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ју тре ње и ве чер ње). Је ди но у сло вен ским пра во слав ним цр
ква ма Треб ник (Ев хо ло гиј) не са др жи ли тур ги је и бо го слу же
ња днев ног кру га. По сто је три вр сте Треб ни ка у сло вен ским 
пра во слав ним цр ква ма: Ве ли ки, Ма ли и До пол ни тељ ниј. Ма
ли Треб ник је зна чај но ре ду ко ва на вер зи ја Ве ли ког Треб ни ка, 
а До по л ни тељ ниј треб ник до дат но са др жи слу жбе из дру гих 
бо го слу жбе них књи га.

За раз ли ку од ли тур ги ја и бо го слу же ња днев ног кру га, на 
ко ји ма су чи та ња би блиј ских од ло ма ка про мен љи ва за ви сно 
од то ка ли тур гиј ске го ди не, у бо го слу же њи ма, мо ли тво сло
вљи ма и об ре ди ма ко је са др жи Треб ник би блиј ска чи та ња су 
не про мен љи ва. Због то га, за раз ли ку од Слу жеб ни ка, у Треб
ни ку на ла зи мо би блиј ске пе ри ко пе. Оне су број не та ко да зна
ча јан део тек ста Но во га За ве та уче ству је у тек сту Треб ни ка. 

Чин сва ке све те тај не, осим чи на ис по ве сти, са др жи чи
та ње Апо сто ла и Еван ђе ља. У чи ну Је ле о све ће ња на ла зи се 
по се дам апо стол ских и еван ђел ских пе ри ко па. Тек сто ви се 
те мат ски по ду да ра ју са све том тај ном, од но сно мо ли тво сло
вљем. У по је ди ним мо ли тво сло вљи ма и об ре ди ма би блиј ски 
тек сто ви су иза бра ни на осно ву ми ни мал не слич но сти са те
мом од ре ђе ног об ре да. Та ко, нпр. у об ре ду ‘Бла го си ља ње пче
ла’ чи та се Лк 24 3644 – пе ри ко па ко ја го во ри о ја вља њу Вас
кр сло га Хри ста уче ни ци ма. Ку ри о зи тет да је Хри стос та да јео 
„пе че ну ри бу и мед у са ћу“ је је ди на спо на из ме ђу би блиј ског 
тек ста и те ме мо ли тво сло вља.
Ли те ра ту ра: Ј. Фун ду лис, Ли тур ги ка 1, Увод у све то бо го слу же ње, Кра
ље во 2004; В. Ву ка ши но вић, Ка но вом из да њу мо ли тво сло ва: Исто ри јат 
и те о ло шка про бле ма ти ка срп ских штам па них мо ли тво сло ва у све тлу 
ки ри ло ме то ди јев ске пре во ди лач ке и ми си о нар ске тра ди ци је, у: В. Ву ка
ши но вић (прр), Ве ли ки Вход: огле ди из срп ског ли тур гиј ског пре да ња 
XII−XXI век, Бе о град 2015, 82106; Л. Мир ко вић, Пра во слав на ли тур ги ка 
или на у ка о бо го слу же њу Пра во слав не цр кве, Срем ски Кар лов ци 1918.

