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AUGUSTINUS OOR D

:VAL

VAN

BESKAWINGS

HOOPSTUK I
Inleiding
Die einde van die lewe van Augustinus was

•n

van die bouvalle v

beskawing .

ing met die skaduwees

verwoeste Rome , die puinhope van ' n korrupte

In di~ jaar 410 het Rome oorgegee onder die druk van die

beleg van Alarik, leier van die Oos- Gote , en die stad is geplunder
nadat dit v1r ag eeue ongem.olesteerd gel8 het .

Van

die leant van die

aanhangers van die Romeinse afgode het die kreet opgegaan • Rome het
in die dae van· die Christendom ten onder gegaan! en word die ellende
en verwoesting aan die versaking van die afgode en die toorn van die
verlate afgode gewyt .
Dit was die taak van Augustinus om aan sy tydgenote die betek~nis
van hierdie

Imperium verkl

tastrofe te verduidelik .

Hy

moes die val van ' n

waarvan gemeen is dat dit ewig sou wees .

was die uitspraalc van die geskiedenis van R
het,

water op die meul van sy teestanders .

klik antagonisties teen die Christen

Oenskynlik

wat kort vooraf gegaan
Die Keisers was aanvan-

• Die ryk, soos opgebou deur

Augustus, kon nie sy aan sy bestaan met die kerk soos opgebou deur die
genie van Paulus nie . <1 )
Elkeen het op •n lojaliteit by sy lede
aanspraak gemaak wat noodlottige implikasies vir die and.er ingehou het .
Die groot vervolginge op die Christendom het ontstaan, terwyl die Kerk,
ondergronds gedrywe in •n sekere sin, ten spyte daarvan tog toegeneem
het in krag en invloed.

Die staat moes egter die ronde gewonne gee in

die bekering van Konstantyn, waardeur die Kerk en die Staat versoen is .

- 2 ..

Die Ryk het egter skaars ohristelik geword; of dit het geval. Die
Christen

het geskeur.

In plaas dat die oorwinnende kerk ' n nuwe

bron van krag en 'n eenheidsband vir die Ryk word, word dit •n n
bron van skeuring, disintegrasie en rampspoed.( 2 )
Intussen het die barbaarse stamme op die grense saamgetrek.

In

376 steek die Oos- Gote die laer-Donou oor. Theodosius I het pas pagamisme
algeheel verbied,of twee jaar daarna begin die plundering van die OosGote wat sy hoogtepunt bereik in die verwoesting van Rome in 410. Vir
die vyande van die Christendom was dit die handskrif teen die muur teen die Christendom·· wat geweeg en te lig bevind is. Rome het gebloei
en floreer ten tyde van die afgodeheerskappy, maar in die dae van die
christene ten onder gegaan, so is geredeneer met propaganda - log-AAA.
Hierop bet die biskop van Hippo gereageer.
geskiedenis gegryp.
ma.gistrale werk,
by

De

Hy

Die heidene het na die

sou dieselfde doen. Die gevol g was die

Civitate Dei, wa.araan by in 413 begin skryf en wat

in 426 voltooi het .

Vanaf die skeppingsdag tot die da.g van finale

oordeel trek by die lyn van die aeskiedenis van die twee stede deur - die Civitas Dei en die Civitas Terri,na, wat in voortdurende konflik met
mekaar gew~l is -

I

n konflik wat die uitstaande kenmerk van die

voorafgaande vier eeue vir hom was .
Die eerste tien boeke van die De Civitate Dei is verdedigend opgestel teen die beskuldiging - Rome het onder die christene ten onder
gegaan. Hy toon aan dat die lot van Rome nie uniek is nie. Ander ryke
het geval sonder christene. Voorts, Rome het groter ram.pe belewe toe

- 3die heidense gode alleen in ere was .

En owerigens

die val van

aardse ryke in die algemeen voldoende verklaar word uit die ondeugde van
die heidendom met sy wreedheid., hoogmoed, weeldesug en korrupsie .
Bneke -1:l - 22 is konstruktiet.

Op d:ie vraag of daar •n staat is wat

blywend is, antwoord Augustinus - Ja, die Civita.s Dei, die communio
sanotorum, waarteenoor hy·· die Civi tas Terrena stel-, die communio

perditorum •

•Relying upon

scripture, Augustine created the philosophy of history,

let us put it more accurately, the wisdom of history» (3)

Op die waar-

heid van hierdie stelling salons in die loop van hierdie verhandeling
terugk,

,

ar in die verbygaan wys ons slegs da

,p dat in Au

die teoloog en die filosoof nooit geskei moet word nie.

tinus

Ons lean die

wysheid van Augustinus,christelike wysheid noem, gelnspireerde wysheid
wa.t hom bedien van die rede . (4-)

Al sou die De Civitate Dei nie •n

filosofiese teorie van die geskiedenis genoem word in die sin da.t dit
•n redelilce induksie van historiese feite is nie - a.l ontdek Augustinus
niks uit die geskiedenis nie, (5)

dan nog het hierdie kontrower4iel

geskrif ontwikkel in ' n ontsaglike sintese wat die geskiedenis van die
hele menslike geslag omvat en deurvoer tot sy einde in tyd en ewigheid .

Sz

- ~·- - - -- - - - ,r sz.3.d.

Alhoewel die besk.uldiginge teen die Christen

Augustinus op die

verdediging geplaas het., en by na ve:nragting die korrupsie van sy tyd
en veral va.n die Romeinse Ryk onder die soeklig sou plaas, was hy tog

- 4 nie blind vir sy deugde nie .

Hy skryf in een van sy briewe,

•Want

in die welvarende en mees luisterryke Ryk van Rome, het God getoon
hoe gr-0ot die invleed selfs van burgerlike deugde sonder die ware godsdiens- is, soda t di t kan blyk d.a t wanneer di t ( die ware godsdiens) by
sulke deugde gevoeg word, mense burgers gemaa.k word van •n ander gemeen•
kap, waarvan waarheid die Koning is, die Wet is· Liefde en die duur is
die ewi

eia:' (6)

Dit skrywe by ten spyte van sy onverbloemde taal oor hulle ondeugde.

Hulle oorstro

die sk.ouburge, •playing far madder parts now

than ever you did before •• ••• ,"

•you in your security do not seek

the peace of the commonwealth, but freedom for your practices of luxury •••
The walls stood firm, and the good manners lay ruined.... • But the
seducements of the

.e d spirits prevailed more with you." (7)

As

hierby gevoeg word ' n verheerlikende uitroep soos - "Dapper v:olk van
die Romeine ....

as die na.tuur jou enige lofwaardige onderskeiding

gegee het, dan moet dit deur ware geregtigheid gesuiwer en vervolmaak
word," (B)

clan het ons binne dieselfde werk •n formale teenstrydigheid,

g een waarvoor in dieselfde werk ook •n sintese te vinde is . (9)
Die ondergang van die Romeinse Ryk staan vir hom nie in die teken van
die einde van alle dinge nie, en wek nie by hom algehele wantroue in
die menslike natuur nie, want by maak melding van die •verskeidenheid
deu~elikhede.,van die .. w!reld~, ( 1o) m~ die slcynbaar teenstrydige
uitsprake oor hulle is enersyds veroordelea~ om hulle te ma.an tot die
ware humilitas, en .mdersyds verheerlikend om, deur hullo deugde te
roem, die chris tene tot nog ~oter clade van opoffering as die heidene

- 5s •n aan te spoor. ( 11)
Laat ons hierteenoor die oordeel van Cy:prianus oor sy tyd stel .
Hy skrywe :

"Die w!reld getuig nou self daarvan dat sy einde nader

deur die blyke
die winter

sy afnemende kragte • Daar ·is nie soveel re~n in
die saad te laat uitspruit, of· warmte in die somer

hulle ryp te ma.ale nie . • • • • Die boer gaan agterui t en verdwyn van die
platteland, die matroos van die see, die soldaat uit die laer, opregtheid in die forum, regverdigheid in die hof, harmonie in vriendskappe,
bedrewenheid in die kunste, dissipline in sedes.

Kan iets wat oud

geword het dieselfde kragte behouwat dit in die fleur van sy jeug
gehad het?

Dit is die oordeel wat oor die wSreld vol trek word;

dit

is die wet van God; dat alles wat verrys het moet val, en dat alle
wat gegroei het, oud moet word;

dat die sterkes swak moet word en die

groot dinge klein, en dat wanneer hulle verswak en verval het,, hulle
tot ' n einde ::noet kom . ,, ( 12 )
In dieselfde trant skryf Hieronimus in 396, nog voor die ergste
rampe, dat die lig van die w8reld uitgedoof is en die hoof van die Ryk
afgekap, ( 13 ) met die vaste oortuiging dat die •
beskawings aangebreek het
Vir beide hierdie twee s

jam Jahweh"

vir die

ontwortel en in die vuur gewerp te word .
ers was ·die einde reeds in sig .

Augustinus het sy tydsomstandighede anders gesien.

Sy oog was

nie gerig op die bloedige chaos en ineenstortende puin van die w! reld
om hom heen nie , maar op die w3reld van ewige werklilchede waaruit die
onsigbare dinge hulle sin en betekenis ontleen .

Die stede waaraan by

gedink bet was nie . Rome en Hippo nie, maar die Oivita.s Dei en die Civitas

- 6'errena, wat deur die wisseling en wording

die geskiedenis, uit die

ewigheid tot die ewigheid, parallel met mekaar bestaan as twee
mistieke groothede, onsigbaar ingevleg in die menslike lewe, en die
ganse omvang van hemel, hel en aarde omvat .

- 7Aantekeninge by Hootstuk I

(1)

Hearnsbaw,

F.J.C . :

Some Great Political Idealists of the
Christian Era, p. 10.

(2) Ibid, p . 12 .
(3) A Konument to St . Augustine, p. 220.

(4) Ibid, p . 221 .
(5) Dawson, C.

Ibid, p. 43.

(6) Ep . 138 : 17 (Vertaal deur J. G. Cunningham .)
(7) De Civ. Dei I, 32.
(8)

Ibid II, 19.

(9) Elferink, L. J . :· Augustinus over de Romeinsche Oudheid, p . 30 .
(10) De Civ. Dei, V, 19.

(11)

Ibid, V; 18.

( 12) Aangehaal in Monument to St . Augustine ui t

(13) Ibid, p.

37.

Demetrianum C.iii.
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HOOFSTUK I I
Augustinus se Begrip van die Geskiedeni
Uit die oogpunt van moderne geskiedskrywing gesien sal di~
De Civitate Dei van Augustinus beslis nie as ' n model verhandeling
in alle opsigte deurgaan nie. Dit is geen sintese van universele
geskiedenis waarin die partikuliere lotgevalle van stede en nasie
saamgevoeg word in 'n organiese geheel nie.

