
Taal | TRANSFORMASIE IN LETTERKUNDE

62 TaalgenooT | SoMeR 201662 



63 SOMER 2016 | TaalgEnOOT 

Boekwurms word 
ook vlinders

In dIe lIteratuur, waar enIgIets moontlIk Is, wemel dIt van 
transformasIemoontlIkhede... dIt kan jóú ook verander.

Een van die treffendste beelde 
wat ek onlangs raakgelees 
het, is van ’n boomryke 

berghang vol skoenlappers. In 
Barbara Kingsolver se “groen” 
roman Flight Behavior gaan stap ’n 
boervrou van ’n arm gemeenskap in 
die woude op die familieplaas. 
Dellarobia Turnbow (’n naam wat 
omkering suggereer) vlug weg van 
haar sieldodende huislike lewe, maar 
wat sy op die berg aanskou, laat 
haar verstom terugdraai...

’n Reusekolonie insekte, die 
legendariese Monarch-skoenlappers, 
wat van Mexiko af migreer het 
nadat ’n natuurramp hul tuiste 
vernietig het. Dié verskynsel bring 
’n sinsverrukking mee en verander 
haar siening van die lewe, haar 
huwelik en die wyer wêreld. Die 
transformasie wat die skoenlappers 
in haar gemoed en denke aan die 
gang sit, kring uit na almal om haar, 
haar skoonfamilie, kerk en 
gemeenskap. 

Dellarobia raak betrokke by ’n 
span wetenskaplikes wat dié 
ongewone “besoeking” kom 
bestudeer, en vir die eerste keer raak 
sy bewus van die impak van 
aardverwarming op gewone lewens.

StorieS maak 
leSSe 

verteerbaar
Fiksie kan dikwels meer vermag as 
wetenskaplike peilings, met stories 
wat die gevolge van gewone mense 
se handelinge op ’n vermaaklike, 
verteerbare en tog poëtiese manier 
tuisbring, om ’n evolusie in lesers se 
denke te vonk. In alle soorte stories 
is transformasie die stukrag wat 
verhoudings toets, konflik stook, 
individue laat groei en revolusies 
ontketen. 

Lieflik is dit nie altyd nie. 
Dellarobia se pragvisioen vertel ’n 
verskuilde, tragiese verhaal van ’n 
spesie se dreigende ondergang.  

In epiese gedigte, antieke 
volks- en feëverhale en mitologiese 
vertellings duik ’n menigte mense 
en gode op wat in diere, bome, 
standbeelde en voorwerpe 
verander word, soms gewillig, 
meestal nie. Hierdeur word lesse 
geleer, nuwe insigte gekweek. 

Die antieke digter Ovid se epiese 
gedig “Die metamorfose” begin by 
die skepping en eindig by Caesar 
se transformasie in ’n god. Ovid se 
stories wemel van dié tipe 

transformasies, die bekendste synde 
dié van Arachne, ’n jong vrou met 
’n talent vir weef. Sy word gestraf 
omdat sy die seksuele avonture van 
die gode in ’n manjifieke tapisserie 
verweef het. Die godin Athena laat 
Arachne se vlytige vingers in 
sprietbene verander en sy word ’n 
spinnekop met die opdrag om ’n 
meer gepaste tapisserie te weef. 

metafoor vir 
grootword

Moderne letterkunde voer die 
konsep verder om identiteit, 
kulturele verskille en ander 
komplekse kwessies te verken. In 
Alice in Wonderland is die 
beterweterige Alice se transformasie 
van groot na klein ’n metafoor vir 
die gewaarwordinge van grootword 
en dat alles nie altyd sin maak nie, 
dat jy uit jou foute leer en 
aanhoudend weer moet probeer. 
Daar is selfs ’n ruspe wat haar 
irriteer met sy knaende vrae 
(“Why?”) en in ’n vlinder verander 
en wegvlieg.

Carlo Collodi se kinderverhaal 
The Adventures of Pinocchio is 
eweneens ’n metafoor vir 
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grootword. Die speelgoedmaker 
Gepetto se marionet, die 
houtseuntjie Pinocchio, droom 
daarvan om eendag ’n regte seuntjie 
van vlees en bloed te wees. Voordat 

hy egter deur die Blou Fee beloon 
kan word, moet hy sy vrees 
oorwin. Wanneer hy jok, begin sy 
neus langer word, en dwaasheid laat 
hom byna in ’n donkie verander.  

