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ПЕВ  
ТРЕЋИХ ПЕТЛОВА

Заштитни знак нашег Огледала, односно Информационог 
друштва Благовест је црвени петао, лик који буди уснуле, от-

режњује мамурне. Охрабрује јутарње и смирује ноћне путнике, док 
путевима и странпутицама газе у сусрет новом дану! Кроз трње 
под звездама, кроз магле и недођије, на сребрним цестама под из-
дишућом месечином непознатих предела и замршених језика, он 
исто кукуриче. Ранораниоце неизоставно поздравља пев тог не-
видљивог, а свеприсутног сведока зачећа и рађања нове обданице. 

Свуд је то и одвајкад, диљем Земљиног шара, или како би рекао 
савремени човек, Маклуановог глобалног села – исто. Једнак пев, 
обавест: ето нама новога свитања... Пијетао је у свим културама 
нешто посебно: отмено, усправно, самопоуздано. Навеститељ и бу-
дилник још једног дана, у којем свако мора да исписује своју причу.

У старој српској традицији (али и у традицијама југословенских 
народа) припада му шестина дана. У дану од двадесет четри часа 
и његових осамнаест делова, са распоном: праскозорје, зора, сва-
нуће, јутро, преподне, подне, послеподне, сутон, сумрак, предвече, 
вече, мрак, неко доба ноћи, поноћ, глуво доба ноћи, први петли, 
други петли, и на крају – трећи петли. У сва три оглашавања, верује 
се, петао може да одагна зло и ноћне утваре. Да певом слави повра-
так светлости са истока. Слава тог моћног весника, ,,певца”, извире 
из дубина давне историје човечанства.

У античкој Грчкој симболизовао је ускрснуће и представљао 
симбол борбеног жара. Због те племените улоге Свети Григорије 
Велики у њему види знамен проповедника који одгони таму духа. 
Доцније, у средњем и новом веку, мајстори, ковачи и лимари, ис-
кивали су и постављали по врховима кућа, сеоских црквених зво-
ника – лимене петлове. Постављали су их као стражаре, чуваре, 
да надгледају хоризонт и уочавају сваки његов набор. Не само да 
укажу одакле ветрови дувају, већ и да својом тајном магичном 
моћи одбију оне злокобне. А прости људи, знано је, са истим жа-
ром могу веровати у заблуде, као што академци верују у чињенице! 

Највећи домет европске славе петао достиже у XIV веку, када 
постаје заштитни знак Француске... Три века касније, француски 
уметници, који ће несумњиво допринети да њихову земљу прозову 
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земљом петлова, почињу да га обилато користе у декоративне свр-
хе. Шарл Лeбрен га употребљава као мотив на капителима у чуве-
ној Галерији огледала у Версају. 

Током француске револуције која је вођена слоганом „братство, 
једнакост, слобода”, слава петла се још више узноси. Како је то је-
дан од од најкрупнијих и најзначајнијих догађаја у Европи, који је 
суштински определио токове западне цивилизације, и петао добија 
историјску димензију. Уместо да буде чувар вере, постаје бранитељ 
Републике! Стога је он и њен званични симбол, на шта указује капија 
Јелисејске палате, која је крајем XIX века украшена петлом!

Од саме зоре цивилизације, откад се човек наоружао каменом 
секиром, луком и стрелом и почео да лови животиње, он мудро 
„лови” људске карактеристике. Присваја их кроз симболе себи и 
својој пернатој заједници. Лава ћете, недвојбено, наћи на врху, као 
оличење одлучности, снаге и уопште пожељности у причама и ми-
товима, што их човек оставља у наследство долазећим поколењи-
ма. Али, ни петао на тим листама не стоји лоше... Стоји чак врло 
високо, и ,,на киши и на ветру, увек право”, као у Балашевићевој 
песми.

Стари Грци и Римљани, ценећи, уз одважност, и његову опрез-
ност и пажњу, повезивали су га с врлином управљања, кормилом 
за владање. Међутим, не зна се ко је први у петлу видео соларни 
симбол! Јер, попут Сунца, овај витешки двоножац с блиставим 
перјем и живахним очима, с поносном крестом и уздигнутим ре-
пом, обитава по најразличитијим угловима наше планете. У сва-
ком њеном кутку, отвара очи новој светлости, са уверењем да је 
увек реч о новом рођењу! 

У нордијским земљама, испуњеним маглама и мочварама, он 
је симбол ратничке будности. Са највише гране јасена, осматра 
титраву линију хоризонта да би богове обавестио кад ће њихови 
непријатељи, дивови, кренути у напад. Јасен је космичко стабло, 
извор живота, док је петао који бди са његовог највишег врха – 
заштитник и чувар живота! Спуштајући се са нордијског севера ка 
јужној хемисфери, лако се уочава да нема иоле значајније светске 
религије у којој петао не игра запажену улогу. Тако је он, уз орла и 
јагње, пратилац Христа. Као соларни симболи, они су знак свет-
лости и ускрснућа. 

У „Књизи о Јову” петао је пак симбол памети која је од Бога: „Ко 
је мудрост, ко ли је памет ули у петла...” Попут ибиса који непо-
грешиво најављује поплаве Нила, и петао има месијанску моћ – да 
обзнањује рађање дана. Са врхунца храмова призива на превласт 
духовног у људском животу. На небеско порекло спасоносног 
просветљења. Будност душе која се труди да у тминама које бледе 
спази прве трачке светлости духа која се помаља!
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Према Талмуду, петао је учитељ углађености, зато што свога 
господара, Сунце, уводи у дан, најављујући га певом.

Поштују га и у исламу, где Пророк казује: „Бели петао је прија-
тељ; он је непријатељ Божијег непријатеља. Његов пев јавља при-
сутност анђела.”

А зашто му обичан пук вековима приписује витешке особине?
Зато што су ратнике, који од непријатеља и вукова бране свеште-

нике и сељаке, звали витезовима. Они су изражавали један виши 
тип хуманости, достојан и данас поштовања и уважавања. Јер, њих 
је одликовала храброст, отменост, учтивост, солидарност, самопо-
штвовање, религија. Витез је, како су бележили средњовековни 
писци, заштитник потлачених, поклоник и слуга жена, држи реч... 
и мач! Но, витештво је, закључује мађарски есејиста Бела Хамваш, 
посејдоновски начин живота, својствен не само човеку: 

„...Витез је јелен, jaрац, сваки мужјак међу птицама, а нијед-
но биће није тако савршен витез – као петао!” Он је готово свим 
бићем у служби женке – жене и њеног поштовања. Своју владарску 
гордост, своју снагу и моћ, своју дивљину, свесно и аскетски дисци-
плинује – и ставља јој их на располагање!

Све је то тај савршени витез, који је и јутрос, док сте сви ви 
дубоко спавали, а његове женке буновно дремале, трећим певом 
коначно раздвојио дан од ноћи!

Добар и леп дан вам желим.

Радивоје Благојевић
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