Ook die dramatiese

k.waliteit van die verhaal gaan in die onsameltangende verteltrant
verlore. ( 1 )

Die behandelde stof van die profane geskiedenis is baie

lcarig en daarbenewens is ' n ordenende prinsipe ook aflresig.

Dieselfde

kla.g geld die· verskeidenheid van gegewens uit die gewyde geskiedenis
onder blyke van ' n skema.

Die naaste aanduiding van so •n skema. is

die opvolging van die Assiriese ryk deur die Romeinse, in die lig
waarvan alle and.er ryke ondergesldk gestel word, en dan nog word die
Perse slegs genoem en die Egiptiese geskiedenis ontleen sy betekenis
an die figuur van Moses en die uittog van die Israeliete .

Eweeens lean gewys word op die behandelig van die Ou Testamentiese
gegewens.

'

Augustinus se hooftoeleg was om tipes, tekens en voorspellinge

p te diep as hi!emrysinge na Christus en die Kerk .

deur hom verbygegaan as minder essensieel,

Ander gegewens word

behorende tot die nie-

noodsaaklike .
En tog is hierdie werk van Augustinus om meer a s een rede epog-

ma.kend .

Ons sal saams tem met Gilson wat beweer dat ons hier wa.arskyn-

lik die eerste

ging tot ' n sintese van

universele

sld..edenis het,

- 9 -

en ook met Prof . Hearneha.w wat die De Civi tate Dei beekou as die eerete
poging om ' n filosofie van die ·geskiedenis te formuleer .

Wanneer

laasgenoemde egter daarna verwys as ' n mislukte poging omdat dit nog
2
:t'ilosofie, nog geskiedenis bevat, maar blote teologie en versinse1,< )

u ons·-met die afwysende trant van sy woorde nie ak:koord
Di t sou riie ,-onv.

lean gaan

nie .

s ·-wees om van""' n"'teologie van die geskiedenis in d.i e

geval van Augustinus te· praat nie, want di t is eintlik waarop dit vir
neericom .

En···dan moet ons daarop wys dat so -·' n benadering van die

gesldedenis heeltemal toelaatbaar en hoegenaamd nie minderwaardig hoef
te ·.rees nie .
w

Tereg s8Dawson dat

d.aar

'n christelike geskiedenis is,

sonder daar nie soiets as ' n Christendom scu wees nie. {J)
In ons begrip van die geskieden.is kom dit neer op ' n kwessie van

uitgangspunt .

Indien ons vir die geskiedenis •n blote feite- weergawe

eis, ontstaan die vraag alweer, watter feite, of wat moet verstaan word
onder feite?

Waardes, idea.le, verhoudinge , die menslike liggaam en

bewussyn is net sulke goeie feite as ' n gebeurtenis op •n sekere datum
soos die verwoesting van R

in 410.

As

ons dus sou vra wa t in die

gesldedenis gebeur of van belang is, so.l dit juis wees om te antwoord Iles wat die mens doen of dink;
bestaan.

Ons

alles wat van belang is in die menslike

kan die hoofbelang van die menslike bestaan weer sien

as sy welsyn, en dis •n welsyn na siel en liggaam wat -in hegte eenheid
VO

• Ons lean ,dit noem die h

,nie tus en feit en waarde..,want teite

sonder waarde '.is betekenisloos vir die mens wat die sin in dinge , dade
en gebeurtenisse opspoor .

Aan die anderkant is onbeligga.amd.e waard.es

- 10 -

blote illusies.

Die werklikheid waarin ons 1

is ' n hegte eenheid

van albei en kan dus alleen redelik gelnterpreteerword deur die
ver stand wa t ' n wSreld~van -fei te as- ~waarde- vol" interpreteer .

Dis

net die mens as geheel,·-wa t - d.ie-w!reld as ,geheel lean -verstaan . (l+)

' n Verd.ere vraag -van"'" deurslaggewende ,betekenis in ons bena.dering,
is dit -- ·-watter waardes~i

hulle verwerkliking l

riml r en watter sekond~ met die oog op

Die vraag is of ons aan die

ie, die Ware en

die Skone dieselfde of 'n hoere wa ardskatting sal heg as aan die
Bruikbare.

Dis hier waar besluit moet word ten guns t e van ' n besondere

anier van feite- beoordeling.

Ons kies 'n werks- hipotese .

anneer

dus tot die skrywe van die menslike geskiedenis oorgegaan word, moet
' n oordeel gevel wor d oor die

tekenis van d.1e

nslike best

, 'n

norm moet vasgelB word aan die hand waarvan ontwikkeling ot··verval

.ngedui ka.n word en wat d ie betekenis openbaar van een of ander groot
oomblite, groot

d of groot lewe • ( 5)

Daar is dus nie ' n ge skiedenis

van die menslike lewe , presta sies en verva l , ona.fhanlclik van alle
sedelike of godsdienstige waa.rderings nie .
So •n konsiderasie bring mee dat ··ons nie Augustinus se benadering
van- die geskiedenis as blote teologie kan aanmerk en daaran di skwa.lifiseer nie , nog minder dit as blote verainsel bestempel .

Vir Augustinus

hang die begrip van die geskiedenis af van sy oordeel van die menslike
bestaan, en sy oordeel· oor die menslike besta.an hang af van sy oordeel
oor die skepning en di e

akt

sentrale oortuiging is die -reele

van die a ke".>per.

Sy uitgangspwit en

bestaan van die Drie- enige God .

Uit

die orde en verskeidenheid van die natuur word die navor ser teruggelei

I·

- 11 •

tot die Kunstenaar daarvan .
skepping sonder dat

h,y

)(aar die mens ontdek ook waardes in di

dit da.ar indra, en sy slotsom is weer - God i

die bron ·van die ontdekte wa.ardes.

God is egter vir hom die Drie- eni.

wat uit s1 volheid en in·· ooreenstemming met sy Drie- eenheid beperkte
dinge voortbring wa.t in hulle wese goed is en in h

niese orde gerang-

kik. Hierdie -eindige dinge vind egter hulle beslag in die tyd, en dit
is die geskiedenis. Die historikus se navorsing is dus volgens hom op
hierdie processio van die skepsels uit God en terug tot God, gerig . ( 6 )
Ona kan sf Augustinus sien die geskiedenis as die punt van ontmoeting
tussen die tyd en die ewige, en verenig hulle .
Laat ons sy beskouing nader toelig. Die mens, onder alle aardse
wesens, met sy redelikheid en vrye wil, is naaste aan die beeld van God .
Sy welsyn hang af van wat

h,y

met hierdie vermoens doen . By kan hulle

nuttig gebruilc of ook misbruik .

Die misbruik van sy vrye wil, soos die

.ens dan ook gedoen bet, was sonde .

Hierdie sonde kon nie deur homself

onged.aan gemaak word nie, want die wil wat tot die oorwinning moes
besluit en oorgaan, is self in die sonde verderwe . (7) Die redding van
die mens word egter moontlik gemaak deur die Vlees --. wording van die
Logos,- wat die , mens van selt'verderwing red.

Twee gebeurtenisse in een

uitstaande lewe, t .w. die geboorte en kruisiging van Christus, word die
·sleutel tot die interpretasie van die menslike dr

• In hierdie sleutel

twee begrippe ~verenig, n.l . sonde en genade, wat ewe goed as tema van
die verhaal van die twee stede kan dien (B) - van die Civitas Terrena,
waa.rin die goeio wil van die skepsel weggebuig word deur die afw'aartse
uiging van die menslike natuur tot selfsugtige doeleindes, m.a.w .

- 12 -

self'verafgoding, en van die Oivitas Dei waarin die wet van self'veragting
en liefde tot God die botoon voer. ( 9 ) Dis dan laasgenoemde wet 1 wat
soos 'n goue draad aan die geskiedenis samehang, betekenis en doel
rleen .
Die implikasies van Augustinus se begrip van die geskiedenis i
ryk en verreikend.

..

1 . Ket uitgangspunt die bestaan van God in monoteistiese sin,
sluit hy aan by die uitspraak van die Hebreeuse profesie en die Griekse
filosofiese denke, in teestelling met die politei~ van sy tyd, en die
metafisiese duali

van die Jlanicheers,

wat goed en kwaad, gees en

stof, tot twee oerbeginsels maak. Deur voorts hierdie godheid te aanvaar as skepper

die w8reld, was hy nog in lyn met die godsdien

van die Jode, maar lynreg in stryd met die spekulasies van ~lato en
Aristottles .

Vir Plato was God die Demiurg wat die w8reld vorm volgena

die ewige idee of patroon,

laasgenoemde word nie deur Hom geskep

nie.

Vir Aristotties was God die model of patroon waarvolgens die
w3reld homself- skep . God skep di t nie . (10)
Vir Augustinus kan die geskiedenis alleen betekenis hi in die lig
van die bewuste skeppende aktiwiteit van God, die ordenende beginsel en
oorsprong van beweging, wording en verandering in die skepping .
·

hom is Hy "Kaker en Skepper van elke siel en elke liggaam."

Volgens

( 11)

Die implikasies hiervan is betekenisvol ook vir ' n moderne begrip van
die geskiedenis .

Dit impliseer dat al die presupposisies van die

wetenskappe, wa t presupposisies i s omda. t •hul le:c nie-~deur waarneming van
die voorwerpe gegee word nie, en tog noodsaaklik is vir die wetenska.P-

- 1 3 -

like, die skeppende aktirlteit van 'n sel:f-di:f:f'erensierende

God

·oorveronderetel,- wat deur sy aktiwiteit die gebied van die gees geskep
0

het en onderbou.

Die betrolcke, wetenskappe voorveronderstel waardes soos

waarheid, redelikheid, skoonheid ~n goedheid, want hulle lean nie uit
die ervaring as sulks afgelei word nie.

Deur hulle voorveronderstelling

word hulle clan a.angemerk as toe te skrywe aa.n die s.lgtppende aktiwiteit
van God. ( 12 )
Dit geld byvoorbeeld begrippe soos reg en verkeerd, wat nie uit die
ervaring afgelei word nie, maar presupposisies van die Etiek is, en
wat bewus of onbewus regulerend op ons handel en denke inwerk.

Om dit

hierin met Augustinus eens te wees, is om te glo, saam met Dr. Toynbee,
aan die samehorigheid van feit en waarde, van siel en liggaam, aan die
teruggawe van die natuur aan die menslike gees, die beliggaming van
ons waardes en die waarde- gee van ons feite.

Di t is om d ie volle mens

in historiese perspektie:f te sien.