KlassieKe metamorfoses
Skoonlief en die ondier vertel van ’n meisie wat met haar liefde ’n 
ongedierte van ’n vloek bevry om weer ’n aantreklike prins te word. 
Liefde skuil dieper as die vel – in ons voorkomsbehepte tyd steeds ’n 
relevante boodskap. Jonger lesers leer dieselfde les uit die sprokie van  
die prinses wat ’n padda soen.   

Die stryd tussen die goeie en die bose word geïnternaliseer in Robert 
Louis Stevenson se The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, waarin ’n 
voorbeeldige dokter ’n dwelm ontwikkel om sy dierlike instinkte van  
sy morele oortuigings te kan skei sodat hy “volmaak” kan wees. Dit 
verander hom egter in ’n fisiek afstootlike moordenaar. 

In Virginia Woolf se Orlando: A Biography strek die titelkarakter se 
lewensreis oor eeue en geslagsgrense heen. In ’n verrassende wending raak 
Orlando as man aan die slaap en ontwaak as lady Orlando. Só kan die 
skrywer haar in mans en vroue se belewenisse en liefdes verdiep. Orlando 
is onbesorg oor dié genderverandering, die innerlike persoon bly intakt. 

Een van die beroemdste verhale van groteske verandering is Franz Kafka  
se storie met die ondubbelsinnige titel Metamorphoses, waarin ’n man een 
oggend ontwaak en ontdek hy het in ’n insek verander. Gregor Samsa se 
verstand en karakter bly onveranderd; dis sy naasbestaandes wat hul 
verhouding met hom herevalueer en aanpas om die gruwelike geheim te 
versteek. Dit kan vertolk word as vreemdelingskap in die moderne wêreld, 
of die verguising van die Jode in Europa (Kafka was Joods).

GrilleriGe 
transformasies
Spoiler alert! In Oscar Wilde se The 
Picture of Dorian Gray word die 
sentrale transformasie weggesteek 
en eers in die slot onthul. Dorian 
word nie ouer nie, dis sy 
selfportret wat sy ware ouderdom 
en aard verklap. Hy is selfs bereid 
om te moor om die portret en sy 
morele verval te verdoesel.

Nog ’n spoiler alert: In die 
speurroman The Silence of the Lambs 
deur Thomas Harris, waarvan ’n 
Oscar-bekroonde fliek gemaak is, 
wil die reeksmoordenaar “Buffalo 
Bill” hom laat transformeer en soos 
’n ruspe in ’n skoenlapper verander 
(in dié geval ’n makabere sfinksmot) 
deur van sy slagoffers se vel vir 
hom ’n nuwe gewaad én identiteit 
saam te flans. Gender is ’n 
sleutelmotief – die moordenaar is 
destyds toestemming geweier vir ’n 
operasie om van geslag te verander.

In vele Victoriaanse grilstories wat 
as goedkoop publikasies of “Penny 
Dreadfuls” uitgegee is, het mense 
in diere, monsters, towenaars of 
hekse verander deur middel van 
gedaanteverwisseling (shape-
shifting). Die vloek van die 
weerwolf (lycanthrope) veroorsaak 
dat iemand wat deur ’n wolf of 
weerwolf gebyt of gekrap is op 
volmaannagte in ’n wolfmens 
verander. Die Griekse woord 
lykánthropos bestaan uit die woorde 
lykos (wolf ) en anthropos (man).  

Seker die onsterflikste vampier in 
literatuur is Bram Stoker se 
Dracula, ’n aristokratiese sakeman 
van Transsilvanië wat sy jeugdige 
voorkoms voed op ’n gereelde dieet 
van vars maagdbloed. Die graaf is ’n 
bobaas shape-shifter wat moeiteloos 
kan verskyn as wolf, vlermuis en 
selfs kruipende mistigheid. Geen 
wonder hy staan bekend as die 
“Prins van Duisternis” nie.
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Iets nuuts uIt 
dIe oue

Die musiekspel My Fair Lady is 
gebaseer op George Bernard Shaw 
se sedekomedie Pygmalion, waarin 
’n verslete Cockney-blommemeisie, 
Eliza Doolittle, deur ’n professor 
van fonetiek, Henry Higgens, as 
deel van ’n weddenskap in ’n 
elegante dame met ’n adellike 
Engelse uitspraak verander word. 

