
I 

J XJFSTUK 6 

SHEILA IN DEUX TRAllSIT 

I n Inge s teldheid op die metafisiese, die goddelike, is die 

opvallendste kenmerk van lshei la Cussons se poesie. Bykans 

elke gedig is 'n religieuf e kontemplasie, 'n paging om die 

hoogste vorm van die syn t te pei l en die waarheid te verower. 

Dit gaan in haar oeuvre i ~ wese om 'n dubbelvisie: om sian 
I 

en die onsienlike sien <? ilfillan,1985:9). Wat Cussons in 

haar kuns ontdek en bl ~otl~, vir haarself en vir haar 

lesers, is die weer-bind . + n die band tussen hemal en aarde 

"re-ligio" in sy d1.eps ~ e betekenis! Du Plessis <1980:4) 

wys op die "gedurige be, ssyn van die teenwoordigheid van 

Christus, 'n gedurige int l miteit met die Godheid" in haar 

werk . Di t is 'n te * en van 'n sterk, persoonl ike 
I 

::::::::0:::::::~· In 'n o t derhoud 

I 

(Beeld, 15 Augustus 1979) 

Oor 

ek is gelowig, ja. Ek 

lewensbeskouing die enilgste is 

het ek ten valle begr yp toe 

aangeneem het . I 

glo dat die Christelike 

wat werklik sin maak. Dit 

ek die Katol ieke geloo:f 

haar aangetrokkenhe i d L 
I 

die Katolieke geloof s~ sy: 
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Die Katolisisme betrek die hele mens - die e:mosionele, 

die sintuiglike en die intellektuele mens. Toe eers het 

ek die Christendom in die grate begryp. 

Cu:.=;sons skryf in 'n "Roomse sleutel"; sy verbeeld die 

Christelike heilsboodskap binne 'n Rooms-Katolieke konteks . 

Dit is 'n vreemde, nuwe element in die Afrikaanse 

godsdienstige poesie. Die Rooms-Katolieke instelling verskil 

baie van die tradisionele Protestantse uitgangspunt van die 

( meeste Afrikaanssprkende lesers. Vir die Rooms-Katoliek 
; 

::;taan die sakramente in die middelpunt , terwyl simboliek en 

gewydheid en eeu-oue voorge ::=.krewe formuliere ba i e sterk in 

die godsdiensoefening funksioneer. Die godsdienstige mistiek 

het oak 'n prominente plek. 

Omdat Christ us as Verlosser CHy wat "naatloos een" is met 

die kosmos) telkens die middelpunt van haar gedi-gte vorm, 

slaag Cussons egt er daarin om in haar Christosentriese 

gedigte 'n geint e greerde kyk te bied op die bereiding van 

die skepping vi r en deur Hom wat die verlossende woord 

gespreek het en die verlossende daad volbring het - 'n kyk 

wat oak die gereformeerde gelowige aangryp. Die trefkrag van 

haar poesie veral daarin dat sy vir haar lesers 

vergesigte open, byvoorbeeld die slotreel van die gedig 

"1945" ( 1970 :1> . Dit is wat in die Westerse beskawi ng 

grotendeels verlore geraak het : ' n blik op die 

allesomvattende werklikhede van die geestesvlak wat ~-~: __ di e 
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gewone oog onsienlik is. J Hierin 1~ opgesluit 'n oproep tot 

die leser om sy godsdien . te aktual iseer, reeel Cen daarom 

sinval> te maak. Die din, miek,. die energie wat ui t Cussans 

se gedigte spreek, eis van d1.e leser sy valle aandag en 

moedig op subtiele wyse v~ lkame identifikasie aan. 

Daar is oar die algemeen konsensus onder letterkundiges dat 

Cussans se digwerk besko1 kan word as 'n verslag van haar 

persoonlike religieuse ' ervaring en ontwikkeling 

<Gilfillan, 1985:9 en Kusc~ke, 1982: 108). Pretarius <1981: 16) 

g-aan so ver as om te beweer 

verkeJ ning 

dat die digterlike daad op .._, 

sigself vir haar 'n en ervaring van God is. 

Dat die 

opsigte 

deur te 

daarvan, 

digter daarin slal g am haar persaanlike spanning ten 

van die verhaudir g Gad/Christus-mens, ap 'n wyse 

g~ean:::k d:~k t:r r s:;:e g:;:wi::e 1:::: ek::;w:i taa~: 
katolieke of 'n gereformeerde leser) om hom volkome daarmee 

te identifiseer, is 'n be J estiging van die gehalte en ~ukses 
h i ~ i I, k di Ch i t b l van aar pees e. D e to us op e · r s us ee d gee 

I 
stabiliteit aan haar persoonlike ervaring en verleen eenheid 

aan haar paetiese visi~ . Deur 

universal iseer, verkry Cu[!ssons se 

haar godsdienstige erfeni~ in die 
! , 

Christ us as simbool te 

stryd met haarself, met 

breedste sin en met God 

li terere betekenisvalheid I ("significance") verby gelaa£ of 

skeptis i sme . Ui t Protestantse en Katol ieke agtergrond, met 

begrip vir kerklikes en nie-kerklikes, wys sy met haar 
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po~sie roiskien vooruit na sinteses en herontdekkings op 

geestelike vlak vir die toekoros . 

Vir 'n leser oro hom i n 1 n bundel van Cussons se po~sie te 

verdiep, beteken oro i n 'n diroens ie te verwyl waar die 

gewoonste dinge en verskynsels get r ansfigureer raak 1 n 

proses wat nie n~t die roistieke ekstase onder tekens bring 

nie, maar wat ook die digterlike proses self, die 

transendensie van mimesis tot seroiosis, en van betekenis tot 

sin, "meaning" tot ":;:;ignificance", deroonstreer. Die 

beeldspraak wat sy benu t is besonder ryk aan implikasie en 

funksioneer op verskeie vlakke tegelyk . Tegnies i s haar 

poe::sieregister be::sonder groat. Die kri t iek wat soros teen 

Cussons se poesie gerig word dat di t van wee die besondere 

gerigtheid op Christus te "een-tonig" is, is dus nie volkome 

geregverdig nie . 

Die meeste van Cussons se bundels lewer blyke van 1 n 

deeglike fi losof iese en strukturele verantwoording van 

a bstrakte ge~~:1:-~~=E~'?:!:_~-~8's e.n 1 n besi nni ng oor die rol van 

God by kunsskeppi ng. Tog beweeg sy nie soos Van Wyk Louw 

slegs op "hoe, koue paaie" nie; selfs in haar z:-el igieuse 

poesie is 1 n sterk aardse element Ctiperend van die Rooms-

Katol isisme met \,_ sy klem op die menswording van Christus), 

asook 1 n .humor i sties el e ment (soos byvoorbeeld in "Die 

motorfie t s" en "Tant Emily van Oom Naa s") te bespeur. Die 

metafisiese word meestal baie konkreet gestel; haar 
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belewenis van eenheid met Christus word verbeeld as 1 n 

belewenis be ide hemels en aards . Sy besing God se 

onoortreflike liefde nie ·n gesange of hallelujas nie, maar 

in eenvoudige dialoog tussen Verlosser en verloste . Hierdie 

"gesprek" getuig egter deu r gaans van groat pieteit. 

Cussons dui oak dikwels di ~ ironie aan dat die mens selfs in 

sy oomblikke van hoogste ~eestelike vervoering nag aards in 

wese is . Sy doen di t egte r- met 1 n deernis gebore ui t diepe 

bepeinsing en die persoo 1like ervaring van 1 n geestelike 

worstelstryd wat gepaard gegaan het met intense pyn en 

lyding - op fisieke sowel ~s geestelike vlak. 

Om Cussons se 

twee bene 

poesie ten valle te begryp is dit nodig om die 

waarop haar metafislka berus, te wete, 

transfigurasie en mistiek, kortliks te omskryf. 

6. 1 Trans:figurasie 

Een van die hooftemas van Cussons se werk is die eenwording, 

die deelwording met God, die transfigurasie. Die HAT gee 

twee verklarings van die begrip "transf igurasie", te wete 

"gedaanteverandering" en "transformasie". 

Gedaanteverandering dui op die QOrbring in 'n ander vorm. In 

die taal van die godsdien* is die begr i ppe "transfigurasie" 

en "transfor masie" egter moei 1 i k van mekaar te onderske i. 

Transfigurasie kan as hemelse ervaringe van d i e bedeling na 
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die wederkoms van Christ us beskryf word, terwyl 

transformasie eerder as die omsetting van 'n aardse bestaan 

in die nuwe verheerlikte toestand verstaan kan word. 

Transformasie kan egte r oak in transfigurasie plaasvind, 

soos met die verheerliking van Christus op die Berg, of soos 

in die geval van die merke van Christ us se lyding <stigmata) 

wat op die hande en voe t e van mistici verskyn het <Pieterse, 

1985: 16) . 

Die GROTE WINKLER PRINS verklaar die begrip transfigurasie 

as verheer l iking en metamorfos e met spesifieke verwysing na 

Jesus se transfigu r as i e op die berg van verheerl i king 

CM:t . 17: 1-.3; 

religieuse 

Pt. 1: 16-18; 

mens is 

transfigurasieproses in 

Mk. 1: lU. Vir die 

grootste en die 

die menswording 

Christelik

duidelikste 

van Christ us 

vergestalt . Transfigurasie dui oak op die verhoging van 

Christus aan d i e kru i s en sy uiteindelike verheerlikte 

verhoging met die opstanding. So wys di e begr ip oak na die 

verheerliking van gelowiges n a die d o od . Hi ermee kom die 

Christel i ke paradoks van lewe-te-midde-van-die-dood aan die 

bod. 

Cussons se bewustheid van die metafisiese het by haar die 

begeerte gewek om God op 'n intiem-persoonlike vlak te leer 

ken . Mettertyd , vera l na haar o nge lu k met vuur, he t sy tot 

die insig gekom da t d i e mens en God slegs deur pyn, 

wedersydse vereenselwiging en identifikas ie tot eenwordi n g 
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gebring kan word. Hierd i e eenwording behels, onder andere, 

die transfigurasie van di = mens tot by God en voordat di t 

kan gebeur, moet die mens, vanwee sy sondige natuur, eers 

gel outer word: die self mo et afgebreek en aan God oorgegee 

word . Die loutering lei toJt suiwering en die herstel van die 

goddelike beeltenis sodat ware kommunkikasie en uiteindelik 

eenheid tus:::en God en mEns bewerkstellig kan word. Eers 

wanneer sy visie gesuiwer is, is die mens getransfigureer en 

in staat om Ghristus in die oe te kyk. Eers dan kry hy insig 

in God se verlossingsplan, asook in die doel en plan van sy 

eie lewe soos God dit bepaal. Die hoogtepunt van die 

gelowige se strewe is hierdie apoteose en die ui teindeltke 

vereniging met God (DE Villiers,1982:32). Binne die 

Christelike dogmatiek is transfigurasie 'n ervaring van 

Christ us bi nne die self en het di t tot gevolg 'n lewe wat 

Paulus beskryf as een wa:trin die "ek" nie meer leef nie, 

maar "Christus in my" <Gal.2:20). 