В. То па ло вић

Три од (грч. Το Τριῴδιον, Τριῴδιον κατανυκτικόν; цсл. Трїѡдь 
Пост наѧ, Трипѣснецъ) је хим но ло шка књи га ко ја са др жи слу жбе 
Све те че тр де сет ни це, укљу чу ју ћи и слу жбе ње не при прем не 
не де ље. Да кле, у Три о ду се на ла зе слу жбе од не де ље ми та ра 
и фа ри се ја до бо го слу же ња Ве ли ке су бо те. Три од је до био 
на зив по до ми ни ра ју ћем и нај ка рак те ри стич ни јем еле мен
ту сва ко днев них слу жби Ве ли ке че тр де сет ни це – три пе сне
ци ма, од но сно ка но ни ма са три пе сме. Три од је пр во бит но 
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укљу чи вао у свој са др жај и Вас кр шње бо го слу же ње до кра ја 
ци клу са Пен ти ко ста ра. Од XIV в. ма те ри јал ко ји је по чи њао 
вас кр шњим ју тре њем са це ло куп ним да љим са др жа јем ор га
ни зо ван је и из дво јен у књи гу под на зи вом Пен ти ко стар и 
та да се уста ли ла фор ма да на шњег Три о да. По себ но се фо ку
си ра ју ћи на ју тар њу слу жбу, ве ћи на Три о да је по све ће на ка
но ни ма, хим но граф ском жан ру ко ји се пр ви пут по ја вио у ка
сном VII или ра ном VI II в. као до пу на или за ме на за пе ва ње 
би блиј ских хим ни. Три од као бо го слу жбе на књи га је про шао 
кроз ви ше раз вој них ступ ње ва, све до пр вог штам па ног из
да ња 1522. год. у Ве не ци ји, ко ји је слу жио као основ за сва 
ка сни ја штам па на из да ња. 

Основ ни са др жај По сног Три о да чи не па ри ме ји и хим но
граф ски ма те ри јал. Па ри ме ји се у са став Три о да уно се тек од 
XII в, а до та да су се на ла зи ли по себ но ор га ни зо ва ни у Па ри
меј ни ци ма. Не за ви сно од књи ге у ко јој су се на ла зи ли, ста ро
за вет ни одељ ци су од увек би ли кон сти ту тив ни део ве ли ко
по сних чи та ња. Древ ни Три о ди у свом из бо ру па ри ме ја са др
же сли чан из бор чи та ња као и да нас. Раз ли ке ме ђу чи та њи ма 
су ми ни мал не и сво де се на из о ста вља ње не ко ли ко сти хо ва. 
Не ки ру ко пи си из па ри ме ја утор ка пр ве сед ми це из Ис 1 192 
3 из о ста вља ју сти хо ве 1 2831, а па ри ме ји сре де исте сед ми це 
из Пр 2 122 из о ста вља ју сти хо ве 2122. Нај древ ни ји па ри ме ји 
ве за ни су за бо го слу же ња Ве ли ког пет ка и су бо те. На Ве ли ку 
су бо ту чи та се нај ве ћи број одломака (паримеја), њих пет на
ест. Пре ма оби ча ју ко ји је у хри шћан ство до шао из ју деј ства, 
ста ро за вет на чи та ња узи ма ју се и из за ко на и про ро ка. Са по
себ ним раз ло гом чи та ју се и одељ ци из Пост, Изл, Пр и Јов.

Три од је књи га по ста. Као што су де ца Изра и ла је ла „хлеб 
жа ло сти“ (Пнз16 3) у при пре ми за Пас ху, та ко хри шћа ни при
пре ма ју се бе за но ву Пас ху при др жа ва ју ћи се по ста. Књи га 
по ста ња опи су је пад чо ве ка и ње го во из гна ње из ра ја, ко је је 
до ми нан тан мо тив кроз цео Три од. Ка сни ја по гла вља Пост ка
зу ју при чу о Јо си фу, ко ји је не ду жан тр пео и стра дао, ви де ћи у 
ње му сли ку Хри сто ву. У одељ ци ма из Изл Мој си је је пра сли ка 
Хри ста, ста ра Пас ха ан ти ци пи ра Но ву, а про ла зак кроз Цр ве
но мо ре пред ста вља от ку пљу ју ћу смрт и Вас кр се ње Хри сто во. 
Ис по чи ње по зи вом на пост и по ка ја ње. Чи та ња из про ро
штва Јез го во ре о Бо жи јој сла ви, сла ви ко ја се по ка за ла кроз 
крст и вас кр се ње: „Са да се про сла ви Син Чо ве чи ји и Бог се 
про сла ви у ње му“ (Јн 13 31). Мо рал ни са ве ти из Пр под се ћа
ју да је пост вре ме мо рал ног пре о бра жа ја. Стр пље ње и пат ње 
Јо ва и ње го во крај ње оправ да ње ис ти чу да ље стра да ње и вас
кр се ње Хри сто во. Очи глед но је да ста ро за вет на чи та ња ни су 
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иза бра на про из вољ но не го су хер ме не у тич ки осми шље на, та
ко да сва ко има ме сто у све о бу хват ном је дин ству Три о да.