Op sy beurt het Shaw inspirasie 
geput uit die antieke Griekse 
mitologiese karakter Pygmalion, wat 
op een van sy standbeelde verlief raak 
en só lewe daaraan skenk. Op 
omgekeerde wyse raak prof. Higgens 
uiteindelik verlief op sy skepping, die 
“prinses” wat hy met aristokratiese 
taal en maniere hervorm het.

Een van die veelsydigste romansiers 
van die nuwe millennium is die 
Britse skrywer David Mitchell. 
Historiese transformasie van 
karakter en omgewing is vir hom ’n 
ondeunde speletjie; hy verbind dit 
dikwels met geestelike 
wedergeboorte en reïnkarnasie. In 
die rolprentweergawe van sy roman 
Cloud Atlas, waarin ses stories in 
uiteenlopende narratiewe tradisies 
vertel word, duik dieselfde akteurs 
(Tom Hanks, Halle Berry, Hugh 

Grant) herhaaldelik op in verskeie 
gedaantes en wissel selfs van geslag. 

In Mitchell se onlangse The Bone 
Clocks (wat verwys na sterflike 
mense) is daar ’n groep onsterflike 
individue wat nie tydgebonde is nie; 
roofsugtige sielslurpers (soul-
decanters) wat ’n eindelose oorlog 
voer. Hulle kaap die liggame van 
gewone mense en vervang die siel of 
persoonlikheid met hul eie, tematies 
soortgelyk aan demoniese 
besetenheid. 

Transformasie as ironiese speletjie 
tussen skrywer en ingeligte leser het 
gelei tot ’n nuwe genre, klassieke 
verhale met ’n moderne baadjie, 
gemik op ’n rustelose generasie wat 
behep is met grilstories en monsters. 

Romans wat herskryf is vir ekstra 
byt, sluit in Pride and Prejudice and 
Zombies (Jane Austen en Seth 
Grahame-Smith), Sense and Sensibility 
and Sea Monsters (Jane Austen en Ben 
H. Winters) en Wicked, The Life and 
Times of the Wicked Witch of the West, 
waarin Gregory Maguire die gewilde 
kinderstories van L. Frank Baum 
(The Wonderful Wizard of Oz) radikaal 
vanuit die perspektief van die groen 
heks Elphaba herskryf het. Hieruit is 
ook ’n suksesvolle musiekspel vir die 
verhoog gebore, Wicked.

Van pleb tot 
superheld

Sedert die 1920’s is transformasie die 
stapelvoelsel van strokiesverhale 
(comics) en grafiese romans, met 
bleeksiele soos Clark Kent wat in ’n 
oogknip in Superman verander, en 
Peter Parker wat deur ’n spinnekop se 
byt in Spider-Man verander word. 

Die genre is ’n Amerikaanse 
uitvoerproduk, met opgepompte 
spierpaleise in Speedo’s soos Captain 
America, The Hulk en Batman en ’n 
groeiende aantal heldinne. (In 
videospeletjies, wat meer winsgewend is 
as Hollywood-skouspele, kan bleeksiele 
self as superhelde verrys.)

Deel van die pret is die kontras 
tussen Jan Alleman en sy alter ego, 
wat bomenslike kragte inspan teen 
booswigte, gewoonlik mal  
wetenskaplikes wat deur hul 
eksperimente in monsters verander 
word.

Vir sy onbeskaamd literêre TV-
grilreeks Penny Dreadful het die 
draaiboekskrywer John Logan karakters 
uit verskeie gruwelverhale in 
Victoriaanse Londen saamgegooi: dokter 
Frankenstein en sy belese monster, 
Dracula en sy bloeddorstige bruide, 
Dorian Gray, hekse en ’n weerwolf. 

In verwerkings vir flieks en televisie 
is transformasie deel van die resep om 
kykers met spesiale effekte te 
oorweldig; reekse soos Supernatural, 
Smallville, Arrow, Agents of 
S.H.I.E.L.D., Beauty and the Beast, 
American Horror Story, The Walking 
Dead en vele meer.

Transformasie in stories kom van 
ver en is hier om te bly. Letterkunde 
bied immers die veilige ruimte waar 
skrywers en digters hul drome kan 
uitleef om hulself en hul samelewing 
ten goede te plooi.

En as boekwurm kan die leser ook 
ontpop tot vlinder en wegvlieg na ’n 
oneindige aantal verbeeldingswêrelde. 
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