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Die Seun is die beeld van God, 
van God wat self nie gesien 

lean t«Jrd nie. 
Die Seun is die Eerste, 

verheHe bo die hele skepping. 
God het deur Hom alles geskep 
wat in die hemel en op die aarde is: 
alles wat gesien lean word 
en alles wat nie gesien lean word nie, 

oak die engele om sy troon, 
en al die geestelike magte. 

Alles is deur Hom 
en vir Hom geskep. 

Voor all es was Hy al daar, 
en deur Hom bly alles in stand. 
Hy is die hoof van die 1 iggaam, 

van die kerk. 
Hy is die oorsprong daarvan, 
Hy is die Eerste, 
die Een wat uit die dood 
opgestaan het, 

sodat Hy die eerste plek 
in die heelal inneem. 

God het besluit 
om met sy valle Hese 
in Hom te woon 

en om deur Hom alles 
.met HoJBSelf te versoen. 
Deur die bloed van sy Seun 

aan die kruis 
het Hy die vrede herstel, 
deur Hom het Hy alles op die aarde 
en in die he.mel 

.met HoJBSelf versoen. 

<Kol. 1: 15-20) 



In die begin w.as die Voord daar, en 
die Voord w.as by God, en die Voord 
w.as self God. Uh. 1: 1) 

Ter nagedagtenis van my ouers, Alice en Michael Vercueil 
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VOORWOORD 

In die laaste tyd, veral met die ontwikkeling van die 

resepsie-estetika, het die verhouding tussen religie en 

letterkunde 'n saak van wye akademiese belang geword. Etlike 

belangrike werke oor die onderwerp het reeds in die 

buiteland verskyn, waaronder Northrop Frye se The great code 

<1982) en Jaroslav Pelikan se werk Jesus through the 

centuries His place in the. history of culture C1985). Daar 

is besef dat letterkunde en godsdiens onlosmaaklik aan 

mekaar verbonde is en dat die een sander die ander 

ongetwyfeld armer daaraan toe is. Di t is veral die invloed 

van die Bybel op liter~re artefakte wat vandag opnuut 

geevalueer word . 

Een van die belangrikste "erfenisse" van die invloed van die 

Bybel op die literatuur, is Christusvergestalting. Sander om 

die teosentriese aard van die Bybel aan te tas, kan daar met 

reg beweer word dat Christ us die sentrum, of "skopus", van 

die Skrif is: in Hom word die ware kennis van God ontsluit. 

Alle Bybelgefundeerde beelde, verwysings of paradigmas het 

derhalwe ui teindelik, direk of indirek, raakpunte met die 

Christusfiguur. Enige studie oar die Christelik-religieuse 

gegewe in 'n bepaalde letterkundige genre, of in die oeuvre 

van 'n bepaalde woordunstenaar, is dus noodwendig 

Christosentries. 
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Die grootste probleero by 'n ondersoek na die 'neerslag' van 

die Christusfiguur in die letterkunde is die kwessie van die 

werklikheidsbeeld wat deur die skrywer aan sy lesers 

voorgehou word. Van wee sy wesensaard verskil . die 

transponering van die Christ usfiguur van die gewone 

in die liter~re 

berus op sy eie 

stilering van die alledaagse werklikheid 

teks. Soos die waarheid van die Bybel 

uniekheid en gesag, is dit ook gesteld met die 

Christusverhaal . Di t is vir die woordkuns t enaar moont l ik om 

'n verbeeldingryke voorstelling van die menslike sy van 

Jesus daar te stel , 

uit te beeld, sal 

maar enige paging oro sy goddelike natuur 

noodwendig te kort sk i et vanwee die 

beperktheid, nie alleen van die menslike woordeskat nie, 

maar ook van die menslike kennis van en i nsig in die 

goddelike . Verder moet in gedagte gehou word dat elke beeld 

van Christus in die woord- of ski l de r kuns gebaseer is op die 

Nuwe Testament, wat op sigself ook reeds 'n beeld is, 

verwoord in mensetaal. Voorts is daar by bykans alle 

skrywers ook 'n natuurlike neiging om na aanleiding van hul 

persoonlike lewensbeskouing, 'n eie interpretasie van die 

Christusgegewe in hul werke weer te gee, met die gevolg dat 

die leser telkens gekonfronteer word met 

beeld wat net sekere aspekte van 

'n 

die 

gefragmenteerde 

Christusfiguur 

verabsoluteer en Christus nie in Sy volheid uitbeeld nie . 

Volgens die Skrif kan daar nooit sprake wees van 'n suiwer 

empiriese of historiese ui tbeeldi ng van Christus nie; daar 
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is al tyd twee aspekte aan die Christusfiguur verbonde, te 

wete die historiese feite en die kerugmatiese <evangeliese) 

implikasies. Alleen die geloofsoog kan die Seun van God in 

sy volheid ontdek. 'n Christologie wat Christus suiwer as 'n 

historiese figuur wil benader, sal moeilik, indien ooit, vir 

Hom geloofwaardig kan uitbeeld - en geloofwaardigheid is een 

van die vereistes van 'n geslaagde woordkunswerk. 

"Ontdekking" van die Christusfiguur is alleen moontlik in 'n 

geloofsontmoeting. Die kunstenaar wat aan die Christustema 

ten valle reg wil laat geskied, moet derhalwe nie slegs "van 

buite af" na Christus kyk nie, maar ook, en veral, "van 

binne uit". 

Vir die Christenleser skep die evaluering van literE:!re 

artefakte waari n die Chri stusgestal te aanstoot gee, 'n 

verdere probleem. Wanneer die Bybelse beeld van Christus so 

verwring word dat dit nie erkenning gee aan die Seun van die 

mens soos wat dit in die Bybel voorgehou word nie, word dit 

misbruik en hierteenoor kan die Christen uit die aard van sy 

geloofsbelydenis nie passief staan nie. Omdat die 

Christusverhaal een van die bekendstes van alle tye is, eien 

sekere digters hulle die vryheid en die reg toe om die 

Christusgestalte, of gebeure random die verhaal van 

Christus, aan te wend as 'n maklike verwysingsveld sander om 

rekening te hou met die transendentale betekenis daarvan. In 

die lig van die Christelike leer en lewensbeskouing kom die 

verhorisontal isering van vertikale heilsgebeure egter neer 
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op heiligskennis: Goddelike beelde mag in die lig van die 

Bybel se absolute eise ten opsigte van God as die enigste 

God, nie aangewend word vir die profane nie. 

Christusgedigte val binne die Afrikaanse poesiegenre op 

omdat hulle 'n gemeenskaplike tema het en as't ware 'n draad 

vorm wat deur die ganse Afrikaanse 

Omrede hierdie opvallendheid vra 

poesiegeskiedenis loop. 

hierdie gedigte 'n 

besondere studie. Hierdie ondersoek na die vergestalting van 

die Christusfiguur in die Afrikaanse poesie word enersyds 

gemotiveer deur die vraag wat Jesus by geleentheid aan sy 

dissipels gevra het, naaml i k: 

Wie s~ julle is ek? 

en andersyds om te toets of die Afrikaanse digters wie se 

gedigte hier bespreek word, soos Petrus antwoord: 

u is die Christus. die Seun van die lewende 

God. ( Mt . 16 : 16 . ) 

Dit is, met ander woorde, die doel van hierdie st.udie om in 

te gaan op die digterlike verwerking van die Bybelgegewens 

ten opsigte van Christus; daar sal gekyk word hoe die 

Christusfiguur sedert die vroegste tye in die Afrikaanse 

poesie vergestalt is. Omdat dit 'n liter~re ondersoek is, en 

nie bloot 'n idee-ondersoek nie, sal daar ook gekyk word na 
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die individuele poetiese waarde van dusdanige 

Christusgedigte. Alle gedigte sal ontleed word volgens die 

model wat in Hoofstuk 2 omskryf word om sodoende die 

Christusgestalte soos dit in die gedig uitgebeeld word, te 

belig. Hierdie vergestalting sal op sy beurt vergelyk word 

met die tradisonele beeld van Christus soos di t deur die 

gemiddelde Afrikaanssprekende gelowige beleef en bely word, 

ooreenkomstig die ge1nterpreteerde Skriftuurlike beeld. 

Die studie word op die hipotese gegrond dat die hermeneutiek 

die mees bruikbare metode sal wees om die bepaalde 

ondersoekterrein te ontgi n aangesien di t 'n wetenskapl ike 

werkwyse is wat 'n kontroleerbare, intersubjektiewe 

betekenisanalise tot gevolg het; 'n werkwyse wat 

onontbeerlik is wanneer die studieonderwerp 'n subjektiewe 

saak SODS Christusvergestal ting is. Die wyse van 

Christusvergestalting word immers uiteindelik bepaal deur 

die persoonlike verhouding Christus - spreker/digter: so 'n 

houding kan by die kunstenaar afwysend, neutraal of 

positief, of 'n mengeling van houdings wees . 

Die geskiedenis van die Christelike kuns toon dat daar groot 

verskille is in die uitbeelding van Christus en die 

voorstell i ng van sy Persoon in die verskillende tydperke. 

·· Jesus is wel die lig van die w~rel d , maar die lig word 

oenskynlik opgebreek soos deur 'n prisma, sodat elke kleur 

van die spektrum op sy beurt as' t ware vir die oe van die 
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kunstenaar wat daarna kyk, die lig se volkome glans is . As 

'n mens kyk na die vroegste Christel ike skilderye kan 'n 

mens byvoorbeeld nie anders as om te besef dat die 

voorstelling van Christus as die vrolike, innemende Herder 

wat aan die eenvoudige mense van die derde en vierde eeu 

voorgehou is, grootliks verskil van d i e van die kunstenaars 

van 'n later eeu wat Christus hoofsaaklik as die gekruisigde 

uitgebeeld het en die klem op sy lyding, pyn en smart 

geplaas het. (Vergelyk byvoorbeeld die Pietas en die 

Florentynse begrafnistonele en die skilder~e van Michael 

Angelo, Tintoretto en Corregio. ) Oak verskil die uitbeelding 

van Christus in die talle skilderye van die Maagd en die 

Kind in die Middeleeue drasties van die van die Vlaamse 

Christenski lders in die veertiende eeu . <Ve r gelyk Van Eyck 

s e "Die Lam van God".) 

Dieselfde verskille geld in die uitbeeldi ng van Christus in 

die woordkuns. Die wyse waarop Christus in die poesie 

vergestal t word , wissel nie alleen van persoon tot persoon, 

volgens die kunstenaar se persoonlike w~reld- en 

lewensbeskouing nie, maar oak van geslag tot geslag . 

Duidelike kenmerkende "periode s" kan onderskei word, elk 

verteenwoordigend van die oorheersende gees van die betrokke 

tydperk. Alle uitsprake oar Christus i s ten slotte die 

uitdrukking 

die groat 

benutting . 

van 'n persoonl ike verhoudi ng met Hom, vandaar 

verskille in die wyse van uitbeelding en 

Die gelowi ge leser moet egter al tyd die 
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Christusfiguur soos wat di t in 'n woordkunswerk ui tgebeeld 

of aangewend word, meet aan die normatiewe vereistes van die 

enigste ware kenbron, die Bybel. 

Hierdie studie gaan met ander woorde ui t van die standpunt 

dat die Skrif se aanspraak op die mens in sy totaliteit nie 

as blote retoriek afgemaak mag word nie. As di,e Psalmdigter 

s~: "U Woord is 'n lig op my pad, 'n lamp vir my voet" 

<Ps.119:105), is dit nie bloat 'n heilige gesegde wat net in 

die kerk deur Christengelowiges uitgespreek word nie: so 'n 

belydenis moet in sy volheid ook in die alledaagse lewe 

toegepas en uitgeleef word; dit moet dus ook vrugte dra in 

sowel kunsskepping as kunskritiese houdings/uitsprake. 

- 7 -



HOOFSTUK 1 

"Th~re's a divinity doth shape our ends, 

Rough- hew them how we will." 

<Shakespeare) 

DIE DRIEHOEKSVERHOUDIIG: CHRISTUS, DIE JffiiS EB 

WOORDKUBSWERK 

1 . 1 Die mens as religieuse wese 

DIE 

Die menslike gees het 'n ingebore ve r lange na iets bo 

homself; daar is iets in sy aard wat h o m dring tot een of 

ander vorm van geloof of aanbidding. Met of sander die 

besondere openbar i ng van God , het hy 'n behoefte aan die 

bevrediging en vertroosting wat voortspr uit uit geloof in 

die onsienbare en 

waarskynlik gelee in 

die ewige . Di e rede hiervoor 

die besef dat hy verganklik is en 

is 

dat 

hy nie in werklikheid in beheer is van sy lewe en sy w~reld 

nie. Daarom soek die mens deur die eeue heen na iets of 

iemand van wie hy hom afhanklik kan voel; na wie hy hom kan 

wend in tye van nood en waardeur hy sy ingewikkelde w~reld 

kan verklaar: 

want in de religie voel t de mensch zich in betrekking 

tot een persoonlijk wezen dat zijn lot op ieder gebied 
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van bet leven en voor tij d en eeuwigheid in de hand 

heeft <Bavinck,1967:214). 

Kittel (1969: 59) s~ die selfstandige naamwoord A.a-ro£ {n 

<godsdiens) 

oak gebruik 

interessant 

beteken eerstens "service for reward", maar kan 

word vir "the worship of the gods". Di t is 

dat wanneer die woord figuurlik gebruik word, 

dit blykbaar oak die gedagte van lyding inhou: 

'to have to suffer' . A.aTPEU£ L v means 

more precisely to serve or worship cultically. 

especially by sacrifice <Kittel, 1969:60). 

Ander definisies in Bavinck 0969:59) omskryf religie as: 

"Wissen des absoluten Geistes 

Vermittelung des endlichen Geistes" 

des menschen voor bet oneindige" 

von zich durch 

<Hegel); "die gevoel 

<Max Muller); en 

"betooning en handhaving van de Geistigkeit van ons 

wezen. welke naar oneindigheid. eeuwigheid en vrij heid 

streeft• <Euken). 

Karl Barth sien rel igie as betrokkenheid op die laaste en 

hoogste werklikheid en 'n eerbied vir die gans andere/Gans 

Andere, terwyl di t volgens Dietrich Bonhoeffer dui op 'n 

innerlikheid, 'n gerigtheid op 'n uitsluitend bo-aardse 

werklikheid <Lekkerkerker, 1954: 237). Rudolf Otto definieer 
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religie as 1 n ambivalente verhouding <"mysterium tre:mendum 

et fascinosum") van die mens tot die Gans Andere, die 

"Hei 1 ige" <Szekeres,1957:254). Unamuno <1954:216) op sy 

beurt, s~: "(the> relation with God, this more or less 

intimate union with Him, is what we call religion", terwyl 

Schleiermacher <Unamuno,1954:217) beweer: '"Religion consists 

of a relationship of dependance upon something above us and 

a desire to establish relations with this mysterious power." 

Bavinck (1967:253) klaar die probleme random die begrip 

"religie" op die bevredigendste wyse op wanneer hy s~: 

Volgens de Schrift is de mensch van het eerste ogenblik 

van zijn bestaan af mensch geweest, naar Gods beeld 

geschapen, en dus van datzelfde oogenblik af oak een 

religieus wezen. De religie is er niet later bijgekomen 

door afzonderlijke schepping of in den langen weg der 

evolutie, maar ligt in het naar Gods beeld geschapen 

zijn van de mensch vanzelf opgesloten. Wel is de 

oorspronkelike toestand door de zonde bedorven en 

verwoest, maar de mensch blij ft tach gode verwant, hij 

is • ~e;ou yE:vo!;;; 

en vinden :mocht. 

en blijft hem zoeken, of hij hem tasten 

1 n Probleem ontstaan egter deurdat die meeste woordeboeke 

godsdiens en religie as sinoniem beskou. Terwyl die woord 

"godsdiens" die teenwoordigheid van 1 n god/ afgod impl iseer, 
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sou 'n mens byvoorbeeld die Zen-Boeddhisme eerder beskou as 

1 n religie. \ 
Ateisme, wat sy ontstaan te danke het aan 1 n 

bepaalde godsdiens, maar die bestaan van 'n god ontken, kan 

oak beskou word as 'n religie, maar beslis nie as 'n 

godsdiens nie . Oenskynlik is dit die aard van die geloof wat 

betrokke is wat die twee begrippe van mekaar onderskei. 

Ui tslui tsel oar hierdie ingewikkelde probleem hoort egter 

tot die terrein van die filosofie. Vir die doeleindes van 

hierdie studie dui die begrip "godsdiens" op 'n betrekking 

tussen die drie-enige God van die Bybel en die mens as sy 

skepsel. God word beskou as 1 n Werklikheid van 'n besondere 

aard, geheel anders as die empiriese werklikheid, en sy 

Woord as die Absolute . 

Volgens Mulder <1971:299> vertoon alle religiee die volgende 

basiese aspekte wat, alhoewel hulle van mekaar onderskei kan 

word, nie werklik geskei kan word nie: 

a > DIE KULTIESE OF RITUELE ASPEK 

As gevolg van sy betrokkenheid by die transendentale 

werkl ikheid kom 'n mens tot die besef van die onhei l, 

onordelikheid en onvolkomendheid van die empiriese 

werklikheid en is daar steeds 'n strewe na die 

herstel van hierdie toestand en 'n soeke na heil. 

Sekere handelinge waardeur die mens poog om homself 

op die ander werklikheid te rig, vloei uit hierdie 

besef voort. Hierdie handelinge (onder andere, gebed, 

erediens, offers en sekere feeste) gaan gepaard met 
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eroosionele belewing wat gekenroerk word d eur houdings 

van vrees, eerbi ed , aanbidding, deerooed en selfs 

beswering. 

b) DIE XITIESE ASPEK 

Aan hierdie aspek 1~ kennis ten grondslag; kennis van 

hoe die betrokke religie ontstaan het en waarheen dit 

op pad is. In die geval van sororoige religiee koro 

hierdie kennis in die vorro van roi tes, terwyl di t in 

ander ontwikkel het tot die vlak van eksplisiete 

verklarings wat die status van leerstellinge of 

dogmas, soos byvoorbeeld die Cal vi nisroe, verkry het. 

Hierdie aspek is in 1 n groot mate bepalend vir die 

mens se lewens- en w~reldbeskouing 

(Pretorius , 1981 : 5>. 

c> DIE SOSIAAL-ETIESE ASPEK 

Religie is deel van 1 n kurou latiewe en kollektiewe 

tradisie . Dit snoer individue en be paalde groepe saaro 

en bly altyd 'n saak van geroeenskap 

<Pretori us, 1981:5). Die etiese aspek koro voort uit 

die wette of selfs kosroiese orde wat in baie religiee 

aangetref word. Hierdie reels, of ge booie, of taboes , 

word gesanksioneer vanui t die transeropiriese 

werklikheid en die religieuse mens hou hom hieraan oro 

sodoende die ve r langde harroonie te handhaaf of te 

herstel. 
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1.2 Die Christelike godsdiens 

Aangesien Christusbeelding in die kuns binne die 

verwysingsraamwerk van die Christelike godsdiens val, is dit 

nodig om hierdie raamwerk nader te omskryf. 

Vir die Christelike godsdiens is daar slegs een goddelike 

wese en di t is God as die Gans Andere. <Vergelyk Karl Barth 

se siening van God in Macquarrie,1963:323.) Die woord "God" 

soos die Christen dit gebruik, verskil dus van die gebruik 

daarvan deur nie-Christene. Dit blyk uit die volgende 

aanhaling van Newbegin (1969:53): 

what we are talking about is not the god o£ general 

theism, but the God who is revealed in the great saving 

deeds to which the Bible testifies, the God whose face 

has been unveiled for us in Jesus Christ and whose love 

has been manifested in his dying for us on the cross. 

Die Christelike geloof berus op die koms van Christus as 

Verlosser na die aarde . Sy dood en opstanding uit die graf 

<". .. the mighty act o£ God par excellence" 

Newbegin,1969:53) en die belofte dat Hy weer sal kom as 

Oorwinnaar en as Regter om alle mense te oordeel. Hierdie 

wederkoms gaan gepaard met die 

dood en die belofte dat hulle 

mens se opstanding uit die 

wat in Hom geglo het, die 

ewige lewe sal h~. CVgl.Jh.3: 16 en Jh.3:36.) Weens die 
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he i lsdade van Christus is die krag van die sonde en die mag 

van die dood verbreek en het die me n s 1 n nuwe geboorte en 

verlossing deelagt i g geword, waardeu r dit v i r hom moontlik 

geword het om toegang tot Gods Koninkryk te kry. God het in 

Jesus mens geword en daardeur het Hy die moontlikheid van 
1

n 

persoonlike verhouding tussen Hom en die mens geskep. 

Die verhoudi ng tussen God en Chr ist us aan die een kant en 

die mens aan die ander kant, het 1 n verdere dimensie wat 

verband hou met die plek van die Hei l ige Gees as derde 

Persoon van die Drie-Eenhei d . Di e werking van die drie-enige 

God, Vader Seun en Hei l ige Gees, i s vir die Christen 
1 

n 

kernbelydenis. 

Weens die persoonl ike aar d van die verhou d i ng God-mens is 

di t te verstane dat geen twee mense hierdie verhouding op 

presies dieselfde wyse sal ervaar nie. Een mens se belewing 

mag baie rasioneel wees, terwyl die emosie, of die wil, weer 

by 1 n ander mens die grootste rol speel. Omdat elke mens 

uniek is, is elke verhouding met God ewe u niek. 

1.3 Godsdiens en letterkunde 

Sedert die vroegste tye probeer die mens as redelike wese om 

sy verhoudi ng (e) tot die Hoere Mag (te) te bepaal en onder 

woorde bring. Sowel die mondelinge oor l eweringe as die 

geskrewe letterkunde deur die eeue heen vertoon derhalwe in 
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'n mindere of 'n meerdere mate 'n religieuse inslag . 

•Religion was there at the birth of literature", s~ Tennyson 

(1975: 11) en vervolg: "Before we had literature we had to 

have a subject matter and a cause for literature; that was 

found in religion•<1975:15). 

mensl ike geskri fte al mal 'n 

het, want hulle het nie 

Hy wys daarop dat die vroegste 

sterk rel igieuse i nslag gehad 

ontstaan ter wille van hulle 

li ter~re waarde 

aanbiddingswyse 

Testament, die 

nie, maar as 'n ui ting 

van die outeurs <dink 

Bhagavad Gi ta, die Eddas 

van die geloof 

maar aan die 

en die mites 

en 

Ou 

en 

legendes van Griekeland). Ook die Middeleeuse kuns het in 

baie opsigte net een doel wit gehad: die verheerl iking en 

"mededeling" van God. <Kyk Hoofstuk 3. ) Seerveld (1968:24-

25) beweer: 

Art is religion in operation... (it> is a symbolically 

significant expression of what lies in a man's heart, 

with what vision he views the world, how he adores whom. 