2. · ' n Verdere aspek van sy beskouing wat oorweging verdien is die
verklarin.'2: wat by bied vir die val van die mens waardeur die menslike
geskiedenis ,in 'n totaaifander rigting gestuur is.
'

{

Teenoor die Manicheers

wat die duaiisme tussen goed en kwaa.d herlei tot een tussen gees en
materie, en van laasgenoemdes twee oerbeginsels maak uit hoofde waarvan
goed en kwaad verklaar kan word, etel Augustinus die een absolute oerbeginsel, n.l. die .Transkendente God wat alles aanvanklik goed en in
ooreensten:ming met sy wese gemaak het, - die engele van die hemel en in
besonder die mens vir wie Hy toegerus het met elke gawe wat vir hom
deug en geluk, vrede en geregtigheid, en ewi£e heerlikheid in Gods

• 14 gemeenskap sou verseker .

Die mens bet egter ui t vrye wil teen sy best

belange gekies, d . i . teen God, en
noodlottig beinvloed bet .

.ill. was

sy val,wat sy geskiedenis

Kaar hierdie val was nie te wyte aan die

werking van ' n bose seltstandige oerbeginsel naas God nie,
orspronklik boosgeskape natuur nie;

or

aan ' n

nie tn blinde noodlot nie .

Naas

die handh&wing van die Voorsienigheid en Voorkennis van die Skepper,
beklemtoon Augustinus dit ook dat die slegte wil - die oorsaak van die
sonde - geen positiewe oorsaak het nie, maar •n negatiewe, omdat by nie
•n eff ek is nie , maar •n def'ek . ( 13) Sy begin is afval van wa t in die
hoogste sin is, tot iets wat minder in wese is.

Dis die wegbuiging van

die menslike wil onder die druk van selfliefde.( 14 )

Twee dinge moet

dus hier be:tlemtoon word n.l . die oorspronklike goedheid en vrye wil van
die imns, geskape ui t die eenheidsbeginsel, God, en die val van die
.ens in die tyd, d·.w."s.,~in die geskiedenis, sender inwerking van 'n nood•
lotsmag .

3. Voorts verdien dit ons aa.ndag dat, alhoewel Augustinus spreek
van twee stede, die goddelike en die
die mensheid ondubbelsinnig leer .

dse, by tog die solidariteit van

Daar moet geen onderskeiding tussen

Bybelse en profane geskiedenis wees nie, asof gewyde geskiedenis slegs
die lotgevalle van I srael en later van die vroeg- christelike kerk
inslui t~ en profane geskiedenis die res.

Vir Augustinus was die aardse

Jerusalem wel •n simbool van die Civitas Dei, maar dit was meer as
blote simbool .

Dit was ook die gedeeltelike aardse beliggaming daarvan,
alhoewel dit onderdane van die Civitas Terrena ook geherberg bet . ( 15)

Verwysende na die protesiee aangaande Abraham, Isak en Jakob, verklaar
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by

dat hulle gedeeltelik. die slavin

gaan wat voortbring tot

slawerny, dit is die aardse Jerusalem wat dien, en gedu:1.telik die vrye ,
Godstad, ewig en hemels, waarvan die Kinders pelgrima op aarde is.
Die twee mistieke groothede, die hemelse en aardse, vind dus gedeeltelik
hulle verwerkliking in dieselfde geskiedkundige stad.
Eweeens dien die Romeinse Ryk as simbool van die Aardse Stad en
die Kerk as verteenwoordiger van die God.stad, maar so dat geen Romein
op grond van sy romeinse burgerskap van die Civitas Dei uitgesluit is
16
nie, en geen Ker.lclidmaat ipso facto daarby ingesluit is nie. ( )
Die twee ryke lt deureengestrengel op aarde, en vermengd soos die koring
en tlie onkruid, tot(op die finale oordeel. Die menslike geskiedenis is
•n eenheid binne die r
die teestanders

erk waarvan God sy plan van genade ui tvoer en

van sy wil beheer tot by hulle uiteindelike verderf.

Dis die kern van die geskiedenis vir Augustinuo .

4. Ons vrys nou op •n verdere implikasie van sy beskouing, en wel
sy oordeel oor Tyd en Ontwikkeling.

Dit val ons dadelik op dat lq •n

gevoel het vir die werklikheid van die tyd en die belangrilcheid van wat
gebeur.

Teenoor die Boeddhisme byv., vir wie die tydstroom die w8reld

van i~Jusie is, en die ideaal van die lewe 18 in die ontk-oming van die
historiese gang van geboorte en sterwe deur die bereiking van Nirvana,
stel ons Augustinus se siening van die reele

oorsprong, voortgang of

prosessie en finale einde van die twee stede. Aan die begin van Boek
XV skrywe by aangaande die twee stede •Aangesien on~ genoeg gese het oor
hulle oorsprong, l>eide in die engele • • • •

en die eerste ouerpaa.r van

- 16 die mensdom, dink ek dia gelee

voorts te let op hulle voortgang

(progression) vanaf' die mens se eerste afstammeling totd.a.t by ophou
om te venrek. Die hele tydsbestek tussen hierdie twee punte, waarin
1

die lewendes die dooies opvolg, i s die voortgang van hierdie twee stede" ( 7)
Oorsprong, lewe, opvolging, generasie, dood, einde ••• alles is werklike
deurleefde fases in die geskiedenis van die mensdom .
Kaar

ook teenoor die Griekse denke, wat meer geneig het na

Kosmologiese as na historiese perspektief, het Augustinus lynreg posisie
ingeneem .
gehad.

Vir die Griek het dfe tydsfaktor, weinig wdarde of betekenis

Dit was vir hom ' n· onverklaarbare faktor wet sigself in die

werklikheid ingedring het ·as gevolg van die eindigheid en onvastheid
van waarneembare dinge.

Gevolglik bet di t vir·'hom geen grondliggend1

of geestelike betekenis gehad nie.

Dis verstaanba.ar slegs in soverre

dit reilmatig is, d .w. s . neig tot wederkerende identiteit . ( 1B) Hierdie

faktor van he~haling is toe te skrywe aan die ~erking van die hemelliggame,
ewig en g.:>ddelik in hulle bestaan, en wat deur hulle beweging ;,orde . en
verstaanbaarheid aan die gebeurtenisse van hierdie ~reld gee .

Die

gevolg is dat die menslike geakiedenis, in soverre dit die weergawe van
unieke en indiwiduele gebeurtenisse is, deur hulle wetenska.p en filosofie
links gelaat word .

Sy waarde word erken slegs in soverre di t ona.fhan.k-

lik van die tyd is - in -d ie ideale karakter van die held, die ideale
'lt'ysheid van die wysgeer en die ideale orde van ' n goeie gemeenakap.
Selfs vir filosofiese historici soos Thucydides en Polybius was die
geskiedenis onderhewig a.an die mag van ' n eksterne noodwendigheid, wat
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die intrensieke waarde van menslike handelinge feitlik betekenisloos
gemaak bet .
Plato kan feitlik as vyandig teenoor die feit van tyd en verandering
bestempel word .

In sy •Republiek," het by •n ideele staat opgebou, ook

' n soort Godstad, ·· iewers in die hemel weggelS! as •n model .

Teenoor die

ideele staat teken by dan in die latere boeke van dieselfde werk die
reele aardse state van die mense en die voortskreid.end.e bederf en ontaarding van die ideele staat in hulle., in opeenvolgende stadia.

Die

ongeregtigheid is vir Plato daarin gelei dat die "bewaarders" nie bly in
hulle aangewese taak nie.
wees; hulle bemoeiing

Hulle veranderlikheid i.p.v.

ta.ties te

t ander-" bewaarders" se verantwoordelikheid

bring wanorde en is laa.k·

• Deur opvoeding moes alle veranderlikheid

ui t hulle verban word soda t hulle die edge wese van die idee kon weerkaats.

Die tyd word so deur hom in ' n valse slcyn van ewigheid versteen.

In werklikheid kom dit hierop weer dat die roerloosheid van die dood
die ewige lewe moet versinnebeeld.( 19)
Sy beste oplossing vir die Tyds:fa.lctor in die geskiedenia is deur
die tyd te verander tot die eentonigheid van oneindige herhaling in sy
sirkelvormigheidsteorie .

Die kortstondigheid van die menslike bestaan

op aard.e volgens destydse tydrekening was
ewigheid van die w8reld aanvaar het.

'n

crux vir filosowe wat die

Plato se teorie het die lee

ewighede van tyd wat was, en wat kom.,probeer opvul deur die wet van
herbaalde herhaling .

Wat

nuuts end.er die son nie .

ees het, sal weer wees, en daar is niks
Die w8reld sou geen ander einde h8 nie as 'n

voortdurende vernuwing daarvan na ' n bepaalde tydswenteling, waarin die

- 18 aard van dinge herstel word, 'n voortdurende rotasie van eeue wat was
en wat kom. ( 2o)
Augustinus noem dit •n *belaglike bespotting", en steek die draak
met die gedagte deur Plato uitgespreek, d.at

na

ontelbare eeue by en sy

studente weer op dieselfde plek almal sou aaamkom soos toe by die
gedagte gelug het.

*Geen wonder", laat by hierop volg, "dat hierdie

manne in hulle sirkelvormige dwaling voortspoed en geen koers vind nie ,
ngesien hulle nog die mens se oorsprong,

~og

sy einde ken; en dit

omdat hulle nie die dieptes van God lean peil nie,
begin

iEr,- dog •aan

, wat ewig en sonder

die tyd,· ' n begin ,gegee het, en die ·mens in die tyd

..
.
,, (21)
geskape h~t ......- soos ·Hy--van ~ewigheid, af-..- verorden het .
Uit baie and.er uitsprake van AU.Rustinus is dit duidelik d.at sy
begrip van die geskiedenis, tyd en verander ing, die van •n duidelike
22

proses en wording is . · By •n latere boek < ) verslcyn die opskrif
"Aangaande die goeie dinge w

e die skepper hierdie lewe v&Q, al

is dit gedoem. tot veroordeling," er. dan volg •n breifiteensetting van
prestasies en ontwikkeling onder die genadige hand van die Skepper.
Voorts is daa.r ' n kort verwysing na die ontwikk:eling van die menslike
geslag wat soos die indiwidu deur sy groeistadia gaan, maar immer uit
die tydelike na die ewige en uit die sigbare na die onsigbare. (X, 14)
Owerigens wys ons nog op die herha.alde klem wat by op die groei van die
'

,

kerk 18', soos voorspel voor Christus, en soos verwerklik deur die
&'POstels en die kerk, sod.at uit alle nasies burgers van die ewige 8tad
versamel kon word.
Wat oris dus hier wil beklemtoon is die "reguit pad" van die
skiedenis soos Augustinus dit kontrasteer met die sirkelvormigheids-
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at hom betref lean die periode waaroor dit gaan 6,000 of

teorie.

6oo,OOO jaar wees.