Die transfigurasietema kon telkens in Cussons se verse voor 

edit is in DIE SWART OKBUIS die hooftema) en skakel 

enersyds met die mistieke en andersyds met die poetiese: vir 

haar is dit 1 n toesta d van mistieke vereenselwiging 

C"Maria",1978 : 21) wat sy nastreef; 1 n staat van naatlose 

eenwording met Chr stus <"Pleroma", 1978:24 en 

"Verheerliking", 1 978:82> . In "Christ of the burnt men" 

C1978 : 81) bereik hierdie :;magting 1 n hoogt epunt wanneer die 

lyflike ervaring van die s ·engende fisieke pyn getransformeer 
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word tot 1 n kruisiging: 1 n bewuste uitreik en triomfantelike 

eenword met Christus. Hierdie ervaring staan in die mistieke 

literatuur bekend as "the highest form of 

consciousness" <Pelikan, 1985:123>. 

Die mens se verlange na transfigurasie, ofte wel 

wedergeboorte, spr uit uit sy verhouding tot God. Dit is deel 

van die Christelike geloofsoortuiging dat Christus deur sy 

Gees in die mens woon en juis omdat Hy "in ons knaag" ("Glo 

ek",1970:10> is daar by die mens 'n behoefte om op 'n bo-

natuurlike wyse uiting te gee aan die drang om God te 

beleef. Die mens is geskape na d i e beeld van God; daarom 

moet dit sy strewe, sy lewenstaak wees om hom uit sy 

vervalle natuur los te maak en weer een met Hom te word deur 

heiligmaking. Sommige gelowiges g l o dat hierdie heiligmaking 

'n natuurlike geesteli k e groe i proses is, terwyl ander glo 

dat dit slegs bereik kan word deur 'n streng asketiese 

lewenswyse of selfs fisieke pyniging. Die terugkeer van die 

mens na God is egter d ie werk van sy genade: di t is slegs 

vir die mens moontlik in en deur J esus Christus. Christ us 

is die Verbum, die Woord van God in wie ons die voorbeeld 

het en in die Woord is die mens in God. 

Deur transfigurasie sou die mens aan Christus 

kon word en gevolgl i k sy mens l i ke beperki nge 

gelykvormig ~ 1: 
i \ 
~ ~ i 

transendeer . ,\i 
.l 

Die we~ van transfigurasie oar di e grens van menslike 

beperkinge heen, die deurbreek tot heiligheid geskied egter 
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moeisaam <"voet vir voet" >J omdat dit teennatuurlik is ("en o 

ek k6m, heilige geweld/teeb my natuur" , lui dit in die gedig 

i 
"Karmeliet in haar sel" , 19~ 8: 64>. 

Cussons verwoord die gedaa~teverandering wat Christus in die 

mens teweeg kan bring, ~ ref fend in die gedig "Full of 

Potatoes" (1978 : 11 ) : J 

Die twee 

• 

Oak vir hom was aartappels vroeer net 

stysel en suiker in kaloriee omgeset 

vir driftig leef en ~fen toe 'n gedig, 

tot Christus die stofwisseling gewysig het: 

toe uit die kloo~ter-aartappels vlam wit 

I 
en haag afgronde~ik Thomas Merton: 

I 
'n vuurgetonge s i ndeurtastende gebed. 

tydvakke in die ~edig - "vroeer" en "toe" 
I 

- word 

onderskei deur die "stofwi ~seling" of transfigurasie van die 

aartappels waarvan daar I in die gedig gepraat word 

(aartappels word metonimi , s gebruik om d i e grater geheel, 

voedsel , a a n te dui ) ~ Me t behulp van d i e aartappel - beeld 

word die ingrypende veranf ering in Thomas Merton se lewe 

verwoord. Merton <1915-196! ) was 1 n belowende jong skrywer, 

1 n man met intense vital it ! it en 1 n immorele lewenswyse toe 

h y daadwerkl ik tot bekeri r g gekom het . Hy het daarna In 

Rooms-Katolieke monnik gewdrd en is na sy dood bestempel as 

een van die bekendste mist ~ci van hierdie eeu . 
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Die status quo van sy lewenswyse ("driftig leef") is dus 

deur Christus totaal gewysig <vs.4) - binne die beeldspraak 

van die gedig word gese dat die stofwisseling verander is 

sodat dit voortaan staan in die teken van 1 n geheiligde 

lewe . Deu r die identifikasie van Thomas Merton met 1 n gebed 

(vs . 7> word geted as sy nuwe le wenswyse voorgestel : "tussen 

sy geheiligde lewenspatroon en homself as mens, is daar nou 

volkome eenheid - hy is met sy ganse menswees 1 n gebed tot 

God" <Pretorius, 1981 : 64). 

Indien 'n mens die vuur waarvan daar in die gedig sprake is, 

sien as God, oftewel die Gees van God wat t ransfor masie 

bewerk, C 1 n beeld wat dikwels in Cussons se poesie voorkom) 

sou • n mens kon aanvoer dat hier op 1 n metaforiese wyse 

verwys word na 1 n stap op die "Mistieke weg" wat die heilige 

Teresa van Avila die "Prayer of Union" noem. 

Die digter se identi fikas ie met Merton se ervaring van 

transfigurasie spreek duidelik uit die eerste woorde van d ie 

gedig: "QQ.k. vir hom . .. " <my onderstreping > . Sy het oenskynlik 

dieselfde ervaring gehad. 

Ook in die gedig "Die swart kombuis" <1978:47) word 1 n 

stadium van metamorfose in die geestelike lewensproses soos 

dit in die individuele lewe voltrek kan word, vir d ie leser 

uitgebeeld . Die kombuis vervul trouens in die hele bundel 
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! 

die rol van 'n plek van d msetting wat aanslui t by die tema 

transfigurasie. I van 

Pieterse 

in die 

<1985: 16) wys ve ~al op die troos wat die ge·lowige 

transfigurasiepra j es ervaar: hierdie traas, wat 

:::aa:: e ga::e :::or::::::: j:a:en ::: i n:e::. • n1 s so::: r e r:::: :: 
I 

klassieke mistici soos, byvoorbeel d , Ther~se 

ervaar. Dit is volgens ~ ~ie Rooms-Katolieke 

integrale deel van die misfieke belewenis. 

6.2 :Mistiek 

van Lisieux 

tradisie 'n 

Om 'n uiteensetting van die leringe van die Katolieke 

mistiek te gee, val buite rie bestek van hierdie bespreking. 

dit · egter 'n aspek Cussons Aangesien ;belangrik van se 

Christusgedigte is, is dit wel nodig om die be grip 

"mistiek", in besonder die ' Christelike mistiek, kortliks te 

verklaar. 

Die woord "mistiek" is afgelei van die Griekse woord wat "om 

I 
toe te maak" beteken cs

1

mith, 1980 : 19). Die mistikus was 
i 

volgens hierdie bran iemand wat geinisieer is in die 

esoteriese kennis van Godd~ like dinge; en wat genoodsaak is 
! 
i 

om stil te bly aangaande hierdie heilige kennis. Die woord 

is later oorgedra na die c h ristelike kerk wat homself beskou 

h t • 1 · · I d · • w h id e as n ~ggaam van ~ ~gewy es ~n n aar e wat nie 
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naodwendig die besit van die mensdom as geheel was nie . Daar 

is later gemeen dat die woord dui op die afsluit van die 

gedagtes van alle eksterne dinge, sadat dit meer ontvanklik 

kan wees vir Goddelike Illuminasie of Vaorligting. Smith 

<1980: 20> kom tot die slatsom dat die mistiek nie as ' n 

godsdiens op sigself beskau moet ward nie : dit is eerder 'n 

anmisbare element in di e gadsdiens. Omdat die mistiek by die 

varmgodsdiens verbygaan in sy strewe na intieme eenwording 

met die Goddel ike verleen di t aan die gadsdiensbeoefening 

lewenskragtigheid en dien di t as 'n teenvoeter teen koue 

forroaliteit en intellektuele afsydigheid . Die roistikus poog 

oro weg te kom van alles wat bloat verskyn sel is, weg ui t 

alle laer varroe van werklikheid, oro self ~ te ward. 

Pelikan (1985: 123) definieer roistiek as: 

the immediate experience of oneness with Ultimate 

Reality 

Daar is drie trappe wa t gevalg moet word om h i erdie eenheid 

met die "Ultimate Reality" te bewerkstellig, te wete: 

reiniging (kathar·sis> , verligting <ellaropsis) en eenheid 

<henosis) . Pelikan verduidelik voorts dat: 
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I 

mystical experience, mystical thought, and mystical 

language. 

Die Christelike mistiek is ten nouste gekoppel aan die 

geloof in Christus: vir die Christengelowige is die mistieke 

i -ervaring 'n manier waarop hy op die lyding, dood en 

opstanding van Christus a l historiese figuur kan antwoord. 

Op die keper beskou, is d ~ e Christelike mistiek 'n intense, 

subjektiewe gevoelservarink waartydens die siel van die mens 
~' ·] 

in sy strewe om hom met Ci ristus te verenig, hom afkeer van 

die empiriese en rasionele] wereld. 

hom met Christus, nie o~ homself 

Die mistikus vereenselwig 

op 'n gelyke vlak met 
I 

Christus te stel nie, wantj dan sou hy slegs 

sy C...todheid nie, maar om sodoende een 

die mensheid van 

Christus bely en nie 

met die Seun van God te word. Om met Christus verenig te 

word , moet die gelowige egter die hele Christus beleef, in 

I 

sy mensheid en in sy Godr eid <Van Mierlo,1950:28-29). Dit 

behels dus 'n holistiese bii nadering . Hierdie soort 

ervar"ing hou gewoonlik ,erband met 'n sekere 
I 

religieuse 

mate van 

askese, ernstige toewydi 1 g en dikwels met vas en gebed 

<Pretorius,1981 : 61). Sommige mistici gaan selfs oar tot 

sel£pyniging deur middel t an kruisiging of verbranding, in 

die geloof dat hulle hierd i e mistieke eenheid sal 

bereik . 

Volgens Pieterse C1985: 17) .behels mistieke ervaring deelname 

aan die geskiedenis van f bristus en val hierdie deelname 
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ui teen in medi tasie en kontemplasie. Medi tasie op sigsel f 

het gewoonlik 'n objek, dit is nie transendentaal nie, 

terwyl mistieke meditasie "meditatio passionis et mortis 

Christi" behels. Wanneer die mens bepaal word deur sy kennis 

van Christus Cdit wil se by sy bekering) word Christus wat 

vir die mens bedoel is, oak in die mens en dan kan d i e mens 

deel in die gemeenskap van Christus se lyding asook in die 

krag van sy opstanding . Hierin vind die mens wat op aarde 

oak aan lyding blootgestel is, eskatologiese troos, want: 

Uni o myst i ca <est > visio beatifica <est> compassio 

Christi - <est) conforDdtas crucis (... est consolatio? 