Art tell tales in whose service man stands because art 

itself is always a consecrated offering, a 

disconcertingly undogmatic yet terribly moving attempt 

to bring honour and glory and power to something. 

Steenberg <1965:289 ) sluit hierby aan ens~: 

Wie erken dat die mens nie met sy rede die kuns beoefen 

nie, maar oak met sy gevoel en wil, dit wil s~ met alles 
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wat hom as die ui tne.mendste skepsel kenmerk, moet oak 

erken dat die mens se kunsbeoefening religieus bepaal 

is. 

Vir baie j are was die st udie van godsdiens/rel igie beperk 

tot kweekskole en kloosters. In die laaste tyd het dit egter 

'n saak van wye akademiese belang geword en is daar aan 

sommige Amerikaanse universiteite spesiale kursusse ingestel 

om die verskillende 

samelewing (veral op 

rel igiee en 

die kunste) 

hul inv l oed 

te bestudeer. 

op 

Oak 

die 

a an 

plaaslike universiteite is studies in die verband onderneem: 

die Potchefstroomse Universiteit het gedurende die afgelope 

vyf jaar byvoorbeeld 'n omvattende studieprojek oar die 

invloed van die godsdiens op die Afrikaanse letterkunde 

onderneem. Dit is ironies dat daar juis in hierdie eeu van 

kommerwekkende geestelike verval en afvalligheid van die 

geinstitueerde kerk, in letterkundige kringe so 'n voorheen 

ongekende belangstelling heers in die ve r houding tussen 

letterkunde en godsdiens. Die pogings wat in die jongste tyd 

aangewend word om die breuk tussen die twee groothede te 

herstel, is hoofsaaklik toe te skryf aan die besef dat hulle 

mekaar in der waarheid nodig het om ten valle tot hul reg te 

kom. Aan die een kant word die moderne skrywer in sy 

bepeinsing oar die sin van die menslike bestaan en die 

verwarrende, soms skrikwekkende werklikhede van die 

twintigste eeu, gekonfronteer deur vrae, tragedies en 

misteries wat hy slegs met behulp van die godsdiens kan 
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verwerk of verklaar. Aan die ander kant vind die meer 

sensitiewe interpreteerders en beoefenaars van die godsdiens 

dat die letterkunde vir hulle insig kan bied in die 

denkwyses en die problematiek van die moderne mens en dat 

die woordkuns ook as 1 n doel treffende getuienismedium kan 

dien (soos byvoorbeeld die romans van Berta Smit). Dit wil 

dus lyk asof die beoefenaars van die godsdiens en die 

woordkunstenaars na j are van stryd deur die nood van die 

twintigste-eeuse wereld uiteindelik weer gedwing is tot 1 n 

bereidwi ll igheid om van mekaar te leer en vir mekaar 'n 

bestaan naas mekaar te gun. Die primere taak van die 

Christelike teologie van ons tyd is tog immers om 'n 

deurlopende gesprek te handhaaf tussen die geloof waarvan 

dit die beskermheer is en die wereld waarbinne hierdie 

geloof sy eintlike lewe moet vind. 

Hierdie ontmoeting tussen die letterkunde en die godsdiens 

is natuurlik nie sander gevare nie. Die grootste gevaar is 

waarskynlik die moontlikheid dat die 

skeppende kuns verwar kan word met die 

funksie van die 

van godsdienstige 

getuienis <soos in die geval van byvoorbeeld die "poesie" 

van Helen Steiner Rice), of met blote dokumentasie van die 

Zeitgeist. Dusdanige verwarring sal nog vir die letterkunde 

nog vir die godsdiens bevorderlik wees. 

In die verhouding tussen godsdiens en letterkunde is daar 

twee probleme wat in besonder na vore kom. Die eerste 
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probleem het te make met die verhouding t u ssen die kritikus 

en die werk wat be:=>preek word. Die tweede probleem het te 

make met die verhouding tussen die kunswerk en die 

persoonlike, kulturele of geestelike werk l ikheid waaraan dit 

uitdrukking gee OHller 1..D.. Tennyson , 1975 : 3U. Hierdie twee 

probleme word in die afdeling oor die Christusfiguur <1. 5) 

bespreek. 

1 .4 Die Bybel as verwysingsbron 

Die volgende aanhalings is slegs enkeles van talle derglike 

stellings wat gedurende die afgelope dekade gemaak is ten 

opsigte van die invloed van die Bybe l op die Westerse 

letterkunde: 

The Bible is... the single most important influence in 

the imaginative tradition of Western literature. <It> 

has set up an imaginative framework: a mythological 

universe within which Western l iterature has operated 

since the beginning of time. <Northrop Frye,1982:i. ) 

The <writer) begins 

begins with the 

his work: where human knowledge 

senses; he works through the 

limitations of matter, and unless he is writing fantasy, 

he has to stay within the concrete possibilities of his 

culture. He is bound by his particular past and by those 

institutions and traditions that this past has left to 
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his society. The Judaeo-Christian tradition has formed 

us in the west; we are bound to it by ties which may 

often be invisible, but which are there nevertheless . It 

has formed even the shape of modern atheism. <O'Connor 

~ Tennyson,1 9 75 :68 . ) 

Vir die verhoog :moet jy 'n verwysingsw~reld gebruik 

waarmee die grootste deel van jou gehoor vertroud is. En 

vir ons land en ons gehore ken ek net ~~n so 'n 

verwysingsveld die Bybel. Boonop is di t vir my • n 

grater en ryker w~reld 

enige ander <verwysend 

<Smi t, 19 71: 8 5 . ) 

ryker 

na die 

aan betekeni sse as 

mitologie V. D. W. ). 

Di t is onmiskenbaar so dat die Bybelse gegewe deel van 

die Afrikaanse letterkunde vorm en daarom die interne 

konteks van die Afrikaanse letterkunde vorm en inderdaad 

tekstueel in Afrikaanse liter~re artefakte aangetoon kan 

word. Dmdat die Afrikaanssprekende gemeenskap en skrywer 

vanwee o:mgang met die Bybel 'n sekere ervaringskennis 

deel, en die literatuur bestem is om eerstens in hierdie 

gemeenskap gelees 

konkreet gestalte 

te 

in 

verskillende funksies. 

word, kry die Bybelse gegewe 

liter~re tekste, en wel met 

Wat inderdaad gebeur, is dat 

< ••• > die Bybelse gegewe deel ui tmaak van en teks en 

werklikheid waarbinne die teks geproduseer en bestem is 
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om gelees te word en 'n invloed uit te oe"fen. 

CSteenberg, 1985 : 26 . > 

Van der Walt C1971:79) wys daarop dat wanneer ' n mens in 

gedagte hou da t die 

tot stand te bring 

ontstaan van die 

letterkunde in die 

aksie om ' n Afri kaanse Bybel vertal i ng 

die eintlike stukrag was agter die 

Afrikaanse Taal bewegi ng en 'n eie 

ware sin van d i e woord, dit geensins 

vreemd is dat die Heilige Skrif so 'n belangrike 

Afrikaanse voedingsbodem en inspirasiebr on van die 

literatuur is nie. Sedert C. P. Hoogenhout die eerste novelle 

in Afrikaans geskryf het, he t Afrikaanse skrywers dikwels 

gebruik gemaak van Bybelse boustof v i r die skep van 

woordkuns en is baie figure, gebeure en waarhede wat in die 

Afrikaanse letterkunde vergestalt is, ontleen aan die Bybel. 

Dat die moderne letterkunde, ondanks grootskaalse, w~reldwye 

sekularisme, hom so dikwels besig hou met die verhouding 

God-mens dui daarop dat hierdie verhouding vir die mens as 

geskapene van kardi nale 

skepsel kan nie deur 

belang i s . Die verhouding Skepper

die we t enskap, die filosofie, of 

trouens deur die duiwel self, ongedaan gemaak word nie: die 

mens is aan God verbind met 'n onsigbare, dog 

onvernietigbare naelstring - die "goue draad" van Prediker 

12. 'n Mens hoef slegs daarop te let hoedat mense, of hulle 

nou belydende gelowiges is of nie, in tye van groot 

benoudheid of smart, byna onwillekeurig tot God uitroep. 
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1.5 Die Christusfiguur 

In die lig van bogenoemde invloed van die Bybel op die 

letterkunde, is dit geensins vreemd dat die Westerse 

literatuur so baie paradigmatiese Christusaanbiedinge bevat 

nie. Ten opsigte van Christus is daar in die Bybel as't ware 

• n inklusiewe eksklusiwiteit wat duidelik uiteengesit word 

in Kol. 1:16-20: alles is deur en vir die Seun geskep. 

alles word deur Hom in stand gehou wat b6 alle dinge is. 

wat die Arche is. Slegs in Christus het die werklikheid vir 

die mens betekenis <Spreuke 8). Seerveld (1968: 19) stel dit 

so: 

the Totality of creation's meaning lies singly in Jesus 

Christ and His body. 

Volgens N.P.van Wyk Louw se gedig "Beeld van 'n jeug: duif 

en perd" is alles wat vanaf die skepping gebeur het, 

prefigurasie en voorbereiding in die 

een groat vertelsel ... 

oar Hom en ons, en deur Hom self vertel. 

Die plek van Christus en die invloed van sy leer en lewe op 

die verhouding van die mens tot God, word deur talle denkers 

as van die allergrootste belang beskou. Vir Bavinck (1967) 

het die onbekende God bekend geword en het Hy weer tot die 
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mens gespreek in Jesus Christus . 

God sy volk besoek en 

Na eeuelange voorbereiding 

Horoself opnuut in hierdie he t 

vleesgeworde Christus geopenbaar. Die Heer-knegverhouding 

van God tot die mens word deur die geloof in Christus 

gewysig tot 'n Vader-kindverhouding <Du Buisson,1957 : 160). 

Hierdie verhouding tussen God en mens is uniek : daar is geen 

analoog daarvoor in die kosroos te vinde nie. 

In die volheid van die tyd is Christus as mens op die aarde 

gebore oro al die voorafskaduwinge van die vroeer tyd openlik 

tot vervulling te bring . <Vgl. Gal.4:4; Roro.1:20; Heb.l:l.) 

Johannes die Doper roep: "Daar is die Lam van God wat die 

sonde van die w~reld dra"(Jh . 1:29 ) -die uiteindelike Offer 

wat die mens se sondeskuld versoen en gevolglik alle vrees 

besweer. Orodat die Woord onder ons koro woon het <Jh.l:l) is 

die val van die mens gestuit en 'n intieroe verhouding tussen 

God en mens weer rooontlik. 

It is Christ alone who joins heaven to earth ... He it is 

through whom we on our part may ascend to God ... Indeed 

the majesty of God, plainly shown in his Son, must 

inspire terror so that every knee bows to Christ ... Yet 

at the same time Christ shows himself to us as friendly 

and gentle, and he makes known to us by his descent that 

heaven is open to us and the angels are made our 

companions. <Har outunian,1958:1471.) 
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Aan die persoon van Christus word in die Bybel sowel 

goddelike as menslike eienskappe toegeskrywe: tegelyk 'n 

goddelike syn en 'n menslike syn. Hy is een persoon, maar as 

gevolg van sy twee nature kan Hy ware Middelaar wees tussen 

God en mens , omdat Hy en God en mens was. Jesus Christus is 

soos geen van die ander menslike gode nie: wat Hom onderskei 

van alle ander gode is dat Hy op 'n bepaalde tydstip hierdie 

"geschichtliche" Enkele was en geen ander nie . 

Geloof in die twee nature van Christus is die hoeksteen van 

die moontl ikheid van harmonie tussen God en mens. Met die 

deurbraak van die mensheid van Christus het die beperkende 

vrees vir God plek gemaak vir toewyding en liefde. Sodoende 

is 'n nuwe g evoelsfeer in 

werklikheid van Christus, 

die 

sy 

godsdiens 

l iefde en 

geskep : 

lyding 

die 

het 

vertedering en wyding gebring wat die li turgiese godsdiens 

verryk en verdi e p het. 

Die Christusfiguur is in der waarheid 'n getuie van die mens 

se goddelikheid, want random die dogma van sy opstanding en 

onsterflikheid l~ die waarborg van die opstanding en 

onsterflikheid van elke gelowige. In Hom sublimeer die mens 

dus sy dors na die oneindigheid. 

Die meeste Christenlesers en -skrywers is van mening dat die 

ideale beelding van die Christusfiguur moet ooreenstem met 

die Bybels-historiese, dogmatiese Christus en in die 
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woordkuns slegs mag be::;taan as In verbeeldingryke 

letterkundige voors-r.elling die Christ us die van van 

Christel ike geloof - di t moet met ander woorde voldoen aan 

1 n bepaalde verwagting::;horison. Die kri tiek wat gerig word 

teen voorstellings van Christus be r us gevolglik op die 

veronderstelling dat die Christusfiguur in die letterkunde 

die::;elfde Christus is as die van die Bybel. Vanuit hierdie 

uitgangspunt word daar hoofsaaklik drie aanklagte gerig teen 

1 n skrywer wat die Christusfiguur "anders" benut, te wete 

dat hy oneerbiedig staan teenoor die Christus van die Bybel; 

dat hy sy literere grense oorskry; en dat hy in sy kuns meer 

aanpak as wat hy kan hanteer. Lewis (1951:660) beweer: 

the life of' Christ is not under any circumstances a 

subject for fiction : not at all because it would be 

irreverent, but because wit h in the limits of' literature 

it would be impossible. 

Hierteenoor se Paton (1954: l6J: 

The reappearance 

presents great 

of' Christ as 

difficulties 

subject {in li terat.ure) 

as wel l as exciting 

possibilities. The writer of fiction creates characters, 

but here is one character that he cannot create: he must 

interpre-t him. Even non-Christian writers might well be 

awed by this task of portraying such a man; but much 

more the Christian writer, who must portray his Divine 
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)lla.ster, who must re-enact historic acts in present 

contexts, and must put as yet unpublished words into the 

mouth of one of whom it was said, never man spake like 

this man. There are all the dangers of portraying 

oversweet humilities, and of uttering less-than-profound 

judgements. 

Ondersoek vanuit 'n Bybelse stand punt to on dat die 

Christusfiguur in die letterkunde nie noodwendig Christus 

die mens, of Christus die Verlosser is nie. Baie kunstenaars 

en letterkundiges is van mening dat 'n skrywer nie 

noodwendig enig.e verantwoordelikheid het teenoor die kerk of 

sy Christelike erfenis om 'n Christusfiguur te vergestalt 

wat simpatiek staan teenoor die Christelike dogma nie. 

Hiermee raak hulle 'n wesenlike verskynsel in die 

letterkunde aan, naaml i k die kwessie dat die "werkl ikheid" 

bu i te die werk raakpunte mag h~ met die werkl ikheid in. die 

liter~re werk, sonder om noodwendig volledig daarmee ooreen 

te stem. Vanwee die wesensaard van die heilsfeite geld ander 

norme egter ten opsigte van die transponering van die 

Christusfiguur tot liter~re figuur: dit stel 'n ander 

werklikheidseis <"reality claim"- Mallard, 1977: 234) wat nie 

berus op blote feitelikheid nie. Paton <1954: 17) s~ daarom 

tereg: 

Christ is too complex and paradoxical for easy treatment 

in any of the traditional literary forms ... Xost 
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di:f:ficul t o:f all is the e:f:fort to relate the' human and 

the divine to each other - in short to portray again the 

Incarnation. . . On the one hand the task is that o:f 

portraying authentic majesty; on the other it is that o:f 

rendering perfect hu:mili ty. Only the author capable o:f 

both should undertake to write about Christ. 

Van der Colf (1978: 30) wys daarop dat wanneer Bybeltemas 

Cm. a. w. ook die Christusfiguur) in gedigte benut word, eis 

die aard van die temas dat hulle unieke karakter in die 

Goddelike openbaring nie aangetas word nie . Daar is reeds in 

die Voorwoord <p.2) gewys op die gefragmenteerde beeld van 

Christus wat ontstaan wanneer skrywers hul eie interpretasie 

van die Christusverhaal weergee. In die verband kan 'n mens 

maar let op die Boeddhistiese assosiasies in Leipoldt se 

Christusbeelding; die pante1sme by C. M. van den Reever en 

D.J. Opperman wat .Christelike begrippe verbind aan die 

kreatiewe evolusionisme en die verlossingsgedagte. Van 

Breyten Breytenbach s~ Van der Calf 0980: 182) byvoorbeeld 

dat hy deur sy Zen-Boeddhisme die numineuse 

verhorisontaliseer en die Christelike religie oorheersend 

volgens sy eie opvatting van "heilig" voorstel. 

Mallard <1977:139) beweer dat daar twee moontlikhede is vir 

die outeursvisie ten opsigte van die Christusfiguur in 'n 

1 i ter~re werk: 
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Either Christ is an a priori reality setting the shape 

of culture, or he is merely a paradigm of culture, 

produced and governed by it. The subjective Christ of 

liberal and crisis positions is neither fish nor fowl. 

He is an interpretation of the Jesus story that proposes 

to continue the essence of Christian faith; yet he draws 

his substance from the experience of culture rather than 

setting its terms. 

Detweiler <1964: 112) vra egter tereg: 

If the Christ figure is not the Christ of faith, then 

who or what is it? 

Op hierdie vraag verskaf hy self die antwoord: 

It is a fictional representation of a human being, a 

person who is made to experience, who communicates with 

us as readers, with whom we come into relation as with 

any other literary cbaracter. 

Hy gaan dus van die standpunt uit dat die fiktiewe 

Christusfiguur ten eerste aanvaar moet word as 'n l i ter~re 

skepping en dat die trefkrag daarvan geevalueer moet word op 

grand van liter~re kriteria, dit wil s~ na aanleiding van 

meerdimensionaliteit van karakter en handeling, koherensie 

en integrasie van dialoog en beskrywing, en uiteindelike 
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geloofwaardigheid nie in vergelyking met werklike 

karakters/mense of gebeure nie, maar as gevolg van die leser 

se emosioneel-estetiese ontmoeting met, of belewing van die 

figuur. 

Through confrontation with the character 

becomes aware of its 

representational value. 

further significance. 

<Detweiler, 1964: 113.) 

one then 

of its 

Letterkunde verwys iromer na iets buite die artefak self, en 

deur die waardering van die wese van 1 n liter~re gestalte 

raak die leser bewus van die betekenis daarvan binne 1 n 

grater konteks. So stimuleer die Christusfiguur spekulasie 

oor die breer verband waarin di~ figuur staan. Daar ontstaan 

dus 

die 

1 n verhouding wat 

leser op een of 

oor die liter~re grense strek orodat 

word a an die 

Christ us van die Bybel . 

ander wyse herinner 

Hierdie suggest ie impliseer egter 

nie identifikasie met Hom nie. 

Bybelse Christusfiguur en 

Volgens Detweiler verskaf die 

-verhaal die bekendste, en 

bruikbaarste stof vir die ui tdrukking van betekenis in die 

Westerse kultuur, maar terwyl daar roinder as 1 n eeu gelede 

1 n byna volkoroe korrelasie was tussen Christus en betekenis, 

aangesien Christus in die Christelike beskawing die fokus 

van betekenis verskaf het, het rooderne sekularisme 1 n breuk 

tussen Christus en betekenis veroorsaak . In die moderne 

w~reld is die obj ek van betekenis wat die sekul~re begrip 

dit ook al wil roaak <op voorwaarde dat dit die bestaan van 
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betekenis hoegenaamd erken), terwyl Christ us geobj ekti veer 

is as die simbool van die verbygaande Christelike era. Met 

ander woorde, soos geloof uitsterf, word die Christus van 

die geloof die Christus van 'n spesifieke kul tuur, 'n bron 

waaruit die skeppende kuns na willekeur put en na verwys , 

juis vanwee die inherente emotiewe konnotasies wat dit het 

met die Christus van die geloof. 

Hierdie uitgangspunt kom egter vanuit Christelike standpunt 

neer op die misbruik van die Chr i stusfiguur: Jesus Christus, 

Seun van God, Verlosser van die mensdom, word deur sodanige 

beeldgebruik dikwels gereduseer tot 'n paar paradigmatiese 

trekke of ontluisterende analogiee, soos byvoorbeeld in die 

gedig "ikoon" van Breyten Breytenbach. Op die spoor van die 

humanisme word slegs die menslike in Jesus Christ us 

uitgebeeld en sy goddelikheid geheel en al buite rekening 

gelaat. Die neiging het reeds in die vroee Christendom sy 

kop uitgesteek na aanleiding van die leringe van Arius en 

Pelagius. 

Detweiler <1964: 120) wys egter daarop dat die skrywer wat 

die Christusfiguur as objek vir sy kunswerk kies, ongeag sy 

wyse van benutting deur sy keuse tog 'n sekere erns ten 

opsigte van 

byvoorbeeld, 

geloof en die werkl i kheid 

die onderliggende erns 

openbaar. <Vergelyk, 

in sommige van die 

Christusgedigte van M. M. Vial ters waari n hy satiriseer en 

parodieer. ) Die fei t dat 'n skrywer hom distansieer van 
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teologiese bespiegelinge oor Christus beteken nie dat hy vry 

is, of vry wil wees van bespiegelinge oor Chr i stus in terme 

van die absolute n i e. So lank as wat die Christelike geloof 

bestaan, so lank as wat dit, hoe onbewustelik ook al, 

Westerse waardes bepaal en ondersteun, sal die skrywer net 

soos enige ander i ndividu 'n standpunt daarteenoor moet 

inneem. Hy kan nooit onverskillig staan teenoor die 

Christelike konsep van Christus nie : hy m6et d i t oorweeg as 

'n moontlikheid waarvolgens hy sy eie bestaan sou kon 

interpreteer. As kunstenaar sal hy uiteraard op een of ander 

wyse sy persoonlike waardes in sy k u nswerk vergestal t: die 

blote keuse van die Christusf i guur as middel tot segging 

verraai derhalwe iets van sy persoonlike oortuigings en sy 

siening van die werklikheid. Uit sy kunswerk sal sy algemene 

houding blyk; dit sal aandui of hy ' n gel o wige is of nie. 

Indien 

geloof 

'n 

a an 

skrywer in 

die kwyn 

oar 

'n 

is, 

te 

tydperk waarin die Christel ike 

die 

dra, 

Christusfiguur kies 

openbaar hy dat hy 

om sy 

intens standpunt/gedagte 

belangstel in die kontempor~re vraagstukke 

nie die 

oor die geloof, 

al kan of wil hy in sy kuns ortodokse geloof 

onderskryf nie. 