Dit sal in elk geval kort wees in die lig van die

ewigheid. Maa.r die belangrikste is dat dit •n de:f'initiewe begin en
einde -het .

s sodanig bet die geskiedenis vir hom cerder 'n einde

as ' n doel .

Dis eerder •n proses as

struktuur verrys en verdwyn.

•n

progressie.

Sy suiwer menslike

Die Civita.s Terrena. sal ophou om as •n

staat te· bestaan. En tog word in sy geskiedenis tot stand gebring wat
nooi t '.:vernietig lean word nie - die vorrning van die burgers van die

Civitas Dei, op weg na hulle·"'salige bestenming .

5. Direk voortvlo-eiende uit sy argument teen die sirkelvormigheidsteorie, plaas Augustinus die leser"' egter voor die gebeurtenis in die
~skiedenis, wat nie alleen genoemde teov1e
vir hom die interpretasie v,
Inkarnasie van die

ige Lo

nrerp nie,

rook

l le and.er gebeurtenisse is, - die
en sy

krui-siging.

As

sonde en gena

die sleutelbegrippe is tot vertolking van die menslilce lewe, dan vorm
Eden en Golgota die twee uitstaande krisismomente in die drama -van die
2
geskiedenis . ( 3) Agter sy wegbreking van die )(anicheers en die Neoplatoniste 18 die oonreldigende besef van die positiewe betekenis van
die V1eeswording as geheim.
drang om die wOreld

Sy ganse filosofiese inspirasie was die

te vertolk in die lig van die waarheid dat di

Woord vlees geword het en onder ons kom woon het.

Die verskyning van

God in die tyd is vir hom nie bloot •n bewys van die werklikheid van
die tyd nie, maar ook 'n heiliging van die tyd, terwyl dit ewigheidswaarde

aan

die fydelike gedrag van die mens verleen .

eor die feit dat 'n ander uitgangspunt as ·die Augustiniaanse en

- 20 -

die Christelike noodwendig 'n gans and.er begrip van die geskiedenis
sal gee, is ons dit vanselfsprekend eens,

.a r dis nie bier ter sake

nie.
Vir Au~stinus word die geskiedenis nie slegs gerig deur die

.

goddelike voorsienigheid nie; sy gesigspunt - en dis natuurlik die
Bybelse - beh&l.s geloof in die direkte ingryping van God in die lewe
van die· mens deur direkte handeling op bepaalde plekke en tye.

So 'n

ingryping was die Inkarnasie. Di t was nie slegs ' n teofanie of openbaring
deur ·'n-=- eenmalige , ,-verslcyning nie; dit was die inska.keling van 'n n·
geestelike beginsel wat herskeppend sou inwer

die menslike natuur,
wentel die

karaktervormend, veredelend, heiligend en saligend. Vir
skiedenis op hierdie skarnier. ( 24 )

Die feit dat Christus eens en vir altyd vir die sonde gesterf het
(Rom. 6:10) en dit op 'n bepaalde tydstip, is v1r hi

aarborg genoeg

van die lynvormige begrip (linear view) van die geskiedenis.

Daar is

geen teruglceer nie en geen herhaling van die lewe nie, net soos daar
geen herhaling van die kruisiging sal wee s nie.

Dis finaal en algeheel

eenmalig. Daar is 'n einde, 'n kulminasie, wat in die lig van die
2
Inkarnasie en die verhouding daartoe,salig of noodlottig sal wees . ( 5)

6. Die vraag moet ook gevra word wat die rol van die indiwidu in
die geskiedkundige proses, volgens Augustinus is.

Carlyle het reeds

ons aandag op hierdie een aspek van die waarheid gevestig dat die
geskiedenis die essensie

ontelbare lewensgeskiedenisse is, met die

klem op die lewensgeskiedenisse en nie op die abstrakte begrip e ssensie
nie. Geskiedenis is nie 'n reeks ontsielde statistieke nie.

Dit word
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gemaak deur indiwidue wat in partikuliere omsta.ndighede wil en besluit
dit of dat te d.oen .

Dis die vertelling van die gebruik of misbruik wat

mense van bulle geleenthede ma.a.k .

Hoe A

tinus eok al di

ns sien as •n gemeenskapswese en die

skiedenis as die terrein van ontmo~ting van die. twee gemeenskappe ,
tog ·verloor hy nooi t die'."''i ndiwidu ·ui t die oog nie .

Weliswaar, die

gemeenskap kan genoem word 'n veunootsk.ap van persone en dat persone
el bereik in hierdie vennootskap,

hulle

(om nie te praat
die indiwidu met

, tn

die begrip

die , begrip "persoon" nie) veronderstel

eie identiteit, en persoonlike bydrae tot gemeenskaP-

like belange.- En· dit is soos Augustinus die mens sien met · sy geboorte
en . sterwe, sy aa.nvanklike vleeslike karakter en vordorwenheid, sy
predestinasie en verkiesing (wat baie indiwidueel is) sy persoonlik,
geloo:fsaksie en redding en verheerliking, of sy selflief'de en venrerping
en verderf'.

Natuurlik teken by die gelowige as iemand wat in same-

lewing met ander die Hoogste Goed deelagtig is en •n wederkerige liefde
onderling lCoester, want gemeenskap en indiwi

veroudenstel die een

die ander wederkeriglik . ( 26 )
iskien is die sterkste bewys vir die belangrikheid van die
ind.iwidu vir Augustinus juis gelee in die beklemtoning van die l ewe

van ·die uitstaande persoonlikheid, Christus . · Die lewe van Iemand uit
•n onbekende en veragte pleklde, Nasaret ; 'n lf'orte tydspan van drie- endertig ja'll', word gesien

verdelingslyn en

van die- ganse menslike gesdedenis .

tstaf van interpretasie

Dis die insnyding in die tyd,

mitsdien in die ervaring van soveel indiwidue wat met Hom in aanraking

• 22 kom,

en die totale aanspraak wat Hy op hulle ma&k, elkeen at'sonderlik,

en almal gesamentlik, in die Naam van God, wat ' n· unieke stempel dra .
Juis hierin -staan Augustinus lynreg teenoor die totalitarisme wat die
eie karakter

die self, indiwidueel of kollektiet,

(Niebuhr noem dit die

on

imperiali

rbysien •

• (27) )

As dit uit die leer -van die Val- enErfsonde van die mens lyk asot
hy

van indiwiduele verantwoordelikheid en vryheid beroot word, en so

in die algemeenheid van •n kleurlose mensemassa. verdwyn,

dan is dit juis

weer die predestinasieleer en Inkarnasie van die Logos wat die indiwidu
van die ewige, maar persoonlike belangstelling van die Skenper verseker,
en waarde plaas op sy indiwiduele bestaan .

7.

Ons kom in •n l a ter hoofstuk terug op die einde van die Staat

en van beskawings, maar ons wil in die verbygaan wys op sy siening van
die toekoms. Die Jud,.'1

het hoofsaaklik twee tydperke in die

geskiedenis ond~rskei, " hierdie eeu,"

d "die eeu wa t kom," met di,

koms van die Mess i.;.,o ... s verdelingt1lyn in die toekoins .

Augustinus soe

aanvanklik •n indeling van die geskiedenis in die simboliek van die ses
skeppingsdae van Genesis, met die daaropvolgende sabbat . Daarna sien
by ooreenkoms tussen die geskiedenis en ses tydperke

iewe- indiwidueel .
Dei nie . - Wanneer

Hy
by

van die mens se

pas dit eater nie l(onsek.went ·toe in die De Civitas
aan die einde van die boek oor die sabbatsrus

krywe , noem hy vyf period.es voor Christus, die een waarin h,y self

geleef het as die· sesde periodevan onbekende lengte (Hand.
uiteindelik die sabbatsrus

n8f1ie finale oordeel .

einde van die Civitas Terrena beteken,

1:7) en

~Laa.sgenoemde sal die

ar v1r die ·Ci tttas Dei sal dit
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"nie soos die nag wees nie •••• want wat anders is ons einde as om te
'
28
kom tot by die koninkryk waaraan daar geen einde is nie." ( )
Weereens is ditsy Ch.ristosentriese gedagtegang wat deurslag gee

en die tyd verdeel in twee hoofperiodes, v66r Ch.ristus en

Na

Christus,

terwyl die bedeling waarin hy geleef het vir hom •staan in die teken
van die atwagting van die einde .

Di t was vir hom die tydperk waarin

2
die ·mensdom reeds die rype ouderdom bereik het, ( 9) nogtans nie vanwee
swalcheid nie , ma

'n oud.erdom met gravitas, waarby die geestelike

laoritas nie noodwendig uitgesluit is nie.
Die iUlminasie van die geskiedenis loop vir hom nie uit op die
verwesenliking v,

'n aardse millennium nie .

vrederyk is nie 'n verdere bedeling

na

Die Sogenaamd.e 1

die huid.ige nie ,

jari ge

omvat in

geestelike sin die huidige Nuwe Testamentiese bedeling waarin die
gelowiges saam met Ch.ristus heers.

Die idee v

'n duisend jaar

toevoeging a.an die geskiedenis is volgens hom slegs gesldk vir vleeslike
mense om te glo. (30)
Aan die einde van die geskiedenis, •n onbetekde datum, dog 'n
reele gebeurtenis, staan die Christus-figuur weer .
plaas .

Die oordeel vind

Die goeie en die slegte word in die groot oordeel na hulle

uiteindelike bestemminge gestuur, die een begeerlik, die ander om van
weg te vlug. (.3 1 )

Dit is vir Augustinus die einde van die geskiedenis .
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HOOFSTUK III
,r· die

Sowel in sy begrip

Staa t

die geskiedenis as in sy opvattinge, m.b.t.

die staat, gaan dit vir Augustinus om twee mistieke groothede, twee
gemeenskappe wat die ganse menslike geslag, verlede, hede en toekoms
omvat, en selfs hemelse wesene insluit. Daarom moet one nie sy term
civitae verwar met on

derne begrip etaat nie. Hy gebruik dan ook

dilarels die woord gemeenskap vir civitas,

en in die lig daarvan praat

ons van die communio sa'btorum of Civitas D.!!, en communio perditorum
of Civitas Terrena .

Maar nooit lean die Godstad byvoorbeeld algeheel

geldentifieer word met die aardse Jerusalem v66r Christus en die
christelike kerk van die Nuwe Bedeling nie, of kan die Aardse stad
vereenselwig word met 'n bestaande kontempor8re moondheid nie .

Die

Civitas Dei bet lank voor die ontstaan van die Christelike kerk reeds
bestaan en laasgenoe.tnde verteenwoordig eers~noemde meer simbolies a
deur identifikasie, hoewel tog gedeeltelik in werklikheid.

