, 125, 135, 140). На јед ном ме сту Пр во вен ча ни 
ци ти ра Да ви да ре чи ма: „Псал мом образ по ка за 
гла го ље“ (119), а на два ме ста као „про ро чан ско-
је сло во“ (125, 140). На јед ном ме сту наш краљ 
на во ди је дан пса лам као „про ро чан ство, је же 
про ре че Да вид Ду хом Све тим“ (99).8
 До мен ти јан Хи лан да рац, уче ни Са вин би о-
граф и мла ђи са вре ме ник, као и Пр во вен ча ни 
пре ње га, сма тра да Бо го и за бра ни Да вид пи шет 

6 Исто де ло, пред го вор Ста но ја Ста но је ви ћа, стр. 
XI–XVI II.

7 Исто де ло, стр. XV–XVI, бро је ви у за гра да ма озна-
ча ва ју бро је ве ци та та у књи зи.

8 Исто де ло, стр. XVI.
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ду хом све тим (207). До мен ти јан ста ро ју деј ског 
ца ра нај че шће крат ко на зи ва Да вид (156, 158, 159, 
163, 186, 203, 205, 207, 215, 221, 226, 230, 246, 264, 281, 
298, 303, 315, 325, 343, 355, 358, 363, 408, 457, 473, 484, 
558, 607, 635), отац Да вид 171, 223), бо го о тац 
(465, 640), бо го о тац Да вид (158, 255, 271, 299, 302, 
317, 331, 366, 388, 456, 482, 492, 545, 555, 620, 622, 
639), све то пе вац (465, 640), све то пе вац Да вид 
(156, 444, 506, 560), бо го и за бра ни Да вид (584), про-
рок (179, 323, 341, 359, 379, 421, 466, 475, 532, 589, 
612, 618, 624), про рок Да вид (189, 316, 358, 554), 
ве ли ки бо го о тац Да вид (193), све ти (508), све ти 
пе вац (275), чу де сни про рок (642), псал ми (337).9

 Те о до си је Хи лан да рац (око 1246 – око 1328), 
дру ги Са вин би о граф и ду хов ник кра ља Сте фа-
на Де чан ског (вла дао 1322–31), ца ра Да ви да нај-
че шће зо ве крат ко Да вид (654, 661, 667, 694, 725, 
734, 745, 783, 787, 829, 842, 851, 873), про рок (700), 
бо го о тац (879), а јед ном по ми ње Да ви да и то го 
си на (829).10

 Све ти Да ни ло II, или Да ни ло Пећ ки (око 
1270–1337, 11. ар хи е пи скоп срп ски од 1324. до 
1337), та ко ђе и ве о ма учен те о лог, ме ђу ста рим 
срп ским спи са те љи ма нај че шће на во ди сти хо ве 
ца ра Да ви да ко га обич но зо ве крат ко про рок 
(910, 918, 938, 940, 942, 951, 953, 985, 991, 1029, 1039, 
1059, 1086, 1101, 1282, 1318, 1340), бо го о тац (896, 

9 Исто де ло, стр. XVI.
10 Исто де ло, стр. XVII.
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1261, 1266, 1285, 1307, 1319, 1321, 1328, 1334, 1337), 
про рок Да вид (914, 1292), бо го о тац Да вид (1000, 
1016, 1104, 1110, 1312), бо го о тац и про рок (917, 961, 
1257, 1331), бо го о тац про рок Да вид (880, 935, 1028, 
1048, 1066, 1981), пе сно пе вац (905, 907).11

 Да ни лов уче ник и на ста вљач (ХIV век, код ар-
хи еп. Да ни ла II био је „хра њен, во љен и по у ча-
ван“), на зи ва ца ра крат ко Да вид (1138, 1162, 1192, 
1238), про рок (1122, 1134, 1148, 1189, 1224), бо го о тац 
(1145, 1156, 1157, 1169, 1185, 1205, 1353, 1378), или бо-
го о тац Да вид (1198, 1219, 1231, 1362), про рок и бо-
го о тац (1124), све то пе вац, псал мо пе вац (1374).12

 Би ра не нај по хвал ни је ре чи за ца ра Да ви да 
на ла зе се у по ве ља ма; та мо се цар Да вид на зи ва: 
све ти псал ми ста Да вид (1789) и ве ли ки ва про-
ро цех бо жа став ни Да вид (1744, 1763).13

 У за пи си ма се цар Да вид на зи ва: Про рок (1920, 
1921), не ла жни про рок Да вид (1881) и бла же ни 
про рок и бо го о тац Да вид (1965), а у ле то пи си ма 
пе сно пи сац Да вид (1973) и про рок (1978, 1980, 
1982, 1989).
 Број ци та та из Псал ти ра нај пре глед ни ји је 
на сле де ћој та бе ли:
 Св. Са ва 16
 Сте фан Пр во вен ча ни 27
 До мен ти јан 215

11 Исто де ло, стр. XVII.
12 Исто де ло, стр. XVII.
13 Исто де ло, стр. XVII–XVI II.
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 Те о до си је Хи лан да рац 73
 Ар хи еп. Да ни ло и уче ни ци 226
 Гри го ри је Цам блак 11
 Кон стан тин Фи ло соф 19
 Похвалe св. кне зу Ла за ру 13
 Поп Пе ја 1
 Па три јарх Пај си је 2
 По ве ље 71
 За пи си и ро до сло ви 32
 Ра зни дру ги из во ри 23
 укуп но 729 ци та та
 По чет ком 13. ве ка Све ти Са ва је за пра во-
слав не мо на хе срп ског ро да са ста вио по се бан 
Устав за др жа ње псал ти ра, као по гла вље ма на-
стир ског Ти пи ка (Уста ва или Пра ви ла). У увод-
ној по све ти чи та мо: „Бо гом пре да ни сви ма ко-
ји хо ће пе ва ти Псал тир, мо на си ма ко ји жи ве у 
ти ши ни, и сви ма бо го бо ја жљи вим пра во слав-
ним хри шћа ни ма. Бо го но сни и пре бла же ни 
оци на ши, све тил ни ци све га све та, зе маљ ски 
ан ђе ли, не бе ски љу ди, (…) на ма оста ви ше Устав 
(Пра ви ло) Бо гом пре да но га пе ва ња сво га и 
умил них мо ли та ва, и то на зва ше Ча сло вац. Дру-
ги са мо Псал тир пе ва ху, а дру ги, бу ду ћи под ви-
жнич ки ји, по сле сва ке Ка ти зме, Три све то са 
по кло ни ма и са тро па ри ма по кај ним и са мо ли-
тва ма, (та ко) пе ва ху Псал тир“.14

14 Псал тир са де вет би блиј ских пе са ма, пре вео вла-
ди ка Ата на си је ( Јев тић), у ма на сти ру Гра ча ни ци на 
Вас крс 2000, стр. 226.


