
 

 

 

КАЉАВИ КОЊ 

                                                                                                          Весна Алексић  

Веснe Алексић је позната српска списатељица за децу и младе. Рођена је 

1958. године. Књижевним радом бави се од 1987. године. Њени најзначајнији 

романи су: ,Месечев дечак, ,Звезда ругалица, ,Ја се зовем Јелена Шуман 

и ,Марија Модиљани. Добитница је „Змајеве награде“ 2004. године, за укупан 

допринос савременом стваралачком изразу у писању за младе. 

 

Књига „Каљави коњ“ садржи приче о словенским божанствима. 

Можемо их поделити према годишњим добима: 

1. Пролеће: април - Весна 

                     мај - Јаровит 

                     јун - Световид 

2. Лето: јул - Лада 

               август - Перун 

              септембар - Жива 

3. Јесен: октобар - Велес 

                новембар - Радгост 

                децембар - Воден 

4. Зима: јануар - Сварог 

               фебруар - Стрибог  

               март – Баба 

 

Мит је прича о догађајима у којима су актери натприродна (митолошка) 

и божанска бића. У тим причама често су присутна објашњења природних 

појава, космичких догађања, објашњења света и постанка бића и појава. Скуп 

таквих прича чини митологију. Најпознатије и најбоље очуване митологије су 

грчка, њој веома слична римска и египатска митологија. Слабије су очуване 

митологије Индијанаца, месоптамска, словенска, нордијска и друге, али свако 

велико племе (народ) имало је своје митове, јер су они на тај начин 

објашњавали свет. 

Веровање у више богова и божанстава назива се политеизам 

(поли=више, тео=бог), а веровање у једног бога монотеизам (моно=један).  

Пагани обично верују и у чудесне биљке и животиње, чак и у предмете у 

којима почивају духови предака. Тотем је племенски знак који се поштује и 

слави. Тотемизам је систем таквих веровања, ритуала и обичаја. Кумир је 

предмет обожавања. Обично су то били тотеми. (Обичај тетовирања тела 

управо спада у племенске обичаје тотемизма при чему се тетовирају предмети 

обожавања.) 

 

С тим у вези је правописно правило: у политеизму именицу "бог" 

пишемо малим словом, јер она има и неко лично име (бог Велес, бог Марс). У 

монотеизму именицу Бог пишемо великим словом, јер је то једини Бог и 

једино његово име. 

 