... ) 

Hierin vind ons die karakteristieke paradigma in Cussons se 

poesie te wete die groei uit pyn, deur mistieke eenwording, 

na die heelheid wat kom deur vereniging met Christus . 

Vir die gereformeerde gelowige mag die vraag onstaan wat die 

verskil is tussen 'n numineuse ervaring van God CChristus) 

se teenwoordigheid en 'n mistieke ervaring daarvan. In 'n 

Van Wyk Louw-gedenklesi ng het professor Wi 11 ie Esterhuyse (1'1~.2) 

verduidelik dat die numineuse die ervar i ng is van God as die 

Gan::; Andere, die Heilige e n Transendente wat teenoor die 

mens staan, terwyl die mistieke ervaring die is van d i e 

eenwording met ' n grot ere gehee l, ' n opgaan in 'n 

allesomvattende en allesinsluitende verband . In hierdie 
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ervaring is die goddelike teenwoordig in 'n 

allesdeurdringende lewens~~ waliteit en as sodanig die enigste 

basis van geborgenheid en selfvervulling <Scholtz, 1985: 19). 

Die mistieke ervaring is gevolglik 'n ekstatiese stroping 

van eie individualiteit en 'n vorm van selfverlies. 

CVergelyk byvoorbeeld <' ie gedig "Karmeliet in haar 

sel" (1978: 64) . 

Cussons het reeds vroeg ir haar skrywersloopbaan 'n sin vir 

die mistieke openbaar Cky~ ' GESTALTES, 1947). In sy bespreking 

van die gedig "Christ of the burnt men'.' wys Nienaber 

<1982: 13) daarop dat een van die hooftemas in Cussons se 

haar- • n werklikheid sal word: 

Want slegs die totaaJ getransmuteerde kan hoop op • n 

allerintiemste toenadel ing tot die Heilige: waardeur die 

eerste persoon enersydJ kan uitkom by, andersyds volkome 

verower word deur ddiiel tweede persoon, tot en met die 

eindstadium van J wedersydse toenadering: die 

konsummasiemoment, om daarna onui thaal baar met mekaar 

verenig te bly. 

Min digters het in Afrikaans die mistieke belewenis s6 

helder en herhaaldelik in hul poesie gekonstateer as Sheila 
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Cussons. In "Gebed vir die in die w~reld" (1984: 45) vat sy 

haar mistieke benadering saam in die volgende woorde: 

Dat ons leef omdat U leef is die eerste 

van alles wat wonderlik i s. 

'n Wisselvloei is daar tussen U en ons. 

U vloei in ons in en ons in U, en in U word 

ons arme vog gesuiwer en vernuwe, 

Di t gaan vir haar· in h aar poesie toenemend om die mens wat 

God/Christus in sy vo l heid wi l ontvan g, om di e herste l v a n 

die mens tot 'n paradysl ike staat, vandaar die klem wat sy 

plaas op die verbum "sien". Veelbetekenend lui die motto van 
.. , 
! ~ . 

DIE SKI TTEREHDE WOHD < 19 7 9 ) : "en: /hril.i~ was random en bi nne 

vol oe• '(op. 4 : 8). Vir die mistikus is · om God te k..e.D.. inderdaad 

om Hom te ai.e.n. in die sin van dt.tbbe. 'fvl. · ~fi~. : 
. · ,·· 

The mystic, that is to say the cont emplative , not only 

sees and touches what is real, but beyond the surface of 

all that is actual, he attains to communion with the 

Freedom who is the source of all 

actuality. <Merton,1962:10 . ) 

/ Om te . kyk is vi r d i e mis t i kus d u s 'n metafisiese handeling : 
i 

deur die s kerp en i nten se ervaring v an d i e aardse wo rd h y 

bewus van d i e aanwesigheid van God self ; deur persoonl ike 
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I 

I 

ervaring van Christ us ~e lyding en pyn kan volkome 

vereenselwiging met Hok plaasvi nd . Deur sy intense 
I 

konsentrasie op die met J fisiese kom die mistikus in 'n 

toestand van vervoering, b tte wel, sielsverrukking. 

tot • n ervaring van 'n l nder real i tei t bi nne die 

Hy kom 

I 

aardse 

realiteit. 
I 

I 
Ten opsigte van die mi~~ iek in Cussons se poesie is "6 

Augustus : Transfigurasie"<l f 81:21) 'n sleutelgedig. Tydens 'n 

i 
lui-warm midsomersdag, war rtydens die digterlike ek haar 

tot niks in staat voel [ nie, 

God ] self 

kom sy tot die skielike 

klaarheid dat dit is wat alle bouwerk 

skeppingswerk verrig, en die mens op sy eie nie: 

Selfs 

: Wie bou as ons [ bou is God, sy dit hut of 

woord - Klein nat tigheid van my vel, jy 

weet nie hoe bes1 nder jy is nie: bier, en nou, 

I 
in die Dnverwoordelike: God verlore in God. 

I 

I 
haar sweet is op [ daardie oomblik deel van 

"Onverwoordel ike" di t wj t nie in woorde gestel kan 

Hierdie "Onverwoordel ~ ke" is "God verlore in God". nie. 
I 

I 

of 

die 

word 

Hier vind ons dus 'n 

skepping in woorde gestel 

s~ort transfigurasie van God se 

p a aanleid i ng van 'n kontemplasie 

van die transfigurasie I 
y an Christus op die Berg van 

Verheerliking. Daarby is ~aar ook die mistieke gedagte van 
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die aanwesigheid van God in en agter Sy skepping. Inhoudel i k 

gryp di~ gedig terug na "Verheerliking" (1969:82> . 

Die idee van transf i gurasie kom o ak sterk voor in 

"Beel de" (1 9 8 1 : 12> . 

In die lig van die feit dat Cussons in bykans al haar 

gedigte met God besig i s, moet daar vir d i e doeleindes van 

hierdie studi e 'n keuse van slegs enkele Christusgedigte 

gemaak word wat dan as verteenwoordigend van die wyse waarop 

sy Christus in haar poesie vergestalt, beskou moet word . Die 

sterkste g e dig in hierdie kategorie " Christ o f t h e burnt 

men" is reeds in Hoofstuk 2 volledig ont l eed en sal nie weer 

in hierdie afdeling bespreek word nie . 

6.3 Seun ( 1978:74) 

Uit haar is jy gebore in ons vergete l he i d i n : 

d ie s oet en ronde vlees van d i e k i nd en d i e j ongel ~ng 

wat blymoedig sy bloedblare by d i e s krynbank 

weggesoen het, het jou leer nie onthou n i e, 

t6t die nag in Getsemane toe jou lyf g edeins het 

vir die fe1 geheue van ' n God, met springend 

haar rooi en hulpelose sweet . 

I n d ie kart ged i gg i e b ri ng Cussons d i e t we e ·na t ure van 

Chr i stus eksplisiet ~a vore . Die basiese gegewe van d i e 
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! 

I 

I gedig berus op Bybelse ~tof, maar dit is grootliks die 

verwoording van •n verbee ~ dingservaring van die spreker. Al 

is Christ us die aangespr J kene, word die gedig nie as • n 

gebed beleef nie; dit is l erder •n geval van gedagtespraak, 

asof die spreker in bepei J sing verkeer en sy gedagtes direk 

I 
I 

aan die "jy" oordra. 

I 
i) Deskriptiewe konstruksies 

I 

I 
"ui t bilar•: Christ us figu 1 eer in die eerste vier versreeHs 

uitsluitlik as die 

Nasaret", gebore 

I 
mensesTun 

is. Di ~ 
I 

wat uit 

emfatiese 

Maria, die "nooi van 

klem, wat in die 

slotstrofe herhaal word, l toon die belangrikheid van die 

aardse moederfiguur aan. I 

I 

"soet en ronde vlees": J ierdie konstruksie verbeeld die 

gewoonheid en geluk van J J sus se kinderjare. Versreels 2-4 

verwys na Jesu::; se lewe as I kind en as j ongman in sy vader se 

timmermanswinkel te Nasare t <Lk.2:39; 4:16). Oenskynlik was 

I 
hierdie besonder gelukkige jare. <Vergelyk sy moeder se 

I 
blymoedige teenwoordigheid [by die skrynbank in vs.3 . ) 

I 

ii) Verbaliserende konstru, sies 

I 
I 

"gebore in ons vergetelhei1 in": Jesus word as deel van God 

se verlossingsplan in die ~ardse in gebore. Die feitelikheid 

van sy wees binne die aard~e toestand van vergetelheid, word 
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ondersteun deur die geaksentueerde voorsetsels "in" wat die 

substantief omsluit . Hierdie bestaan binne die mens se 

vergetelheid word egter met die gebeure in Getsemane <vs.5) 

gestuit Cvgl.Lk.22 : 39, e . v . ) dit duur net "t6t" dan. I n 

Getsemane kom Christus te staan voo r God se skerp geheue 

wat Hom laat besef dat Hy ook Seun van God is . Hy het met 

ander woorde met 'n spesifieke doel mens geword en om 

daardie doel te bereik moet Hy op die kruisweg gaan . 

"leer nie onthou nie": Met hierdie sinstuk, benadruk deur 

die ruspunte aan weerskante en met die woordkeuse "anthou", 

word daar teruggewys n a die "vergetelhe i d'' van vs . 1. Di e 

vreugde en sorgloosheid van Christus se kinderjare was 

daarvoor verantwoordelik dat Hy van sy goddelike roeping 

vergeet het. 

"gedeins": Volgens die HAT het die predikatief "de ins" die 

volgende betekenismoont l i khede: " agteru i twyk" , "te r ugskr i k" 

o f "bevrees wees". Hierdie konstru ksie verwys dus n a Jesu s 

se doodsangs in die tui n van Getsemane CLk . 22 : 44) . In sy 

mensheid vrees hy die lyding wat op Hom wag , daarom dat hy 

gebid het: "My Vader, as dit moontlik is, l aat hierdie 

lydensbeker by my verbygaan" <Mt. 26 : 39). 
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iii) Perspektief 

Die titel van hierdie gedig verwys na Jesus wat Seun van 

God, maar ook seun van Maria was. Die klem val egter op 

"haar" <Maria) wat so nou betrokke was by Jesus se twee 

nature: by die krib en .by die kruis was sy sekerlik die een 

wat die diepste geraak is deur hierdie Seun. Die gedig stel 

dit implisiet dat sy nie soos al die ander wat met Jesus by 

sy geboorte en in sy j leug kennis gemaak het, aan die 
I 

vergetelheid onderworpe was nie: sy was v66r sy geboorte 

reeds deeglik bewus van sy goddelike aard <Lk.1:35) en is 

I 

daarna weer deur Simeon daaraan herinner CLk.2:34 en 35). Sy 

het h.ierdie ' dinge met erns bejeen, want die evangelieskrywer 

be weer:" Sy het al hierdie dinge in haar hart 

bewaar" <Lk. 2: 51) . 

