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Предговор

Ова е збирка на традиционални приказни од две 
земји во Африка – Зимбабве и Боцвана. Ова се сосед-
ни земји, и иако меѓу себе се разликуваат лингви стич-
ки и етнички, тие споделуваат многу од фолклорни те 
при казни кои ги наоѓаме низ целата јужна Африка. 
Ова споделување на усната литература не е невооби-
чаено. Фолклорните приказни од целиот свет имаат 
огромен број на заеднички карактеристики и многу 
слични теми се појавуваат во фолклорните традиции 
кои инаку се културно многу различни. И така, на не-
кој  начин, овие приказни се дел од еден универзален 
јазик кој му се обраќа на човештвото, исто како и му-
зиката.

Постојат многу прекрасни збирки на приказни од 
Суб-сахарска Африка, многу од нив собрани од про-
фесори по усна литература. Јас не се сметам себеси за 
еден таков експерт, далеку било, и затоа оваа збирка 
има скромни барања. Со цел да ги презентирам овие 
приказни на начин кој ќе заинтересира и забавува 
еден поширок круг на читатели, јас намерно си зедов 
из весна слобода во прераскажувањето, додавав некои 
описи на пејзажи и го продлабочив претставувањето 
на одредени емоции. Се надевам дека со ова успеав 
да ја истакнам убавината и поезијата на овие приказ-
ни. Во тој контекст, автентичното препишување не-
маше да биде праведно.
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Јас самиот собрав многу од овие приказни, пред 
околу дваесет години, во јужниот дел на Зимбабве, во 
областа позната како Матабелеланд. Овие приказни 
ми беа раскажани – со помошта на еден преведувач 
– од луѓето кои живееја на ридовите Матопо, јужно 
од Булавајо. Тие исто така ми беа раскажувани и од 
луѓето во самиот Булавајо. Понекогаш ми раскажуваа 
стари луѓе – баби и дедовци, а понекогаш и деца. По-
себно задоволство ми беше да ги слушам приказни-
те од децата, бидејќи ги раскажуваа со многу душа и 
уживање. Сите овие приказни ми беа раскажани со 
љу  безност и топлина, особини кои оние кои биле во 
тој крај на Африка ќе ги препознаат како типични за 
тамошните луѓе.

Пред неколку години ја проширив оригиналната 
збирка со приказни и во неа вклучив приказни од Боц-
вана. Овие приказни се собрани од луѓето кои живеат 
во областите Мочуди и Оди во Боцвана. Тие беа со-
брани од страна на Елина Гранд, една моја пријателка 
која раководи со еден мал музеј во Моцхуди. Елина ги 
преведе приказните од јазикот Сетвана на англиски и 
многу сум ѝ благодарен за нејзиниот труд. И повтор-
но, ги прераскажував користејќи се и со оригинални-
от јазик и со мојот.

И колку прекрасни работи има во овие приказни! 
Тука не само што ги пронаоѓаме вообичаените чо-
вечки емоции – љубомора, амбиција, љубов – туку и 
забележуваме јасно одредени морални правила. Гле-
даме како лојалноста се наградува; гледаме како ал-
чноста се казнува; забележуваме колку се охрабрува-
ат оние вредности кои се толку важни во Африка и од 
кои можеме многу да научиме. Но тука ни е покажано 
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и многу повеќе од тоа: претставен ни е еден фасци-
нантен поглед на светот во кој границите помеѓу жи-
вотинскиот и човечкиот свет се невидливи и неодре-
дени. Ова е традиционалниот африкански поглед на 
работите, но тој е исто така и многу современ, и тоа, 
ние во западните земји, дури сега почнуваме да го 
сфа ќаме. Ние не сме господари на природата – ние 
сме само дел од неа.

Двете земји од каде што се земени приказниве се 
извонредни места. Луѓето кои живеат во нив се до-
бродушни и имаат голема смисла за хумор. Во овие 
приказни ни е прикажан само мал дел од вредностите 
и обичаите кои ги оформиле нивните опшества онак-
ви какви што се. Овие приказни ни доаѓаат директно 
од африканското срце. Сметам дека сум многу поче-
стен што ми беше дадена шанса да ги слушнам и да 
помогнам да ги дознаат и останатите. Но приказните 
остануваат сопственост и творба на оние кои ми ги 
раскажаа и целата заслуга е нивна.

Но, ајде да се префрлиме од овие сериозни рабо-
ти кон вистинската намена на оваа книга. Како во-
општо може некоја девојка да се омажи со лав? Како 
е можно дрво да израсне од главата на еден човек? 
И како на една жена може да ѝ се родат деца од во-
сок? Приказните во оваа збирка прават одговорите на 
овие прашања да изгледаат едноставно, вообичаено и 
секојдневно.
        