Die skrywer wat met die Christusfiguur werk, kan nie anders 

as om terdee bewus te wees van die emotiewe krag van die 

figuur nie . Hy moet besef dat die figuur soos hy dit 

voorstel, moontlik misverstaan sal word , dat dit of met die 

Christus van die Bybel verwar kan word of moontlik glad nie 
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as die Christusfiguur herken sal word nie. Die blote feit 

dat hy ten spyte van hierdie gevare steeds die 

Christusfiguur wil benut, getuig van die erns van sy soeke 

na betekenis en waarheid en sy bereidwilligheid om die weg 

van Christus as die moontlike antwoord te oorweeg. 

Zeeman 0981: 70) wys daarop dat die leser as reseptor op 

twee maniere met 'n li ter~re werk kan omgaan: hy kan of lees 

of analiseer. In die praktyk is daar 'n wisselwerking tussen 

hierdie benaderings: die aktiwiteite kan onderskei, maar nie 

werklik geskei word nie. Tog is lees 'n meer estetiese 

werksaamheid as analiseer. Binne laasgenoemde se 

wetenskaplike, nie-estetiese besig wees met die werk kan 

daar volgens Van der Ent 0977 ) van waardeoordele gebruik 

gemaak word wat bui temoreel van aard is. Di t beteken egter 

nie dat 'n anal iserende omgaan met die werk 'n outonome 

werksaamheid is nie. Die keuse van die aspek waarna 

wetenskapl ik gekyk word, word reeds bepaal deur 'n sekere 

1 ewenshoudi ng. 

Volgens Bosch <1977: 131) wil Christene, onder die invloed 

van die liter~re teorie, die literatuur enersyds soms beskou 

as verhewe bo alle norme - dan is etiek nie ter sake nie. 

Andersyds word daar in die praktyk egter wel van tyd tot tyd 

dringende vrae gestel oor die mondigheid en derhalwe die 

vryheid van die auteur en die leser, met 'n stilswyende 

beroep op die normbesef van beide. Anders gestel, daar is by 
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die Christenleser -kritikus die behoefte 'n a an en 

kun:::;tenaarsvryheid wat tog met ontsag die sc;em van die 

Skepper en Meester erken en gehoorsaam; aan 'n etiese norm 

wat voorstu uit Gods norm, die Skrif. 

Die Christenle:::;er mag nie in sy omgang met enige kunswerk 

vol :::.taan met 'n oppervlakkige struktuuranalise nie. Hy is 

verplig en geroepe om vanuit sy geloofsbelydenis en sy 

Christelike lewensbeskouing sekere fundamentele vrae te stel 

oor die artefak. Dit is nie voldoende om slegs te vra of die 

werk aan sy l i terere norm.e beantwoord, en of di t esteties 

ontroer of oortuig nie. Die gelowige se uitgangspunt is· 

altyd die lewende werklikheid van die geopenbaarde Christus, 

derhalwe is die kernvraag van die Christenleser: 

Dus, 

how does it stand before the inescapable issue o.f: 

'What do you think o.f Christ?' \Seerveld, 1968:20.) 

al word die literere werk tegnies goed bevind, 

impl iseer di t hoegenaamd nie dat die 'skrywende handel i ng' 

noodwendig goed of vir die le:::;er aanvaarbaar is nie. 'n 

Wetenskaplike analise kan hieroor nooit uitspraak gee nie: 

die bindende Woord van God is die maatstaf ; die toetssteen 

van die literere " vertelsel" is die Skriftuurlike vertelsel 

<. Van der v/alt, 1971: SOl. As voorwerp van 

is die kunswerk onderhewig aan 

weten:::.kapl ike 

'n relatief-

objektiewe buitemorele waarde; dit word bekyk vanuit sekere 
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liter~re norme. As handeling van die mens staan dit egter 

ook onder 'n morele waardering <Zeeman,1981:71). Vander Ent 

(1977:202) beweer tereg: 

het gaat er tach om wat men doet met zijn genie, wat 

men te zeggen heeft en welke wezenlijke waarden men met 

zijn werk dient. 

Die Christenleser hoef nie grenslose toleransie te handhaaf 

teenoor 1 n kunsartefak wat vir hom aanstoot gee nie. Indien 

hy op grond van sy etiese norme fout vind met 1 n kunswerk, 

is dit sy goeie reg, en ook sy Christelike plig, om dit wat 

aanstootlik is uit te wys. T.S. Eliot (1962:9) vermaan: 

Christians should <:maintain) certain standards and 

criteria ... over and above those applied by the rest of 

the world, 

terwyl Vander Ent <1977:197) van mening is dat: 

Hoewel men zich vaak ~en weet met de kunstenaar als hij 

zijn problemen aan de orde stelt, kan men desondanks op 

grand van levensbeschouwelijke en ideologische 

overwegingen bestrijden wat de schrijver als zingeving 

in het werk na voren brengt ... 
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Die perspektiewe wat i n hierdie studie aangebied word, het 

die Skrif as vertrekpunt. Dit beteken egter nie dat 'n 

biblistiese normstruktuur vir alle kunsskepping en 

waardering voorgehou word of dat slegs pietisties religieuse 

kuns beskou word as die enigste ware kuns wat aan hierdie 

norme kan voldoen nie . Die punt is, soos Zeeman <1981: 76) 

dit stel, dat die Skrif vir die Christenleser 'n 

normstruktuur bied wat die Waarheid wi 1 de f inieer. Hierdie 

Goddelike Waarheid le aan die wortel van die werklikheid. 

Daarom sal enige kunswerk waarin die Christusfiguur 

vergestal t word, hoe onrel igieus di t ook a l met die eerste 

oogopslag mag voorkom, relatief hierdie Waarheid openbaar -

relatief natuurlik in terme van die grondmotief waaruit die 

skrywer gewerk het. Hoe suiwerder die Christelike 

grondmotief van die skepping, sondeval en verlossing tot sy 

reg kom, hoe nader aan die Waarheid sal die estetiese 

waarheid van die literere werk wees . Die 'waarheid' wat deur 

'n kunstenaar aan sy lesers voorgehou word in sy kunswerk, 

moet dus val gens ander kri teria beoordeel word as net bloat 

op grand van kunsgehalte. 

Daar is basies v i er kri teria vir die volledige evaluering 

van 'n kunswerk, te wete, tegniese 

Cm.a.w . die 

gehalte, geldigheid, 

wereldbeskouing wat intellektuele 

weergegee word) 

hierdie studie 

inhoud 

en die integrasie van inhoud en vorm. 

sal die kriteria slegs toegepas word 

gedigte waarin die Christusfiguur vergestalt word. 
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Deur erkenning te gee aan die tegniese voortreflikheid as 'n 

belangrike aspek van 'n kunswerk, kan die leser soms met 

vrymoedigheid s~ dat alhoewel hy nie saamstem met die 

w~reldbeskouing wat, byvoorbeeld, in 'n bepaalde gedig 

voorgestel word nie, hy nietemin waardering het vir die 

vaardigheid van die digter as woordkunstenaar. Dit sou 

trouens onbillik teenoor die kunstenaar as mens wees indien 

'n leser summier sy kuns as swak bestempel bloat omd.at hy 

nie met 

tegniese 

sy besondere 

gehal te van 

lewensbeskou i ng 

'n kunswerk 

kunstenaar daarvoor erkenning kry. 

Die begrip 'geldigheid' verwys na 

saamstem nie. As 

hoog is, moet 

die vraag of 

kunstenaar eerlik was teenoor homself en teenoor 

die 

die 

die 

sy 

w~reldbeskouing en of hy sy kuns bloat voortbring ter wille 

van materiele gewin, of om in die mode te wees en so 

aanvaarbaar te wees onder sy tydgenote. Dit gaan dus om die 

opregtheid van die kunstenaar, ofte wel om die egtheid van 

die emosies wat in die gedig uitgespreek word. 

Die inhoud van die kunswerk weerspieel tel kens die 

kunstenaar se w~reldbeskouing . Die Christenleser evalueer 

hierdie w~reldbeskouing in terme van die Skrif. Vanuit die 

Christenleser se lewensbeskouing is geen kunstenaar se 

w~reldbeskouing vry van die oordeel van die Woord van God 

nie. Hierin is die kunstenaar nes 'n wetenskaplike: die 

wetenskaplike kan 'n wit oorjas dra en deur die maatskappy 
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beskou word as 'n 'deskundige', maar waar sy stellings bats 

met dit wat in die Bybe} opgeteken staan, word hulle ten 

slotte daardeur nietig verklaar . 

Omdat iets wat immoreel of onwaar is 'n geweldige indruk kan 

maak as dit op 'n kunstige wyse gestel of uitgebeeld word, 

waarsku Schaeffer ( 1973:42): 

the greater the artistic expression, the more important 

it is to consciously bring it and it's world view under 

the judgement of Christ and the Bible. 

Die algemene houding onder kunskritici is egter net die 

teenoorgestelde: baie letterkundiges is van mening dat hoe 

hoer die kunsgehalte, hoe minder krities behoort ons te 

staan teenoor die wereldbeskouing wat daarin uitgebeeld 

word. Vir die Christen sou so 'n houding nie alleen 

onverantwoordelik wees nie , 

verloening van sy Christelike 

maar ook neerkom 

roeping. Schaeffer 

op die 

(1973:43) 

verwys in hierdie verband na die Zen-kuns om te i llustreer 

watter vernietigende effek 'n fyn kunsvorm met 'n nie

Christelike inhoud kan he: 

In Zen, the world is nothing, man is nothing, everything 

is nothing, but Zen poetry says it beautifully, so much 

more beautifully than the underground press. Swearing 

four-letter words, the underground press often declares 
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that man is nothing, the world is nothing, nothing is 

nothing. And one thinks to himself, 'Ah, but if it were 

said w1 th some beauty, maybe there would be something. • 

And then Zen comes along as a high art form and gives 

this message with beauty. And now you're dead twice. 

In die evaluering van 'n kunswerk moet daarmee rekening 

gehou word dat dit oak vir 'n nie-Christen moontlik is om in 

sy kunsskepping 'n Christelike w~reldbeskouing uit te beeld. 

Om di t te kan verstaan, is di t nodig om tussen die twee 

betekenisse van die woord 'Christen' te onderske i . Die 

eerste en vernaamste betekeniskonnotasie wat aan hierdie 

woord geheg word, is natuurlik dat 'n Christen iemand is wat 

Christ us as sy Verlosser aangeneem het en deur sy 

wedergeboorte oorgegaan het van die Dood na die Lewe, van 

die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die 

lig. As die meerderheid mense in 'n samelewing sulke 

Christene is, ontstaan daar 'n Christelike konsensus buite 

hulle om wat die hele samelewing be·invloed. Nie-Christelike 

kunstenaars werk gevolglik binne die raamwerk van hierdie 

konsensus, al is hulle as individue nie belydende Christene 

nie. 

Daar is in der waarheid vier soorte kunstenaars: die 

Christen wat sy kuns voortbring vanuit 'n Christelike 

w~reld- en lewensbeskouing Cbv. I. L. de Villiers en Berta 

Smi t ) ; die nie-Christen wat uitdrukking gee aan sy 
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persoonlike nie-Christelike wereldbeskouing <bv. Breyten 

Breytenbach); die nie-Christen wat n i eteenstaande sy 

persoonlike oortuigings sy kuns voortbring op die basis van 

die Chri:::;telike kons•:::nsu:::; waardeur hy sterk be'invloed is 

( bv. Virginia Woolf> ; en die kunstenaar wa t wel 'n Christen 

k an wees, maar wat nie 'n Christel ike wereldbeskouing in sy 

kuns "' er·g;·es t al t nie <bv. Etienne Leroux wie se werke 

hoofsaaklik op die mitologie berus> . 

Die vierde kriteria vir die beoordeling van 'n kunswerk 

behels ' n ondersoek na hoe die kunstenaar daarin geslaag het 

om ale vcrm ':::n die ' bcod:::;kap ' t)y mekaar te laat aanpas. 

For those works of art that are truly great, there is a 

correlation between the style and the content . The 

greatest art fits together the vehicle that ·is being 

used and the world-vi ew that is being 

presented<Schaeffer,l973:44). 

Baie gelowiges, veral diegene wat nie dikwels na die kunste 

kyk en daaroor nadink nie , verwe r p soms kontemporere 

skilderye en gedigte nie soseer vanwee die we r eldbeskouing 

wat dit vervat nie, maar bloat omdat hulle deur die nuwe 

kunsvorm bedreig voel. Di t is vir die Christen geoorloof om 

'n kun:::;werk intellektueel te verwerp, dit wil se, op grond 

van wat hy weet dat d i t se, maar hy kan di t nie verwerp 
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bloat omdat die styl vreemd of anders as die tradisionele is 

nie. 

Ten opsigte van ooreenkoms tussen styl en inhoud <wat die 

w~reldbeskouing insluit), bied die poesie van T. S. Eliot vir 

die Christenkritikus interessante vergelykingsmateriaal. Die 

fragmentariese vorm van sy gedig "The Waste Land" stem 

pragtig ooreen met die beeld van die fragmentariese, verlore 

mens in sy lewensbeskouing. Nadat hy 'n Christen geword het, 

het hierdie gebroke vorm nie meer gepas by sy mens- en 

w~reldbeeld nie. In die gedig "The journey of the Magi" het 

hy die vorm gevolglik aangepas by die Christelike 'boodskap' 

wat hy toe wou weergee . Die Christelike geloof is 'n 

boodskap met sy eie unieke inhoud, en nie 'n stel 

i ntellektuele godsdienstige waarhede nie. Di t moet derhal we 

gerig word aan die hele mens sy verstand, sowel as sy 

emosies en sy estetiese gevoel. Om di t te vergestal t moet 

die kunstenaar derhalwe 'n vorm benut wat 'inhoud' kan dra: 

hy kan 

daarvoor 

byvoorbeeld 

gebruik 

nie 

nie. 

"stukkende 

In die 

poesie" doeltreffend 

ontleding van die 

Christusgedigte sal verdere aandag aan hierdie aspek gegee 

word. 

- 39 -



1.6 Christusvergestalting in die poesie 

Vanuit die teolo~ie handhaaf 
'--' 

Jonker <.19.'34:6) die standpunt 

da t (Jod LC QTOOt iS da t ,_, 
die mens van Hom 'n voorstelling kan 

maak wat enigsins kan beantwoord aan sy ware heerlikheid 

want 

ons voorstellings van God (is) altyd mensvormig soos 

die Bybel oak deurgaans oar God in mensvormige ter:me 

praat. 

God is Gee:3 (Jh. 4: 24j, die mens is vlee:3; God is ongebonde, 

(i.l2 
....; .- ge bonde aan en beperk deur sy aardse 

be:3taansmocmtlikhede. Dit is derhalwe men:3lik onmoontlik om 

God in ·=::;y volle heerlikheid op • n konkrete wyse in mensetaal 

::e ornvat. Die we:3e van God is sodanig dat die mens slegs in 

'n abstrakte sin c.Laarvan kan praat, en dan ook net in terme 

van die persoonlike ek-U-verhouding waarin God Hom deur die 

geloof aan die mens openbaar. Elke poging om God vanui t die 

beperkte visie van die men:3 te vergestalt, gee derhal·rie 'n 

ui ters subj ektiewe beeld van Hom weer omdat di t berus op 

hierdie persoonlike ontmoetingsi tuasie oi op die belewing 

van vervreemdin.g van God wanneer daar geen verhouding 

bestaan nie. Die mens kan egter nie aan God dink sonder om 

sv gedagtes aan 'n voorstellin.g van Hom te koppel nie: dit 

is in sy aard om beeldend aan Hom te dink. <Vgl. die gedig 

"Beelde" van Sheila Cus:3ons.) 
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Waar God en Christus volgens die Skrif een is <Jh.10:30 en 

14:10) geld bogenoemde beperkinge grootliks oak ten opsigte 

van die uitbeelding van die Christusfiguur. Omdat God in die 

persoon van Christ us egter volkome mens geword het, is di t 

vanuit 'n teologiese oogpunt gesien, nietemin wel moontlik 

om Christ us in die letterkunde objektief-konkreet te 

vergestalt. Daar word trouens in die Skrif <Fi1.2:6-8) van 

'n "gestalte", verwysend na Christus, gepraat. Die gestalte 

van Christus is egter altyd draer van 'n transendente idee: 

in sy menslike gedaante 1~ die Christel ike 

verlossingsgedagte onbetwisbaar opgesluit. 

Ten opsigte van die vergestalting of die openbaring van God 

in die persoon van Jesus Christus s~ Swanston <1973:152): 

The divine self-disclosure to man which we term 

'revelation' is evidently, from the very term itself, 

addressed to the sight. The divine is given as an image. 

An image against which the usual iconoclastic arguments 

do not apply. The image given in revelation is to be 

distinguished in the language of the epistle to the 

Hebrews, from all human shadows and recognised as a 

divine icon. <Vergelyk in hierdie verband Heb.1:3; 8:1-5; 

10:1 - 2.) 

Swanston beweer voorts dat daar ~ n kreatiewe mag in die 

ikoon/Woord is wat self die taal/woord verskaf waarin dit 
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gekonkretiseer word om sodoende die beperkinge van die 

menslike woord soos hierbo genoem, op te hef. Frye <1982:18 ) 

sluit hierby aan as hy s~: 

The word/logos is an element o£ creative power. The word 

was creative agent... <Gen. 1: 4). <Vergelyk oak Jh. 1: 1 en 

Jh. 1:14.) 

Die paradoksale van die verhouding tussen godsdiens en die 

poesie is dat die Gans Andere, die prinsipieel 

Onvoorstelbare, wat buite die mens is, en wat die menslike 

taal te bowe gaan, wel in die woorde van die gedig vasgel~ 

kan word. Die Woord kan met ander woorde , by wyse van 

spreke, deur die digter se woorde vasgevang, gevange geneem 

word . Indien die Christusfiguur egte r in die woordkunswerk 

benut word, m6et die digter poog om die transendentale op 'n 

egte wyse te verwoord of te kodeer, anders kom di t vir die 

Christenleser/-kritikus neer op 'n aftakeling en misbruik 

van die Naam wat bo alle name is. 
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HOOFSTUK 2 

"When traditional ways of knowing the world collapse, 

traditional forms of expression are invalidated." 

LITERATUURVETENSKAPLIKE FUNDERING: DIE STRUKTURERING VAN 'N 

TEORETIESE MODEL BY DIE ANALISE VAN 'N GEDIG 

2 . 1 PROBLEMA T I EK 

Aan die hand van 'n paar belangrike l i teratuur-teoretiese 

werke en bestaande interpretasiemodelle van liter~re tekste 

kan die volgende probleem gestel word: 

Die interpretasie en beskrywing van 'n 11 ter~re tek:s wa.t 

wil beantwoord aan die vereistes van kontroleerbaarheid 

en verantwoordbaarheid wat a an •n wetenskaplik:e 

ondersoek en beskrywing van liter~re tekste gestel word, 

behoort op 'n bepaalde teorie en :metodologiese 

benadering gegrond te word. Indien 'n interpretasie nie 

op 'n fund.a:menteel teoretiese model van wetensk:aplike 

tek:sanalise gegrond word nie, berus di t bloot op die 

subjektiewe, individuele en onk:ontroleerbare 

leserreaksie op die teks. 
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Volgens Van Dijk 0971:22,23) is 1 n intuitiewe begrip of 

insig van die teks wel belangrik vir die vorming van 

hipoteses, maar dit is nie voldoende vir die produsering van 

'n teksanal ise wat aan die vereistes soos wetenskaplikheid 

voldoen nie. 

Hipotese 

Hierdie studie word op die hipotese gegrond dat 'n 

mode 1 met ode 'n uitstekende sekond~re heuristiese 

analisetegniek is om 'n teks of tekskomponent met betrekking 

tot die bepaalde terreinaf bakening en doelwitomlyning wat in 

die model met ode gespesifiseer word, te ontleed en te 

beskryf. Dit is 'n wetenskaplike werkwyse wat 'n 

kontroleerbare betekenisanalise tot gevolg het. 

2. 3 Doelwit 

Die doelwit van hierdie hoofstuk is die strukturering van •n 

teoretiese model wat geimplementeer kan word by 'n 

toegepaste studie oar die vergestalting van die 

Christusfiguur in 'n gedig. Vir die doe lei nde van hierdie 

studie moet hierd i e vergestalting op sy beurt vergelyk word 

met die tradisionele gereformeerde verwagtingshorison van 

die gemiddelde Afrikaanssprekende leser . CKyk p.84.) 

Al vorens die metode toegepas kan word, moet die 1 i ter~re 

fundering van die gehanteerde model egter eers omskryf word. 
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2.4 LITER~R-TEORETIESE AGTERGROID 

Li ter~re teorie is 'n sisteem van denkbeelde of hipoteses 
' 

ter verklaring van letterkundige verskynsels. Di t het nie 

soos die poetika te doen met die maak van tekste nie; di t 

ondersoek en bestudeer die literatuur soos dit aan die leser 

aangebied en ervaar word. Volgens Van Luxemburg 0981: 13) 

ondersoek die literatuurwetenskap 

de eigenschappen literaire van teksten en het 

functioneren van literatuur in de maatschappij. 

Dit gaan dus om 

een communicatie die in principe geen rekening houdt met 

nationale en culturele grenzen. 

Dusdanige sistematiese studie vorm 'n noodsaaklike basis vir 

alle literatuurondersoek omdat dit bydra tot 'n beter begrip 

van die liter~re teks en gevolglik lei tot grater leesgenot . . 

Deur die jare het 'n verskeidenheid liter~re teoriee wat sou 

kon dien as uitgangspunt of grondslag vir die ontleding en 

evaluering van 'n liter~re werk tot stand gekom; sommige, 

soos die Semiotiek, het die toets van die tyd deurstaan, 

terwyl ander, soos die Formal isme en die New Criticism, 

mettertyd as ontoereikend beskou is. Ten einde 'n liter~r-

- 45 -



historiese agtergrond te verskaf van die teoretiese model 

wat in hierdie studie vir die ondersoek na die Christusbeeld 

gebruik gaan word, word 'n saaklike oorsig van die 

vernaamste liter~re teoriee vervolgens gebied. 

2.4 . 1 Liter~re teorie~ 

Die Russiese formaliste C1914-1930) word algemeen beskou as 

die grondleggers van die moderne literatuurwetenskap: in 

tot die positiviste van teenstelling 

het hulle die klem geplaas 

<"li teraturnost" ) , dit wil s~, die 

die negentiende eeu, 

op literariteit 

spesifieke liter~re 

eienskappe wat die li terere teks onderskei van alle ander 

tekste . In die dertigerjare word die opvattinge van die 

formaliste egter verwerk deur die Praagse linguistiese kring 

en word d i e Strukturalisme voorgehou as 'n suiwerder teorie. 

