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SHILLUKFOLKETS MYTE OM MENNESKETS SKABELSE
I landet Sudan i Afrika bor Shillukfolket. Der har de boet i mange, mange år, og ligesom folkeslag
over hele verden, har de også en myte, der forklarer, hvordan mennesket er skabt. Den lyder
sådan her:
Skaberguden Jo-Uk formede alle mennesker af ler. Han tænkte sig godt om, før han gjorde det.
Han tog noget ler og sagde til sig selv: “Mennesker skal kunne gå og løbe. Det vil også være
smart, hvis de kan gå ude i markerne, så de skal have to ben, ligesom flamingoen har”. Da han
havde formet to ben, tænkte han: “Nu har jeg lavet to ben, men mennesket skal også kunne dyrke
jorden og høste på marken”. Jo-Uk smilede lidt for sig selv. “Jeg giver dem to arme, så kan den
ene arm holde kornet, og den anden bruge leen til at høste med”. Nu havde Jo-Uk lavet to ben og
to arme. Det var jo meget godt, men han følte sig slet ikke færdig med at skabe. Han tænkte sig
om igen. “De har også brug for at kunne se kornet. Jeg giver dem også to øjne, ellers bliver det jo
fuldstændig umuligt for dem”.
Nu smilede han stort, men kun et øjeblik “Hov, hvordan skal de kunne spise kornet, hvis de ikke
har en mund?” Og så skyndte han sig at give mennesket en mund. Der manglede bare stadig
noget. “Jeg vil også have, at de skal kunne snakke, synge og råbe, ellers bliver det alt for kedeligt”
Og så lavede Jo-Uk en tunge til munden. “Men, men, men...” tænkte han “Jeg glemmer da helt
noget. Hvis de skal kunne høre sangene og de ord, som tungen laver, så er de også nødt til at
have to ører”. Og så formede han to ører. “Sådan! Nu er mennesket færdigt” tænkte han og var
godt tilfreds.
Jo-Uk formede på den måde alle mennesker af ler, og imens vandrede han rundt i verden. Nogle
steder fandt han hvidt ler og sand, og her blev menneskene hvide. I Egypten tog han mudder fra
Nilen og lavede røde og brune mennesker. Til sidst fandt han i Shilluk-folkets land sort ler, som
han skabte sorte mennesker af. Jo-Uk blev blandt de sorte mennesker, og hans efterkommere
blev konger for Shilluk-folket.