Dieselfd,

geld met betrekldng tot die relasie van die Civitas Terrena tot een of
nder aardse· moondheid, soos die Romeinse Ryk .
Geeneen van hierdie •stede" is impiriese feite uit en uit nie.
Bulle is konsepsies, gedeeltelik waarneembaar,

"ideeel,, in die

in dat hulle "idees" is wat nog nie ten volle in die geskiedeni

gea.k.tualiseer is nie.

Albei dek die verlede, en hede, maar strek ook

oor di~ ongevormde toekoms . ( 1 )

• 28 Vir •n· duidelike begrip
no dig

tot by die ·vroegste •

twee
begri

,vatting is dit eater

Au.gustinu

die
.a&6~

te

•

in we.a A~ustinus heel

wee"

van di,

van hullo weae in

1 1n 1,Yn met di,

ntieke filosowe wat vier lconsentriese krin&e in· die mensliko gemeenslcap,
aanvaar het. Eerstens was daar die domus of huislike kring. Die volgende,
en wyer Jcring, wa.s die civitaa wat oorepronklik die stad was.

Vervol•

gens die orbis terrae wat die aarde en die hele .menalike gemeenskap
omvat en uiteindelik die.!!!!!!..~ of heelal, wat hemel en aarde, met God,
die engele, die ontslapenes en die lewendes insluit.

sou

t laasgeno

Die Civitas Dei

•

Hoe one ook al Augustinus probeer plaaa in die milieu. van kont
2
port!re opvattinge, deur soos Barker doen, < ) hom in lyn te plaas met
die tradisie van Plato, die Stolsyne,.. Marcus Aurelius,

idonius

conius en andere, wat die begrip en naa.m Poli Dios gevorm het, gaan

Aup:ustinus se begrip dit ver te bowe.

Syne is van huis uit Bybels.

Di t is me teens duidelik u1 t die begin van Boek XI van De Civ. Dei .
Ona gee die naam van die Godstad aan daardie geaeenskap waarvan di,

krif get~ , wat die mees verhewe geaag venrerf het en voorrang ganiet
bo alle and.er werkc, deur die toedoen van die goddelike
nie deur toevallige bcsluite van menslike oordele nie."

besk1kle1.ng

a,y knoop hiervoor

aan o.&. by Ps . 87z3. *Hierlike dinge word van U geaf o stad van
sowel as Ps .

en

48: 2, 8, •Die Here is groot en baie lofwaardig 1n

God,•
di,

tad van onse God, sy heilige berg .. " Die volheid van toeapeling in

- 29 hierdie verse word nie uitgeput in hulle heenwysing na die aardse
Jerusalem nie.

Di t verwys na •n heerliker en voller grootheid .

Ovrerigens moet ons na tuurlik die feit in gedagte hou Oen dit
blyk oral uit die Civitas Dei) dat Augustinus deurdrenk w,
gedagtegang

et die

Paulus, {So ook hier met sy opvatting van hemelse

burgerskap (Fil • .3 : 20)) sowel as die leer van Christus aangaande die
koninb'Yk •n1e van hierdie
gedagte moes hS toe

eld nie", terwyl Petrus hierdie tuiste in

ny na christene op aarde ven,ys het as "bywoners

en vreemdelinge" ( I Pet. 2 : 11)
Geen w:vdlopige betoog sal seker nodigwees om aan te toon dat die
idee~van die Godstad by die voorlo
christelike ~krywers, die van die
Kens hoef

stinus onder die vroegste
e Testament, bekend was nie.

•n

legs te let··op die volgende paar aa.nhali'.ge . • want Hagar

staan vir die· berg Sinai in Arabie en kom ooreen met die teenwoordige
0

Jerusal

• • • • maar Jerusalem daarbo is

vr:r;

en di t is die moed.er van

ons almal." (Gal. 4 : 25, 26) 1'Maar julle het gelcom by die berg Sion en
die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en tienduisende
van engele •• • " (Hebr . 12:22) "die naam van die stad van my God, van die
nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal" (.3)
Dit wil ons egter vcorkom asof Augustinus by die Nuwe Testament
verbygaan in die stawing van sy argument en hom hoofsaaklik op di
Psalms beroep om·aan te toon da.t die begrip nie . ._•n uitvindsel van die
christendom is en due inaar van resente

nie, maar lewend was in die

gemoed Tvan die vroegste e,l}lowiges .

Die heemrysing s01rel as die inhoud

van die begrip strek ·dus baie wyer

as elegs die Nuwe ~Be'd eling . Dis •n
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mistieke grootheid waarby die gelowiaes van alle tye, verlede, hede en
toekoms ingeskakel is .
Di t ·-sal~egter moeilik -wees

te bewys dat Plato geen invloed op

die begripvorming by Augustinus geha.d het nie.· Dunning beweer byvoor-

beeld dat by bewustelik die Platoniese-rigting volg {4-) en Barker s 8
ons kan feitlik beweer dat Augustinus die Platoniese onderskeiding
geneem en gekersten bet. {5)

Soos bekend, het Plato die begrip van 'n ideele staat, gebaseer op
reg en geregtigheid, gevorm, "iewers weggelS in die hemele" .
model wees vir die aardse sta te om hulle daarvolgens

Dit moes 'n

in te rig.

Hier-

teenoor gee Platoons l a ter !n beskrywing van die ware aardse state in
hulle toenemende af'lryking

die ideele {en ideale) staat .

Die gereg-

tigh.eid van laasgenoemd.e bet in die aardse state verlore geg

deurdat

die "bewaarders" weens veranderlikheid nie gebly het in hulle
vernntwoordelikheid nie {ro'

o(,~rou

"e.1..rr~·

v

)

sifiek,

Die regte verhoudinge bet

verlore gegaan tus r Pn tnense onderling in hulle beroepe .

As ons toegee dat daar ooreenkoms tussen die Platoniese en
Aus;custini-aarise opvatt inge is, moet dit egter ook dadelik beklemtoon word
dat ·dit by Augustinus nie - slegs die regte sosiale vetj(oudinge tussen
ense is- wat ,,geregtigheid ui tmaak nie, maar die regte God-mens relasie
wat sig ui twerk in ' n regte of gesonde mens - tot - mens relasie.

In

die lig hiervan kan Barker dan praat--van •n transfigurasie of gedaantever-

andering van die ou Platoniese opvatt ing. - In die loop van ons bespreking
sal die wesenlike verskiJ egter nog meer aan die lig gebring word, m
genoe g om in bree trekke sommige lyne van ooreenkoms raak te vat .
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Wat nou die oorsprong van die twee •stede" betref, plaa
Augustinus di~ - in die bo-tydelike, in die val van die engele .

Hulle

het deur self- liefde, selt- verafgoding,· magsbegeerte, Godsveragting en
opste.nd die ··•stigting ingelui vir· die Oivitas Terrena . Die lyn word
deurgetrek deur Kain, die eerate broederm.oordenaar en stigter van •n stad
(in teestelling met Abel wat 'n "pelgrim en vreemdeling" gebly bet)
Voorts loop die lyn d3ur die ryke van Assirio,

bilon en Rome in

soverre hulle op die magsbeginsel gegrond was met hulle veroweringsug
en "hugris" en die ware humi1itas ontbreek het.

Bulle word nie met die

Oivitas Terrena geldentifieer nie, maar verteenwoordig hom, gedeeltelik
en in sormnige aspekte.

Aan die anderkant staan die engele, afgestorwe

heiliges en die regverdiges op aarde as burgers van die Oivi tas Dei,
met Christus as koning, geregtigheid as kenmerk en die liefde tot God,
humilitas en selfveragting as waarmerk. Die wese van die antitese 11
in twee liefdes,"Tweeerlei liefde het twee stede gestigi selfliefde

tot veragting van God, die aardse stad; liefde tot God, tot veragting
van self, die hemelse stad." ( 6 )
Soos reeds aangetoonJ lf die twee stede, wa t hulle openbaring op
aarde betref, deureengevleg.
'

Die duisendjarige ryk val saam met die

huidige bedeling (Sien hf. 2) terwyl die ryk van die duiwel hom
terselfdertyd op aarde ontplooi.
In die lig hiervan le.an die vraag nou gevra word wat die verhouding
van die staat teenoor hierdie twee mistieke groothede is . Dis al dadelik
duidelik dat die mistieke begrip Oivit&s Terrena, daardie deel van die
redelike skepping wa.t uit vrye keUBe teen God gerebelleer en in hulle
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elf- lie:t'de en-hoogmoed voortspoed na hulle ewige verderf, nie te
identifieer is met -enige bestaande ·sosiale instel-ling of staat nie .
Die kwaad het niks essensieels te- doen met,·die·· a ardse bestaan nie .

Die

liggaamlike, geestelike en sosiale ··lewe van die mens op aarde is nie
op sigself boos nie.

God bet alles goed geskape .

En tog lean ons nie Augustinus se geaindhei d teenoor bestaand.e
politieke instellinge as aimpatiek beskryf nie.

In Boek XV, 17, word

..

Kain aa.ngedui as stigter van die eerste stad in teestelling met Abel
wat ' n "pelgrim en vreemdeling op aarde" bly .

In hierdie verhaa.l wat

die stryd tussen die slegte en die goeie teken, vind Augustinus die
prototipe van Rome se stigting in broedermoord .

Di t lui op sy beurt

weer die stryd van die slegte teen die slegte onderling in, ' n stryd
wat uitbrei na die groter terrein van koninkryke wat met inhalige
imperialisme hulle bure met mag onderwerp .
selfs Alexander die Grote in, die kl _.

In hier die kategorie val
sy suksesse, omdat ware

iustilia af'wesig was, die faktor waarsonder ryke niks anders as
rowersbendes-~is· n'ie . (7) Dit is"·Augustinus se bedoeling om ook Rome
in die period.e van--haar mees suk:sesvolle optredeaan die kaak te stel as
die heers- sugtige stad, gestig deur broedermoord, gekolonis ter deur
misdadigers, uitgebrei deur oorloe , begerig na die lof en eer van mense,
gesteld op rykdom en krag, aanbidders van valse gode in die geloof
dat hulle hul beskermers is, vervolger van die heiliges en martelare ,
'n tweede Babilon in d.ie-weste , caput huius terl'enae oivitatis . (B )
En tog sien hy die koninkryke as sodanig ondergeskik aan die
beskikking van God . (9 ) By ~ee selfs toe dat die oorloe van Rome
teen as,,;ressie van buite geregverdig was .

Sy onderdane in hulle liefde
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v1r vryheid en roem, ~was beter

die

ander ·state. Die Romeinse

ryk het vrede, orde, wet en eenheid aebring en daardeur ,sy bestaan
geregverdig .