Kenmerkend van hierdie beweging is onder meer die 

u itbreiding van die terrein van ondersoek om die totale 

maatskapl i ke en kulturele lewe by die liter~re ondersoek in 

te sluit. Teenoor die wesenlike strukturele instelling van 

die Amsterdamse skool van kritici wat die wese van die 

kunswerk definieer in terme van die werk se bestaanswyse, 

staan die standpunt van die Calvinistiese kritici <in Suid

Afrika verteenwoordig deur Dekker, Van der Walt, Steen berg 

en andere ) wat die wese van die kunswerk soek in die 

vision~re of s i mbol iese komponent. Hierdie kri tici beplei t 

'n spesifiek Christelik Calvinisties-religieuse instelling. 
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Ongeveer dieselfde tyd ontstaan die Anglo-Amerikaanse New 

Criticism wat, soas die formal iste en struktural iste, die 

andersoortigheid van die literatuur beklemtoon en die 

struktuur en interne interafhanklikheid van elemente binne 

die werk sentraal stel. Die l i terere teks word met ander 

woorde as 'n outanome entiteit beskou. Anders as die 

formal iste en die struktural iste was die New Critics egter 

humanist ies en 

val gens hulle, 

empiries ingestel: die literatuur kon, 

'n vollediger uitdrukking gee van die 

menslike bestaan as die tegnologie en die wetenskap. 

Onder invloed van die linguistiek het die Semiotiek, of 

tekenleer, van De Saussure, Peirce en Lotman, met die klem 

op ikonisi tei t tot stand gekom. Semiotiek ward gedefinieer 

as die en wetenskap waarin tekens, tekensisteme 

betekenisprosesse bestudeer word. Die begrip 'teken' 

impliseer dat iets (byvoorbeeld 'n begrip, simbool, of 

abj ek) na iets anders verwys en in die plek daarvan staan 

(Lexicon. 1979: 155 ) . Vol gens Senekal (1982:11) verskaf 

hierdie tearie die instrumentarium waarmee samehange ten 

opsigte van 'n sisteem, 'n vlak, 'n teks of 'n peri ode 

ontleed en beskryf kan word. 

In die sestigerjare het die fokus in die literatuurwetenskap 

egter weer verskuif na die tekseksterne konteks en die reele 

leser. Die sogenaamde resepsie-estetika van Wolfgang Iser en 

Hans Robert Jauss stel die leser sentraal en beskau hom as 
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1 n integrale deel van die liter~re ondersoek. Vir die 

voorstanders hierdie benadering dit in die gaan van 

literatuur in hoofsaak om 1 n interaksie tussen die teks en 

die leser; om die verwagtingshorison in die verskillende 

konkretiserings van d i e artefak tot estetiese objek. 

In 1973 opper die literatuurteoretikus Derrida sterk besware 

teen veral die strukturalisme en bepleit in die plek daarvan 

1 dekonstruksie 1 • Sy eis dat betekenis in die teks gesoek 

moet word, bring die hele status van die teks, die genre en 

d i e trad i sionele ana L .2etegnieke in ged rang . In die 

dekonstruksieteorie word die onus van 1 Vormgewing 1 geplaas 

op die leser. Derrida bevraagt eken die hele verhouding teks

leser deurdat hy nie 1 n vaste betekenis wi l k oppel aan 
1 

n 

teken (of aan die teks as teken) nie. Vir hom is die 

literere teks 

no longer a :finished corpus of writing. some content 

enclosed in a book or its margins. but a differential 

network, a fabric of traces referring endlessly to 

something other than itself, to other differential 

traces. <Aangehaal deur Ryan en Van Zyl.1982:105.) 

Kortliks sou 1 n mens kon se dat dekonstruksie daarop gemik 

is om te bepaal en aan te toon i n hoeverre die skrywer 

oorgelewer de taal- en denkpatrone gebruik om vorm te gee aan 

1 fi bepaalde gedagte of visie. Dit i s 1 n ondersoek na 
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intertekstualiteit, na spore van ander tekste. Vol gens 

Belsey (1980:104) is die doel van dekonstruksie van 'n 

liter~re teks: 

to examine the process of its production not the 

private experience of the individual author, but the 

mode of production, the materials and their arrangement 

in the word. 

Die kritiek teen die dekonstruksieteorie is hoofsaaklik dat 

dit te veel ruimte laat vir subjektiewe spekulasie, met die 

gevolg dat dit sterk gebonde is aan die kennis en die 

persoon van die kritikus wat die teks probeer verklaar. 

Verder kan die ontkenning van die werklikheid agter die teks 

maklik verabsoluteer word en word daar geen grense gestel 

aan die verbandlegging met ander tekste nie. Die wins van 

die metode le egter in die aandag wat di t skenk aan die 

werklikheidsvormende karakter van die taal en die kreatiewe 

oplegging van die literere tradisie. 

2.4.2 Verandering van paradigma 

Die ingrypende maatskaplike en tegnologiese veranderinge wat 

in die twintigste eeu hoofsaaklik as gevolg van die twee 

wt=reldoorloe plaasvind, het ook hul neerslag in die 

twintigste-eeuse letterkunde. Na die Eerste Wereldoorlog is 

dit veral die boheemse leefwyse, die neo-romantiek, Freud se 
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psigo-analitiese teoriee, aktivisme en futurisme wat in die 

letterkunde weerspieel word . Kenmerkend is 

stylopvattings, 'n afkeer van 

surrealisme en eksistensialisme, 

estetisme, 

engagement, 

en relativisme, 

die nuwe 

avant-garde, 

doel bewuste 

gevoelvolle intellektualisme 

detailbewustheid, afstand van die tradisionele en 'n 

kunsbewustheid. In alle kunswerke is daar 'n sekere patos te 

bespeur. 

Na die Tweede W~reldoorlog l~ Europa in puin. In die chaos 

en soeke na koers en rigting, word die letterkunde gekenmerk 

deur 'n element van vervreemding en 'n nuwe , geemanispeerde 

skryfwyse . Onder die invloed van die eksistensialisme word 

die na-oorlogse mens toenemend ui tgebeeld as iemand wat sy 

identite i t verloor het en hom derhalwe in 'n absurde 

situasie bevind. Sy lewe is een van uitsigloosheid en 

leegheid, 'n tevergeefse wag op iets of i emand wat aan sy 

bestaan sin sal verleen Csoos in WAITING FOR GODOT, vandaar 

die terugryp na die mite i n 'n paging om weer vastigheid te 

probeer vind. 

In die maatskaplike bestel van die sestiger- en 

sewentigerj are word die letterkunde gekenmerk deur 'n nuwe 

siening van die avant-garde, ' n wegbeweeg van die 

eksistensialisme, nuwe kommunikasiemetodes, politieke 

betrokkenheid en neo-anargisme . 
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Die ongelooflike ontwikkelinge, die kennisontploffing, die 

veranderde eise van die tyd en die vernuwende invloed 

daarvan op die letterkunde, bring teen die einde van die 

sestiger-, beg i n sewentigerjare by letterkundiges die besef 

dat die ouer / tradisionele l i ter~re teoriee nie meer voldoen 

aan die vereistes van 'n geldige, wetenskaplike 

1 i teratuurwetenskap n.ie. Hierdie krisis word in 1957 deur 

Northrop Frye omskryf in sy boek , Ali'ATOJIY OF CRITICISX. In 

S uid-Afrika bepleit Brink ( 1963 : 15 ) 'n nuwe kyk op die aard 

van die l i ter~re werk en 'n nuwe hanteringswyse in die 

kritiek. Die pleidooi vra die aandag vir die liter~re werk 

as struktuur en vir die 

beoordeling van die kuns in terme van sy funksie as • n 

geheel; in terme van die manier waarop hy tot stand kom; 

en in terme van die :medium wa.arin die werk tot stand 

kom. 

Die eksDerimentele element 
.L 

van liter~re tekste moet dus 

beskou word in samehang met al die ander elemente in die 

werk en in terme van die funksie daarvan binne die 

werkgeheel beoordeel word . Veral een saak is baie duidelik, 

naamlik dat literatuurstudie verband moet hou met die 

gemeenskap waarbinne dit geproduseer en geresepteer word en 

dat dit tred moet hou met die vereistes van daardie 

gemeenskap . Gevolglik gaan die literatuurwetenskap in 
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hierdie tyd 'n nuwe paradigma. bi nne. <Kyk hieroor die werke 

van Jauss, Segers, Kuhne-Ibsch, Fokkema, ens.) 

Oor hierdie verandering van paradigma s~ Fokkema <1981: 190): 

Het nieuwe paradigma wordt gevormd door: 

<a> een gewijzigde opvatting van bet object van de 

literatuurwetenschap; 

(b) de introductie van nieuwe :methoden; 

<c> een nieuwe visie op de wetenschapsbeoefening, en 

(d) een nieuwe maatschappelijke legitimering. 

Hierdie nuwe paradigrna bring 'n omwenteling ten opsigte van 

die literere teorie en kritiek. Daar ontstaan 'n geheel nuwe 

terminologie en 'n mens sou byna kon praat van 'n totaal 

nuwe genre . Visser 0983:63) s~ tereg hiervan: 

Literary studies are in a period of crisis, though it 

would be just as accurate to describe the period as one 

of exiting ferment... perhaps we are ready to attain a 

genuinely higher level... of theoretical accuracy, and 

even to bring about a degree of consensus regarding the 

aims and methods of literary studies long characteristic 

of the mature sciences. 

Dit beteken egter geensins dat al die vroeere teoriee geheel 

en al tot niet verkaar word nie: die gedagte is om uit al 
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die teoriee di t te haal en te benut wat vir die moderne 

leser die woordkunswerk "oop" en verstaanbaar sal maak, met 

inagneming van al die elemente wat in so 'n kunswerk 

saamgetrek word. 

2.5 XETODOLOGIE VAI DIE LITERATUURSTUDIE 

Na aanleiding van bogenoemde verandering van paradigma, word 

die metodekwessie vir die eerste keer in die geskiedenis 

onder die loep geneem en bevraagteken. Vanaf ongeveer 1967 

word die ontwikkeling van metodes 'n spesifieke taak en doel 

van literatuurstudie. Die uitgangspunt is van die begin af 

baie duidel ik: een metode mag nooi t ten koste van 'n ander 

gebruik of afgedwing word nie. Daar is, inteendeel, bevind 

dat dit wetenskaplik korrek sou wees om 'n metode-pluralisme 

te propageer die si tuasie en praktyk sou sekere keuses 

noodsaak. 

Xet integrasie van met odes word Cegter) nie 'n 

sintetiese metode bedoel waarmee die geheel ontsluit kan 

word nie, maar gedagterigtings oar die metode-pluralisme 

en -universalisme. Hier sou 'n mens kon dink aan 

gemeenskaplikhede, die gemene delers, OF aan die wyse 

waarop metodes gekoppel word: ... bruikbare/relevante 

elemente van verskillende metodes en teoriee kan op 

enige denkbare wyse gekoppel word ... 

<Senekal, 1982:17. > 
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Die groat probleem was, en is steeds, dat die verskillende 

metodes nie tot een algemene teoretiese basis teruggevoer 

kon word nie: 'n globale literatuurteorie Cen 

dienooreenkomstig 'n globale metode) bestaan nie. Postma 

( 1977: 1) se tereg : 

Een interpretatietheorie, die op alle lyrische tek:sten 

kan worden toegepast, is nag steeds een mooie droom. 

Die kern bly dus die verskeidenheid met odes en die 

toepasbaarheid daarvan. Hoofsaak is die metodebewussyn en 

die erkenni ng van metodeverskeidenheid met die klem daarop 

dat metodes uitruilbaar l. c 
=· Verskillende metodes moet op 

die proef gestel word, want elke teks het per slot van sake 

sy eie karakter, bied sy eie probleme en verg dus eintlik 'n 

eie benaderi ng. Verski llende met odes ontsl ui t verskillende 

aspekte van dieselfde teks. 

Tans word die l i teratuur benader vanu it die gesigspunt van 

die leser: daar word nie van die leser verwag om terug te 

deins voor die byna goddelike gesag van die skrywer nie. 

Daar word eerder van hom verwag dat hy op 'n 

verantwoordel ike wyse ten valle moet toe tree tot die teks. 

Hy moet, byvoorbeeld, dit wat in die moderne teks doelbewus 

deur die skrywer onvoltooid gelaat is, sinvol voltooi en so 

aan die teks "dee l neem". 
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2. 5. 1 Die model begrip 

In die letterkunde is 'n model 'n doelgerigte, sistematiese 

werkwyse wat gefundeer is op 'n bepaalde l i ter~r-teoretiese 

uitgangspunt. Dit is as' t ware 'n 'patroon' wat aandui hoe 

die leser/kritikus tot 'n sekere gevolgtrekking ten opsigte 

van 'n liter~re teks geraak het. 

Volgens Senekal 0983: 9) is 'n model: 

die a:fbeelding van die :fei te, dinge en relasies van 'n 

bepaalde kennisterrein op 'n eenvoudiger, meer 

oorsigtelike ma.terHHe struktuur van 'n sisteem wat ten 

opsigte van bepaalde wesenl ike strukture en relasies 'n 

analogie vertoon met die voorwerp wat jy ondersoek:. 

:modelle gee aanduidings hoe om te soek, te probeer, om 

ma.niere van ondersoek te konstrueer. Met behulp van 

:modelle word met denkmoontlikhede geeksperimenteer. 

2.5.2 Eise waaraan 'n model :moet voldoen 

Engelbrecht(1983> stel die volgende vereistes waaraan 

modelle moet voldoen om maksimaal as analisemetode benut te 

word: 
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1. Die terminologie en metataal moet eksplisiet 

gedefinieer word en nie weersprekend of dubbelsinnig 

gebruik word nie. 

2. Die terrein van die ondersoek en doelwi tte van die 

model moet eksplisiet geformuleer word . 

3. 'n Model moet "universele" toepassingswaarde h~, maar 

oak ruimte laat om afwykings van teksrei:Hmatighede te 

kan noteer. 

4 . In die literatuurondersoek en -onderrig moet die 

model eenvoudig, ~anteerbaar, prakties-bruikbaar en 

•soepel genoeg wees om die teks te kan ontsluit. 

5. Gevolgtrekkings en interpretasies moet aan die hand 

van geselekteerde data in die teks en sistematiese 

stappe bewys en gekontroleer kan word. 

6 . 'n Model moet in d ie praktyk toegepas word om die 

gebreke daarvan te identifiseer en dit deur verdere 

aanpassings te verbeter. 

7. 'n Model is nie 'n statiese konsep wat ten alle koste 

korrek bewys moet word nie dit is bloat 'n 

heuristiese instrument wat homself in die praktyk 

moet bewys en in elke toepassing hertoets en moontlik 

verbeter of selfs gefalsifiseer kan word. 

2.6 Enkele bestaande modelle 

Vanuit die verskillende literere teoriee wat hierbo bespreek 

is, het verskeie modelle vir die ontleding van gedigte 
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ontstaan. Dit is nie prakties moontlik om in hierdie studie 

al hierdie modelle volledig te ondersoek nie, derhalwe sal 

slegs enkeles wat moontlik van waarde kan wees vir hierdie 

studieonderwerp oorsigtelik bespreek word. Aan die einde van 

hierdie bespreking sal daar 'n sintese gemaak word van 

aspekte van die verskillende modelle wat van nut is vir die 

antwerp van 'n model wat aangewend sal word om 

inligting oar die Christusfiguur aan geselekteerde 

te onttrek . 

2.6. 1 Die stilistiese model 

optimale 

gedigte 

Die term stilistiek is eintlik 1 n versamelnaam vir 1 n hele 

aantal verwante dissiplines wat ingestel is op 1 n beskrywing 

van die styl Cas die kenmerkende, kensketsende, 

karakteristieke, unieke ofte wel die besondere eenheid wat 

die 1 i ter~re enkel werk vertoon) van 1 n 1 i ter~re werk. As 

sodanig moet di t gesien word in samehang met die Dui tse 

"Stilforschung" of "Immanente Deutung", die Franse 

"Explication de texte" en die Amerikaanse "Close Reading". 

Basies verteenwoordig die Stilistiek 1 n terugkeer na die 

belangstelling in die vorm. In teenstelling tot die 

genetiese benadering van die vyftiger- begin sestigerjare, 

het die stilistici hulle daarop toegespits om die liter~re 

werk in sy unieke eiewaardigheid van literatuur-wees te 

beskryf en te definieer. Hulle het die Stilistiek gevestig 
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as 1 n metode van interpretasie wat aan sowel die vorm as die 

taalgeaardheid van die kunswerk erkenning gee . Die 

hoofbelangstelling word dus afgewend van die inhoud af, maar 

tog bly die besef dat daar 1 n onverbreekl ike verband is 

tussen vorm en inhoud . Die belangrikste beoefenaars van die 

Stilistiek was, onder andere, Emil Staiger, Leo Spitzer en 

Wolfgang Kayser. In Suid-Afrika was dit H. van der Merwe 

Scholtz, C. J . M. Nienaber <Die taal as talk), E. Lindes 

<Botha) <Die onsydige toets) en F . I.J . van Rensburg. 

Vir die stilistikus is die eerste stap in die beoefening van 

die literere kritiek die begrip/verstaan/ken van elke jota 

en tittel van die literere teks . Dit impliseer die verstaan 

van wat die onderdele en die geheel afsonderlik se en wat 

hulle in verhouding tot mekaar se. Wat begryp meet word, is 

sowel die leksikale as die evokatiewe waardes van alles 

waarmee die woordkunswerk opgebou is. Eers meet die 

betekenis van elke samestellende lid vasgestel word, daarna 

die struktuur Cbou, geleding, organisasie , komposisie) van 

die geheel. Die leser moet so presies moontlik weet hoe 

alles met alles saamhang. 

Die stilistiek spits hom dus toe op 1 n ondersoek na bepaalde 

verhoudinge binne 1 n bepaalde situasie en hoe hierdie 

verhoudinge tot stand gekom het. Dit wil met ander woorde 'n 

"verklaring" gee van 1 n enkele kunswerk: met "verklaring" 

word hier bedoel die streng literere betekenis, waar die 
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kunswerk gesien word as 'n geheel van byna ontelbare 

"onderdele" of elemente; en waar die verklaring daarin 1~ 

dat die geheel deurskou word, en die verband van die 

onderdele daarmee en met mekaar aangetoon word. 

Twee :twogs belangrike kenmerke van die stilistiese metode is 

dat dit sowel die auteur as die leser buite rekening laat en 

die aandag toespi ts op die taalsi tuasie as sodanig . Die 

l i nguistiese stilistici glo byvoorbeeld nie aan 'n aparte 

taal vir die poesie nie: volgens hulle benut die kunstenaar 

die taal van Jan Alleman, maar hy gebruik dit op 'n unieke 

wyse. 

Die doelstelling van die Stilistiek is die beskrywing 

van dit wat in 'n enkele gegewe situasie 'op 'n wyse van 

taal' gebeur. Sy werkwyse, wat soortgelyk is aan die van 

die hermeneutiek, is gebaseer op Reichling se opvattings 

van die sintagmaties-dinamiese verloop van die 

taalgebruik (Johl, 1984:62>. 

Daar word twee metodes voorgestel om 'n stilistiese analise 

uit te voer: 

1 > om die liter~re werk sistematies te ontleed op 'n 

linguistiese grondslag en om die werking van die 

taal waardes te i nterpreteer in terme van die bydrae 
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wat di~ taalwaardes lewer tot die opbou van die 

stuktuur en sy "total meaning"; 

2) om alle individuele trekke by die afwyking ten 

opsigte van die standaardtaal te probeer vasstel. Dit 

is die sogenaamde kontrasmetode, want die ondersoeker 

stel die afwykings en vervormings van die taal-in

die-teks teenoor die algemeen gebruiklike taal en 

pro beer so om die "aesthetic purpose" of "skeppende 

kern" te ontdek. 

Dit is duidelik dat as die stilist i ek wil nagaan hoe 'n 

besondere eenheid-in-taal tot stand kom, hy vir die grootste 

gedeelte van sy arbeid linguisties gerig moet wees. Omdat 

die konstituerende moment van 'n taaluiting agtereenvolgens 

in 'n tydsverloop aangebied word, is dit vir die leser 

moontl ik om die struktuur van 'n werk mee te maak as iets 

wat homself geleidelik met 'n bepaalde doel vorm: 'n sig

vormende struktuur. Gevolglik kan die leser elke oomblik in 

sy analise nagaan watter moontlikhede van taalgebruik op die 

spel is ten opsigte van elke "onderdeel" van die werk; en op 

grand van die feit dat juis 'n spesifieke vorm gekies word, 

voorlopige gevolgtrekkings maak oor die rigting waarin die 

struktuurverloop van die kunswerk wys. 

Die roetode van die stilistikus sluit onder meer die volgende 

vier belangrike dinge in: 
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1> Deeglike kennis van die taalsisteem sodat hy die 

funksie van elke taalelement kan nagaan. 

2) 1 n Proses van vergelyking tussen taalmomente wat 

gebruik is, met di~ wat moontlik gebruik kon word. 

3) Die stilistikus sal oak probeer om die geheel te sien 

in die lig van 1 n sekere interne bedoeling van die 

werk, In "houding" wat die werk In besondere 

perspektief op die werklikheid gee. 

4) Hy kan egter nie die funksie van enige onderdeel van 

die werk Cri tme, sintaksis, woordkeuse, ens.) 

verklaar sander 1 n sekere kennis van die geheel ten 

opsigte waarvan di~ funksie verrig word nie. 1 n 

Funksie kan dus slegs 

diens aan 'n bepaalde 

weer net geken word 

ontleed word op grand van sy 

geheel. Die geheel kan egter 

u it die we r king van die 

afsonderlike onderdele. 

Die Stilistiek vereis dus 1 n sekere heen-en-weer-beweging in 

die interpretasie van 'n werk. Dit kom op die volgende neer : 

die leser/kritikus lees die werk eers aandagtig deur en merk 

sekere eienaardighede op in die taalgebruik, 

waarvan 1 n voorlopige gevolgtrekking gemaak word. 

gevolgtrekking gaan hy ander onderdele van die 

sy aanvanklike gevolgtrekking uitbrei of wysig. 

op grand 

Vanuit di~ 

werk na wat 

So gaan die 

proses voort totdat hy uit 1 n reeks vermoedens oar die 

geheel van die werk, wat telkens getoets word aan die 
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afsonderlike struktuurmomente en hul moontlike samehang, vir 

homself 'n interpretasie van die geheel opbou. 