Wat veral in hierdie gedig tref, is die transfigurasieproses 

wat hierin uitgebeeld word: Jesus se moeder vereenselwig 

haar s6 volkome met Hom in sy lyding dat sy 66k 

bloeddruppels sweet. Sy besef dat sy nie meer soos toe Hy · 

nog 'n kind was, Sy seer · kan wegsoen nie; as aardse moeder 

is sy ' magteloos om Hom te red Hy moet alleen op die 

lydensweg gaan. 

Transfigurasie vind egter ook op die vlak van die resepsie 

van die gedig plaas: die gelowige leser beset dat Jesus deur 

sy kruisdood die mens se · vergetelheid (" ons vergetelheid") 
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opgehef het, want tot vandag toe nog word sy bloed ("rooi") 

herdenk in die viering van die Nagmaal en word daar oor Hom, 

sy kruisdood, opstanding en wederkoms, geskryf en gedig. Tot 

vandag toe bely gelowiges oor die ganse wereld heen: "Jesus 

Christus is Here" CFil.2: 11). Die o ngelowi ge wat nie met 

hierdie hei lsfei te bekend is nie, sal hierdie gedig egter 

nie so "vol"ledi g beleef nie . 

6 . 4 Die woedende brood (1981:19 ) 

Hulle wat brood eet, nie brood metafories 

nie~ maar brood met olie en sout op, 

is nooit soos dan so heel nie, volkome, 

soos die vingers wat die brok hou, 

die kundige edel vingers van die hand 

wat die sweet van die aanskyn wegvee -

Jesus en sy twaalf eet brood, 

brood met olie en sout op; Jesus met net 

so •n mond, sulke hande, geneem uit Karia, 

en al wat Hom van bulle onderskei, is in 

sy Hart en sy Hart in die Vader, die Gloed 

waarin alles ontstaan het: die korrel 

koring, die aarde, die brood, die hanger 

eens heer lik, tot verhongering vermink, 

en die Furie en die oorvloedige Bloed . 
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Een van die deurlopende 
i 

tema.s 
I 

in Cussons se oeuvre is die 

begeerde 

sakrament 

! 

ontmoeting tusken God 

van die 
! 

Heilig~ 
I 
I 

Nagmaal 

en mens, waarvan die 

<Eucharistie) die mees 

konkrete teken is. Brood 
I 
en Wyn 

I 
is vir die Chr~stengelowige 

sentrale werklikhede, die ltekens van Liggaam en Bloed wat hy 
I 
I 

ter gedagtenis aan Christus se soendood moet ge~?ruik. Ui t 

hierdie voedingsbron 
I 

watl 
I 
I 

gesamentlik gedeel word, vind 

gelowiges eenheid en daadkrag. Hierdie Christusmaaltyd wat 

tot eenheid verbind, is die voedende hart van al die 

metamorfosebeelde in Cussons se poesie <Vgl. 

" Se l e brant" . 19 7 8 <a ) : 3 5 . ) ; bykans alle beeldspraak en 

metafoor straal vanui t hi~Frdie kern. As kunstenaar wil sy 

I 
die eucharistiese ervaring nie bloat dialekties behandel 

i 

nie, maar dit vir die leser verlewendig, aktueel maak. In 

die opsig herinner haar , poesie aan die van die Engelse 
I 

digter George Herbert vilr wie die Nagmaal as lee teken 

ondenkbaar was. 

Die titelgedig in die 

' 
i 
I 
I 
I 

bundel 
I 

DIE WOEDEBDE BROODC1981) is 'n 

besonder diepsinnige en f Ykgelade sakramt:ntsgedig oar die 

I 
misterie van Brood en Bloed, skuld en versoening . Hierdie 

I 
kontemplatiewe gedig bewe~eg oenskynl i k aanvanklik weg van 

i 
die mistieke en religieuse! belewing: 

l
ieet, nie Hulle wat brood brood metafories 
I 

nie, maar brood lmet olie en sout op, 
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dog, die gebruik van woorde soos, onder andere, "Hart" en 

"Gloed" , en die intense belewing van die betekenis van die 

sakrament van die Hei l ige Nagmaal, plaas di t midde in 1 n 

sterk mistieke kader . 

i) Deskriptiewe konstruksies 

•Die woedende brood• : Die kode "brood" roep na aanleiding 

van Jh. 6 :35 by die Christenleser die assosiasie "Christus" 

op - 1 n assosiasie wat versterk word deur die gebruik van 

die bepaa l de lidwoord. Na d i e aandagstreep in die sesde 

versre~l word Jesus pe r tinent ge noem, e n bly Hy dan o ak die 

fokuspunt van d i e gedig. Die konstruksie is egter In 

oksimoron : 

tot die 

d i e adjektief 

selfstandige 

staan in paradoksale teenstelling 

naamwoord, sodat "brood" wat 

tradisioneel, veral binne 'n Christelik-religieuse konteks, 

posi tiewe konnotasies het, tot negatief verander omdat di t 

as "woedend" bepaal word . 

Die attribut ief "woedende" verwys na 1 n hewige , gewoonl ik 

negatiewe emos i e . "Woede" word in HAT omskryf as: 

• n Sterk gevoel by • n mens gewek wanneer j y beledig of 

veronreg is, of wanneer j y wreedheid of onreg sien 

plaasvind; toorn, gramskap. 
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As Christus die brood is waarna hier verwys word, verwys die 

attributief Goddelike 
I 

na die toorn oor die sonde en 

ongeregtigheid 'n gedagte wat aansluiting vind by die 

verwysing na die "Furie" in die slotstrofe. 

• Jesus met net/so 'n :mond, sulke hande, geneem ui t .Karia'": 

In hierdie versreels wo,rd die aandag gevestig op die 

Mensheid van Christus: Hy word geskets as eenders as die 

twaalf dissipels en ander 
1 
mense (die "hulle" van die eerste 

versreel). Soos hulle is Hy ook uit 'n vrou gebore. 

Tipies van die mistieke l ~teratuur, word die aandag egter in 

versreel tien verskuif na sy Godheid, soos duidelik aangedui 

deur die gebruik van die ' hoofletter in die pronomen "Hom". 

Deur te wys op Sy anders wees as ander mense word "Hy" nou 

teenoor "hulle" gestel: 

en al wat Hom onderskei, is in 

sy Hart en sy Hart in die Vader, 

Volgens die BYBELSE ENSIKLOPEDIE<Gispen , l977:273> is die 

betekenis van die woord "hart" in ooreenstemming met die 

begrip "kernpunt": 

I 
Omdat die mens godsdienstig bepaal is, kan die hart dus 

die brandpunt van die godsdiens genoem word. 
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Die HEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA 

volgende uitspraak : 

(1967:965) gee egter die 

In the Bible the term 11 heart.. is used mostly in a 

transferred sense, referring to the inner resources of 

the total person as capable of acting, with the accent 

more specifically on his will or intellect, less often 

his emotions; it is characteristic o:f Semi tic thought 

that heart never prescinds :from the total person ... 

In the NT two words translate the Hebrew 11 AES•: .. xap6Ca• 

and •vou~ • . They both denote the inner person as the 

source o:f action; •xao6Ca• more specifically denotes 

volition and emotion, while •vou~· denotes intellect. 

As dit wat Christus van ander mense onderskei in sy Hart 

gelee is, kan "Hart" n ie bloat as die brandpunt van die 

godsdiens beskou word nie: die onderskeid wat die NCE in die 

Nuwe Testamentiese gebruik van die woord aandui , bring 'n 

mens nader aan die bedoelde betekeni s van die woord i n di e 

gedig. Die Bybelse stelling dat die mens ·,ran nature tot die 

kwaad gene i g 

vermoed dat 

is, terwyl Christus goed is , 

"hart" binne die ged i gkonteks 

laat 

na 

'n mens 

"xao6Ca" 

verwys. Hierdie betekenismoontlikheid sluit aan by die 

religieuse betekenis wat die Rooms-Katolieke dogma Ckyk De 

Vries , l 9 81 :234) aan ' ~ Hart " heg as die liefde vir God, ywer, 

toewyding, god de li ke l iefde <veral wannee r die hart as 

brandend aangedui word) . 
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Van Christ us se "Hart" wdrd gese dat di t "ill. die Vader" Cmy 
I 

onderstreping) is . Die y oorsetsel "in" besi t volgens die 
I 

HAT die volgende · betekenismomente: 
! 

Aanduiding daarvan dat 
I 

die mens (e), ding<e>, ens. 

i waarvan sprake is ... 
1 

aanwesig is binne die ruimte of 
I 

gebied _ in die bepaling genoem, of die sfeer bereik wat 
I 
I 

in die bepaling genoETm word; 
I 

• n hoedanigheid het 

soos in die bepaling g E:moem· lid is of deel vorm van 
I • 

wa.t in die bepaling gknoem word; deel vorm van die 
I 

wese wat in die bepali~g genoem word. 

I 
i 

Christus se Hart vorm &us deel van die Goddelike Drie-

eenheid en besit derhalwe jdie eienskap van Goddelikheid. Die 

attributiewe wat vervolgl i k aan die Vader toegedig word, is 

dus eweneens op Christus ~an toepassing. 
i 

"die Gloed/waarin alles , ontstaan 

I 
volgende betekenismoontli~hede dra: 

I 

I 

iets wat brand of ve t hi t is, 
I 

het": "Gloed" kan die 

warmte wat uitstraal van 

innerlike krag, drif. 

Ee r sgenoemde beves tig d~ e Rooms-Kato l ieke betekenis van 
I 

"Hart" wat hierbo bespree~ is . 

Die sieni n g van God as •n !gloed 
I 

of 'n vuur kom meer~le voor 

i n d i e mist i eke literatuu ~ , 
-I 

asook die gedagte dat God agter 

i 
die misterie van die skepping l~ Ckyk Van M:ierlo, 1950). Dit 

I 

! 
I 
' 
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kom ooreen met die s i ening van Christus as die interne krag 

wat in die natuur werksaam is ("Corpus Christ1",1978:70). 

.. die korrel/koring, 

Hierd i e konstruksie dui 

die aarde, die brood, die hanger• : 

enersyds, as 'n uitbreiding van die 

"alles" van die vorige konstruksie , o p d i e aardse dinge wat 

met die skepping in harmonie met mekaar bestaan het. In die 

Paradys kon die mens se hanger gestil word deur die brood 

wat gemaak is van die koringkorrel . wat uit die aarde gegroei 

het. Die "hanger" waarvan hier sprake is, kan bi nne die 

konteks van die gedig egter oak dui op geestelike hanger, in 

we l ke geval die verwysing na die koringkorre l wat in die 

aarde geplant moet word om uiteindelik brood te word wat die 

mens se geestelike hanger stil, dui op Christus, sy sterwe, 

opstanding en verheerliking . CVgl . Jesus se opmerking in 

Jh.12:24 . ) 

In die volgende versreel word daarop gewys dat hierdie 

g e estelike hanger na God in die Paradys iets verrukliks was . 

