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Триод

↑↑Јутрење јутрење и вечерње). Једино у словенским православним цр
↑↑Вечерње квама Требник (Евхологиј) не садржи лит ургије и богослуже

↑↑Перикопа/Зачало
↑↑Нови Завет
↑↑Апостол
↑↑Еванђеље

ња дневног круга. Постоје три врсте Требника у словенским
православним црквама: Велики, Мали и Дополнитељниј. Ма
ли Требник је значајно редукована верзија Великог Требника,
а Дополнитељниј требник додатно садржи службе из других
богослужбених књига.
За разлику од лит ургија и богослужења дневног круга, на
којима су читања библијских одломака променљива зависно
од тока лит ургијске године, у богослужењима, молитвосло
вљима и обредима које садржи Требник библијска читања су
непроменљива. Због тога, за разлику од Служебника, у Треб
нику налазимо библијске перикопе. Оне су бројне тако да зна
чајан део текста Новога Завета учествује у тексту Требника.
Чин сваке свете тајне, осим чина исповести, садржи чи
тање Апостола и Еванђеља. У чину Јелеосвећења налази се
по седам апостолских и еванђелских перикопа. Текстови се
тематски подударају са светом тајном, односно молитвосло
вљем. У појединим молитвословљима и обредима библијски
текстови су изабрани на основу минималне сличности са те
мом одређеног обреда. Тако, нпр. у обреду ‘Благосиљање пче
ла’ чита се Лк 24 36-44 – перикопа која говори о јављању Вас
крслога Христа ученицима. Куриозитет да је Христос тада јео
„печену рибу и мед у саћу“ је једина спона између библијског
текста и теме молитвословља.
Литература: Ј. Фундулис, Литургика 1, Увод у свето богослужење, Кра
љево 2004; В. Вукашиновић, Ка новом издању молитвослова: Историјат
и теолошка проблематика српских штампаних молитвослова у светлу
кирилометодијевске преводилачке и мисионарске традиције, у: В. Вука
шиновић (прр), Велики Вход: огледи из српског лит ургијског предања
XII−XXI век, Београд 2015, 82-106; Л. Мирковић, Православна литургика
или наука о богослужењу Православне цркве, Сремски Карловци 1918.

В. Топаловић

Триод (грч. Το Τριῴδιον, Τριῴδιον κατανυκτικόν; цсл. Трїѡдь

Постнаѧ, Трипѣснецъ) је химнолошка књига која садржи службе
Свете четрдесетнице, укључујући и службе њене припремне
недеље. Дакле, у Триоду се налазе службе од недеље митара
и фарисеја до богослужења Велике суботе. Триод је добио
назив по доминирајућем и најкарактеристичнијем елемен
↑↑Канон ту свакодневних служби Велике четрдесетнице – трипесне
(богослужбени) цима, односно канонима са три песме. Триод је првобитно
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укључивао у свој садржај и Васкршње богослужење до краја
циклуса Пентикостара. Од XIV в. материјал који је почињао
васкршњим јутрењем са целокупним даљим садржајем орга
низован је и издвојен у књигу под називом Пентикостар и
тада се усталила форма данашњег Триода. Посебно се фоку
сирајући на јутарњу службу, већина Триода је посвећена ка
нонима, химнографском жанру који се први пут појавио у ка
сном VII или раном VIII в. као допуна или замена за певање
библијских химни. Триод као богослужбена књига је прошао
кроз више развојних ступњева, све до првог штампаног из
дања 1522. год. у Венецији, који је служио као основ за сва
каснија штампана издања.
Основни садржај Посног Триода чине паримеји и химно
графски материјал. Паримеји се у састав Триода уносе тек од
XII в, а до тада су се налазили посебно организовани у Пари
мејницима. Независно од књиге у којој су се налазили, старо
заветни одељци су од увек били констит утивни део велико
посних читања. Древни Триоди у свом избору паримеја садр
же сличан избор читања као и данас. Разлике међу читањима
су минималне и своде се на изостављање неколико стихова.
Неки рукописи из паримеја уторка прве седмице из Ис 1 19-2
3 изостављају стихове 1 28-31, а паримеји среде исте седмице
из Пр 2 1-22 изостављају стихове 21-22. Најдревнији паримеји
везани су за богослужења Великог петка и суботе. На Велику
субот у чита се највећи број одломака (паримеја), њих петна
ест. Према обичају који је у хришћанство дошао из јудејства,
старозаветна читања узимају се и из закона и пророка. Са по
себним разлогом читају се и одељци из Пост, Изл, Пр и Јов.
Триод је књига поста. Као што су деца Израила јела „хлеб
жалости“ (Пнз16 3) у припреми за Пасху, тако хришћани при
премају себе за нову Пасху придржавајући се поста. Књига
постања описује пад човека и његово изгнање из раја, које је
доминантан мотив кроз цео Триод. Каснија поглавља Пост ка
зују причу о Јосифу, који је недужан трпео и страдао, видећи у
њему слику Христову. У одељцима из Изл Мојсије је праслика
Христа, стара Пасха антиципира Нову, а пролазак кроз Црве
но море представља откупљујућу смрт и Васкрсење Христово.
Ис почиње позивом на пост и покајање. Читања из проро
штва Јез говоре о Божијој слави, слави која се показала кроз
крст и васкрсење: „Сада се прослави Син Човечији и Бог се
прослави у њему“ (Јн 13 31). Морални савети из Пр подсећа
ју да је пост време моралног преображаја. Стрпљење и патње
Јова и његово крајње оправдање истичу даље страдање и вас
крсење Христово. Очигледно је да старозаветна читања нису
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Тропар