'n Besondere konsekwensie van di~ werkwyse van die 

stilistiek is dat die ondersoeker. sy ontleding van 'n 

enkelwerk prinsipieel op enige plek in die werk kan begin. 

Daarom se Spitzer C1 9 48: 19) die volgende oor die taak van 

die stilistikus : 

What he must <do). . . is.. . to work: from the surface to 

the 'inward life-centre' of the work: of art: first 

observing details about the superficial appearance of a 

particular work: <and the • ideas' expressed by a poet 

are, also. only one of the superficial traits in a work: 

of art>; then, grouping these details and seeking to 

integrate them into a creative principle ...• and, 

finally, making the return trip to all groups of 

observations in order to find whether the • inward form' 

one has tentatively constructed gives an account of the 

whole. 

Die stilistiese benaderingswyse hou egter die volgende 

gevare in: 

1 > Die klem op "oorspronklikheid" kan oordrewe raak en 

in teenstelling staan met die oogmerk om "some 

unifying principle" of "general aesthetic aim 
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i f th hole Work Of art " pervas ve o e w <Wellek en 

Warren, 1966) te ontdek. 

2) Daar kan soms so gekonsentreer word op die styl-eie 

dat die eenheid van die werk as geheel verwaarloos 

kan raak. 

3) Die stilistiese analise kan verder oak die vorm van 

die werk verwaarloos en dan vassteek in die inhoud. 

4) Die model kan verval in vae veralgemening as gevolg 

van 'n te grate omvang van die gegewe wat gekenskets 

moet word. Daarom rig die Stilistiek hom by voorkeur 

op kleiner eenhede soos die enkelwerk. 

5) Omdat die Stilistiek 'n beskrywende dissipline is, 

word daar nie ekspl isiet by 'n waarde-oordeel 

uitgekom nie. 

In 'n suiwer stilistiese benadering kry die magiese en die 

verhouding van die magiese tot die logiese egter te min 

aandag. Die probleem is natuurlik dat die magiese nooit 

volledig verklaar kan word nie. Die magiese verwys hier na 

die intui."tiewe waarneming van die digter wat so verwoord 

word dat dit 'n geladenheid verkry wat meerduidigheid in die 

hand werk; di t het betrekki ng op die "smal poort van die 

wonder", soos D.J. Opperman dit in sy gedig "Digter" stel. 

Dit is veral die outonomie- of fiktiwiteitsbeginsel van die 

Stilistiek wat sedert die einde van die sewentigerjare 

toenemend onder skoot kom van teenstanders wat meen dat die 
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beginsel die werk hermeties in 1 n kokon verseel en van die 

werklikheid afsluit . Vlanneer inge::;ien word dat 
1 

n liter~re 

werk as geheel 1 n kommunikasiesi tuasie is en die fiktiewe 

w~reld, wat deel ui tmaak van die kommunikasie, nie alleen 

die werk afgrens van die werklikheid op grand daarvan dat 

dit 1 n getransformeerde werklikheid is ni_e, maar dat dit die 

werk uiteindeli k weer op 'n simboliese Cmetafories-ikoniese) 

en impliserende wyse daarmee in aanraking bring, kan die 

begrip "ou t onomie" egter tog bruikbaar wees as verwysende na 

die liter~re werk In self-regu l erende sisteem 
as 

(J ohl. 1984: 108) . 

2 . 6.2 Die strukturalistiese model 

Vanuit die Strukturalisme het 1 n groat aantal modelle reeds 

tot stand gekom wat elk 'n ander aspek van die liter~re teks 

wil belig: so is daar byvoorbeeld 'n linguistiese model, 'n 

semantiese model, 'n narratiewe model, 'n psigo-analitiese 

model, en so meer. 

Struktuuranalise is die metode waarvolgens die relasies 

tussen tekselemente ondersoek word. Di t gaan ui t van die 

beskouing dat hierdie elemente nie op sigself belangrik is 

nie, maar hul betekenis in die relasies kry . Daarom probeer 

'n strukturele analise nagaan wat die onderlinge relasies is 

en volgens watter prinsipes die teke n s in die teks 

gekombineer is tot betekeniseenhede. Die verbande of 
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relasies word ondersoek op grand van beginsels SODS 

herhaling, kontras, opposisie, en so meer. 

Die taak van strukturele analise bestaan ui t segmentasie 

sowel as integrasie: eers segmentas ie van die dele en dan 

integrasie van die geheel. Daar word dus aan sowel die 

horisontale as die hierargiese aspek van 1 n artefak aandag 

geskenk. Dit is, met ander woorde, die organisasie en 

struktuur van die teks wat deur middel van die 

strukturalistiese metode ondersoek word, en nie die inhoud 

van die teks as sodanig nie. 1 n Strukturalistiese model kom 

derhal we nooit tot In "interpretasie" nie. Waar die 

Stilistiek glo dat die betekenis van 1 n kunswerk in sy 

oor~spronkl ike konteks gerekonstrueer kan word deur 'n 

onpersoonlike rede en die leser dus by die oorspronklike, 

juiste betekenis wat in die werk ge1ntendeer word, kan 

uitkom, aanvaar die strukturalist e dat die betekenis 

Cinterpretasie> wat die leser wel tot stand bring, afhanklik 

is van sy kennis van die kodes en sisteme waarbinne die werk 

funksioneer en di~ is veranderlik . 

2.6.3 Die strukturalisties-semiotiese model 

Barthes (1975> het die strukturalistiese konsep verruim deur 

die inbring van sy kodebegrip. Hy 1~ 1 n verband tussen die 

konvensionele 

benadering. 

Strukturalisme 
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Om binne die struktural isties-semiotiese raamwerk te werk, 

vereis dat die metode van "close-reading" gebruik word. Dit 

is 'n bruikbare metode van analise en skep die moontlikheid 

om op 'n sintagmatiese ~n paradigmatiese wyse te "lees". So 

'n ondersoek moet dan oak sinchronies gerig wees. Die 

grondslag van alles is die werking van die <semiotiese) 

teken wat in die wydste sin die volgende behels: 'n 

drieledige relasie, naamlik tussen: 

die teken; 

dit waarvoor dit staan en 

diegene vir wie die teken 'n funksie het. 

Grabe 

nodig 

taal 

(1984:3) wys daarop dat dit in die kommunikasieproses 

is dat die leser kennis dra van die wyse waarop die 

in 'n kunswerk ontgin word. Die doel bewuste 

"andersheid" van poetiese taalgebruik dwing die leser om 

kennis te neero van die taal self, omdat die wyse van segging 

die aandag trek of vooropstel. 

Daar is byvoorbeeld verskeie middele 

vooropstelling in die poesie bewerkstellig 

belangrikste hiervan is metaforiese 

waarvolgens 

kan word: die 

konstruksies, 

sintakties-tipografiese organisasie, klankmatige relasies en 

metries-ri tmiese benadrukking. In die poesie is di t dan die 

samewerking tussen bogenoemde en ander middele waarvan die 

digter gebruik kan maak wat die strukturele samehang binne 

afsonderlike gedigte tot stand bring. Anders as wat die 
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waar die boodskap geval is 

onroiddellik 

in standaardtaalgebruik 

bevatlik en eenduidig rooet wees, SODS 

byvoorbeeld in wetenskaplike geskrifte, 

in die poesie op 'n indirekte roanier 

geskied kororounikasie 

via die eiesoortige 

strukturele organisasie van afsonderlike gedigte . Ten einde 

toereikend te kan begryp wat die gedig wil s~, is dit 

volgens voorafgaande betoog vir die leser nodig oro eers te 

ondersoek hoe die roededeling in die gedig aangebied word . 

Met ander woorde: die struktuur van 'n gedig bevat die 

sleutel tot die roe de deli ng of boodskap wat dit wil 

kororounikeer. 

Struktuuranalise verskaf dus toegang tot 'n gedig en behoort 

vanself te lei tot 'n toereikende interpretasie van die 

sogenaamde mededel i ng of "boodskap" . 'n Analise van die 

struktuur van 'n gedig veronderstel egter kennis van die 

funksie(s ) van die afsonderlike elemente wat uiteindelik 

gesamentlik sorg vir strukturele samehang. 

middele struktuurelemente is tersel fdertyd 

gebruik om vooropstelling van poetise 

impliseer bewerkstell ig. Vooropstelling 

Die afsonderlike 

wat die digter 

taalgebruik te 

nie net die 

benadrukking van kleiner of grater eenhede nie, maar behels 

oak die ontdek van verrassende Cdus vooropgestelde) ~elasies 

tussen lettergrepe, woorde, sinsnedes, sinne, versreeHs en 

strafes in 'n gedig. Hieruit kan ons aflei dat 

vooropgestelde taalgebruik lei tot semantiese verryking wat 

spruit uit die wisselwerking en wedersydse beinvloeding van 
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taaleenhede op mekaar binne 1 n strukture l e geheel soos 
1 

n 

gedig . 

Die genoemde middele vooropstelling funksioneer van 

afsonderlik en gesamentlik om semant i ese verryking in die 

poesie teweeg te bring . . Die buitengewone saamgroepeer van 

woorde en/ of si n snedes in metaforiese konstr u ksies sorg vir 

'n bevrugtende interaksie tussen die taaleenhede binne so 
1

n 

konstruksie. Eweneens sorg sintaktiese, t i pografiese of 

klankmatige verbande tussen taaleenhede vir 
1 

n wedersydse 

betekenisbe·invloeding van dH: taaleenhede op mekaar. In s6 

1 n semanties verrykte taalaanbod isoleer metries-ritmiese 

benadrukking gewoon l ik die hoogtepunte die hele van 

semantiese "betoog" van die gedig . 

Dit is die talle kruisverwysings Cbewerkstellig 

sintaktiese en klankmatige relasies) 

frases in 1 n gedig wat die inhoud 

deur 

tussen 
metaforiese, 

woorde en 
poe ties 

spesifiseer. Hierdie p o etiese spesifikasie van die 

semantiese inhoud van di e leksikale items in 'n gedig toon 

ondubbelsinnig aan dat 'n blote kennis van hulle "normale" 

verwysing in standaardt aalgebruik nie voldoende is vir 
1 

n 

begrip van 

taalgebruik 

geen gedig 

die omvattende semantiese inhoud van poetiese 

nie . Die implikasie hiervan is natuurlik dat 

verklaar kan word deur 1 n blote kennis van sy 

oenskynl ike eksterne verwysi ngsraamwerk n i e, omdat hierdie 

verwysingsraamwerk binn e die p o etiese stru ktuur doel bewus 
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verander en herinterpreteer word. Grabe 0983) illustreer 

hierdie stelling met haar ontleding van Leon Strydom se 

gedig "Droogte", waarin die bekende Bybelse gegewens van die 

sondeval en die gevolge daarvan ook op die hedendaagse mens 

van toepassing gemaak word. Die seksuele genieting word in 

die gedig onthul as 'n "onvrugbare" paging tot vrugbaarheid 

en aldus as 'n sonde wat lei tot verwerping en verdoemenis 

van die sondige mens omdat dit sy verlossing vanuit die 

he mel verhinder. Hierdie onthulling plaas 'n unieke 

konstruksie op die Goddelike gebod aan die mens om 

"vrugbaar" te wees en die aarde te bewoon. Grabe <1983:38) 

wys in haar ontleding voorts daarop dat kennis van die 

Bybelse gegewens en van • n natuurlike droogte slegs as • n 

aanvanklike agtergrond funksioneer, waarna ekstern 

verwysende gegewens intern slegs binne die struktuur van die 

gedig op 'n idiosinkratiese wyse gespesifiseer word. 

Alhoewel eksterne gegewens nie genegeer kan word nie, en 

alhoewel 1 D erkenning van die eksterne raamwerk- in die 

onderhawige geval die bekend veronderstelde 

Bybelgegewens - selfs noodsaaklik is vir die begrip van 

die gedig, is dit duidelik dat struktuuranalise nietemin 

voorwaardelik is vir die toereikende begrip van 1 n 

gedig. Dit is eweneens 

benadering kan lei tot 1 n 

nie. <Grabe,1983:38. > 

duidelik dat geen eksterne 

werklike begrip van 1 n gedig 
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Interpretasie kan hiervolgens slegs valg ap 

teksanalise en die hooffokus val dus ap die teks. 

Grabe nie die teks as valkome outonaam nie: 

grand van 

Tag beskou 

die kader 

waarbinne haar analisemadel tuishaart, is kennelik die van 

die linguistiek . Dit behels 'n mesa- sowel as 'n makra

teorie <Swanepael,l984:70> en is apsigtelik verwant aan die 

Russiese Farmalisme, terwyl dit oak nau aansluit by die 

opvattings van Raman Jakobsen. Haar strukturalistiese 

beskouing blyk uit die stelling dat die leser deurentyd 'n 

oog moet h~ vir •die ontdek van verrassende relasies tussen 

lettergrepe, woorde, sinsnedes, sinne, versreels en strafes 

in die gedig° CSwanepoel,1984 : 4) . Vir haar gaan dit 

oenskynlik in hoofsaak eers om die sintaktiese inligting, 

terwyl die referensiele inligting eers na deeglike 

bestudering van dusdanige sintaktiese inl igting ter sake is. 

Om die indirekte kammunikasieproses van die paesie te 

verstaan, maet die leser eers gaan soek na manifestasies van 

vooropstelling wat deur afwykende taalgebruik bewerkstellig 

word, of na die beginsel van "wederhalen" Cherhaling > wat 

kan lei tot patroanvorming. 

2 . 6.4 Wolfgang Iser se resepsie-estetiese model 

Vir Iser C1976) is alle fiksie 'n kommunikasiestruktuur wat 

nie net iets beteken nie, maar oak iets be-werk. Betekenis 

en werking is derhalwe sleutelbegrippe in sy tearie. Hierdie 

"werking" het te make met die effek of ervaring van die 
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teks, terwyl "betekenis", volgens hom, slegs deur die leser 

self tot stand gebring kan word. 

Iser beweer dat die moderne literatuur veel meer kreatiewe 

medewerking van sy lesers vereis as wat vroeer die geval 

was; die leser word as 't ware de u r die meer ingewikkelde 

teks tot mondigheid en selfstandige interpretasie gedwing. 

Sy model vir die lees en verstaan van 'n 1 i ter~re teks 

wentel derhalwe om die geimpliseerde, teksveronderstelde en 

-verankerde leser. Die fiksionele w~reld van die teks 

bestaan net in die leser se verbeelding; gevolglik bepaal 

rypheid, volwassenheid en die ervaring van die leser die 

konkretisering daarvan. Die teks stimuleer die leser, wat op 

grand van sy eie persoonlike leefw~reld op die artefak 

reageer. 

Vir die resepsie-estetikus gaan di t oar die emot iewe 

reikwydte van die liter~re teks, te wete "welke ervaring_ de 

lezer heeft bij het lezen van het literatuur"CVan 

Luxemburg, 1981:72>, asook die semantiese realisering 

daarvan. Iser (1974:285> beweer: 

one text is potentially capable of several different 

realizations each individual reader will fill in the 

gap in his own individual way. 
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Die leser moet dus meekonstrueer om tot 'n interpretasie te 

kom . 

Die l :i c:el-t.=:re ~ek~ verwy::; egter eerstens na homsel f: auteur 

.Leser 
rolle wat deur die nie, maar 

~ei::·:; geimpl:i:;eer word, soo::; ook die konteks en die terrein 

17an pragma-cie:;e ~oepassing. Na aanleiding van die spraak-

handeling:;teorie van J.L. Aus~in, kom Iser tot die slotsom 

eli e "boodskap" be:::;Kryf moe~ word as 'n 

Dit is nie betekeni·:; op sigself nie, dit 

verWV3 n::.e na ber;ekenis nie, maar dit is 'n instruksie vir 

c-ete:::enisv,.:Jrming deur die J.eser. In die sin is dit dan oak 

n ii::oniese r;ei::en cDe Jong, l983tb;:50). 

uie ·..veri::lii::heidsmodelle waarmee le:::.ers ~ekste reduseer tot 

oo:t: cl.eu r:~ l a:2~2.··ewer1'ie 
:_r <_) 

in Iser 
·=.pee1. 

g·aar1 C1TI reduksie tek·atuele van 

van kodes of 

vers~eekte en moontlik onderdrukte aspek~e in die leser en 

sy werklikheid. 
Dit ~~ dan ook juis die onbekende, die 

negerende van die l i terere werk wat die le::.er in die tek·:; 

betrei::. Iser beweer dat literatuur 'n appel is op die leser, 

nie net o;n·~a-c ci.ie onbekende werklikheid hom uitlok nie, maar 

verswygi ng van betekenis, kenroerkend is 

van sy struktuur. 
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Die liter~re werk is vir Iser 'n "Leerstelle" <Ingarden) - 'n 

begrip wat dui op die wesenlike onbepaaldheid van die teks 

omdat laasgenoemde sy "obj ek" al tyd skemat ies aanbied. Die 

"Leerstellen" of "oop plekke" behels in der waarheid 'n 

betekenisbreuk of -gaping wat egter ook 'n 

betekenisinstruksie is en derhalwe as "interpretasieruimte" 

bestempel kan word. Dit is 'n verbindingsmoontlikheid sander 

skakel wat die leser as kombinasie herken omdat dit bestaan 

uit herkenbare elemente, maar wat die motief vir die 

kombinasie verswyg sodat die herkenbare as onbekend voorkom. 

Dit verwys die leser na die horison en dwing hom om die 

repertorium af te soek na versteekte betekenismoontlikhede 

waarmee hy die skakel kan le. Die leser 

selfstandig besluit en aktief betrokke wees: die 

moet egter 

res van die 

teks sal self sy keuse bevestig of verwerp <De 

Jong,1983:53). Dit is met ander woorde die taak van die 

leser om die "lee plekke" van die teks aan te vul. Die 

leesproses is dus volgens Iser die aanvul van die 

potensiele, nooit ten volle uitgesproke werklikheid van die 

teks. 

In wese kom Iser se model neer op kodifikasie. Hy sien die 

liter~re werk nie as referensieel o f mimeties nie, maar as 

'n kode wat die leser moet afbreek om die gekodifiseerde 

betekenis te kan ontsluit. 
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2.6 . 5 Seemanalise 

In 'n paging om "moeilike" gedigte v ir studente en senior 

leerlinge 

(1982: 19 ) 

makliker toeganklik 

na aanleiding van 

te maak, stel Van Zijl 

Greimas se begrippe van 

isotopie, seem en semeem, seemanal ise voor . Hierdie model 

word op die volgende teoretiese uitgangspunt gebaseer: 

Woorde soos bulle in die woorde boek verskyn - dus bu i te 

die konteks - beet lekseme. Sodra 1 n woord egter binne 

1 n bepaalde konteks verskyn, di t wil s~ as deel van 1 n 

woordkunswerk byvoorbeeld, beet dit 1 n semeen. Elke 

woord bet bepaalde betekenisaspekte of seme. So besi t 

die lekseem 1 vrou 1 byvoorbeeld die seme 1 vroulik 1
1 

'menslik' <as teenoorgestelde van 'dierlik 1
). Uit die 

k:onteks word di t gewoonlik: duidelik: watter een van die 

seme oorheers. Seme wat in 1 n bepaalde k:onteks oorbeers, 

heet klasseme, met ander woorde, daar sal in die 

betrokke gedig waarskynlik: 'n bele k:las of groep sememe 

wees wat almal dieselfde seem bevat. Hierdie groep 

sememe vorm dan bepaalde betek:enisvlak:k:e (of isotopieED 

in die teks. Deur berhaling word bomogene 

betekenisvlakke gevorm. 1 n Teks besit slegs samebang, 

dit wil s~ is koberent, as dit sulk:e betekenisvlak:k:e 

bevat. 
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I 

In 'n seemanalise word die sememe in die teks eers in groepe 

geklassifiseer waarin 'n gemeenskaplike seem Cklasseem) alle 

ander seme oorheers. As 1 n teks woo rde Csememe) bevat wat 

nie op hierdie manier geklassifiseer kan word nie, word ges~ 

dat daar 1 n isotopiebreuk plaasvind en die teks is gevolglik 

nie volledig samehangend nie. 

Om 'n gedig te dekodeer Cinterpreteer), word daar soos volg 

te werk gegaan: 

1) Die leser kies die belangr i kste woord of woorde in 

die eerste versreel Csleutelwoorde verskyn 

gewoonlik reeds hier) en bepaal hul seme. 

2> Om vas te stel watter seem die oorheersende is, 

moet die leser in die gedig gaan soek na woorde 

wat dieselfde seme bevat. 

3> Hierna word al die woorde (sememe> of woordreekse 

in die teks wat hierde seem be vat, gegroepeer. 

Sa am vorm hierdie groep sememe dan In 

betekenisvlak of isotopie. 

4) Die leser moet nou verder lees en soek totdat hy 

1 

n belangrike woord v i nd wat nie in bogenoemde 

groep inpas nie en di~ dan weer saam met sy sememe 

in 1 n afsonderl ike semeemreeks groepeer. 

5) So word voortgewerk totdat alle sememe in 

isotopiee gegroepeer is. Die feit dat sommige 

sememe in twee isotopiee kan inpas, dui op 1 n 

ge·integreerde beeldspraak in die betrokke gedig, 
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met gepaardgaande samehangendheid of koherensie in 

die gedig. 

6) Deur die verskillende isotopiee te kombineer, kan 

die leser die samehang van die gedig ontdek . Met 

hierdie basiese begrip behoort die leser nou in 

staat te wees om die funksionaliteit Cbinne die 

gedigsamehang) van afsonderl ike struktuurelemente 

of afsonderlike reels te herken. 

Alhoewel hierdie model baie element~ r en eenvoudig is sodat 

dit nooit aan die verwikkeldheid van 'n gedig in sy 

total i tei t reg kan laat geskied nie, kan di t tog met vrug 

benut word, veral wanneer daar na tematiese aspekte in 

verkillende gedigte gekyk word. 

2.6.6 Die ergosentriese model 

Die ergosentriese model van Wellek en Warren is 'n metode 

van ondersoek waarin al die intersubjektiewe relevante 

aspekte van die poesie Cdie leksikale, sintaktiese, 

beeldvorming, tyd, ruimte en liriese situasie) relevant is. 