Но во за вет на чи та ња су рав но прав но за сту пље на. Та ко  
и ма 13 еван ђел ских пе ри ко па и 6 пе ри ко па из Па вло вих по
сла ни ца. Одељ ци из Лк, Мт и Јн се чи та ју три пу та, док се Мк 
из два ја са че ти ри ли тур гиј ска чи та ња. Што се ти че по сла ни
ца, нај за сту пље ни ја је Ј вр са укуп но пет чи та ња (1; 4; 6; 9; 11), 
1Кор се чи та два пу та (6, 1220; 8 89 2). По ми њу се још и пе
ри ко пе из 2Тим (3 1015), Еф (5 819), Гал (3 2329) и Фил (4 49). 
Сва чи та ња об је ди њу је те ма ти ка по ста и по ка ја ња.
Ли те ра ту ра: G. Wa in wright, The Ox ford Hi story of Chri stian Wor ship, Ox
ford 2006, 286; K. Wa re, The me a ning of the Gre at Fast: The Len ten Tri o dion, 
1978,  3940; R.F.T. „Tri o dion“, The Ox ford dic ti o nary of Byzan ti um 3 (A. 
P. Kaz hdan), Ox ford 1991, 21182119; D. Kru e ger, Li tur gi cal Su bjects: Chri
stian Ri tual, Bi bli cal Nar ra ti ve, and the For ma tion of the Self in Byzan ti um, 
2014, 164173; Ј. Фун ду лис, Ли тур ги ка 1: Увод у све то бо го слу же ње, 
Кра ље во 2004, 6364; И. А. Ка ра би нов, Пост ная Три одь: исто ри че ский 
об зо рее пла на, со ста ва, ре дак цийи славянских пе ре во дов, СанктПе тер
бург 1910, 5564. 

Н. Лу кић

Тро пар је оп шти на зив за сва ку хим ну пра во слав них бо го
слу же ња ко ја је са ста вље на од осам гла со ва ви зан тиј ске цр кве
не му зи ке, а ко ји се на зи ва ју ἦχοι или τρόποι. Већ у пр вим ве ко
ви ма хри шћан ства тро пар се ис кри ста ли сао као бо го слу жбе
ни по јам за хим не ис пу ње не би блиј ским тек сто ви ма и од и грао 
је зна чај ну уло гу при ли ком на стан ка ка сни јих хим но граф ских 
фор ми. Тро па ри су из гра ди ли пр ву и нај ве ро ват ни је на јста ри
ју осно ву за ка сни је фор ми ра ње хим ни ка но на. Оту да се све 
по је ди нач не хим не пе са ма ка но на уоп ште но на зи ва ју тро па ри.

Оста је не ја сно ети мо ло шко по ре кло пој ма тро пар. Осим 
што је на чи ном по ја ња за ви стан од осам цр кве них гла со ва 
(τρόποι), по сто је још два об ја шње ња. Чи ни се да се по јам до
ти че грч ког гла го ла τρέπω (окре ну ти се, вр те ти се, пре вр та
ти се) – што је у ве зи са му зич ким из во ђе њи ма гру пе хо ро
ва ста ро грч ких тра ге ди ја. Ов де би слич ност про ис ти ца ла из 
стал ног ‘кру же ња’ тро па ра јед не пе сме ка но на око ње не по
чет не стро фе – ир мо са. Дру го, мно го ве ро ват ни је ети мо ло
шко об ја шње ње, по сма тра хри шћан ски тро пар у за ви сно сти 
од τρόπαιον (тро феј) ко ји је као знак по бе де до де љен јед ном 
све ти те љу или му че ни ку, о че му углав ном го во ре тро па ри. 
У овом слу ча ју, осно ва пој ма има ди рект но ста ро за вет ни 
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