Maar die oordeel van Augustinus val oor Rome omdat h,y

heidens is, en vanwee sy assosiasie met valse gode (gevalle engele)
om aldus die karaktertrekke van die Civitas Terrena te openba

•

La.at ons nou ondersoek instel na wat Augustinus van die staat as
oda.nig te sl het.

by die leer van Cicero, soos uiteengesit

Hier ne

in "Die Staat" en qDie Wette", as uitgangspunt, terwyl dit algemeen
bekendwas by sy tydgenote. ( 1o)

Op ciie vraag wat die Sta.it is, bet

Cicero geantwoord •Res publica est res populi," en verder is die vol
'n menigte, verenig deur gemeenskaplike wet en belange. (XIX , 21)
Volgens hierdie definisie meen AUJ;tUstinus dat Rome dan geen staat was
nie. · -Hy redeneer as volg: ·-'n· Gemeenska.p lean nie bestaan sender

:eregtigheid nie, sodat

:!!!'.:!. geregtigheid ontbreek ook geen wet

is ·nie·.-~Want die ·wat die ... wet doen, doen die geregtigheid, en. wat

onregverdig

doen word, word onwettig gedoen·.-·· So -· dari, waar geen

geregtigheid is nie, kan geen gerieenskap wees wat verenig is deur
0

gemeenskaplike wet nie •••• en da.arom geen volk nie ••• Indien geen
volk nie, dan geen sta~t nie, maar eerder •n wanordelike menigte wat
nie die naam van •n volk of staat werd is nie.
heid, die deug wat

<11 ) Die ware geregtig-

elkeen sy regmatige deel toeken - ook aan God

wat aan God toekom - is slegs in die staat w
12
en heerser is, en dis die Civi tas De i. ( )

Christus stigter

aar die Romeinse ryk was tog vir Augustinus ook 'A staat.
verskil dus klaarblyklik van Cicero se defini•ie van die volk.
lui as volg: "•n Volk is 'n s

Hy

Sy eie

horige redelike menigte, saamgegroepeer

- 34 deur ' n algemene oorecnstemming van die dinge wat hulle liefhet . » ( 13)
Hoe edeler hulle belange, deste beter is hulle, en vice versa.

Volgens

hierdie definisie was die Romeine ' n volk en was Rome •n staat.

Dieselfde

geld vir Athene, Egipte, Assirie en Babilonie, of hulle ryke nou groot .
of klein was .
' n Verdere vraag in verband met die Staat is nou hoe so •n redelike
menigte hulle met mekaar verbind.

Op

voetspoor van die Staa _ het

Cicero geleer dat die mens in die lig van sy sosiale karalcter van nature
geneig is

hom met sy medemens te

v~rbind.

Dis gebaseer op die

natuurlike lietde van ouers en kind.era onderling en word ui tgebrei
na die gemeenskap.
gebore .

In hierdie natuurlike gemeenskap word die men

Augustinus, soos and.er vroeg- christelike clinkers, het hom by

hierdie gedagte aangesluit, al wys by op die versteuring wat sonde in
die gemeenskap bring. Daar is volgens hom niks so twisgierig deur die
sonde en tegelyk so tot natuurlike gemeenskap geneig as die menslike
geslag nie . ( 14 ) Die ganse menslike geslag wa t oor die aardbodem
versreid is, word egter weer in i1einer state verdeel vanwee die eie
belange van groepe wat slegs ai-so behartig kan word, en begeertes
wat so nagestrewe lean word.

Hierdie state bet hulle eie sedes en

ette wat hulle pas . ( 15) Maar ook dit staan onder die beskikking van
God wat oor alle volke gaan (V. 1, 11)
Anders gesien is die staat 1n organisme opgebou uit sy burgers
afsonderlik .

Hy vergelyk die rol van die onderdaan by die plek van •n

letter in •n taal . (IV, 3) Die gesin ontstaan deur die verbintenis
van twee mense in die huwelik, wat op sy beurt weer ' n kweekplek van die
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Staat is.

Deur uitbreidend.e venra.ntska.ppe groei die gesin, deur die

gemeenskap, tot die Staat, wie se wette die huisgesin weer moet eerbiedig. ( 16 ) Op hierdie wyse bevorder hulle wederkerig meka.ar se vrede
en beswil.
Handelende oor die begrip regering in die Staat, toon Augustinus
dat hy die Keiserskap van sy tyd aa.nvau en dat dit nie veel d.aarop
aankom ~watter staatsvorm in swa.ng is nie (V, 17) Die mag van die
regeerders word nie ontleen, aan 'n ooreenkoms van die onderd.ane nie of
uit hulleself nie, maar van God. Hulle heers nie van nature oor hul
dermens wat na die blrld van God geskape is nie.(l7) Hieruit volg
dat die gesag van die ~owerheid, al is hy wreed en boos, erken moet word selfs Nero, wat,, ge~ee word aan die mense wat ho:n verdien .

Die id.eaal

is natuurlik die christen- vors en die seeninge wat met sy regering
gepaard gaan .

(V, 25) Dc.arbenewens moet die ohristendom die hele ryk

deursw•rdeeg sodat in die leer christen-solda.te sal wees; voorts
christelike onderdane, ouers, kinders, bediend.es, konings, regters ens .
Hy

beweer dat dit beslis tot welsyn van die gemeenskap of staa.t sal

wees, en die redding da.arvan. (lB) Maar vanwee die afkerigheid hiervan
by die meeste mense, moet die christen- burgers hulle verdrukking
geduldig dra.(II, 19)
Ons meet egter ~eru.gkeer om te let op die plek wat geregtigheid
in die Staat inneem volgens Augustinus. Wanneer sedelike norme ter
sprake is, het dit hom dikwels gepas om Rome as ' n tweede Babilon aan t
merk, dog dit regverdig ons nog· nie om te meen dat volgens hom die
Romeinse ryk regverdiglik verwoes is omdat die sekul8re staat duiwels

- 36 •
was nie.

Soos reeds gesien is die Staat ' n beskikking van God, en so

'n staat, volgens sy definisie, was ook Rome , al was die !!!!.
geregtigheid, kenmerkend van die Oivitas Dei, aldaar atwesi&•
Op die vra.ag of Augustinus geregtigheid uitskakel uit sy definisie
van enige staat, antwoord ons dat h,Y bedoel het om dit uit te sn,y uit ' n
definisie wat alle state van die geskiedenis sou pas, soos

h,y

hulle

geken het. Hy kon nie sien hoe 'n staat gedefinieer kon word in terme
t die Civitas Dei se onderskeidingskenmerk is nie, naamlik d i e ~
geregtigheid wat aan God gee wat Hom toekom en desgelyks aan die
medemens .

Dog by wou ook nie voorgee da t daar nie s

ige state was

wat ten minste 'n mate van geregtigheid in 'n laere graad getoon het nie .
Sy stelreel is - Geen ware geregtigheid ofldeug sonder ware godsdiens

nie ~l9) Maa.r h,Y maak 'n onderskeid tussen absolute en relatiewe
geregtigheid.

aar eersgenoemde betrekking het op die volmaakte en

regte verhouding tot God wat tegelyk die godsdienstige, sedelike en
wetlike insluit, he-t die relatiewe geregtigheid die meer beperkte
betrekking op die wetlike sfeer, en dit is 'n stelsel van regte
verhoudinge wat rekening hou met, en aangepas word by die sondigheid
van die menslike natuur.

Laasgenoemde faktor in aanmerking geneem, is

hierdie geregtigheid die beste onder omstandighede, dog dit bly nog
maar altyd die tweede beste, en slegs tot op beperkte hoogte is dit goed.
Dat daar ' n element van die goeie in die Staat aanwesig is, blyk
ook voorts uit die volgende oonreginge: Eerstens, deur die geskiedenis
te sien binne die r

erk van goddelike beskiuing, en synde van
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betekenis vir die verwesenliking van hierdie doel, n.l. die welsyn
van die gelowiges.

Tweedens, d.eur ' n hoe sedelike waard.e op die

indiwidu en die familie te plaas en die familie en die staat as twee
konsentriese sirkels te sien, wat wederkerig tot makaar se welsyn
bydra. (ZO) Derdens, deur hoe waard.e te heg , aan die Romeinse ryk en
die deugde· wat hom opgebou het, terwyl christene aangespoor word
di t na te strewe .

Vierd.ens, deur ohristene aan te moedig om van die

vrede van die Staat )lebruik te maak.

<21 )

Wat geregtigheid en die Staa t betref kan ons dus as volg opsom .
Die Civitas Dei is die gemeensknp van hulle wat op ware geregtigheid
gegrond is in hulle verhouding tot God en hulle naaste.

Ander gemeenska

pe wat nie hieraan kan en wil voldoen nie , vertoon nogtans deur Gods

beskikking 'n ma te van geregtigheid, sominige meer as andere .

Die ' stad'

wat heeltemal ontbloot is van geregtigheid is die Civitas Terrena, die
idetile teevoeter van die Civitas Dei .

Die- staat, wat ver benede laas-

genoemde val, kan egter gesien word as verhewe bo die Aardse Stad van
die onregverdiges.

Barker

<22 ) sien die staa t dus

as li~ende •1ewer

tussen die twee", al lyk dit soma asot' August inus die Staat en die
Civitas· Terrena laat saamval, te oordeel na die taal wat h,y besig .
Ons kan egter, uit hierdie oogpunt gesien,
Augustinus sB dat die Civitas Dei die hulp

rstaan wna.ro
die Staa t gebruik, en in

sommige opsigte ·die· staat beskou as •n med.ewerker van die Godstad .
Die ~elowiges geln-uik die orde van die Staa.t al is dit nie die orde
van die skepping nie; , hulle ve-rbly hulle in die vrede daarvan, al is
dit nie die ewige vrede nie. (Sien Aant. 23) Daarom is die staat nie
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ongeseend nie; daarom word vir hom gebid (Rom. 13) en daarom is h,Y
ook nie ' n magnum latroeinium nie, want jy lean nie alle sweem
geregtigheid
ma·ar

hom··verwyder nie.

By

van

is nie deur die Satan gestig nie,

deur God gewil en beskik.

·~---................ Inbegrepe by Augustinus ·· se beskouing oor die Sta.at is voorts sy
oordeel oor oorlog.

Uitwendig staan die Sta.at in verhoud.ing tot andere

state en dit kan 'n verhouding van vrede of stryd·" wees .

Stryd lean by

die ' Aardse Staat • verwa~ wnr.d want h,Y is teen homselt verdeeld, (21+)
maar wat die internasionale betrekkinge aangaan, is vrede verkieslik bo
ui tbreidingsoorlotat ten koste van andere gevoer word.