Die ondersoek word gerig op 

deurgronding van die werk as 

psigologie van die skrywer, 

die so volledig moontlike 

sodanig , eerder as op die 

of die sosiale of liter~r-

historiese agtergrond. In teenstelling tot die immanente 

benaderingswyse wat beweer dat alle relevante inligting wat 

benodig word vir die verstaan van die gedig, afgesien van 

- 76 -



die taal- en element~re werklikheidskennis, 

die bladsy te vinde is <of behoort te 

in die woorde op 

wees), gaan die 

ergosentriese benaderingswyse uit van die standpunt dat baie 

gegewens wat die sin en die waarde van 'n teks bepaal, 

bui te-kontekstueel is, soos byvoorbeeld die oeuvre van die 

auteur, liter~r-historiese elemente soos tydsverskynsels en 

konvensies, en selfs biografiese en sosiale besonderhede . 

Het achterhalen en het gebruiken daarvan vinden hun 

verantwoording ( ... ) in hun functie voor het zo adekwaat 

mogelijk verstaan (in de zin van Ingarden> en realiseren 

van de tekst zelf <Postma. 1977:2). 

Hierdie benadering berus op die feit dat naas wesenlike 

verskille, liriese tekste tog talryke gemeenskapl ike 

eienskappe besi t wat gelee 

die struktuurelemente en 

gedigte word uit woorde 

is op die gebied van die stof, 

hul ordeningsprinsipes. Alle 

opgebou: hierdie woorde het 'n 

polifunksionele karakter waarvan betekenis slegs een aspek 

vorm. Van belang vir die leser/kri tikus is 'n ondersoek na 

die wyse waarop die woorde in die teks funksioneer . 

Postma <1977:2) wys daarop dat omdat die liter~re werk 'n 

taalskepping is, 

het om die werk 

die leser kennis van die werklikheid nodig 

te kan verstaan. Die teks skep 'n w~reld; 

die struktuur van hierdie w~reld berus op en word 

gekonsti tueer deur die korrelasie van die tekselemente, en 
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omgekeerd word die betekenis en waarde van elke woord 

(element) binne die teks weer medebepaal deur die in die 

teks ge'i ntegreerde referensiekader. Hierdie wE:!reld bestaan 

egter oak uit elemente wat in die werklikheid voorkom. Op 

hierdie wyse is die werklikheid aan die literE:!re teks 

verbonde, alhoewel die teks nie 1 n afspieeling daarvan is 

nie. 

Bepaalde elemente uit die werklikheid word altyd as die 

grondslag van die literere werk gebruik. Elke liter~re teks 

is in der waarheid gebaseer op 1 n model van die werklikheid 

omdat dit altyd werklikheidsmomente bevat. Tot hierdie 

werklikheid hoort oak die literere tradisie. 

Die werkhipotese wat by ergosentriese interpretasies hanteer 

word, is dat alle komponente van 1 n gedig polifunksioneel op 

mekaar betrokke is in 1 n netwerk van relasies wat in die 

interpretasie blootgele kan word . Postma 0977:9) se model 

behels drie stappe: 

a) 1 n atomistiese interpretasie, met ander woorde, 'n 

interpretasie van die woordmateriaal in die teks. Die 

ti tel word heel laaste ge'i nterpreteer aangesien di t 

as 1 n essensiele bestanddeel van die gedig 

funksioneer en dus nie verklaar kan word sander 

kennis van die konteks nie . Metafore moet 

terselfdertyd verklaar word. Die teks word dus 

aanvankl ik woord vir woord ondersoek na aanleiding 
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van betekenis- en kombi nasiemoont l ikhede, waarby oak 

leksikale, 

ondersoek 

sintaktiese en beeldvormingsmoontlikhede 

word. Sodoende word aanvanklike 

waninterpretasies oenskynlik uitgeskakel. 

b) Hierna volg 'n interpretasie van die liter~re 

werklikheid. Na bogenoemde atomistiese interpretasie 

is di t moontlik om die struktuuraspekte in die 

konteks van die hele gedig te beskou en 'n ondersoek 

te loads na die struktuur as totaliteit. Aandag word 

dan veral geskenk aan die drie struktuurmomente, te 

wete, die liriese situasie, die tyd en die ruimte. 

c) Ten slotte volg ' ,n samevatting wat probeer om die 

resultate uit die atomistiese analise te kombineer 

met die analise van die struktuurelemente en om dan 

vanuit 'n sentrale punt in die vers, dit wil s~, die 

tema, te kom tot 'n verantwoording van die mees 

adekwate realisering van die gedig. Elke 

interpretasie hou egter die moontlikheid in om deur 

'n ander leser 

I nterpretasi e is 

aangevul en gekorrigeer te word. 

dus 'n kwessie van voordurend kies 

en afweeg, waarvoor geen vaste reels bestaan nie. 

2.6.7 Dekonstruksie 

Derrida se invloed op die Amerikaanse liter~re kritiek word 

vanaf die laat sestigerjare merkbaar aan die 

dekonstruksionistiese tekstuele "interpretasies" in die 
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kri tiese werk van , onder andere, Paul de Man, J. Hill is 

Miller en Harold Bloom. Uit 

dekonstruksieteorie kan daar nie 

dekonstruksiemodel nie, aangesien 

die aard 

gepraat 

"model" dui 

word 

op 

van die 

van 'n 

'n vaste 

patroon. Dekonstruksie is eerder 'n metode wat onbeperkte 

moontlikhede bied, maar nooit kom tot 'n vaste 

"interpretasie" of betekenisvasstelling nie. 

In die strukturalistiese opvattings wat hierbo bespreek is, 

word die liter~re teks gesien as 'n draer van vaste 

betekenisse. Die rol van die leser/kri tikus is dan om die 

"waarheid" in die betrokke teks te ontdek. Die liter~re 

diskoers kom dus neer op 

aan woorde en beelde. 

'n proses van betekenistoekenning 

Hierteenoor staan die radikale 

leesmetode van dekonstruksie wat die outonome status van die 

teks ontken en besondere aandag skenk aan interteks en 

intertekstualiteit . Hiervolgens dra elke teks in homself die 

spore van vorige t ekste en verwys di t reeds na toekomstige 

tekste . 

Die doel met dekonstruksie is om die skeppingsproses van 'n 

teks onder die loep te neem: 

B"ot the private experience of the individual author but 

the mode of production, the materials and their 

arrangement in the work. The aim is to locate the point 

of contradiction within the text, the point at which it 
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transgresses the limits within which it is constructed, 

breaks free from the constraints imposed by its own 

realist form. <Belsey, 1989: 104 . ) 

Belsey wys voorts daarop dat die teks vanuit die instelling 

van die dekonstruksionis uit teenstellings bestaan; dit kan 

dus nie tot 1 n enkele outorit~re lees beperk word nie . Die 

teks beskik oar 1 n pluraliteit wat lees en herlees behels; 

di t is nie 1 n passiewe obj ek vir verbruik nie, maar iets 

waaraan die leser aktief meewerk om betekenis daaraan te 

verleen . Vlaar die leser 

verski llende betekenisvlakke 

in 

te 

"c 1 ose reading" poog om 

ontsluit, doen hy, wanneer 

hy dekonstrueer presies die teenoorgestelde : hy wys die 

diversiteit, die verskillende moont l ikhede, die simbiotiese 

verhouding van die teks met ander tekste, die onafheid en 

onvolledigheid uit <Belsey, 1980: 109 ) . Dit is die tekstuele 

verskille wat in die artefak raakgelees word wat die basis 

van dekonstruksie vorm. Derrida 

die begrip "differance", 1 n 

se 

term 

hele strategie berus op 

wat sowel die begrip 

"difference" of "differing" bevat, as "deferring" Cuitstel). 

Die betekenis verskil dus nie net nie, maar stel oak uit. 

Aangesien die semantiese veld gebaseer is op differensiele 

verhoudings, het elke betekenis wat aan 1 n teks toegeskryf 

word on tel bare spore van afwesige betekenisse: si nonieme, 

antonieme, hierargiee, klassifikasies, ens. Derrida 

<1981:26) beweer: 
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Nothing, either in the elements or in the system, is 

anywhere simply present or absent . There are only, 

everywhere, differences and traces of traces. 

Die betekenis van 'n woord, of die artefak in sy geheel, 

hang met ander woorde af van die verskil wat dit ten opsigte 

van ander woorde/tekste toon . Betekenis word gevolglik 

telkens u itgestel omdat die betekenissisteme voortdurend 

ondermyn word . Agter elke woord of t eks skui 1, met ander 

woorde. 'n ander woord of teks. Die taak van die leser is om 

die teks te ontsluit, maar hierdie proses kan ad infinitum 

voortgesit word, aangesien elke teks homself ten slotte 

ondermyn. daar is geen sprake van sel fgenoegsaamheid van 

die teks nie. 

Volgens De Beer (1985: 8) berus Derrida se dekonstruktiewe 

operasie op ' n disseminerende skryf/leesspel . Johnson 

(1980:5) ways egter daarop dat: 

Deconstruction is not synonymous with destruction It 

is in fact DBJch closer to the original meaning of the 

word analysis, which etymologically means 'to undo' - a 

virtual synonym for 'to de-construct'. 

Al wat vernietig word i n 'n dekonstruktiewe lees, is die 

aanspraak op onbetwisbare oorheersing van een manier van be

tekening deur • n ander. Die verhouding teken/betekende is 
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arbi trer en elke "interpretasie" relatief aangesien daar 

talle ander leesrooontlikhede is, afhangende van hoe die 

le .ser teks wi l t:er.:.s..der . u1tgangspunt van . die 

dekonstruksie is dat geen sluitende interpretasie van tekste 

moontlik is nie. 

Taal word deur die dekonstruksioniste gesien as 1 n spel van 

differensies, 'n vermenigvuldiging van spore en relasies wat 

aanl e i ding gee tot verski ll ende betekeni seffekte. Die woord 

of teken word nie roeer gesien as 1 n weerspieeling van die 

;.;erk l i.l<:heid. nie, maar as iets wat self 1 n aktiewe rol speel 

i r1 d ie :::kepping van die werklikheid. Alle vorroe van 

beginsel van voortdurende 

u i t:::;te l of verpl a:::;i ng van t•etekeni s, deurda t e l ke betekende 

soo:::; • n betekenaar funk=:.ioneer. Daar word ook sterk klem 

g ep i aas op die r etoriese en figuurlike aspekte van die 

r:aa l ,g e bru i k in d.ie teks: dit le i noodwendig tot 'n 

ondermyning van waarheid. Literere diskoers word gevolglik 

geas:::.o:;ieer 2Tiet radikal e onbepaaldheid 

onbeslistheid en onsekerheid 

die "aporia" van 

[ Jie 

showing the text to be woven from different strands 

which can never result in a synthesis but continually 

displace one another <Culler, 1979: 155.1. 

skeppende stem van die auteur word deur die 

dekonstruksioniste as t ware stilgemaak sodat skrif en 
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tekstualiteit kan oorneem. Dit is die taal self wat spreek 

en nie mee r die auteur nie . Alle kontekste word intertekste, 

dit wil s~ buite-te kstuele gegewens i n die tradisionele sin 

- politiese, psigo l ogiese, historiese , teologiese faktore -

ondergaan tekstual isering. Verder lei d i e beklemtoning van 

die "bestemming" van ' n teks daartoe dat di e leser in plaas 

van die auteur sentraal gestel wo rd. 

Dekonstruksie verleen aan d i e leser onbeperkte lees- en 

interpretatiewe vryheid; 'n "open possibility of 

displacement", 'n "infinite extendability of reference". Dit 

wys op die moontlikhede van die geskrewe woord: in plaas van 

'n representasie van i ets anders, word gekonsentreer op die 

onbegrensdheid van die woordspel. 

tereg dat 

Johnso n vermaan egter 

The deconstruct ion of a text does not proceed by random 

doubt or arbitary subversion, but by the careful teasing 

out of warring :forces of signification within the text 

i tse 1 f . < 19 8 0 : 5 . ) 

Dekonstruksie moet nie bes kou word as 'nope uitnodiging om 

bloat vrye assosiasie toe te pas en die teks dus 

betekenisloos te laat nie. 
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2.7 TEORETIESE KERH 

Nie een van bogenoemde modelle kan egter sander meer benu t 

'rtcrd vir die doeleindes van hierdie studie nie. Ten einde 

die :maksimum inligting ten opsigte van die Chri:3tusbeeld in 

l i ter·ere artefakte te ontgin, was dit nodig om 'n 

ei.e:::ccr-:::ige moo.e1. vir die doel te cntwerp. Hierdie model is 

gebaseer op w...1..c vclgende teoretiese kern wat saamgestel is 

uic: ver:;keie teoriee en modelle wat hierbo bespreek is. 

Hierdie model hec: ten doel om die leser in staat te stel om 

cp~Luale n:enni.s ":en opsigte van die (~hristusfiguur soos wat 

Hy in die gedig gerepresenteer word, te verwerf. 

,_,\) sv rr,ees t:;asie :::oe vlak word 'n gedig/teks beskou as 'n 

i;:ommunikasie c:u::osen digter en leser. Hierdie kol'Illilunikasie 

kan soos vo1g voorgestel word: 

[skrywer/digter) > [liter~re teks/gedigJ > [ontvanger/leser] 

Kol'Illilunikasie vind binne 'n kulturele kontek:3 plaas: die 

skrywer, die teks en die ontvanger is deel van 'n kulturele 

raamwerk, gevolglik het elke gedig sy eie konteks wat le 

binne die breer konteks die lewe, van of 'n van 

lewensbe :=ok•:Juing; dit bevat 1 n "boodskap" wat handel oor 1 n 

aspek van die werkl ikheid. (Die begrip "werklikheid" word 

nier ru.im opgeneem as alles wat buite die literere teks 

bestaan en waarna die teks verwys, byvoorbeeld, tasbare 

- 85 -



voorwerpe, 'n maatskaplike bestel, gedagtes, gevoelens en 

oak die liter~re tradisie. Om hierdie "boodskap" op 'n 

liter~r-estetiese wyse te konkretiseer, gebruik die digter 

'n persoonlike, idios_inkratiese taalkode, wat hy aflei deur 

manipulasie van die gewone taalfunksies en strukture wat sy 

lesers oak besi t as deel van hulle taal vaardigheid. Op sy 

beurt moet die leser die teks weer dekodeer met behulp van 

die leidrade wat die digter vir hom binne die raamwerk van 

die gedig gee. Hierdie dekodering vind plaas teen die 

agtergrond van die leser se verwagtingshorison en behels 'n 

voortdurende verwysing tussen die elemente in die gedig en 

die leser se taal- en wereldkennis . 

Die kernelemente van 'n gedig word ui teengesi t in Cloete 

C1982:36 ) se definisie: 

'n Gedig is • n gebeure.. . met of deur 'n persoon of 

persone in 'n bepaalde 4d_ en ruimte, gesien en vertel 

vanuit 'n bepaalde perspektief, in 'n bepaalde 

komposisie of tektoniek, in die menigvuldigheid 

kommunik:atiewe taalvorme <betekenis, klank, ritme, 

woordvorm, sintaksis>. 

Hierdie elemente is homoloog: hulle het met mekaar 

medeseggenskap in die kommunikasie van die "boodskap". Dus, 

alhoewel hulle as elemente geskei kan word, is hu l le in die 

suksesvolle gedigstruktuur so vo l ledig met mekaar 
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ge1ntegreer dat hulle nie eintlik s i nvol in isolasie beskou 

kan word nie. Alle waarnemings ten opsigte van 1 n gedig 

behoort derhalwe integraal beskryf te word na aanleiding van 

hul funksie in samewerking met al die ander elemente . 

In bostaande voorstelling van die kommunikasieproses is die 

1 i ter~re teks / gedig die sentrale punt, maar daar moet op 

gelet word dat die skets 1 n lini~re verhouding aandui: die 

skrywer, d ie teks en die leser het gelyke status. Nog die 

skrywer nog die leser mag dus buite rekening gelaat word in 

die fina l e interpretasie van die teks nie. Ingarden <1973) 

beweer dat 1 n kunsartefak 1 n "agent" of "toeskouer" bui te 

homself benodig om dit te konkretiseer, terwyl die 

"boodskap" of "betekenis" van 1 n gedig val gens Octavia Paz 

<1 9 70 ) nie gelee is in wat die gedig wil s~ nie, maar wat 

die leser by wyse van die gedig s~ . Met ander woorde, die 

mens kommunikeer met homself en ontdek homself deur middel 

van die kunswerk. Vir Barthes C1973 ) is die noodsaaklikheid 

van 1 n l e ser gelee in die samevoeging van die taal van die 

dag en die taal van die skrywer. 

Soos In kind nooit volkome kan losstaan van die moeder wat 

hom gebaar het nie, kan In gedig nooit volkome losstaan van 

die digter wat hom geskep het nie. Die digproses is te 

intiem-persoonlik om te wil be weer dat In gedig nie 

noodwendig gekleur sal word deur die digter se 
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lewenservaring en -beskouinge nie . Kuschke C1985: 7) beweer 

tereg: 

Art, or any 

interpretation, 

onderstreping) . 

aesthetic experience, 

a particular view of 

is always an 

real! ty... Cmy 

Daar is, met ander woorde, altyd subjektiwiteit in 'n 

kunsartefak te vinde. 

Die praktyk bewys dan ook dat woorde op papier alleen nie 

altyd uitsluitsel gee ten opsigte van die "verstaan" van die 

"boodskap" van 'n gedig nie: selfs met 'n optimum kennis van 

taal en van die letterkundige sisteem, kan 'n gedig steeds 

so duister bly dat di t nie deur die leser gewaardeer kan 

word nie. Ekstra-tekstuele kennis is dus soms onontbeerl ik 

vir die ontsluiting van beteken i s, of selfs vir verdieping 

van betekenis; die benutting daarvan moet egter al tyd deur 

die teks self geregverdig word en dit mag nie ten koste van 

die poetiese teks vooropgestel word nie . 

In die digproses word die tradisionele en die kategoriale 

aard van die woordbetekenis, sowel as die waarheidskondisie 

en logiese orde dikwels aangetas , met die gevolg dat, soos 

Nijhoff dit gestel het: "Er staat niet wat er staat." Die 

betekenis l eemte wat as gevolg hiervan ontstaan, word gevul 

deur die implikasie CSnyman. 1983 : 9) . Die digter verswyg of 
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verdoesel soms opsetlik om die leser uit te nooi en uit te 

daag tot 'n motiveerbare ge·impliseerde lesing. Volgens 

Barthes 0973) is die funksie van die skrywer om 

signifikasies te vermenigvuldig sander om hulle te vul of te 

sl u it. Sodoende word daar deur middel van taal 'n w~reld 

geskep wat be-teken ("signifies"), maar waarin die betekende 

("signified") nooit volledig bepaal of vasgestel word nie. 

Daar is in die goeie gedig gewoonlik 'n goeie balans tussen 

die roagiese en die logiese. Dit lei Grove <1973:139) tot die 

gevolgtrekking dat alle benaderings tot die poesie, alle 

tegniese analises, net sigbare dinge raak en hoogstens 

daartoe dien om lesers tot die beset te bring dat daar ~rens 

nog 'n ondefinieerbare res, 'n onaantasbare geheim skuil, 'n 

irrasionele element wat nie langs die weg van die logika te 

vinde is nie. 

Riffatere (1978:6-7) het gelyk as hy s~ dat daar twee 

lesings van poesie behoort te wees: een op die mimetiese 

vlak; en een op die semiotiese vlak. Die eerste lees lei tot 

'n algemene begrip van die gedig se strekking of betekenis 

deur middel van verwysings na die leser se kennis van die 

w~reld om hom, waarteen hy die moontlike konnotasies of 

denotasies van die items in die teks spieel. Herkenning vind 

plaas op 'n grammatiese vlak omdat die norm linguistiese 

kompetensie is. 
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Met die tweede lees word die teken/ i tem gesien in terme van 

die poetiese taal as 'n vorm wat in s i gself geslote is . Die 

verwysing beweeg dus vanaf ' n ooreenkoms met die 

buitew~reld, na 'n ooreenkoms binne die gedig self. Dit is 

egter belangrik om te onthou dat tekens op meer as een 

semiotiese vlak 

PAPERS. 1931 : 35) het 

optree . 

drie 

Charles 

soorte tekens 

Peirce CCOLLECTED 

onderskei: ikoon, 

indeks en simbool . Wanneer daar byvoorbeeld na die kruis van 

Christus verwys word in 'n liter~re teks/gedig, dien dit as 

ikoon om die spesifieke objek aan te dui - twee houtbalke, 

die een korter as die ander, wat aan mekaar geheg is om die 

kruisvorm C+ ) aan te neem. Hierdie semiotiese vlak stem 

ooreen met die gewone referensiele betekenis van 'n woord. 

As indeks dien hierdie objek om aan te dui dat dit 'n 

instrument is waarmee veroordeeldes tereggestel is en so 

word die kruis dan sinoniem met die kruisdood van Christus. 

As simbool geld dit om Christelike instellings te merk, 

byvoorbeeld 'n kruis op 'n gebou. Tekens figureer dus op 

drie vlakke. Hierdie vlakke korreleer met die drie vlakke 

van interpretasie wat Peirce onderskei. 

1) Die eerste vlak is die van die onmiddellike 

sensoriese waarneming. Op hierdie vlak sal tekens -

verbaal of nie-verbaal in terme van hul bloat 

feitelike aard geinterpreteer word. 

2) Op die volgende vlak word die gegewens struktureel 

ontleed om die spel van items in die teks te bepaal. 
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3> Op die derde vlak word gelet op die generaliserende 

beginsels waarvan die teks draer is . Op hierdie vlak 

word die kommunikasie simbolies in terme van algemene 

kulturele waardes van die leser gelees. 

Die eerste twee vlakke is redelik objektief en min lesers 

sal van mekaar verskil in hulle lees van 'n liter~re teks op 

hierdie vlak . Die derde vlak is egter sterk subjektief: dit 

berus op 1 n lees wat alle semiotiese tekens in ag probeer 

neem en gee weer hoe 1 n bepaalde leser 'n teks verstaan. 

Hierdie vlak leen hom tot verskillende interpretasies, maar 

is per slot van sake die vlak wat die leser werkl ik raak, 

die vlak waarop die leser besluit dat 1 n teks eintlik dit of 

dat te se het <Louw, 1982:177). 