↓↓Херменеутика изабрана произвољно него су херменеу тички осмишљена, та

ко да свако има место у свеобухватном јединству Триода.
Новозаветна читања су равноправно заступљена. Тако
↑↑Перикопа/Зачало има 13 еванђелских перикопа и 6 перикопа из Павлових по
сланица. Одељци из Лк, Мт и Јн се читају три пута, док се Мк
↑↑Посланице издваја са четири лит ургијска читања. Што се тиче послани
ца, најзаступљенија је Јвр са укупно пет читања (1; 4; 6; 9; 11),
1Кор се чита два пута (6, 12-20; 8 8-9 2). Помињу се још и пе
рикопе из 2Тим (3 10-15), Еф (5 8-19), Гал (3 23-29) и Фил (4 4-9).
Сва читања обједињује тематика поста и покајања.
Литература: G. Wainwright, The Oxford History of Christian Worship, Ox
ford 2006, 286; K. Ware, The meaning of the Great Fast: The Lenten Triodion,
1978, 39-40; R.F.T. „Triodion“, The Oxford dictionary of Byzantium 3 (A.
P. Kazhdan), Oxford 1991, 2118-2119; D. Krueg er, Liturgical Subjects: Chri
stian Ritual, Biblical Narrative, and the Formation of the Self in Byzantium,
2014, 164-173; Ј. Фунд улис, Литургика 1: Увод у свето богослужење,
Краљево 2004, 63-64; И. А. Карабинов, Постная Триодь: исторический
обзорее плана, состава, редакцийи славянских переводов, Санкт-Петер
бург 1910, 55-64.

Н. Лукић
↓↓Химна

Тропар је општи назив за сваку химну православних бого

служења која је састављена од осам гласова византијске цркве
не музике, а који се називају ἦχοι или τρόποι. Већ у првим веко
вима хришћанства тропар се искристалисао као богослужбе
ни појам за химне испуњене библијским текстовима и одиграо
је значајну улогу приликом настанка каснијих химнографских
форми. Тропари су изградили прву и највероватније најстари
↑↑Канон ју основу за касније формирање химни канона. Отуда се све
(богослужбени) појединачне химне песама канона уопштено називају тропари.
↑↑Песма
Остаје нејасно етимолошко порекло појма тропар. Осим
што је начином појања завистан од осам црквених гласова
(τρόποι), постоје још два објашњења. Чини се да се појам до
тиче грчког глагола τρέπω (окренути се, вртети се, преврта
ти се) – што је у вези са музичким извођењима групе хоро
ва старогрчких трагедија. Овде би сличност проистицала из
сталног ‘кружења’ тропара једне песме канона око њене по
четне строфе – ирмоса. Друго, много вероватније етимоло
шко објашњење, посматра хришћански тропар у зависности
од τρόπαιον (трофеј) који је као знак победе додељен једном
светитељу или мученику, о чему углавном говоре тропари.
У овом случају, основа појма има директно старозаветни