Na die vergryp in die Tuin Cwat verband gehou het met eet -

die versadiging van hanger) is d i t egter vermink. Na die 

sondeval loop die mens gevaar om van hierdie hanger te 

sterf . 

•die Furie" : Di e HAT noem, onder andere , d i e volgende twee 

betekenismoontlikhede van "Furie" : 
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I 

Enige van die drie wraakgodinne van die Romeinse 

mitologie; heftige woede. · 

Die betekenismoontlikheid "heftige woe de" dui op 'n 

intensivering van die woed~ van die "woedende brood" van die 

ti t el. 

Ten opsigte van die ,eerst e betekenismoontlikheid is 

Stapelton (198 2 : 110) se opmerking oor die Furiee ter sake: 

<The Furies) are the avengers of crime, particularly 

i 
crimes which offend against the tie of kinship. They 

could be likened, in their incessant, tormenting 

presence, to a tortured conscience. 

God, die Vader Cvs. 11), "die Gloed waarin alles ontstaan 

het", word in die slotrEiel die straf-God, Furie, met • n 

woede teen die magte van die bose wat die Paradyslike 

harmonie vernietig het. 

"die oorvloedige Bleed": Die verwys i ng na "die oorvloedige 

Bloed" skakel ten nouste 
I 

met bogenoemde gedagte van 

kast yding van oor treders . Gedagtig aan die offermotief wat 

die ganse 

(1977 : 114): 

Ou 
I 

Testament oorspan , verduidelik Gi spen 
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Die bleed bewerk die versoening deur middel van die 

siel, die lewe . Die lewe van die dier kom in die plek 

van die lewe van die mens. Die diepste betekenis van 

hierdie plaasvervangende offer word eers in die Nuwe 

Testamentiese bedeling geopenbaar . Die bleed van 

Christus stel Sy bloedstorting voor, wat die ver soening 

teweegbring. Die wyn by die Hagmaal is die afbeelding en 

die mooi simbool daarvan. 

Richardson (1969 : 38 ) beweer : 

When the word "blood" i s associated wi th atonement or 

with the cultus, the prime emphasi s is on death, not on 

life, or if with life, it is a life offered in death. 

< .. . ) In fact, the phrase •the blood of Christ• like the 

word "the cross", is nothing but a pregnant phrase for 

the death of Christ in its salvation meaning. Already in 

the NT the "blood• is associated with the Holy Communion 

<1 Cor. 10: 16; 11: 26>, but not in any ex opere operata 

sense. It is always bound up with ideas of repentance 

<Rom. 3: 25; 5: 9>, confession of sin <1 Jh.1:7- 10) and 

turning to God in faith <Heb.10:19) . 

11 Bloed" verwys in die gedig na die versoening de u r d i e 

k r u isdood van Chri s t us . Hi erdie v e r soe n ing word a s 

11 oorvl oedi g" b e skryf ; d i t i s 

mate a a nwesi g . Stru k t ureel 

me t 

is 
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"oorvloedige Bloed" in die slotstrofe van groat belang 

aangesien dit die gedig, 
I 
I 

in teenstelling met die verwagting 
I 
I 

wat in die eerste ver:::>ree l l geskep is, op 'n metafisiese vlak 

laat afsluit . 

ii ) Perspektief 

I 
I 

I 

In die gedig word die gevolge van die sondeval en die 
I 
I 

herstel deur middel van d i e versoenende lyding van Christus 

kernagtig saamgevat. In 9Y liefde het God nie alleen die 

nodige middele 
' 

("brood ~t olie en sout op") 
I 

vir die 

alledaagse aardse lewe v :oorsien nie, maar ook die Brood 

I 
CChristus) vir die gee:::;te +ike lewe. Om die mens te herinner 

I 
i 

a an sy behoefte a an hierdie brood, word hy gekasty deur die 

"Furie", maar al tyd teen die agtergrond van die '"Bloed" wat 

die versoening bewerkstellig deur middel van die geloof in 

Christ us. 
I 
I 

I 
Wanneer die mens in die Nagmaalsviering die brood breek en 

eet, identifiseer hy hom met die mensgeworde Christus: dan 

vee "d i e kundige edel vingers" van d ie helende Tinunerman 

Cmetafories gesproke ) "die sweet van die aanskyn" - die las 
I 
' 

van d i e lewe en die sonde ~ 

! 

weg . 

· Die "woedende brood" dui dus op d ie Nagmaalsbrood die 

l iggaam van Christus woedend oor en verdelgend en 

uitdelgend van die sonde, maar tersel fdertyd ook "voedend" 
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omdat di t as teken van d i e versoening tussen Go d en me ns, 

die Nagmaalsganger geestelik voed . Wanneer die mens dee l het 

aan die eet van d i e Brood , word hy weer 11 heel 11 <vs. 3 ) in die 

sin van 11 onbeskadig , sander letsel 11 CHAT> . Die 

H.C.E. (196 7: 779) g ee d ie v o l gende verk lar i n g in v e r band met 

die werking van d ie Nagmaalsbr ood : 

The Eucharist bread aptly signifies the effect conferred 

upon the communicant by the Eucharist. The Council of 

Florence <1438- 45> said what material, food and drink do 

for the life of the body - sustaining and strengthening 

it, restoring it to health and g i ving p l easure this 

the sacrament <of the Eucharist> does for the life of 

the soul. 

6 . 5 Verheerliking<1978(a):82 ) 

En toe ons wakker word sien ons 'n man gemaak van son 

en twee wat skynend is by Hom: au vaders van ons ras: 

ons drie het toe verstom gaan deurmekaar praat, iets 

van hutte bou - ag, enigiets om hierdie dag te onthou, 

ons drie bewus van ons vuil voor sy verblindende wit -

Selfs Hy het Hom grys gehou met •n wolk vermom 

en vir Xases en Elia koesterend gevou i n Hom, en met •n stem 

gespreek i n in ons bot begrip en vi r ni emand 

het ons weer terug in die dorp kon se dat ons vir een kart uur 
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In 

gesien het hoe hierdie Jesus lyk vir God ... 

Iou loop hy weer argloos langs ens, bruin sacs die aarde bruin 

en skraal van ens karig eet en sweet ens sweet 
I 

in die kleed wat Iikodemus hom gegee het, maar nou 

wanneer ht praat weet ens hoe sander nate is sy woord 

en dat hy self 'n wit vuur naatloos een is met sy heelal. 

talle gedigte (o.a. 
I 

"Christ of the burnt men", 

"Verheerliking", "Pleroma") word die kosmiese aard van 

Christus, Sy een-wees met ,die heelal verwoord. 

Di t H~ voor die hand dat Cussons haar as gevolg van haar 

::;trewe na transfigurasie en vereenselwiging, sterk 

aangetrokke sou voel tot die verhaal van die verheerliking 

van Christ us op die berg. Op verhaal vlak toon die eerste 

tien reels van die gedig 'n sterk ooreenkoms met die 

Evangeli·eskrywe·r <Lk.9:26-36) se weergawe van die gebeure. 

Die spreker is een van die drie dissipels wat saam met 

I 
Christus op die berg was. Die gebeure word dus gesien vanuit 

sy ervaringsveld en volgens sy oogpunt beskryf. 

i) Deskriptiewe konstruksies 

"'n man ge:maak van son": :dit is duidelik dat die "man gemaak 

van son" na "hierdie Jesus" van vs . 10 verwys . Oor die 

verwysing na Christus as "son" is daar reeds in die 

bespreking van "Christ· of the burnt men" Cp . 83) en "Legende 
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van die drie versoekinge" <p. 169) volledig ingegaan. Die 

son-beeld kom oak in "Die Krusifiks"<1984:32> voor waar die 

digter praat van "daardie ontsaglike Son-Hy/wat straal uit 

my krusifiks se goue keersy". 

In hierdie ged i g dui die konstruksie die paradoksale aard 

van Christus aan: hy was volkome mens, maar ook volkome God 

- verganklikheidsmaterie (mens) en ewigheidslig <God> het in 

Hom een geword. Op die Berg beleef die dissipels die 

wonder van hierdie transfigurasieproses: hulle het Jesus as 

volkome mens intiem leer ken, maar nou sien hulle Hom vir 

die eerste keer in sy g oddel i ke heerl ikhe i d 

"argloos"; •bruin soos ons aarde bruin"; •skraal"; "in die 

kleed wat Nikode:mus hom gegee het": Die gedig word op 1 n 

subtiele wyse · in twee tydvakke verdeel, en wel deur die 

woorde "toe" ( vs. 1) en "nou" ( VS. 11). Die eerste tien 

versreels is 'n verslag cor die gebeure op die Berg; toe was 

d i e d r ie dissipels "verst om" deur die openbar i ng van sy 

heerlikheid . In die hede, die "nou" van die laaste vyf reels 

is Hy egter weer doodgewoon mens, en loop Hy weer te goeder 

trou, onskuldig langs hulle in 1 n gewoon menslike gestalte, 

asof Hy presies soos hulle en hulle gelyke is . Die klem word 

dus verskuif na sy mensheid en aardsheid, vandaar die "hy" 

met In klein letter teenoor die hoofl ette r pronomen in d i e 

eers te ti e n reels . Chr ist us se uiterli ke . voorkoms word nou 

deur middel van 1 n skerp sintuigl ike beeld met die van sy 
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volgelinge vergelyk: Hy 

bruin soos die aarde en 

hul omswerwinge en die 

OOk 11 VU i 1 11 SODS hu 1 1 e, 

' ' 
i ~ nou nie meer g1ansend nie, maar 

s J raal 
I 

soos d i e ander dissipels van 
I 
I 

ka l ige kos wat hul1e eet . Nou is Hy 

I 
:m.9.ar s1egs i n die letterlike sin, 

want Hy sweet soos hul1e s weet en dra 'n kleed wat seker ook 

maar min gewas word . 
I 

Nadalt 
' 
i 

Jesus en sy dissipels die 

ver1aat het, sluit die bru in kleed van die al1edaagse 
I 

as't ware weer verhu1lend bm die "man gemaak van son". 

I 

I 

Berg 

lewe 

Die herhaling van die kl f uradjektief "bruin" benadruk die 

aardsheid van die Christu ::k f iguur en dui ook op die intiem.e 
! 

verbinteni~=> van Christus ~et die aarde en met Adam wat ui t 
! 

die grand van die aarde 

genoem die tweede Adam 

Adam gered word . 