Hy

veroordeel

Imperialieme wat ryae deur oorloe wil uitbrei, en verklaar hom ten
gunste van 'n veelheid van kleiner ryke wat in harmonie naas mekaar
bestaan, <25 )

(in ' n Volkerebond miskien; Kao.r dis die ma.gsbegeert

wat ver antwoordelik is vir meeste gt"Oot ryke, gekenmerk deur tirannie,

,,wille zur -.Y.ach t " en self'verafgoding.
En tog maak Augustinus, in aansluiting by Cicero, voorsiening vir
die beslegting van internasionale gesldlle, deur ' n regmatige oorlog .
Dit is oorlog wat 'n onreg wreek, en dit word nie deur die ohristelike leer
f'gekeur ie. ( 26) Die taat wat onreg traf. handel immers volgens
Gods wil·.· Eweso-,mag die etaat wat ten onregte aangeval word homself
rdedig, en dis op grond hiervan dat Augustinus die baie oorloe van
Rome verdedig-. ~ Al-.. is die ellende groot, is dit nogtans terwille van die
0

werklike ,v rede wat · deur alle oorlog beoog word.

Sameva.ttend lean ges8

word dat ity alle oorloe afkeur wat nie op die oog het om die vrede in
die eie of ' n ander staat te herstel of te handhaaf nie, onreg te

- .39 wreek of rebellie teen te gaan nie.
Groot is die rol wat eersug en eiedunk speel in die oorsake van
oorloe.
aansteek.

Dis hulle wat brand van eersug wat dik.wels die oorlogsbrand

<27 ) )[aar dan ontvang hulle ook die loon van hulle hoogmoed,

en die is so vlugtig soos rook. Nietemin is daar 'n relatiewe waarde
selfs hierin, dat hulle terwille van menslike roem belangrike dinge
prysgegee, lyding verduur en begeertes onderdruk het.

Die verkryging

van 'n vaderland deur stryd, 'n vrystad vir algehele amnestie wat die
menigte bymekaar gebring het, behoort selfs vir die christene in hull
stryd •n voorbeeld te wees, alhoewel die motief van eer uitgeskakel moet
word in hulle geval. ( 28 )

Hierdie rela tiewe deug word dan ook so ver

benede die ware deug gestel soos die aarde teenoor die hemel.

En juis,

daarom, ten spyte van sy relatiewe deugsaamheid, is dit in relasie
tot die volmaakte, niks anders

selfverafgoding en Godsveragting nie,

en staan dit veroordeeld.
'n Verdere aspekvan Au

tinus se beskouing oor die staat is die

verhouding daarvan tot die kerk, en die rol wat die kerk daarin speel .
Soos reeds aangetoon verteenwoordifg die kerk •n d.eel van die Civitas
Dei op aarde. Kerk en Godstad is egter nie vol

met mekaar te

identifieer nie , aangesien die engele van die hemel ook d.eel van die
Godstad is, en op aarde vele tot die kerk as uiterlike instituut behoort,
2
doi:7in lewe vreemd staan teenoor die gees daarvan. ( 9) Nietemin is
die kerk vir hom 'n pelgrim- gemeenskap, wa t ui t die geloof lewe en
vooruitsien na die hiernamaa.ls .

Dit bestaan sy aan sy met die Staat,

gebruik die vred.e dlarvan , crken die goddelike oorsprong daarvan,J asook
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en gehoorsaamheid betoon in sake van tydelike belang, en dan maar steeds
vorentoe beweeg, siende die Onsienlike .

Ons moet hierdie verhouding uit tweeerlei oogpunt sien; eerstens
wat die verhouding vir die teenswoordige behoort te wees, en tweedens,
wat die verhouding uit die oogpunt van die uiteindelike kulminasie sal
wees.
Met betrekking tot die verhouding vir die huidige bedeling, het
Augustinus aanvanklik 'n duidelike skeidslyn tusr:en kerk en staat getrek ~
Die staat moet sorg vir die stoflike en die kerk vir die geestelike
belange.

Eersgenoemde sorg vir die uiterlike en laasgenoemde vir die

innerlike lewe. Die staat regeer oor 'n beperkte afgebakende )lebied,
die kerk oor die ganse mensheid. Die een regeer deur die swaard en die
nder deur die ·liefde.

Hierdie twee magte het egter makaar wedersyds

nodig en respekteer makaar se·-wette. Die kerk toon sy dankbaarheid vir
die vrede wat die

sta&t

waarborg (3o), deur die sta.atswette te gehoor-

saam in soverre hulle nie ~teen die goddelike gebooie ingaa.n nie, deur die

ideale gesindheid van harmonie en liefde te bevorder, onderdanigheid by
die dienskneg en wysheid by die heerser te kweek~

o dien die kerk

die staat en bevorder vrede en orde, die genot waarvan sy dan self
weer smaak.

Die staat moet op sy beurt die kerk ondersteun, rus en

orde wuarborg vir sy bestaan en beskerm teen die vyande van die christendom en teen ke ttery.

Dit was eers in sy stryd teen die Donatiste dat

Augustinus oortuig geraak het dat die kerk die hulp van die staat lean
inroep teen skeuringe, alhoewel hy vantevore geleer het dan niem.a.nd

... 4-1 ...
tot •n ohristelike lewe gedwing moet word nie.(3 1 ). S

ige mense , so

leer hy, word enkel wys de\ll" vrees en straf .
In die lie hiervan sien ons dat hy die skerpheid van die skeidslyn tussen kerk en staat taamlik verdof.

outon001e

oothede langs mek

nie.

Hulle bly nie langer dieselfde

Die Kerk belnvloed die ge

en

onderlinge verhoudinge in die staat, Rowel as die toepa3sing van sy
wetgewing, en alhoewel die sta~t strai' volgens sy eie wette uitmeet,(3 2 )
word hy geroep tot die kerk 'se beskerming.

Net ~soos aie geskiedenis vir Au.gustinus egter nie 'n oneindige
uding · tussen kerk en staat ook

f herhalml. is nie , · i

een~wat

t

-

n hoogtepunt

; •n besliste einde.

eie tyd het die geloo

Reeds in sy

e.indiRheid van die civitas

, en

sy vergoct'ieliking in die lewend.e ~keiser, tn gevoelige slag gekry .

Mn Ontnugterde w3reld · i
f'rustasie

het hulle na die V""-rlede· ·gegryp, in die ·herstel waarvan hulle

hul heil gesien het.

misken nie.

orval·· deur vrees en onsekerheid en in hulle

August:lnus bet nie die betekenis v.m d ie verlede

aar dit in christelike -perspektief .o:esien, deur ' n Bybelse

en Christo-sentriese maatstaf ter woardskatting van historiese momente
aan te 18. Die beskiklcing van God bet soos 'n

draad deur die

lotgevalle van indiwidue en die gcskiedenis van state gell.
van alles was die introduksie v
geskiedenis, die Inkarnasie.

En grootste

•n nuwe skeppende beginsel in die

Deur die inwerking van hierdie mag sou die

lewe in die Staat gaandeweg getransformeer word na die karakter van die

Oivitas Dei, deur die staa t te bevolk met christenburgers, christen/

sold.ate en christen-regeerders. ( 33 ) Die leer van Christus is volkome

- 42 in ooreenstemming met die welsyn en beste belange van die staat,
terwyl die vrede van die kerk deur die staat gewaarborg moet word en sy
vyande en skeurders deur die staat teengestaan en gestra.f moet word, met

die bedoeling
aar

om

hulle tot inkeer te bring deur vrees en strat.(34-)

Auroistinus het aan ons geen Utopia voorgehou van •n ideale

staat of' christelike staat nie . Kense·· sou nie ontvlug a.an die werklik•
hede en verantwoordelikhede van die lewe in die najaa.g van die toekomstige
nie.

In die getrouheid aan fwnilie, gemeenskap, staat, moes hulle

openbaring gee van

'n

mare en hoer wet, die liefde tot God.

Hierdeur

sou hulle •gerekonsti tueer word (35) tot · dee1 van ,,die gemeenskap van
die heiliges; die ·ewigblywende ·- gemeenskap .

volledig is; s

Wa.nneer hierdie gemeenskap

voeg uit die wat God liefhet uit alle volke, het die

...staat •sy rol voltooi in die vonning van pelgrims en vreemdelinge tot
lede van die enigste blywende gemeenska.p, die Civitaa Dei . Die
vervolmaking van die geledere van die Godstad, beteken die uitskakeling
van die staat, ciie tydelike faktor .

Die geskiedenis-proses is die

proses van die koms van •die tconinkryk" , en aan daardie doel was die

staat diensbaar .
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HOOFSTUK IV
Die Verval van die Staat en ' n Beskawing
Ons wil in hierdie hoofstuk daartoe oorgaan om die verval van die
staat en mitsdien van 'n beskawing te bespreek.
aanleidende

Dit was immers die

tief vir die skrywe van De Civitas Dei, om teenoor die

valse beskuldiging ·- Rome he t onder die christene ten onder gegaan die ware oorsake -van die val -.an die lig te bring . Ons wil egter begin
0

deur die Platoniese begrip van die verval van die staat saain te vat en

a.an die hand daarvan op die ooreenkomste met , en verskille van,die
Augustiniaanse interpretasie te let.

In 'n sekere sin lean gesS word dat wat Plato se gedagtegang in
beslag neem, nie so seer die staat as die mens is nie.

En wanneer by

oor die staat handel, bet by die staa t in gedagte waarin geregtigheid
heer3, en waarin 'n regverdige man soos Sokrates kan lewe sonder vree
vir veroordeling, ballingskap of doodstraf. ( 1 )

Die staat is vir

hom voorts nie slegs 'n versameling van indiwidue nie, maar dit vorm 'n

egte eenheid; dis ' n geestelike organisme .

Hierdeur het by 'n analogie

gesien tussen die konstitusie en samestelling van die staat en die van
'n mens.

Daarvolgens is die mens ' n ware mikropolis

en die staat 'n

makanthropos, en die relasie tussen die twee is 'n wedersydse afhanklikheid.
Die ideale staat by Plato is 'n ideele stat .

Hy

bou dit op volgens

die metode van meetkundige analise, met die gevolg dat dit basies net
so omrerklik en ideeel is as die daarstelling van 'n meetkundige
~ .
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figuur, gekonstrucer uit sy samestellende elemente .
voor ons

oe

Deur so 'n staat

te skep uit eenvoudige abstrakte elemente, (in hier die

geval ideele mense) wil by ons l eer wat die ware aard van die staat
en die plek van geregtigheid daarin is .

lke kens ti tuerende groep v.

'n sekere heersende
{2)
die indiwiduelc men

die p;emeenskap is vir hom die beliggaming v.

sielkundige

eiging by

.

eregtigheid en orde - is die kenmerk van

die

persoon en

die

staat

waar elke neiging ( en elke groep) st_
i ptelik in sy afgebakende terrein

fungeer·." Elkeen dra by tot die -welsyn van die lewe

en bekwaamheid; en c1eur

r sy eie aanlsg

te· bepaal by sy eie besigheid. (,~ eo<..~Tt>cJ

7Te.~iTi'tv). Hierdie· doel word nagestreef deur opvoeding, en dit ly skepbreuk deur die verste~ing van die hannonie tus sen die f'unksionele

groepe, r.i .a.w. deur die ideaal prys te gee wat in onveranderlikheid
gelee is .