Die model wat in hierdie studie toegepas gaan word, beoog om 

die kode "Christus" te neem en indr i ngend te kyk na hoe die 

betrokke digter, sowel as die Christenleser, hierdie kode in 

die gedig vul . Dit is nie gebaseer op een spesifieke 

l i ter~re teorie ni e, maar maak eerder, soos reeds gese op 

p.77, 

met odes 

sekere 

funksie 

gebruik van relevante elemente uit verskillende 

en teoriee . So 

formele aspekte 

<Formalisme ) ; 

sal 

van 

daar 

die 

daar sal 

rekening 

artefak 

gehou 

en hul 

word met 

liter~re 

ook gekyk word na die 

interaksie/wisselkwerking tussen verskillende elemente en 

strukturele verskynsels <Strukturalisme>; en daar sal gepoog 

word om te wys hoe die interaksie van die gedigonderdele 
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. meewerk om "a complex and ontologically priviledged 

statement about human experience• <Culler,1981:5) te maak 

<New Critic ism). Oak die Semiotiek sal betrek word deur 

aandag te gee aan linguistiese data, sowel as aan die 

paralinguistiese en ekstra-linguistiese tekens. Dit is 

immers die konnotatiewe valensies van die woordgebruik wat 

die verwysi ngsraamwerk waarbi nne die artefak funksioneer, 

oproep. Naas die intertekstuele relasies sal daar ook gekyk 

word na ekstra-linguistiese relasies , te wete na die bande 

van die teks met die auteur en die werklikheid waaruit die 

teks ontstaan het. 

Aangesien die studie slegs op die Christusfiguur as sodanig 

wil fokus, sal alle taalkonstruksies wat inligting bied ten 

opsigte van sy voork:oms <deskriptiewe konstruksies), alle 

handelinge en optredes wat deur middel van die werkwoorde in 

die teks aan Hom toegeskryf word, met ander woorde, alles 

wat Hy in die teks doen <verbal iserende konstruksles) en 

dit wat aan Hom behoort <besitlike konstruksies) onder die 

soeklig geplaas word. Om te bepaal of die poetiese beeld van 

Christus Bybelgefundeerd is of nie, sal hierdie konstruksies 

op hulle beurt vergelyk word met soortgelyke/ooreenstemmende 

Bybelse konstruksies ten opsigte van Christus. Hierna sal 

die digter se perspektief in die betrokke gedig vasgestel 

word aan die hand van 'n struktureel-semantiese analise. 
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Dit is vanselfsprekend dat die valle "betekenis" van 'n 

liter~re werk waarin die Christusfiguur voorkom, nie 

vasgestel kan word deur die artefak bloat te vergelyk met 

die Bybel of die Kategismus nie. Die besprekingsgeldigheid 

van hierdie model wat die Skri f en 

norm gebruik, berus egter op die 

Kuschke C1985:7): 

die belydenisstukke as 

volgende stelling van 

Detection of the objectified ethos must. 

scientific experiment. be founded upon 

like any 

law-bound 

analysis in order to be normative. Christian philosophy 

and Scripture can provide such a basis. 

In hierdie studie word daarna gestrewe om die sogenaamde 

"ecclesia visibilis" CKuschke, 1985: 1) te ontbloot, terwyl dit 

terselfdertyd reg wil laat geskied aan poetiese norme. Dit 

wil, met ander woorde, vasstel hoe Christus esteties aanbid 

en verheerl ik, of verwerp word en hoe die l i ter~re teks 

hieraan uiting gee. 

In hoofsaak behels hierdie benadering "close reading" om 

allereers die primere woordbetekenisse van die teks raak te 

sien en te hoar. Di t moet egter geskied met die besef dat 

nie alle aspekte van die gedig hierdeur blootgel~ kan word 

nie en dat daar derhalwe oak aandag aan die interne 

sintaksis en veral die polarisasie tussen die werklikheid en 

poetiese gestalte gegee moet word. Tekstuele plasing sal oak 
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onder die soekl ig moet kom, veral met betrekki ng tot die 

ontwikkelingsgang in die betrokke tekste. 

Uiteraard sal hierdie model n i e die gedig volledig "dek" 

nie. Anders as in die modelle waarna hierbo verwys is, is 

die fokuspunt slegs een tematiese aspek van die gediggeheel, 

naamlik die Christusfiguur en die digter/spreker se houding 

teenoor Hom. Gevol gl i k sal daar gekonsentreer word op die 

wyse waarop Hy in die gedig vergestalt word en nie uitgebrei 

word oor ander, waarskynlik ewe belangrike, of selfs 

belangriker, aspekte van die betrokke gedigte nie. 

Bo • n relatief eensydi ge bespreki ng 

konsekwensies ten opsigte van die 

het moont 1 i k 

waardering 

nadelige 

van die 

gediggeheel, maar behoort ten spyte daarvan nie afbreuk te 

doen aan die geldigheid van die ins i gte wat die model ten 

opsigte van die Christusfiguur bied nie . 

2.7. 1 Toepassing aan die hand van 'n gedig 

"Christ of the burnt men" 

<Thomas Merton) 

1 Jy sal my ook al hoe meer wen, gl imlaggende 

2 skerts-oog blink-oog Christus wat my vervaarde jare 

3 op jou afstand gadegeslaan het: jy het 

4 jou hande nie toe uitgesteek toe ek 
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5 jou sengende wonde aan my lyf ontvang het nie 

6 maar fel jou kruis geteken oar my, in hand 

7 en voet en romp en hoof, en deur die beswyming 

8 onder druppende bloedplasma- en soutwatersakke 

9 kom skyn voor my met net die trekking van 'n glimlag 

10 van uiterste pyn om die mondhoeke, jou oe 

11 blink van 'n verskriklike akkoord. 

12 En ek begryp, jy het my geteken vir die avontuur 

13 van j6u, ek wat vuur hemin en altyd waaghalsig was 

14 -0 wat is die brand in brein en hart wat brandender brand 

15 as die vlam aan die lyf en wat gaan gloei in klip en sand 

16 onder my eenvoetig-springende begrip agter j au 

17 sagsinnigheid aan?: Nee, iets heerlikers: as jy eindelik 

18 omdraai met oe wit en stip en ver en skouers gemantel 

19 met 'n verwoede en stormende son: o my kosmiese Christus: 

20drie-en-dertig jaar verdoesel in die klein en danker vlees 

21 wat jy in een nag oopgevlek het om j6u vir my te bevry 

22opdat ek jou raak sien, raak weet, raak het, en nag wag jy 

23 dat ek moet s~; heeluit moet s~. gryp my hande dan, 

24 amper sander vingers vir jou: kundige timmerman. 

Sheila Cussons <1978(a)) 

i) Deskriptiewe konstruksies 

• of the burnt men": Christ us word in die ti tel as 'n 

soort motto gepresiseer as die Christus "of the burnt men ... 
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'n Gedigtitel is gewoonlik 'n direkte aanduiding van die 

ontstaanswerkl ikheid van die gedig. Hierdie b e trokke ti tel 

ant leen Cussons aan THE SIGH OF JOBAS van Thomas Merton 

Cl953) . Ek haal die betrokke paragraaf volledig aan: 

They are more part of my world than most of the people 

actually living in the world. I 'see' them sometimes 

more really than I see the monks I live with . I know 

well the burnt faces of the Prophets and the 

Evangelists, transformed by the white-hot dangerous 

presence of inspiration, for they looked at God as into 

a furnace and the Seraphim flew down and purified their 

lips with fire. And I read their books with joy and with 

holy fear, cum tremore divino, and their words become 

part of me . They are solemn and dreadful and holy men, 

humbled by the revelation they wrote down. They are my 

Fathers. They are the 'burnt men' in the last line of 

Elected Silence. 

( Hierdie werk is later ui tgegee onder die t i tel THE SEVEB 

STOREY JIOUBT A I I. ) 

Die slotparagraaf waarin Merton sy Godde l ike opdrag weergee, 

lui soos volg: 
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That you may become the brother of God and learn to know 

the Christ of the burnt men <Merton, 1975:423). 

Die toespeling is duidelik: hy wat God waarneem en ervaar, 

beleef 1 n intense vuur wat hom brand, suiwer en besiel. 

Die teenstelling in die konstruksie is opvallend: "burnt 

men" kan enersyds dui op die verlore mens wat in sy bestaan 

vasgevang is, maar andersyds kan dit oak dui op die feit dat 

die geredde gelowige gebrandmerk is vir Christus hy 

behoort aan Hom; hy is 1 n "getekende" mens - verwysend na 

die feit dat Christus die mens in der waarheid reeds voor sy 

geboorte ui tverkies het. Christ us is die teenpool: Hy was 

eens oak 
1 

n "burnt man" (figuurlik gesproke), maar is nou 

die mens <die "burnt men") se enigste hoop op verlossing en 

die ontstyging van hul aardse beperktheid CDe 

Villiers. 1982:41). 

"jy": Die vooropstelling van die informele aanspreekvorm 

"jy" onmiddellik na die titel val dadelik op, want dit word 

gou duidelik dat die aangesprokene die Christus van die 

titel is, wat tradisioneel aangespreek word deur middel van 

die eerbiedigende en formeel-distansieerende "U". Die 

konvensioneel hooggeplaaste Christus word byna familier 

aangespreek. Die gebruik van "jy" en "jou" dui op 'n 

gelykstelling tussen spreker en aangesprokene; 1 n informele 
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verhouding tussen gelykes. God/Christus is dus vir die 

spreker in hierdie gedig 'n vriend/gespreksgenoot . 

Na die ongewone aanspreekvorm 

bys telling ; 'n woordportret wat 

volg 

getuig 

ten opsigte van details van die 

'n ewe ongewone 

van fyn waarneming 

gekonkretiseerde 

Christusfiguur . Die spreker praat van "glimlaggende, skerts

oog , blink-oog Christus". 

"gl imlaggende": Hierdie on val too ide deel woord kry besondere 

klem deur sy rym- en enj ambementsposisie, asook deur die 

herhaling daarvan in vs.9. Die gedagte word vooropgestel 

omdat dit een attribut i ef is wat nerens in die Bybel ten 

opsigte van Christus gebruik word nie. In die woord 

"gl imlag" is opgesluit konnotasies soos vriendelikheid, 

verdraagsaamheid, begrip en simpatie . 

"skerts-oog": Hierdie neologisme suggereer iets spelerig, 

o ndeund in Christus se houding . Die werkwoord "skerts" dui 

op 'n l ighartige, spelerige houding wat in teenstelling is 

met die onderliggende diepe erns van die gediggeheel en is 

ongewoon in sy kollasie met "oog". 

"blink-oog" : Die woord "blink" het die konnotasies: helder, 

skerp, entoesiasties, wakker, oplettend , asook gelukkig of 

hart seer Coe blink van trane > . In die betrokke konteks kan 

dit waarskynlik oak dui op indringende visie. 
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Wat uitgesonder word a an Christ us se gelaat is die 

blymoedig-goedkeurende; die goedig-spottende; die helder 

glans van sy aanblik. Die spreker teken 'n vleiende portret 

van 'n bemi nl ike, maar tegelyk takserende en wakker 

Christus. Die attribute "skerts-oog" en "blink-oog" word na 

mekaar geplaas, tegelyk gekoppel t§n geskei, dus met 

opeenhopende aksente sodat elke attribuut sy basiese 

betekenis en gevoelswaardes verkry. Die her haling van "oog" 

in die samekoppelings benadruk die belangrikheid van die 

sien-aspek van Christus, trouens daar word later in die 

gedig <. vss. 10 en 18) weer na sy oe verwys. Die besondere 

klem op die sig bring in gedagte die alsiende oog van God. 

CVgl. Esra 5:5 en Spreuke 15:3.) 

.. .. :met net die trekking 'n van glimlag/van uiterste 

pyn ... ": Teenoor die ongekwalifiseerde glimlag van die hede 

in die eerste versreel, word in hierdie konstruksie verwys 

na 'n tyd in die verlede toe dit anders was. Hierdie glimlag 

slaan op deernis en begrip, maar dit is 'n lag vol pyn. Die 

paradoks het 'n verreikende implikasie: juis in God en mens 

se uiterste lyding is daar hoop op verlossing. Aan die kruis 

het God in Christus Hom met die mens se lyding vereenselwig 

sodat die mens, soos hier in die gedig, op sy beurt weer met 

Hom kan identifiseer. Hierdie konstruksie verbeeld die 

besondere del ikate balans tus::>en die twee byna paradoksale 

emosies pyn Clyding> en vreugde Cglimlag) wat kenmerkend is 

van die Bybelse beeld van Christ us as die "Man van Smarte" 
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in wie en deur wie die mens oplaas weer die hemelse vreugde 

ervaar. 

.. jou oe/blink van • n verskriklike akkoord. ": Hierdie 

attribuut skakel ten nouste met die vorige twee 

konstruksies. Die woord "akkoord" dui op 'n ooreenkoms en 

"blink" sluit hierby aan: eerstens wys dit op d i e helderheid 

van ooreenstemmi ng, en t weedens ap trane weens pyn en/ of 

deemoed. Tog is daar oak blydskap, want "akkoard" suggereer 

oak volkome begrip , gelykstelling, ontmoeting en wedersydse 

vereenselwiging. Die glimlag om Christus se mand en die 

blink in sy oe getuig van medelye 

ontsettende ooreenkoms. Die "akkoord" 

is, sinspeel eerstens ap Christus se 

kruis: dit is "verskriklik", want die 

oar die naadwendige 

waarvan hi er sprake 

eie lyding aan die 

ontsettende daarvan 

laat 'n mens skrik . Christus dra oak die spreker se pyn, en 

juis deur sy eie oorweldigende lyding <soas afgelei uit 

vss. 4-8) kan die spreker met Christus se pyniging aan die 

kruis identifiseeer. M:eer nag: Christus toon nie net begrip 

en empatie teenoar die akute ellende van die mens nie; Hy 

omvorm oak hierdie pyn sodat die ellende die mens ten slotte 

tot voardeel strek. Hierdeur word die mens tot 1 n heerl iker 

vlak verplaas. 

As slotwaard van die eerste sin kry "akkoard" besondere 

klem. Die spreker noem di t 1 n "verskrikl ike akkoard" omdat 

dit so 'n hoe prys vra - dit kan slegs deur die kruis/vuur 
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heen bereik word, daaroro verwys die "blink oe" nie slegs na 

die helderheid van ooreenstemming nie, maar oak na betraande 

oe weens pyn of deerooed. 

" ... oe wit en stip en ver .. .. Christ us kyk indringend na 

die spreker, maar tegelykertyd sien Hy in die verte. Sy blik 

is toekomsgerig; Hy sien die uiteinde van die lyding wat die 

spreker deurgeroaak het. 

" .. skouers gemantel/met 'n verwoede en stormende son•: 

Hierdie beskrywing suggereer triorofantelike krag en 

vitaliteit. Dit is die beeld van Christus in sy heerlikheid; 

sy valle glorie. Die son word dikwels gebruik as beeld van 

Christus na aanleiding van Mal.4:2. 

.. 
0 my kos:miese Christus•: Hierdie uitroep onthul die 

spreker se toe-eiening van Christus, asook sy erkenning van 

Hom as die Here wat terselfdertyd in die w~reld aanwesig is. 

Die woord "kosmiese" beteken "behor ende tot 1 n geordende 

geheel, die heelal" CV/AT>. Van uiterste belang is die 

persoonlike besitlike voornaamwoord "roy". 

"kundige timmerman•: Orodat Jesus die seun van Josef, 1 n 

t iromerm.an van Gal ilea was, word di t algeroeen aanvaar da t Hy, 

soos dit destyds die gebruik .was, die ambag van sy vader 

geleer het. 

wat vertel 

In die apokriewe briewe is daar dan oak verhale 

van sy bedrewenheid met houtwerk. Hierdie 
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konstruksie kan dus enersyds letterlik verstaan word as 

verwysend na die mens "Jesus". Binne die gedigkonteks het 

dit egter 'n veel breer betekeniskonnotasie : hier verwys dit 

na Christ us se skeppende vermoe Ckunstenaarskap ) , sy 

goddelike vermoe om, sees die timmerman wat met 'n rowwe 

stuk hout werk, die bedorwe, sondige en derhalwe oenskynlik 

nutteloos en waardelose mens met kundigheid en sorg te 

omskep in 'n wedergebore, "nuwe" skepsel. Soos 'n plank na 

maat gesaag en geskaaf moet word voordat dit vir die kundige 

cog van die vakman bruikbaar is, maet die mens oak "gevormn 

ward, en di t kan, saas die spreker oak getuig, soms 'n 

pynlike proses wees. 

'n Interessante gedagte wat deur hierdie kanstruksie 

o pgeraep ward , is dat Christus self letterlik aan die 

kruishaut vasgetimmer is. 

ii ) Besitlike kanstruksies 

"ap jau afstand .. "· Die waardspeling in :hierdie versreel 

het 'n dubbelsinnige betekenis: am iemand figuurlik of 'n 

afstand te hau, impliseer 'n nie 

Met die spesifieke verwysing na 

te intieme verhauding 

"j_..Q1.l afstand", wi l 

nie. 

die 

spreker s~ dat hierdie :hauding n i e van haar kant af was nie . 

Die werkwoard van :hierd i e bysin is egter nie "hau" nie, maar 

"gadeslaan", en volgens die HAT is die betekenis van 

gadeslaan "met aandag beskau/in die aag hou/dophau". 
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Christus het in die verlede o~nskynlik 1 n afstand tussen Hom 

en die spreker gehandhaaf. Hy het met ander woorde deisties 

opgetree, dit wil s~, los gestaan van sy skepping en 

skepsel, alhoewel Hy alles steeds raakgesien het Cvs.2) en 

in der waarheid doelbewus dopgehou .het. Die bepaling "jou" 

suggereer dat daar ook van die .spreker se kant 1 n afstand 

was-
1

n gedagte wat bevestig word deur die verwysing na "my 

vervaarde jare", 1 n verwarrende, turbulente tydperk waarin 

die voortvarendheid en eiesinnigheid van die jeug heel 

waarskynlik gelei het tot die afstand tussen die spreker en 

C.hristus. Die afstand is dus heel waarskynlik van twee kante 

af gehou. 

• j ou hnndeu; H".nde 1 s 

word telkens gebruik 

In belangrike begrip in die Bybel . 

om koestering, hulp en redding 

Dit 

te 

suggereer. (Vergelyk in hierdie verband Skrifgedeeltes soos 

Gen.3:22; Ps.31:6; Ps.119:73; ens.) In die Nuwe Testament 

lees ons dikwels dat Christus sy hand na iemand uitgesteek 

het wanneer Hy hom wou se~n, genees of selfs ui t die dood 

opwek. 

"jou sengende wonde": 

Christus s' n gesien. 

wonde metafories ter 

Die spreker se eie wonde word as 

Ten opsigte van Christus is hierdie 

sake: di t verwys na die spyker- en 

spieswonde wat Hy aan die kruis opgedoen het. Ten opsigte 

van die spreker/digter is dit letterlik ter sake omdat sy 

werkl ik brandwonde opgedoen het. Die spreker tref dus 1 n 
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ooreenkoms tussen sy liggaamlike wonde en Christus se lyding 

aan die kruis; die twee word in der waarheid gelykgestel, 

sodat hier sprake is van die sogenaarode stigmatisasie, 'n 

mistieke ervaring waartydens gelowiges hulle s6 verdiep in 

die lyding van Christus dat die vyf wondtekens wat Hy aan 

die kruis opgedoen het, op hul liggame verskyn. In hierdie 

toestand van ekstase ervaar hulle die pyn wat Hy gely het 

aan eie lyf. In hierdie gedig ervaar die spreker hierdie pyn 

egter letterl ik sowel as figuurl i k as vuur. <Vergelyk die 

aanhaling uit Merton. ) Vuur is deur die eeue heen gesien as 

'n louteringsmiddel: dit skend wel die liggaam, die 

aardsgebonde vlees, maar dit suiwer die gees. Dit brand weg 

d . ... 
~" wat nie-essensieel, verganklik is. Wat oorbly is die 

suiwere , die onverganklike . Op f is ieke vlak word God dus as 

'n brandpyn ervaar. <Vgl. die gedig "Een" van , I. L. de 

Villiers <1975:58) en "Little Gidding" van die Engelse 

digter T.S . Eliot . ) 

Die gebruik van die 
<..J 

byvoeglike bepaling "sengende" is 

besonder gelaai. Die wonde brand en skroei . Die woord 

"sengend" dui meer op intense hitte as byvoorbeeld 

"brandend", met die gevolg dat di t waarskyn.l i k oak grater 

skending tot gevolg het. 

• ... jou kruis ... ": Die vuur wat die sengende wonde 

veroorsaak het en Christus se kruis word met mekaar in 

verband gebring. Die spreker se lyding word versinnebeeld 
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deur die kruis, die merk van Christus. Die pyn en skending 

van die wonde is in werklikheid 'n kruisiging: die mens word 

met Christus gekruisig (vgl. Rom. 6: 6). Selfs die wonde stem 

ooreen met die emblemata van Christus: hand, voet, romp en 

hoof. Hierdie gedagte roep ook Mk.10:21 (ou vertaling) in 

gedagte, waar Jesus vir die ryk jongman s~: Jleem jou kruis 

op en volg Xy. 

In der waarheid beteken hierdie woorde van Christus egter 

dat die gelowige Christus se kruis moet dra, die kruis van 

selfverlo~ning, opoffering en selfs fisieke lyding ter wille 

van die geloof. 

" .. die avontuur/van jou": Dit is belangrik om daarop te let 

dat die spreker hier praat van "die avontuur van joG" en nie 

van "jou avontuur" nie. Tog is die betekenislading van "jou 

avontuur" deel van die breer gedagte van "die avontuur van 

j 6u". Eersgenoemde verwys na die avontuurlike en soms 

gevaarl ike lewensroete wat God vir die mens beplan en wat 

meestal opoffering en lyding insluit. Dit is dus nie net 'n 

ervaring "met vuur" nie, maar ook d ie avontuur "as vuur", 

wat dan ten slotte lei tot die ontdekking van God/Christus 

as vuur. Die hoogtepunt van "die avontuur/van j6u" is dan 

ook om God/Christus vollediger te ontdek en te verken. 

In die konstruksie word daar van enjambement gebruik gemaak 

om die "j6u" voorop te stel. Deur middel van hierdie "speel" 
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met die plek en betekenis van hierdie 11 j 6u" , vind daar oak 

• n sterk identifikasie van die spreker en Christus in die 

gedig plaas . 

"jou/sagsinnigheid": Hierdie konstruksie staan in kontras 

met Christ us se aanvanklike afstand en oenskynlike 

afsydigheid, asook met die felhe i d waarmee Hy sy kruis oar 

meedoenloos laat 

beskouing oar 

na die 11 insig11
• 

die spreker geteken het. Di t het Hom byna 

voorkom. Die wending in die spreker se 

Christus het egter reeds in vs. 12 begin, 

Nou, tegnies ondersteun deur die enjambement, val die klem 

op Christus se sagsinnigheid. 