I 
I 

geskape is <Gen.2:7): Christus word 
I 
I 

<Rk. 5; 1 Kor. 15) deur wie die eerste 

Daar is geen Bybelse getui~nis dat die kleed wat Jesus gedra 

Cdie een wat sonde ) naat geweef is en waaroor die het 

I 
soldate om die kruis die ~ ot gewerp het Jh. 19:23-24) deur 

! 
Nikodemus a a n Hom gege e i s n i e . Die noem van sy naam roep 

egter Jesus se geheime ; gesprek met 
I 

hom <Jh . 3 : 1-21) in 

gedagte . Die manifestas i e jvan Christus se transfigurasie op 

I 
d i e Berg is 'n bevestiging van wat Hy aan Nikodemus oor die 

wede r geboorte gese het Na 
. I 

d is::> i pe 1 s h i e r die ins i g . D
1

us, 

die verheerliking deel die 

alhoewel daar vanaf die tiende 

versre€H van Jesus in sy ~ensheid gepraat word, het daar tog 
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' n verandering ingetree. Na die uur van bevoorregting is die 

dissipels terug in die gewone werklikheid, waar hulle 

gewoonweg eet, sweet en hulle gewoonweg klee, maar hulle is 

nou terdee bewus van Jesus se Godheid soos dit in die 

slotreel beskryf word : die besef dat Hy "naatloos een <is) 

met sy heela l " sal voortaan altyd by hulle bly sodat hulle 

-
samesyn met Hom voorts 'n heerlike mistieke ervaring sal 

wees . 

"' n wit vuur naatloos een met sy heelal" : Jesus word met 

hierdie konstruksie metafories gelykgestel aan "'n wit 

vuur" . Hierdie slotbeeld is ongetwyfeld ontleen a an d ie 

mistieke denke wat val is van die idee van 'n "naatlose 

eenwording met God", asook die naatlose een wees van God met 

die Skepping . Di e siening van God as vuur, veral 'n wit vuur 

is oak tiperend van die mistieke d enke . 

Die adjektief "wit" dui nie alleen op die intense, 

ve r niet igende hi tte van die vuur waarv an h ie r spr ake i s nie, 

maar dui oak op Jesus se suiwerheid en verligting as Seun 

van God. Vo~gens De Vries (1981 : 499) s i mboliseer "wit" 

suiwerheid, hemelse geluk, heiligheid en geestesvervulling . 

In die geheel is die verwysi ng na "wit" simbol ies gesien 

totaal gerig op die positiewe en die volmaakte . Af gesien van 

bogenoemde rel i g i euse. konnotasies verteenwoordig "wi t " oak 

' n " i ntu i t i an ·af the B~.yond" sowel as "the spiritual c ent r e " 

CPretorius . 1981 : 64> . 
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I 

I 
Die siening van God as v~ ur kom dikwels in die Bybel voor. 

De Vries(1981:187) s~ byv~orbeeld: 

i 

Yahweh practically all·~ays manifested himself as a fire, 

I either as lightening <e g Moses on the Mount>, a pillar 

of Fire in the TaberJa~l~, a Burning Bush, etc. ; even 
I 

His Word: "Is not my I word like fire? sai th the Lord" 

! <Jer.23:29>; his fire can even shine dazzlingly from the 

I 
"transfiguration" of His elect: Xoses returning from the 

I 
Mount, and Jesus on thJ Mountain <Xath.17:2; Mk.9:2). 

I 

I 
I 

In die lig van die verwys'ing na Jesus as die Woord van God 

i 
(1 Jh. 1: 1) is die beeld ! van Christ us as vuur dus Bybels 

i 
I 

gefundeerd. Juis as hierdie Woord is Christ us die brug 
I 

tussen God en mens; in Hd m word die twee realiteite (hemel 

I 

en aarde) naatloos een. Dile idee van God se een wees met die 
I 
i 

natuur kom ook voor in " tPleroma" C1978: 24) waar die digter 

praat van die' I 

I 
deurstraalde sk~pping naatloos een 

met Hom die sel f iverwekte 

I 
I 

en in "Corpus Christi" (11978: 70). In laasgenoemde gedig 
I 
I 

beweeg die digter egter i verby 'n blote bewuswording van 
i 
I 

hierdie eenheid, na 'n beo/uswording van God as aktiewe krag 
I 
I 

in die nat u ur, soos uitge b eeld in die tweede strafe : 
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I 

Wat ruis in die tlonker flikkerende home 

in die wind, en ~lans in die driftige vlae 
I 

I 
van die reen, ror r in die wortel, stoat 

I • 
in die sap? - be~1ge Christus, Jy. 

I 
Hoe kon ek j ou o b it :misgekyk het 

I 
die sin van die stuwing gemis het 

I 
en so afwesig geistaar het na my? 

I 

I 
Bogenoemde konstruksies ~erbeeld, in die woorde van die 

I 

dissipel Cvs. 10) "hoe hie ~die Jesus lyk vir God". Jesus is 
I 
I met ander woorde in sy w~re aard aan hulle geopenbaar. In 
I 

teenstelling met die ged~ g "Seun" wat hierbo bespreek is, 

I 
val die klem in "Verheerli ~ing" op sy Goddelikheid. 

I 
I 
I 

I 
i i) ·Besi tl ike konstruksies1 

I 
I 

I 
I 

I 

"sy verblindende wit": Ch!ristus se reinheid 

i 
maak die drie dissipels pewus van hul vuil 

letterlike vuil nie, maar l ook hul menslike 

I 
is nie alleen om die oombl ikke van saamwees 

I 

en heerl ikheid 

nie net hul 

sondigheid. Di t 

tussen die drie 

heilige manne te 

wil bou nie , maar 

verleng . dat die di s sipels v i r 

ook om h lulle van "ons vuil" af 

hulle hutte 

te sander. 

iii) Perspektief 

i 

Chr istus is o nteenseglik die midde lpunt v an hi e rdie gedig. 

Al die aspekte wat in 
I 

bmgenoemde 

I 

bespreking na vore kom, 

I 
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sentreer random die Persoon van Christus om sodoende Sy 

kosmiese aard, Sy een-wees met die heelal en Sy 

transfigurasie te belig . 

Di e gedig getuig van ' n sterk anti - dua l isties tendens, 

kenmerkend van Cusson s s e religieuse digkuns. In teenstelling 

met die dual i stiese tendens in die Christendom wat die 

sakrale en die sekulere in die godsdiens duidelik van mekaar 

wi l skei , is die twee aspekte van die geloof vir die digter 

onskeibaar . 

6 .6 Die vliee<1978:20) 

Die vliee vryf hul handjies joods 

kletserig in hul skik 

tussen die pasga-reste 

van my wyn en brood 

0 vliee van Galilea 

op die oe van blindes, melaatses, 

en op sy helende hande 

en tussen die klewerige· dorings: 

As jy die jade se koning is 

kom dan af van jou kruis! 

maar iets gons in sy Agonie: 

hou moed, soet Here, hou moed: 
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i 

Vandat U saam ~t Levi gedrink het 

waar ons om die lbeker gedans het 

I 
weet 6ns U was ~ad en Seun van God 

en dit gaan bar lwees in Galilea 

I 
sander u Heerlike Huid -

Vaarwel, soet J~sus, onthou ons 

as U aan die Re~terhand sit 
i 

waaruit ons toe ldie w~reld begin het 

66k, nietig en 1ls, gevlie het -

I 
I 

Die vl iee was hullle handj ies j oods 
I 

volgens die voo~skrif van Moses 

I 
wat Hy die Haastlige met slegs drie j aar 

I 

om 'n w~reld te !reinig, gei:gnoreer het. 

Dit is kenmerkend. van Cussans se digterskap dat sy dikwels 

I 
'n bekende anderwerp ap 'n verrassend nuwe wyse kan 

aktualiseer deur dit v 4 nuit 'n ongewone gesigshoek te 

benader. In "Die vliee" I ward die kruisiging byvaarbeeld 
i 

gesien vanuit die perspektief van vliee . Die waarneming van 

hierdie verhewe gebeure 1 deur sulke · eg aardse 
I 

<veragte) 

kreature belig etlike tee~strydighede en gee aanleiding tat 
I 

sterk iranie. Die vliee ,at tradisianeel as vuil en anrein 
I 

Hqm, terwyl die Farisieers en die 

beskau ward, weet van di~ reinheid van 

"rei kes" Cdie 

Jesus en bemaedig 

I 
I 

Owerpriesters) dit nie *eet, of wil erken nie, en Ham 
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kruisig. Hierdie fyn ironie word in die gedig bewerkstellig 

deur die onopsigtelike oorgange tussen die letterlike en die 

figuurlike binne die raamwerk van die eerste strafe: 

Die vliee vryf hulle handjies joods 

kletserig in hulle skik 

tussen die pasga-reste 

van my wyn en brood 

Die gedig impliseer dat Christus in sy menswording tot die 

aardse nietigheid van vliee gedaal het en juis daarom uit 

die aardse perspektief volkome kenbaar was, en steeds is : 

daar is, met ander woorde, • n ineengestrengelde verhouding 

tussen die aardse e n die geestelike. 

i) Deskriptiewe konstruksies 

"soet Here" <vs. 12) /"soet Jesus" <vs. 18): Hierdie konstruksie 

1.0 . -

·=> tipies van die Rooms-Katolieke s i ening van di e 

Christuskind ("sweet J esus") as onskuldig en lieftallig: 

volgens oorlewering was Hy nooit stout, moedswi ll ig of 

selfsugtig nie . Hierdie siening is dikwels in die na·iewe 

Middelnederlandse geestelike poesie verwoord. 

Gedagtig aan die vliee wat i n die gedig aan die woord is, 

kan die attr i butief "soet" dui o p d ie aangename suikersmaak 

wat vliee lok. Metafories gesien, is die vliee as beeld van 
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I 
I 

die aardse wesens sterk aangetrokke tot Christus, 

I 
andere vanwee sy aardsheid. 

onder 

Die woord "soet" 
I het egter ook die betekeniskonnotasie van 

"gehoorsaam": as Seun van ,Qod was Jesus tot die dood toe aan 

sy vader se opdrag gehoorsaam <Fil.2 : 8) . 

"Hy die Haastige": As die digter verwys na Christus as die 

"haastige" wil hy daarmee in gedagte roep dat Jesus slegs 

drie j aar gegun is om, SODS di t 

I 
in die gedig gestel word, 

"die wereld te reinig". M:ensl ik gesproke was dit 'n 

onmoontlike taak. 'n Mens lmoet egter in gedagte hou dat drie 

• n Bybelse getal i:~ wat die volmaakte aandui. In die lig van 

I 
die kart' tyd tot sy beskikking, is dit te wagte dat Jesus 

nie tyd gehad het om te verspi 1 nie - alles wat Hy gedoen 

het, was funksioneel, ge;rig op die verkondiging van die 

Heilsbood:~kap. COm dieselfde rede word Hy in "Corpus 

(::::,hristi" <1978: 70) genoem "besige Jesus".) 

ii) Besitlike konstruksies 

•sy helende hande": Hierdie konstruksie staan in skerp 

teenstelling met die handj ies wat in die eerste versreel 

"j oods" gevryf, en slotstrofe "j oods" gewas word. 