Александер МекКол Смит 
Единбург 2004



[10]

Писмо од г-ѓа Рамоцве

Кога бев многу малa, во Мочуди слушав приказ-ога бев многу малa, во Мочуди слушав приказ-
ни како овие во книгава. Нив ми ги раскажуваше тет-
ката на мојот татко, која тогаш беше многу стара и 
се га е веќе почината. Таа беше многу добра жена и 
знаеше многу приказни кои му ги имаше раскажано 
и на татко ми, Обед Рамоцве, кога тој бил мало дете. 
Во Боцвана, и во многу други земји на Африка, овие 
приказни се помнат на тој начин.

Кога ги слушам овие приказни јас се растажувам. 
Тоа не е затоа што тоа се приказни за тажни нешта, 
туку затоа што ме потсетуваат на Африка од моето 
дет  ство и на сите добри работи кои ми се случија. Си-
те  по малку се натажуваат кога ќе помислат на свое-
то детство, бидејќи светот кој сме го познавале сега 
ни се чини толку далечен. Гледањето наназад е како 
гледање низ прозорец кој е извалкан: можете да ги ви-
дите лицата, но тие се нејасни.

Но, тогаш ќе ги чуете овие стари приказни – при-
казни кои сте ги чуле многупати - и одеднаш, сè ви 
се враќа. Повторно сте таму, седите со својата тетка 
пред нејзината куќа, и сè е така тивко, небото е праз-
но и сонцето ја грее земјата. И си мислите: колку сум 
среќна што сум овде, што ги слушам овие работи што 
се случиле некогаш, на ова место, во времињата кога 
животните можеле да зборуваат. И тагата си заминува 
и вашето срце повторно е полно.
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Ќе ја ставам оваа книга на мојата работна маса и 
ќе ја читам кога нема да имам работа во Женската де-
тективска агенција бр.1. И ќе изберам една приказна 
и ќе ја прашам мојата асистентка, г-ѓа Макуци, дали 
се сеќава на неа. И таа ќе се насмее, и ќе рече да, и 
ние ќе размислуваме за таа приказна додека водата во 
чајникот зоврива и го подготвуваме нашиот чај. Тоа 
ќе го направиме.

  Прешс Рамоцве
  Женска детективска агенција бр.1

  Зад Тлогвенг Роуд Спиди Моторс
   Тлогвенг Роуд
 Габороне, Боцвана  
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Детето Бисерка1

За еден богат човек каков што беше Мзизи, кој 
има  ше многу стока, беше нормално да се очекува да 
има многу деца. За несреќа, неговата жена Питипити 
не можеше да роди деца. Таа се советуваше со мно-
гумина околу ова и иако потроши многу на магии и 
лекови кои требаше да ѝ  донесат дете, таа остана не-
плодна.

Питипити си го сакаше својот маж и тоа што него-
вата љубов кон неа исчезнуваше додека чекаше да му 
се родат деца ја правеше тажна. На крајот, кога веќе 
беше јасно дека таа не беше жена која може да носи 
дете, сопругот на Питипити се ожени со друга жена. 
Тој сега живееше во големиот краал2 со својата нова 
млада жена и Питипити слушаше како многу смеа 
доа ѓа од колибата на новата жена. Наскоро се роди и 
првото дете, а потоа и второто. 

Питипити отиде да им однесе подароци на децата, 
но беше избркана од новата жена.

„Толку многу години Мзизи си го трошеше вре-
мето со тебе“, се потсмеваше новата жена. „А сега за 
толку кратко време јас му родив две деца. Ние не ги 
сакаме твоите подароци.“

Таа погледна во очите на својот сопруг барајќи ја 
љубовта која тој некогаш ја имаше кон неа, но сè што 

1 Бисерка – вид дива кокошка која живее во саваните на 
Африка
2 Голема колиба кај јужно африканските племиња
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виде беше гордоста која тој ја чувствуваше поради 
тоа што беше татко на децата. Како таа веќе да не по-
стоеше за него. Со болка во срцето Питипити се вра-
ти во својата осамена колиба и заплака. Сега веќе не 
ѝ остануваше ништо за што би живеела – нејзиниот 
маж повеќе не ја сакаше, а нејзините браќа беа дале-
ку. Таа мораше да продолжи да живее сама и се пра-
шуваше дали ќе може да поднесе толкава самотија.

Неколку месеци подоцна, Питипити си ја ораше 
нивата кога слушна некакво гракање од едни грмуш-
ки во близина. Таа го сопре ралото, се наведна и от-
ползе до грмушките и ѕирна во нив. А таму имаше 
едно пиле бисерка кое се криеше во сенката. Пилето 
ја виде и повторно заграка.

„Многу сум осамено“, рече тоа. „Може ли да би-
дам твое дете?“

Питипити се насмеа. „Но не може пиле да ми биде 
дете!“ викна таа. „Сите ќе ми се смеат.“

Пилето беше збунето од ваквиот одговор, но не се 
предаваше.

„Може ли да бидам твое дете само навечер?“ пра-
ша тоа. „Наутро ќе ја напуштам твојата колиба многу 
рано и никој нема да знае.“

Питипити размисли околу ова. Секако дека тоа би 
било возможно: ако пилето бисерка излезеше од ко-
либата пред да изгрее сонцето, тогаш никој немаше 
да знае дека таа го посвоила. А добро би било да се 
има дете, си помисли таа,  дури и ако тоа е пиле би-
серка.

