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Својевремено је, давне 1955.
год ине, Свет и Епископ жичк и
Николај, у изд ању Свечаник а у
Минхен у, приред ио Псалтир,
правилно нумерисан и подељен
на катизме за народну употреб у.
Влад ика је написао и предг овор
и притом истак ао да су Псалм и
„тишина душе, дароватељи ми
ра, успокојитељи смутних и ту
робних пом ис ли... Из Псалама
познајеш величин у храброс ти,
строгост правде, красот у цело
муд ренос ти, са вршенс тво ра
зумнос ти, узор пок ајањ а и сваког
добра које год пом ис лиш...“
Свети Владика истиче да је
Псал
тир као књи
га ушао у бо
гослужбену употребу још од
апостолских времена. У Право
славној Цркви се ниједно бого
служење на саврашава без њега. У
манастирима се Псалтир прочита
цео у току сваке седмице. Изузет
но, по Карејском типику, Псалтир
се прочита у његовој испосници
целином сваки Божји дан. „Све до
друге половине 19. века деца су
учила у почетним школама, ру
ским и српским, читање Псалтира
и Часослова. И било је мање зла у
свету“, додаје Свети Владика.

„Наш циљ је
овом приликом
био да ујед
на
чимо нумериса
ње Псалама са
словенским тек
стом, и да српски
Псалтир подели
мо на катизме
ради
користи
н ов он ач а лн и х
по манастирима,
као и богомољ
ног народа...“
Наиме, Свети Владика мисли
на разлике у нумерисању Псалама у
јеврејској Библији и у западним из
дањима ове Књиге над књигама, па
и у српском Старом Завету који је
знаменити језикословац Ђуро Дани
чић превео с латинског језика, а по
налогу протестантског Библијског
дру
штва, с јед
не стра
не, и грч
ког
превода Старога Завета тзв. Септуа
гинте или „превода Седамдесетори
це“, насталог у 3–2. веку пре Хр. и,
наравно, на њега наслоњеног цркве
нословенског превода, као и руске
Библије. У овим двема скупинама
Псалми се не нумеришу истовет
но, што при њиховој богослужбеној
употреби може доводити до забуне.
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На пример, познати покајни Дави
дов Псалам у богослужбеним књи
гама наведен као 50, у српској Би
блији носи ознаку 51. Псалам.
Даље, Владика Николај је по
делио овде изложене Псалме на
катизме, њих 20, колико се наво
ди у богослужбеној употреби, што
је такође од значајне помоћи при
ликом њихове богослужбене или,
већ, приватне молитвене употребе.
С обзиром на сврху издавања
Псалтира, код Псалама се не доно
се натписи са именом писца, углав
ном Давида, или којим поводом је
Псалам састављен или како се упо
требљава на јеврејском богослуже
њу („уз жице“, „уз свиралу“...).
Ово издање Псалтира је оства
рено иждивенијем уредника Мале
библиотеке Свечаник протојереја
мр Милорада Средојевића.

Језичку редакцију је подузео
протођакон Радомир Ракић, и то
више граматичке природе. Он пи
ше да је „понекад одступио од ије
кавског наречја у присвојним за
меницама и придевима у 2, 3. и 7.
падежу множине. На пример, не
пишемо ‘пет царева хананскијех’,
него ‘хананских’ и др. Уместо ‘ни
јесам’ и ‘нијеси’ доносимо ‘нисам’
и ‘ниси’ и др.“ Не стоји ‘свјема’
него ‘свима’ итд. Уосталом, овог
начела се држао и синодски пре
вод Новога Завета.
Уз то, протођакон Ракић је у
овом издању донео у подтексту
објашњење теже разумљивих, за
старелих речи. Слабо ко данас зна
значење речи ‘поводањ’ – велике
воде, потоп (Пс. 89, 5); ‘ложа’ –
легло дивљачи (Пс. 103, 22) итд.
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Протођакон Радомир Ракић,
дугогодишњи службеник Српске
Патријаршије, лектор енглеског
језика на Богословском факулте
ту у Београду и предавач Светога
Писма Новога Завета на Богослов
ском факултету Светог Василија
Острошког у Фочи, обрадовао нас
је још једним делом из библијске
науке. Наиме, поред маестралног
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дела из енциклопедистике, већ у
научном свету познате Библијске
енциклопедије у два тома на 1230
страна (Фоча–Београд 2004), као и
других дела и превода из ове обла
сти, Ракић се, и овог пута, латио
писања из неистражене области
која се у савременој библијској
науци назива још и интертеста
менталним периодом, односно