Deur middel van hierdie teenstelling word die Joodse 

wettisisme (asook, by impllikasie, hul geslepenheid) gestel 

teenoor Jesus se Goddelike vryheid en sy genade: Sy hande 
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was nie altyd letterlik so skoon as wat die Joodse 

voorskrifte vereis het nie, aan die kruis is hulle boonop op 

skandel ike wyse gevlek en vermi nk deur die spykers waarmee 

hulle Hom vasgenael het, maar sy hande was in der waarheid 

reiner as wat enige mensehand ooit kan wees . Sy hande het 

genesing gebring - vir die vlees sowel as vir di e gees . 

"sy Agonie": "Agonie" is nie 'n Afrikaanse woord nie, maar 

'n direkte vertaling van die · Engelse woord "agony" 

(Gr. "agonia"' struggle, anguish). Volgens Unger <1965: 26) 

word die woord slegs in die Nuwe Teatament gebruik om die 

intense stryd van Christus in die tuin van Getsemane te 

beskryf 'n stryd so fel dat Hy bloed gesweet het. In 

antwoord op die vraag waarom Christus so beangs was, haal 

Unger die volgende aan: 

Jiot for fear, either bodily or mental suffering: but 

death. Man's nature, created of Gad immortal, shrinks 

(by the law of its nature) from the dissolution of the 

bond that binds body to soul. Yet to fallen man death is 

not by any means fully death, for he is barn with the 

taste of it in his saul. Not so Christ. It was the 

unfallen man dying; it was he, who had no experience of 

it tasting death, and that not far himself but for every 

man, emptying the cup to its bitter dregs. 

Christ undergoing death by man and far 

It was the 

man; the 

incarnate God, t he Gad-man, submit t i.ng himself 

-445-



vicariously to the deepest humiliation, and paying the 

utmost penalty: death all death. Jlo one could know 

what death was <not dying which men dread, but Christ 

dreaded not) ; no one could taste its bitterness as he. 

His going into death was his final conflict with Satan, 

for man and on his behalf. 

•u Heerlike Huid•: Met die eerste oogopslag wil dit voorkom 

asof hierdie konstruksie, soos •soet•, letterlik gerig is op 

di t wat op aardse vlak die vl iee tot die Ch~istusfiguur aan 

die kruis aantrek - vliee
1 

gaan sit graag op 'n bloederige, 

natgeswete vel. Vanwee die hoofletter verkry die attributief 

"Heerlike" egter 'n ander betekenis as bloat "besonder 

smaakl ik, lekker" <HAT) . Di t dra die betekeniskonnotasie van 

"luisterryk, groats, roemryk". 

"Huid", met 'n hoofletter, verwys na meer as net vel: dit 

word metonimies aangewend om die Mens in sy volheid aante 

i 

dui. Dit is Christus as die Messias wat in Galilea gemis 

gaan word. 

Klankmatig word hierdie konstruksie sterk verbind met die 

konstruksie "helende hande" in strafe twee . 

I iii ) Verbaliserende konstruksies 
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"gedri nk:" : In die vierde strafe tree daar 'n besliste 

wending in die gedig in met die verwysing na Jesus wat saam 

met Levi gedrink het . As losstaande opmerking sou hierdie 

verwysing as negatief ge::sien kon word, as sou Hy Hom aan 

l osbandigheid sku l dig gemaak het . Die Fariseers het dit dan 

ook so beskou . In die lig van Mk . 3 : 13-17, verkry dit egt er 

'n heel ander perspektief . Laasgenoemde Skrifgedeelte vertel 

van hoe Jesus vir Levi van die tolhuis weggeroep het om Hom 

te volg en Hy daarna saam met "baie tollenaars en sondaars" 

in Levi se huis gaan eet het. In antwoord op die ontstelde 

Fariseers se vraag oor sy onortodokse optrede, se Jesus: 

Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die 

wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op 

die regte pad is nie, maar sondaars. 

Deur saam met Levi en die ander sondaars te eet en te drink, 

het Jesus sy gemeenskap met hulle bevestig . Die feit dat Hy 

selfs v ir hulle, die nietigste van Sy skeppi ng om d ie beker 

toegelaat het - terwyl alle ander mense hulle normaalweg sou 

verjaag het - bring die vliee tot die besef dat Hy "God en 

Seun van God" is . By dit§ geleentheid besef die vliee dat 

Christus ook vir hulle as die onreines gekom het : dit was 

vir hul l e die bevestiging van sy Messiasskap, vandaar die 

eerbiedi ge hoofletter " U" in d i e volgende versreels . 
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Die gedagte aan die Nagmaal wat in versreel vier gewek word 

deur die verwysi ng na "wyn en brood" word weer deur die 
1-

verwysing na "die beker" iwaaruit daar gedrink is, opgeroep. 

Waar die spreker in die e k rste strafe half vererg klink oar 

die vliee wat die reste van sy pasga-maal vir hulle kom toe-

eien, word hulle nie ve~hinder om deel te h~ aan Christus 

se "beker" nie. 

I 
I 

"sit <aan die Regterhand)": Volgens Mk . 16:19 is Jesus in die 

hemel opgeneem en het Hyj aan die Regterhand van God gaan 

I 

sit. Die belydenis is opgeneem in die Twaalf Artikels van 
I 

die Apostol iese geloofsbelydenis en word Sondag na Sondag 
I 
I deur duisende gelowiges oar die wereld heen bely. 

Karl Barth <1964:106) meen dat die verwysing na Christus aan 

die regterhand van God , nie daarop dui dat Hy op 'n 

spesifieke plek in die Koni nkryk verkeer nie; di t verwys 
I -

eerder na Sy spesifieke f ~ nksie, naamlik die uitoefening van 

Goddelike mag. In die lig van die leer van die Drie-eenheid 

oefen Christus sy soewer~initeit uit in die valle mag van 
I 

die Skepper God (" Aan My is alle mag gegee in die hemel en 

op die aarde . " - Mt . 28:18 > . In soverre as wat Jesus Christus 

God self is, het Hy ~ie t ir een oomblik, selfs nie eers in 

sy menswording of sy lydihg opgehou sit "aan die Regterhand" 
I 

nie. Hy was van d i e beginl af, en is steed:=>, "Here", wat oar 

hemel en aarde regeer . I 
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•geignoreer het• : Jesus het Hom nie gesteur aan die wetlike 

voorskrifte van die Farisieers met betrekking tot die gewoon 

aardse bedrywighede nie. CVgl. Mk. 7:1-13 waar Hy hulle 

daarvan beskuldig dat hulle die leerstellings van mense 

gehoorsaam, maar die gebod van God wat die hart van die mens 

raak, verontagsaam. ) 

iv) Perspektief 

Deur personifi~ring word 'n besliste verband gelA tussen die 

vl ie~ en die 

oak 'n noue 

aardse, sondige mense wat op hulle beurt weer 

verbint e nis met Jesus gehad het. Hierdie 

verbintenis word bevestig deur die benaming "vlie~ van 

Galilea" en die verwysing na hul "Jood::;e" gebruike. Die 

verband tussen die vli e~ en Jesus word verletterlik wanneer 

daar in die tweede en derde strafes melding gemaak word van 

hul fisiese nabyheid : hulle het sy lydensweg op aarde intiem 

beleef "op die o~ van blindes, melaatses, /e n op sy helende 

hande / en tussen die klewerige dorings" . Oak die mense wa t 

Jesus ui teindelik verwerp het, het hierdie dinge aanskou, 

maar, anders as die vlie~, wou hulle ten spyte daarvan, nie 

in Hom glo nie. Terwyl Christus aan die kruis deur h i erdie 

mense gehoon word , word Hy in sy "Agonie" deur die vlie~ 

bemoedig. 

I n die eerste drie strafes word daar van k leinletters 

gebruik gemaak as daar na Jesus verwys word . Vanaf d ie 
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i 

vierde strafe tree jdaar In verandering in na 

I 
hooflettergebruik. In di~ eerste drie strafes word die 

gesindheid van ek-sprekj r as verteenwoordigend van die 

ongelowiges wat d . k I. i · k h t ~e r~ ~s g~ng aans ou e , weergegee; 

hierteenoor word die eerbi1edige houding van die vliee in die 
I 
I 

I laaste drie strafes gestell. 

I 

In die gedig is daar 1 n sterk progressie waardeur di t wat 

aanvanklik negatief is, 1 p verrassende wyse omgekeer word: 

die nietige, lastige vli4e word ten slotte beeld van die 

gelowiges by wie ChristuJ in sy menslike lyding troos kon 

put. Di t is ironies dat Jierdi~ vliee Cgelowiges) wat bely 

. I 
"U was God en Seun van GoP," desnieteenstaande mank gaan aan 

I 

insig oar Sy koms, Sy dood en Sy 

I 

opstanding. Vir hulle 

eindig alle::; met sy sterr e aan die kruis - "Di t gaan bar 

wees in Galilea/sander j u Heerlike Huid -" Hierdie 

kortsigtigheid word in sl q tstrofe bevestig wanneer hulle hul 

handj ies val gens die voot skrif van Moses "j oods" was. By 

imp l ikasie verval hulle we!er in 1 n wettiese religieusiteit . 

i 
Die wyse waarop die digten 

I 
verhewene in hierdie gedig 

digterlike meesterskap. I 

I 

daarin slaag om die banale en die 

te versoen, getuig van besondere 

6 . 7 Die dief en die digter(1981 : 28) 

Thomas Xerton, toe hy nag die eerste plukkie 
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gevoel het van Christus die magneet, bet 

Onse Liewe Vrou van Guadalu~ om een gedig 

gevra. Hy had Ddskien in gedagte iets liries 

van vyftien reels - nie veel nie, maar asseblief. 

Hy wis hoe ver hy kon reik: Sy bet hierdie illusie 

die lug in geblaas met 'n detonasie wat oneindig 

verder as die knerp van 'n klein gedig sou trek. 

En so het Christus, dief van energiee, hom gebied 

tot woorde wat in die skryf hulle skroeimerke 

in sy siel en op die papier sou laat. 

0 Xeester 

ek weet, ek digter, going it alone, met my voete 

gebind en my kop in 'n sak: •die doel van die mens 

is die volste ontplooiing van sy vermoens in 

vereniging met God.• En Heer, ek sAl 'n heilige 

wees, as U die enkel aardse begeerte wat kleef 

soos 'n neet aan sy liefste objek, genadig sal duld. 

Ek is geen waaghals nie, ek wat krampagtig klou 

aan my pen, kreatuurlik bevrees: as albei ons wille 

net saam kon geskied ... 