„Во ред“, рече таа по крaткото размислување. 
„Мо   же да ми бидеш дете.“

Пилето се израдува, и таа ноќ, веднаш откако зај-
де сонцето, тоа дојде во колибата на Питипити. Таа 
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го пречека и му направи вечера, исто како што секоја 
мајка би постапила со своето чедо. Обајцата беа мно-
гу среќни.

Новата жена сè уште ѝ се потсмеваше на Питипи-
ти. Понекогаш ќе минеше покрај нивата на Питипити 
и ја исмеваше прашувајќи ја зошто сади жито кога 
не     ма усти за ранење. Питипити ги игнорираше овие 
боцки, но секоја од нив однатре ја бодеше како мало 
остро копје кое боде и боде.

Пилето го слушна ова исмевање од едно дрво на 
кое седеше и закрека од бес. Но сепак, за новата жена 
тоа беа само звуци од птица на дрво.

„Мајко“, праша пилето таа вечер, „зошто ги трпиш 
навредите од другата жена?“ 

Питипити не можеше да најде одговор на ова. За 
волја на вистината, таа не можеше многу да напра-
ви. Ако се обидеше да ја избрка новата жена, тогаш 
нејзиниот маж ќе се налутеше и ќе ја протераше за-
секогаш. Таа не можеше да стори ништо.

Но пилето сепак размислуваше различно. Тоа не-
маше да дозволи неговата мајка така да биде навреду-
вана, и наредното утро се разбуди рано и одлета до 
највисокото дрво кое се издигаше над нивите на но-
вата жена. Оттаму, додека се креваше сонцето, тоа за-
пеа една птичја песна:

Дојдете другари, имаме жито за јадење!
Дојдете и изедете ѝ го целото жито на оваа 

жена!  
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На новата жена не ѝ требаше многу време за да 
сфати што се случува. Врескајќи луто таа истрча кон 
полето и го уби пилето на Питипити  и неговите дру-
гари. Потоа ги однесе назад во својата колиба, им ги 
извади пердувите и почна да ги пече.

Мзизи беше повикан на гозбата и тој заедно со 
сво         јата нова жена ги изедоа сите пилиња одеднаш. 
Тоа беше вкусен оброк и тие обајцата беа многу задо-
вол  ни со себеси бидејќи толку добро го започнале де-
нот.

Само што го дојадоа и последното залаче, Мзизи  
и новата жена слушнаа звук на пеење кој доаѓаше 
од нивните стомаци. Тоа беа пилињата кои ги пееја 
сво  ите птичји песни. Се разбира, ова ги исплаши со-
пружниците и тие веднаш зедоа долги ножеви и се 
про  бодеа во стомаците за да ја сопрат вревата. Кога 
но  жевите ги прободеа нивните кожи, светла крв про-
тече слободно и тие паднаа на земја. Додека паѓаа, од 
раните излегоа пилето и неговите другари и радосно 
гракаа поради својата повторна слобода. Наскоро тие 
се вратија во полето дојадувајќи го житото што оста-
на.

Питипити беше задоволна дека повеќе не мора 
да ги трпи навредите на новата жена. Стадото говеда  
на нејзиниот сопруг сега беше нејзино, и поради ова 
имаше многу мажи кои сакаа да се оженат со неа. Си-
те тие, се разбира, беа среќни од помислата дека мо-
же би ќе се оженат со жена која има толку паметно и 
необично дете.  
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Така не се постапува со пријатели

Многу одамна Леопардот, Козата, Пилето и Дива-
та мачка беа добри пријатели. Тие си живееја заедно 
на исто место, близу едни ридови кои се издигаа над 
рамницата, и на тоа место имаше добра вода и студе-
ни места за спиење.

Козата си имаше едни многу добри деца, на кои со 
право беше горда. Тие беа здрави и силни и можеа да 
се исправат на задните нозе и да јадат од лисјата на 
грмушките кои другите животни не можеа да ги дофа-
тат. Тоа исто така беа многу умни деца и знаеја многу 
работи за светот, а тоа правеше останатите деца да им 
завидуваат. Децата на Леопардот не беа многу силни. 
Тие не можеа да трчаат толку брзо колку што обично 
трчаат децата на еден леопард, и нивното крзно беше 
темно и без сјај.

Кога Леопардот ги виде децата на Козата како си 
играат во тревата, неговото срце се наполни со омра-
за кон нив. Овие деца правеа неговите деца да изгле-
даат толку слабо и суво така што посакуваше да се 
ослободи од нив. На тој начин неговите деца ќе бидат 
најздравите и најсилните деца во тоа место. Но како 
да направи Козата да замине доволно долго за да тој 
да се ослободи од нејзините деца? Се сети дека може 
да ја прати Козата да бара нова облека за него бидејќи 
бил поканет – така барем ќе кажеше – на прослава од 
страна на неговите роднини.