Hierdie paradoksale verwysing na Christus se sagsinnigheid, 

met die aksent op "sag", dui daarop dat ons hier te make het 

met 'n interpretaste van 'n gegewe. Iemand anders sou onder 

dieselfde omstandighede hom eerder verknies het oar die 

hardheid "'an Christus wat nie alleen die "vuur-avontuur" 

toegelaat het sander om in te gryp om di t te verhoed nie, 

maar di t selfs vooraf beplan het . Die spreker erken egter 

dat sagsinnigheid die wese van Christus is Cvergelyk die 

retoriese vraag: "0 wat is die brand ... 11
): Hy ontferm Hom 

oar die mens selfs met die pyn wat Hy vir hom toelaat. 

Mt. 11:29-.30 vind hier weerklank: 
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Heem My j uk op j ulle en leer van Jly, want Ek: is 

sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir 

julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. 

Die hele wese van God is egter paradoksaal soos I. L. de 

Villiers dit ook uitbeeld in sy gedig "Stuurwielgebed- Du 

Toitskloof" <1975:42>. 

iii) Verbaliserend& konstruk:sies 

"gadegeslaan": Vol gens die HAT is die betekenis van 

"gadeslaan" "met aandag beskou/in die oog hou/dophou". Van 

belang is dat die werkwoord in die verledetydsvorm gebruik 

word: dit dui met ander woorde op 'n tydvak wat reeds verby 

is. 

"geteken": Hierdie werkwoord word twee keer in die 

verledetydsvorm gebruik. Eers teken Christus fel sy kruis 

oor die spreker. In die Rooms-Katolieke tradisie beteken dit 

of dat die persoon oor wie die kruis geteken word, geseen 

word of dat die mag van die bose oor hom besweer word. Let 

wel dat dit hier Christus self is wat sy kruis oor die 

spreker teken. Di t skakel met Lk. 8 : 23 waar Jesus vir die 

skare wat Hom gevolg het, se: 

As iemand agter Jly aan wil kom, moet hy homself verloen, 

elke dag sy kruis dra en Jly volg, want elkeen wat sy 
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lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe 

om Xy ontwil verloor, sal dit behou. 

Hierdie woorde , soos Christus se optrede teenoor die spreker 

in die gedig is hard ("fel"), oenskynlik sander simpatie, 

maar ons het reeds in die bespreking oor die "kruis" kennis 

geneem dat dit paradoksaal is. Die slaan van die kruis 

verteenwoordig tegelyk 1 n pynbelewenis en 'n seenbelewenis. 

Dit is byna 'n geval van "being cruel on l.,y to be kind". 

Wanneer die spreker s~ Christ us het hom " geteken" vir "die 

avontuur", dui hierdie "teken" op d i e teken van 'n 

ooreenkoms, in der waarheid die "akkoord" waarvan daar in 

die gedig sprake is. Twee semantiese waardes wat mekaar 

aanv ul word hier geimpliseer: die teken kan verwys na 1 n 

kontrak of ooreenkoms wat God v i r die spreker uitstippel, of 

di t kan letterl ik verwys na die tekens van vermi nki ng en 

skending soos waarneembaar aan die lyf 'n verwysing b a die 

emblemata van Christus wat ook in vs.5 ter sake is. 

•skyn•: Wanneer die spreker in die uiterste menslike ellende 

verkeer ("onder druppende bloedplasma.- en soutwatersakke") 

kom "skyn" Christus voor hom in sy Goddelike gestalte en 

bied hom sy herstel aan. Skyn is 1 n werkwoord wat gewoonlik 

saam met "son" optree. Ons het reeds genoem dat "son" 

dikwels gebruik word as 1 n beeld van God. Die afleiding kan 

dus hier gema.ak word dat Christus die son is wat die newel 
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van die beswyming (sonde?) deurbreek. Die ligmoment dui op 

sy heiligheid en heerlikheid. 

Die reeks "deur", "kom", "skyn", beklemtoon die teenstelling 

tussen die twee toestande, v66 r en na Christ us se 

verskyning. Toe die spreker die visioen van Christus gehad 

het, het Hy lig uitgestraal. Die ervaring van God as lig is 

'n tipiese mistieke ervaring. Met hierdie "skyn" breek die 

lig Cinsig) dan oak uiteindelik vir die spreker deur. 

"o:mdraai": Die woord dui op 'n ommekeer, 'n terugkeer . In 

Bybelse perspektief verwys dit na d i e bekering. Nou is dit 

egter Christus wat omdraai en nie die mens nie. Hierin l~ 

die heerlikheid van die spreker se ervaringe, haar 

ontmoeti ng met Christ us, opgesl ui t as Christ us toekeer tot 

die "ek" toe. Tot d usver was di t oenskynl ik 'n eensydige 

uitreik van die "ek" na Christus toe. Die afleiding kan hier 

gema.ak word da t die "eenvoet i g-spri ngende begri p" 

uiteindelik tot die insig gekom het dat Christus lank reeds 

deur sy lyding as' t ware omgedraai het na die mens toe, 

sodat die mens Hom in al sy heerlikheid kan en mag aanskou 

Cvs.19), vandaar die uitbreiding en ekstatiese uitroep: "0 

my kosmiese Christus" en die verwysing na sy kruisiging in 

vs. 21. 

"om jou vir my te bevry•: Christus se liggaamlike lyding 

word hoogs persoonlik op die spreker self betrek. Nie alleen 
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word Christus deur sy sterwe van sy menslike gebondenheid 

bevry nie, maar sy dood hou oak vir die speker bevryd i ng in 

en derhalwe die moontlikheid van vergeesteliking en 

uiteindelik, konsummasie. 

Alhoewel di t met die eerste lees byna lyk asof Christ us die 

passiewe figuur in die gedig is, toon bogenoemde 

predikatiewe konstruksies dat die teendeel waar is: Christus 

is aktief betrokke in alles wat die spreker beleef. 

iv > Perspektief 

alle gebeure in • n bepaalde tyd en in • n bepaalde 

ruimte, soos di t plaasvind met en deur • n persoon of 

gestalte <is> altyd gesien en vertel vanuit 'n bepaalde 

perspektief, wat van ingrypende belang kan wees vir ons 

verstaan van d i e gedig <Cloete , 1982:39). 

In " Chr i s t of the burnt men" i s daar 1 n personale spreker. 

Die perspektief is dus noodgedwonge subjektief; dit gaan om 

1 n i ntens-persoonl i ke i nste 11 i ng teenoor en verhoudi ng met 

Christus. Sekere verwysings in die gedig , soos "toe ek / jou 

sengende won de a an my lyf ontvang het", "deur die 

beswymi ng/ onder druppende bloedplasma- en soutwatersakke", 

"ek wat vuur bemi n" , "eenvoet ig-springend" en "my hande 

amper sander v i ngers", be trek die digteres Sheila Cussons 

persoonlik in die gedig: sy het l etterlik verbrand waarna sy 
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maande lank in 'n kritieke toestand in die hospitaal 

deurgebring het. Van haar vingers en haar een voet is as 

gevolg van die ongeluk geamputeer. K k y 1 n mens na haar 

poesie, val di t op dat "vuur" 'n kernmotief is, byna asof 

dit by haar 1 n obsessie is . 

Hierdie "vuur" in Cussons se poesie word byna sander 

uitsondering altyd met die goddelike in verband gebring en 

saam hiermee gaan die gedagte van omsetting, transfigurasie 

en suiwering, nie alleen deur pyn en lyding in die algemeen 

nie, maar oak letterlik deur vuur. 

In die gedig word die "ek" wat vermink is deur die vuur, wat 

intense liggaamlike en geestelike lyding ervaar het en wat 

die res v an sy l ewe met die letsels van hierdie ervaring 

moet saamleef , gestel teenoor Christus, die Man van Smarte. 

Die parallel wat die spreker trek tussen die persoonl ike 

"ek"-lyding en die "jy"-lyding van Christus kan nie misgekyk 

word nie . Hy was oak eens mens en het net soos die spreker 

intense lyding ondergaan om 'n spesifieke doel te bereik -

opstanding ui t die dood en herenigi ng met God, die Vader. 

<Figuurl ik gesproke sou 1 n mens kon s~ Hy is deur vuur, 

aangesien Hy "ter helle neergedaal het" - soos gestel in die 

Nederlandse Geloofsbelydenis . Deur sy l ydi ng het Hy egter 

"die klein en danker vlees" oopgevlek, ontstyg, 

"opdat" ( vs.22) die ek in die gedig vrygemaak kon word om 

bokant sy kwesbare, verminkte liggaamlikheid uit te styg tot 
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geestelike eenwording met God. Christus se verlossingsdaad 

vir die mens, sy kruisiging, eien die spreker hom dus hoogs 

persoonlik toe. 

Die gedig begin op 1 n posi tiewe noot ten opsigte van die 

hede en die toekoms van die spreker : 

jy sal my ook al hoe meer wen, glimlaggende 

skerts-oog, blink-oog Christus 

Hierdie versreels suggereer dat die spreker reeds deur 

Christus gewen is , maar dat daar by hom 1 n begeerte is om al 

hoe nader aan Christus te beweeg . Die woord "sal" spreek die 

oortuiging uit dat dit 1 n gewisse en sekere moontlikheid is 

dat hierdie begeerte vervul sal word . 

Hierna volg 1 n reeks negatiewe versreels waarin die spreker 

se verlede ter sprake kom. In teenstelling met die intieme, 

gelukkige verhouding van die hede en die vooruitsig van 1 n 

verdieping daarvan in die toekoms, was daar 1 n tydperk in 

die verlede toe Christus oenskynlik ver en terughoudend was, 

sodanig so dat Hy nie eers in die uur van grootste nood 

<"t6e ... toe ek j ou sengende wonde aan roy lyf ontvang het" >, 

Sy hand na die spreker toe uitgesteek het nie <vss.4-8). Die 

spreker se verwyt moet gesien word in die lig daarvan dat 

di t vir hom Christus se wonde en sy kruis was wat hy toe 

ontvang het. Die lyding was met ander woorde ter wille van 
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Christ us. Daar word beweer dat Cussons haarself op 'n 

brandstapel gewerp het in 'n desperate pogi ng om soos die 

heilige Teresa van Avila letterlik deur die vuur heen met 

Christus vereenselwig te word. Die grootste ellende wat die 

spreker moes deurmaak, word in die gedig visueel 

waarneembaar in die langer woordverbindinge en voelbaar in 

die trae ri tme as gevolg van, onder meer, die opeenhopi ng 

van roedeklinkers in versreel 8. 

Na die traumatiese gebeure, in die tydperk van herstel, 

beweeg Christ us egter weer nader. Vir die spreker lyk di t 

as of sy houding nou verander het; hy raak bewus van 

meelewing en deernis, asook van die "verskriklike akkoord" 

wat daar tussen hulle bestaan. Die jukstaponering van 

"glimlag" en "uiterste pyn", en "verskriklike" en "akkoord", 

suggereer aanvanklik onsekerheid, maar in versreel 12 breek 

die insig deur: 

jy het my geteken vir die avontuur/van jou 

Met ande r woorde, Christus het doelbewus met hom gehandel; 

die verlede kry nou sin. 

Hierna word die gedig toenemend posi tief: die twee persone 

in die gedig beweeg al nader na mekaar toe. Vlanneer die 

spreker Christ us ten slotte "kundige timmerman" noem, is hy 

figuurlik gesproke in sy hande: hy het dus gekom tot valle 
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oorgawe en 1 n erkenni ng dat Christ us in sy lewe deurgaans 

doelgerig besig en in beheer was. Die toenemende 

tydsverenging, tydstoenadering, die afstuur op die bepaalde 

tydspunt, n6~. bereik 'n kulminasiepunt in die slotwoorde . 

Die gedig het 'n funksionele verloopsplan : dit val d~idelik 

uit in twee gedeeltes: die eerste 11 versrei:Hs maak die 

eerste sin uit; versrei:Hs 12 en 13 <wat bestaan uit twee 

neweskikkende sinne) funksioneer in 1 n sekere sin presies 

binne die helfte van die gedig en kan derhalwe gesien word 

as die balanspunt van die skaal, terwyl daar vanaf versreel 

14, in die volgende 11 versreels 1 n uitbreiding kom ten 

opsigte van die insig waartoe die spreker in versreel 12 

geraak. Nou word verstand en gevoel ("brein en hart") binne 

die geheel betrek, en wel in kontras met die fisieke/lyflike 

ervaring van brand in die eerste gedeelte . Daar word van die 

letterlike oorgegaan na die figuurlike Cgeestelike) ervaring 

van brand. By implikasie word liggaamlike lyding omskep in 

geestelike loutering en verdieping. Hierdie duidelike 

halvering van die vers benadruk die wending wat plaasgevind 

het. 

Om tot insig te kom, het egter van die spreker In 

verskriklike prys gevra: die letterl i ke "vlam aan die lyf" 

wat hom byna vernietig het, was noodsaaklik vir die avontuur 

van die "brand in brein en hart" waarna hy nog al tyd 

gehunker het. Eers na persoonlike fisieke lyding <sy dit per 
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ongeluk of self toegedien> kan die mens van smarte en die 

Man van Smarte mekaar volkome verstaan. As gevolg van die 

vuur het eenwording tussen die spreker en Christus moontlik 

geraak, met die gevolg dat daar nou eers van ware 

gemeensaamheid sprake kan wees hulle het nou geesgenote 
( 

geword. 86 word die aanvanklik " vree rode" , intieme 

aanspreekvorm van die eerste versreel ten slotte 

verklaarbaar: gelykes noem mekaar "j y" en "j ou". 

Danksy gevorderde stigmatisering, is daar dwarsdeur die 

gedig 'n ,blymoedige toon en ritme. Die totale bevryding en 

harmonie wat die spreker beleef na die "insig", ervaar die 

leser in die balans wat die rymwoorde aan die einde van die 

laaste reels bring, teenoor die gespanne verse, in tens 

ineenklampend, met opeengestote aksente wat die slotvers 

voorafgaan. Weens die menslike beperktheid ("eenvoetig-

springend" > kom die insig dat God hom van die begin af met 

begrip aangekyk het, ee r s geleidelik. Hy begryp mettertyd al 

meer, onder andere dat God hom "geteken" het vir sy 

avontuur, met ander woorde dat hy eintlik vooraf uitverkies 

is. 

In die laaste versreel van die gedig is daar 'n besonder 

sterk trooselement in die vooruitsig van mistieke vereniging 

gelee: die "kundige timmerman" sal die spreker se 

gebrokenheid heel. Die gedig beweeg dus vanaf die grootste 

ellende van "sengende wonde" aan die spreker se lyf tot 
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mistieke ontspanning en geluk. Christ u s sal die spreker se 

geskonde hande omvorm sodat hulle op hulle beurt skeppend 

besig kan wees en in hierdie toekomsvisie skuil groat troos. 

v> Sa:mevattend 

Die spreker se letterlike ervaring met vuur word in die 

gedig duidelik binne ' n Christe l ik-re l igieuse konteks 

geplaas. Die beeld van Christus wat hier na vore kom, is 

Bybels-gefundeerd. Christus word duidelik gesien as die 

"Begin en Voleinder van die geloo f" <Heb . 12: 2); daarom dan 

ook dat die gedig met Hom begin en eindig ("Jy" "kundige 

timmerman"). Bybels-historiese feite i n verband met die 

lewe, :::;terwe en opstanding van Christus as Verlosser, Seun 

van God, vorm die grondslag van die digter se "boodskap": op 

drie-en-dertigjarige leeftyd is Jesus Christus, seun van 'n 

timmerman van Galilea, maar tegelyk oak Seun van God, ter 

wille van die geva l le mens onskuldig gekruisig. Hy het egter 

die dood oorwin deur uit die g r af uit op te staan en op te 

vaar na die hemel . Dit alle:::; het gebeur om God se raadsplan 

met die mens ten uitvoer te bring sodat God en mens weer met 

mekaar versoen kon word en dit vir die mens moontlik sou 

wees om weer tot God toegang te verkry. 

Die gedig vergestalt die eg-menslike verlange tot eenwording 

met God wat in die oeuvres van die meeste sterk 

godsdienstige digters neerslag vind. <Vgl . I . L . de Villiers, 
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L. Spies, e. a.) Hierdie verlange spruit uit die mens se 

bewussyn van sy tweeledige natuur - hy is vlees en gees - en 

die worstelstryd tussen die aardse en die hemelse wat di t 

tot gevolg het. 

Vreemd binne die gereformeerde uitgangspunt is die 

gelykstelling van Christus en die mens onder andere deur 

middel van die aanspreekvorm "jy" en "jou" waarop daar in 

die bespreking van die deskriptiewe konstruksies gewys is. 

Christus/God word hierdeur as't ware neergehaal tat die 

menslike vlak - iets wat as gevolg van sy goddelike natuur 

nie maontlik is nie. Hierdie wyse van omgaan met die 

goddelike is egter kenmerkend van die mistieke kader 

waarbinne die meeste van Cussons se gedigte val. Terwyl 

godsdiens oor die algemeen die goddelike van die menslike 

skei, gaan die mistiek by die godsdiens verby en strewe na 

'n intieme eenwording met die Goddelike- tot indringing van 

die Goddelike in die siel in en tot 'n verdwyning van die 

individualiteit - met al sy modusse van handel, dink en voel 

in die Goddelike wese. Dit is dus sterk anti-dualisties. 

Die mistikus poog om weg te kom van alles wat bloat 

verskynsel is; weg uit al~e laer vorme van die werklikheid, 

om self Wese te word. Dikwels gaan hy selfs so ver as om hom 
! 

liggaamlik te kasty of selfs te vermink in 'n paging om 

hierdie transendensie, ontstyging uit die liggaamlike, te 

probeer bewerkstellig. 
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Cussons is 'n Rooms-Katoliek en te n opsigte van die 

Katolieke beskouing omtrent die mistiek gee die Hew Catholic 

Encyclopedia (1882 . X: 175) die volgende definisie van die 

mistieke teologie: 

M:ystical theology is knowledge of God by experience, 

arrived at through the embrace of unifying love. 

Voorts word daar ook gese dat God nie die passiewe voorwerp 

van die mistikus se kontemplasie is n i e, maar dat Hy eerder 

die aktiewe inspirasie is, 'n oorweldigende krag waaraan die 

mistikus hom- of haarsel f vrywi lliglik - en daarom oak nie 

traag nie onderwerp. Hierdie onderwerping word 'n 

ontsagl ike verryki ng, eenvoudig omdat die kennis en 1 iefde 

van God die konsummasie is die doel van mens se 

CH.C.E., 1932.X: 177>. 

Die brandende verlange na eenwordi ng met Christ us, soos di t 

uiting vind in die versreels: 

- 0 wat is die brand in brein en hart wat brandender brand 

as die vlam aan die lyf en wat gaan gloei in klip en sand 

verwys duidelik na die innerlike mistieke brand. In hierdie 

gedig word die avontuur om God te leer ken deur middel van 

vernietiging en lyding letterlik en figuurlik as vuur 

beleef . Die brand van hierdie vuur in "brein en hart" word 
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weergegee met die effektiewe vergrotende vorm van die 

bywoordelike bepaling ("brandender'\>, en die allitererende 

br-klank om die sterker i ntensi tei tsgraad daarvan weer te 

gee. Christus/God is self hierdie "vuur" en dit is Hy wat 

met sy triomfantl ike krag en vi tali tei t soos di~ van die 

son, uiteindelik aan die i spreker 'n oortuigende belydenis 

ontlok, naamlik dat hy <Christus erken as heerser oor die 

heelal en beskikker van: die menslike lot, maar ook as 

enigste Redder van die v:ersengde mensdom. Belangrik is om 

daarop te let dat di~ av'ontuur in die eerste plek vir die 

spreker moontlik was omdat hy nog altyd "vuur bemin" het en 

11 waaghalsig was". 

Die verwysing na "kosmiese Christus" is 'n voorbeeld van die 

mistieke siening van die 'heelal as ~en met die liggaam van 

Christus. Vir die Gereformeerde teologie is die bepal i ng 

11 Kosmiese" egter onaanvaarbaar omdat di t Christ u s in 'n 

sekere sin be perk tot· die kosmos, hierdie geskape 

werklikheid, terwyl Hy as Skepper geen beperkinge het nie. 

Ten slotte is die belangrikste "boodskap" van hierdie gedig 

die Bybelse waarheid dat die mens Go d nie kan vind nie: dit 

is God wat die mens vind en daarin is die genade opgesluit. 

Die mens kan God nie deu t sy eie toedoen bereik nie; eers 
' i 

wanneer Christus/God hom ~mdraai na die mens toe en hy bewus 

raak van sy valle heerl ;l kheid (•skouers ge:mantel BEt 'n 

i 
verwoede son•) word die meinslike insig vergroot sodat hy kan 
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oorgaan tot die toe-eiening van Chri s tu s as die Verlosser 

( teenoor sy vroe~r~ siening van Hom as die afsydig-

waarnemende ) en die erkenning van eie kleinlik-menslike 

gebondenheid en onvermo~ in vergelyking met die "kosmiese 

Christus" . Dan volg die besef dat Christus Hom nooit aan die 

mens opdring nie; die mens moet "s~", hy moet uit eie wil 

h omself 

Christ us 

onvoorwaardelik a an Christ us 

self die konsummasie, wat 

oorgee, dan 

die gelowige 

hartstogtelik begeer, vervolmaak en end-uit voer . 

sal 

so 

Opsommenderwys kan saam met Nienaber ( 1982 : 13) van hierdie 

gedig ges~ word: 

Die gedig in sy geheel berus op die bereidheid 1 om vir 

ie:mand deur die vuur te gaan 1
• In die geval vir Ie:mand. 

Selfs tot en met 1 n verregaande liggaamlike verminking 

toe. 

2 . 8 BESLUIT 

In die lig van die duidelike beeld van die Christusfiguur 

wat na aanleiding van bostaande bespreki ng van "Christ of 

the burnt men" na vore kom, kan daar beweer word dat die 

teoretiese model wat benut is, met enkele wysigings toegepas 

kan word op bykans alle gedigte wat die Christusfiguur 

uitbeeld. Die . metode wat gebruik is, is prim~r 'n 

s intakties-liniE:!re metode met 1 n semiotiese i nslag wat 1 n 
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ooreenkoms met Grabe se strukturalisties-semiotiese model 

toon. Di t neem egter oak . Wolfgang Iser se resepsie-estiese 

model in ag, sowel as di e stilistiese model en bevestig dus 

Senekal <1982: 17) se stah dpunt waarna daar op p. 53 verwys 

i c 
~, naamlik dat 

i 
bru ikbare/relevante elemente van 

verskillende metodes en t ,eoriee gekoppel kan word ten einde 

1 n wetenskaplik gefundeerde model te antwerp waarvolgens 1 n 

spesifieke aspek van bepaalde gedigte bestudeer kan word. 
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