Thomas, Thomas, waar jy nou is, weet ek dat jy 

in een ding meer verheerlik is as in al die woorde 

wat mensl ike sinne kan verruk: dat jy, al sou dit jou 

deurklief, van haar van Guadelupe nooit weer •n reel 

sou vra nie -
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I 

• I die volste ontplooiing van sy vermoens • 
I 

0, u oe, Christus, o hoe gl i mlag u oe op my! 

I 

iJ Deskri ptiewe konstruksiles 

I 
"die :magneet": 'n Magneet is 11 yster met sterk 

aantrekkingskrag vir yste!r 11 <HAT). Figuurl ik verwys di t na 

iemand tot wie ander mensle sterk aangetrokke voel. Ui t die 

letterlike betekenis kan ~ie afleiding gemaak word dat die 

twee elemente wat tot mek+ r aangetrokke is, iets gemeen met 

mekaar moet he. In die g r val van die aantrekkingskrag van 

Christus vir die mens , het ons reeds in die inleidende 
I 
I 

bespreking oor die gelo~ige se drang na transfigurasie 

I 
daarop gewys dat dit o~tstaan vanwee die goddelike wat 

I 
inherent in die mens is - lhY is trouens geskape na die beeld 

I 
van God en het van Hom diel "lewensasem" <Gen. 2: 6) ontvang. 

I 
11 dief van energiee": I' n Dief is iemand wat iets 

wederregtelik vir homself l nee:m; iemand wat iets steel. In 

die betrokke konstruksie word die negatiewe konnotasie egter 

I 
gekanselleer deur die be paling 11 van energiee". Met hierdie 

konstruksie wil die digte~ daarop wys dat Christus dikwels 

Onmen~ll' kej hoe, soms byna _ eise aan sy volgel inge stel. 'n 

Mens sou a:mper kon se dati by Christus die 11 alles of niks"-

1 

beg i nsel geld : as jy deur Christus gegryp word, vind daar 

nie alleen 'n totale ommelswaai in j ou lewe plaas nie, maar 
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word a l jou t yd, ene r g i e en kragte voor t aan v ir Hom opge~is, 

soos die voorbeeld van Thomas Mert o n duidelik illustreer. 

"Meester" ; "Heer" : Un ger (1965 : 665 ) g ee die volgende 

o mskrywing va n di e begr i p " Hee r " <Eng . "Lo r d " ) : 

he to whom a person or thing belongs, the master, the 

one having disposition of men or property ... The term is 

also a title of honor, expressive of the respect and 

reverence with which servants salute their master; ... 

employed by a son addressing h i s father; ... by the 

disciples in saluting Jesus as the i r teacher and master 

(Jfatt.8:25>; This title is given to God, the ruler 

of the universe. . . <and> also applied to Jesus as the 

Messiah, since by death he acquired a special ownership 

of mankind .. . 

Die benami ng " Meester" is in sekere ops igte sino n i e m met 

"Heer" ; dit het egt e r di e bykomende betekenis van 

" l eermeest er" <Unge r . 1965: 704 ) . 

De ur Christus as "Meest er" en "Heer" aan t e spreek, bely d ie 

d i gter dat sy haar volkome aan sy g esag o nde rwe r p en s y 

hee r skappy o a r haar l ewe erken . 

ii ) Besitlike konstr uksi es 

- 453 -



"u oe" : Soos in "Christ of the burnt men", is die oe van 
I 

Christus in hierdie ged ~ g ten slotte die fokuspunt en 

sleutel . Oar die blik van Christus skryf Thomas Merton 

(1961 : 265): 

I 
His eyes, which are the eyes a£ Truth, are £ixed upon my 

heart. Where his glance £alls, there is peace... There 
I 

too is joy. . . And He says to those He loves - £ir:mabo 
I 

super te oculos meos. His eyes are always upon us in 

choir and everywhere and in all times. No grace comes to 

us £rom heaven except He looks upon our hearts. And what 

is more He looks at 1us £rom within our own hearts, for 
I 

we and He are one. 

In die persoonlike, glimlaggende Christus-blik le vir die 

digter toekoms-hoop en saligheid opgesluit: in die 

ontmoeting van die oe kom , daar eenheid van oogmerk, eenheid 

tussen die mens en 

Villiers. 1984:158). 

iii) Perspektie£ 

di~ 
I 

diep Grand van sy wese <De 

In die gedig dink die digter na oor haar persoonlike 

verhouding tot haar digwerk en tot God en hoe di t haar 

menswees, 

spanning 

d i eselfde 

! 
meer spesifiek haar Christenwees, 

I 

wat in die gedig uitgebeeld word, 

spanning as die waarmee Opperman 
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WIGGELSTOK<1959:143 e.v .) besig gehou het . Cussons kom egter 

tot 'n geheel ander gevolgtrekking : vir haar is kuns nie 

boos nie, maar , op voorwaarde dat dit aan God/Christus 

ondergeskik en diensbaar gestel word, 'n wyse waarop die 

mens tot geeste li ke volwassenheid kan groei 

' Die gedig gaan eksplisiet oor die roeping van die Christen, 

nie alleen as kunstenaar/digter nie, maar ook as mens voor 

God. 

Soos 'n mens van Cussons verwag, kom sy tot die slotsom dat 

die ontplooiing van die vol mensli ke ver moens , die groei tot 

die Eenhe i d waarom di t in die groat ge bed van Johannes 17 

gaan, voorrang moet geniet bo "al die woorde wat mensl ike 

sinne kan verruk" (m. a. w. bo die kuns). Volle ontplooiing is 

vir die mens egter alleen moontlik wanneer hy beweeg binne 

die groat baan tot vereniging met God: 

as albei van ons wille 

net saam sou kon geskied ... 

Die spreker besef egter dat hierdie valle ontplooiing wat 

die Christus-blik beloof <en vereis) nie in hierdie lewe tot 

voltooiing kan kom nie; eers in die nadoodse kontinu iteit 

waarin Thomas Me rt on reeds verkeer,· sal die sirkel vol tooi 

kan word . 
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In die gedig word Christus gesien as die skakel tussen hede, 

verlede en toekoms en as sodanig 'n brug of oorgang na die 

volaardse: dig of nie-dig r taan gevolglik totaal ondergeskik 

aan sy Liefde, soos verbeeld in die laggende o~ . Op die pad 

van heiligmaking wat vol 1g op die gee van die self aan 

Christus, word steeds meer van die mens ge~is <Christus is 

die die£ van energie~) , nl.aar daar word na die belofte van 

Christus in Lk . 8 : 18, ook toenemend aan hom gegee . 
i 

6.8 Samevatting 

Bogenoemde gedigte is mdar enkeles uit Cussons se ryk 

poesieskat waarin sy dit poeties duidelik stel dat die 
I 

I 
verhaal van die eerste en die tweede Adam die sentrum van 

die mens se bestaan is . In en deur die tweede Adam 

CChristus > kan die gevalle , en daarom ontwrigte, ongelukkige 

mens se ingeskape begeerte om weer een met God te wees, 

verwesenlik word . 

Cussons se uitgesproke begeerte om Christus na te boots, om 

'n alter-Christ us te wees, herinner aan die , vir haar 

bekende denkrigting van die Jesui:etiese priesterordes. 

Hierdie nabootsing het hoofsaaklik te make met Christus se 

I offer aan die kruis en gee aanleiding tot 'n onselfsugtige, 

asketiese lewe wat in die geval van woordkunstenaars dikwels 
I 

identi fi ser i ng met die kreatiewe mag van die Woord deur wie 

d i e skepping plaasgevi nd het , i nsl ui t . Hiervolgens bej een 
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die kunstenaar sy eie kreatiwiteit en die produk daarvan as 

deel van hierdie nabootsing van Christus . 

As die kreatiewe Woord (Logos) , plaas Christ us die 

woor dkunstenaar in 'n sekere sin onder spanning; Hy skep by 

hom ' n sensitiwi teit sodat hy op s y beurt gebeure of dinge 

van groat skoonheid op In oorspronklik-kreatiewe wyse 

kunstig kan herskep. Hierdie "sensitiwiteit" is egter 

afhanklik van In gedurige wisselwerking tussen die 

kunstenaar en Christus. 1 n Kunstenaar met so 'n instelling 

teenoor sy kunstalent lee£ en werk onder die besef dat 

kreatiwitei t en g eloof o n losmaaklik verweef i C'' -= . as die e e n 

bedreig word, is beide in gevaar. 

Uit haar poesie blyk duidelik dat Christus vir Cussons 1 n 

lewende Persoon is en haar verhouding met Hom ui ters 

persoonlik . 1 n Mens sou sommige van haar .Christusgedigte 

byna as swoe l e 1 iefdespoesie bestempel, want vanwee haar 

sterk mistieke ins l ag g r ens haar v e rhouding me t Chri s tus aan 

die erotiese- 'n kenmerk wat herinner aan die bruidsmistiek 

van Hadewij ch . Vir haar is Christus nie net "die man van 

Nasaret" nie, Hy is oak die Volheid van die Al, die kosmiese 

Pleroma, die "Bio-Christus" in en deur wi e die mens sy 

enigste ware troos kan vind . In Hom word die profetie::;e 

bee l dspraak van die ve r lede vervul : 

Hy is di e Vis C"Ichtus"- 1978(a) : 36). 
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Hy is die Feniks, wat in j l'erheerliking 

82). 

verrys C1978Ca) : 81 en 

d 1 k -. ' l ld di Li Hy is ie wesen i e bonne , e g van die wereld CLux 

mundi), die Saadkorre l , die Brood, die "voedende" 'itloord 

waaruit die kunstige woor4 spruit . 

Hy is die 'itlynstok <1979 : 3 3 ), die krom pyl waarmee God skiet 

(1979•491 en uiteindelik t~ef. 
Hy is die Hoeksteen wat die bouers verwerp het, die vurige 

Graal wat volgens die GraJ lverhale voed en genees; die bron 

van alle transformatiewe o llntwikkeling. 

Hy is die "Minerva-Christ lfl s", die kroon-:-van-wysheid wat die 

menslike gees van sy danker vrag verlos. 

Bowenal is Hy die Verlosse!r: 
I 

In 

I 

want lsonder Hom 

was die hemel s + gs 'n brilj ante winter 

skrynend van afwLesige bloeisels 

'n ruimte waar ' j Tuin was 

brandend van eng~le 

maar toe Hy te mddde van hulle staan 

glansend gevleesl 

juig skepsel ske~sel toe; die asem 

I 
en die warmte e , die bloedk:lop 

van 'n Paradys wr t sag sy wonde sluit. 

Cussons se Christusversl word die smeekbede• 
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0 Son van Geregtigheid. bestraal ons 

kunstig omgesit in 'n belydenis van 'n aktuele band met 'n 

lewende Persoon. Daarom dat sy onbeskaamd kan se: 

Vermetel tuis is e k in U: 

0 Onveranderlike. Oneindigende. 

Onbeginnende Woord. 

C"Komma" . 1980: 1) 
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