Ons lean die Platoniese gedagtt gang as volg weergee :
l. Hy skakel die toevallige of aksidentele element as oorsaak va.n verval

doelbewus uit, en teken die verval in ~ de publieke moraal, 1n die •siel"

van die gemeenskap self .

Dis gelee in die verlaging van die ideaal soos

voorgestel in hulle"regeerders" wat gelyk gestel word aan die "brein"

'

van die sosia.le organisme .

Dis hulle wat die toon aangee in die

gemeenskapslewe, enersyds deur hulle voorbeeld en andersyds kragtens hulle
beh~er

Ar

alle inrigtings in die staat, vernaamlik die opvoedkundige,

tardeur hulle kan bepaal wat vir toekomstige geslagte as maatstaf sal
geld.:._. Hu~le gee die·,,..s leutelnoot waarvolgens die res van die openbare

- 48 lewe ingestem word, (3) en bepa.al a.ldus die moraal van die Staat ;
hulle lei en die bevolking nal volg.

Die goe ie w~.t die re;,:eerders hulle

ten doel gestel het, was die filosofiese lewe.

Die verlaging in die

ideaal tree in -wanneer die regeerder s van die •timokrasie" die filosofiese

lewe, wat gerig word volgens die rede aa hoogste element in die
menslike , natuur, vervang deur d.i e minder goeie, wat allt.en dfe aanhangers
van ambisie , e-er

en, sukses

in die oorlog, bevredig . " So word die ideaal

in die oligargie en demokrasie nog verder verlaag.
word fortuinein, industri

In die oligargie

n· ,haridel v.e1dealiseer en in die demokrasie

word die ideaal 'n lewe- van saumdrywe met die stroorn, aonder vermoeienls

of woerstand, oorgelnat aan die otemming of begeerte van die oomblik.
"~he typical democrat is a life-long Bright YoW'lg Thing"( 4 )
Die ordenende prinsipe vir die opeenvolging van stadia van
degenerasie in Plato se staat is gele~n die keuse van 'n minderwaardige

tipe regeerder vir die openbare lewe, totdat die diepste verval bereik
word met die tirannie waar daar nie alleen die weier'
geakilcste persoon te ldes nie, m,
onbevoegde.

is om di,

~ie aacIDWerklike 4'e use v .;.n die mees

Die sedelike ontaarding van die Sta.at is dus toe te skrywe

aan die herhaalde deuee van steeds meer en meer onbenulli.
hulle tot die rnng vari die Sur

goed en

Bonum te verhef.

2. Met die filosciof'-konings aan die bewind, is die hoogste begeerte
gerig op die

lsyn van die hele geraeenskap.

lewe is een van gee en nie selfsug nie.
olie.- Ti,-fin 'J

vo-

di<>-

t-,·,..... o f<-ro,.s,e.-,

is

~:71izr

Coman.me . Die

Dis 'n Bo

Die eerste miss tap wat dui in
won'\e~-r

die regee:rders vir hulleself' landerye en huise teeeien

(

)

5 en ontrou

ra.c.k teenoor die Bonum Commune terwille van private belang.

Die esprit

- 1+9 -

corps g

verlore,· totdat ons in die demokrasie die oorwinning van die

ind.iwidualisine ... in die slegste sin van die woord - belewe.

Die slags-

preuk is - Deen soos j y lus· voel, solank jy- net nie op my regte eertree

ie. · En dan bly daar maar bloedweinig oor was.rep 'n and.er

man

se

vryheid nie gaan oortree nie. . In die lig hiervan is di t dan vir Plato
geensins verbasena: ·om die d.iktator of tiran te sien opkom as 'n demagoog
en kampve~ter vir

nseregte en hulle agterna te regeer

t 'n ystervuis

ni... .

3. Deur die S

.um Bonum ui t die oog te verloor en die aandag te vestig

op die verbygaande, word die oordeel eor die staat verder voltrek deur sy
oordadige gebondenheid aan sy eie idee van die goeie .

So gaan die

timokrasie ten onder deur sy eorbeklemtoning van eer en onderskeidings
as hoogste goed; ( 6 ) die oligargie dcur sy dors na rykdomme ; die
demokrasie deur sy verafgoding van sy eie vryheid. ( 7 ) Laasgenoemde
gebeur omdat die dema.goog juis homself aandien as beskermer van die
volksvryheid, die volk end.er sy iavlded kry, ~n die volgende stap is
om hulle te onderdr
sporige

• Plato som hicrdi

ged.agte op

volat: "Bui ten-

sie neig om oor te slaan in buitensporige reaksie ••• Buiten-

sporige vryh&fd.:-maak plek vir niks· ,anders as buitensporige ·slawerny
0

nie , beide in die indiwidu en in die

Staat". (B) Deur egter die Hoogete

Goed, die welsyn van die siel, na te j ang, verkry die filesoof egter
"al die

.der dinge'!.,- soos eer, ware rykdom en ware vryheid, mits hulle

nooi t me-dedio.gers word vir eersgenoemde nie.

Die mededingende -slcynbare

goeie dinge probeer hom egter wegkry van die 13omun Consum.".ll8.tum .- Indien
by toegee, gaan nie alleen die BonUIJl cons

tum verlore nie, maar ook

- 50 sy~· mededinger,"· s oos die hond wat die been laa.t val het

'e skaduwee

te gryp ,en albei kwyt ·-was.- ·Enkel die f'inale raaliteit kan d ie finale
waerde -wet- s, -en geen be:perkte ding
Die liefde vir beperkte din

die ,sfinale

liteit wees nie .

s reputasie en geld, bring beperkte en

verva1lende konst i tusies tot stand . :b'nkel lief'de tot die Onb.,perkte

bring •n

lywende konstitusie tot ·stand waarondcr mense geluk,d,ig kan

bestaan . (9)

4.

'n Ander faktor in die verval van die Staat is wat ons die verskynsel

van veroudering lean noem .

Alles wat ontstaa.n het in die tyd is eindig .

Daarom i s die menslike gemeenskap wat ontstaan het, hoe harmonies die
s

ook mag wees, onderhewig a.'.ln ontbinding .

g

,r ganiese dinge

t vooruit- bepaalde tye van

Alle

staan langer of korter
~

na gelang van hulle aard, waarvan die inheren te lewenakrag en vermoe
tot self-reproduksie af'hang. ( 1 o) Die siel van die

mens wat woon in •n

menslike- liggaam, ondergaan periodiek 'n rteiging om onproduktief te
wees en sy lewenskra.gtigneid en skeppingsve
Indien •n·"'geslag in so ,

'n

...

verloor •

tyd van insiaking gebore word, sal hulle

minderwaard:ig -wee-s en die gemeenskap sal agteruitgaan .
e ...verstandig die leidende geeste van die gemeensicap ook al mag
wees, hulle ·verstand is- bfperk en feilbaar, en a.s gevolg van hulle
onkunde

t betrelcking tot die menslike voortplanting sal hulle due

•n swakker geslag in die lewe bring .
ingetre

et, sal dit vererger .

wyte aan onve

E

a die aeteruitgang eers

Die ver·v al van die gemeenskap is dus t e

m die wette van die menslike lewe reg te interpreteer,

en 'n onvermoe om op te wee~ teenoor die uitda.ginge van die lewe .· In sy

<11 )
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•study of History" vat Toynbee hierdie gedagte treffend s

•

•n

BAska.wing word geplaas vo~r •n toets of uitdaging en moet reageer daarop.

Bly

by in gebreke, bly die onbeantwoorde uitdaging nog van krag en doen

hcmself weer voor, totdat dit miskieri 'n halwe of onvoldoende reaksie
uitlok, of vernietiging bring oor die gemeenskap of "oeskawing wat in so
•n groef beland he t dat dit nie effe~tief kan reageer d.aarop nie

•

•

•

•

•

•

•

.< 12 )

•

anneer ons nou kom tot •n beskouing oor Augustinus se begrip van
verval

in ·'n~-s-taat

en beskawing, moet ons da.delik: daarop wys dat die

idea.le stas.t, die Civitas Dei; nie •n blote konsepsie, of ideele staat
is nie.·- Dit is:, reeel in soverre dit vir God as aktualiteit bestaan en
gedeeltelik in die tyds troom geaktualiseer word.
afgewyk- -word, is nie 4'c'n- ideele--model

SOOS

Die volmaakte waarvan

Plato ·se Godstad, "weggel9

iewere iri;;:die hemele?1- nie-. · Die model in hierdie geval is die enigste
goeie kons·itusie,

die

van die Bybelse Godstad, en dit is 'n stelsel van

uiwere verhoudinge tussen hulle wat vir God en mekaar onderling opreg
liet'het.

Dis die Sta.d waarin geregtigheid heers, waa.rin God alles ontvang

wat aan Hom toekom van aardse en hemelse wesens, en waarin geregtigheid

die suiwer verhouding weergee van die mene teenoor sy medemens, teenoor
homself, stoflike geed.ere en die skepping om hom been.
ware geregtigheid,

Wanneer die

baseer op die ware godsdiens, versaak word, 1cry

ons ander stelsels van verhoudinge wat uit hulle aard veroordeeld
staan en sal -·vergaan omdat hulle· nie gerig is op die lioogste :lealiteit,
naamli.ke· God, nie. ( 13 )

By

Plato was die verval gelae in die veranderlikheid by die

- 5? bewaarders of' versk1llend

oe-r.:,e, in a.fwyki11 6 van ' n ideele model .

By Augus tinus •11ord beide die model en. die verval

ervarings-

e, in reele lewens

rklikhede, omdat geregtigheid, net soos s

•tel .

,A'~, ons die idee van verval by beide hierdie filosowe in een vroord by
benadtring

g weergee,

bi

dan so dat dit

al die woord *wanverr..ouding" ( 14 ) wees, ma.

Augustinus 'n ve el ryker en omvatte~~er konnotasie het .

By Aub"UStinus het verval sy ot,)reprong in die

die ~Hoogste

eden

'houd ~

die ,,e lsyn van die le>ve •

die val ·Vo.n die .:nens ·b etrE:!'

tot God,

Insoverre dit

die be~in van die gegkiedenis , hang, dit

ten· nouste s aam me t die wegbuiging van 3y wil , wat ger ig ,:o; ord op die
rdige of bc;;perkte voorwerp in plaas I/an <lie Hoogste Goed.

geen bose daad wees, as 'n bose· wil dit nie voorafgegaan het nie . <15 )
Die

s 'n afval

V "ln

en daarom was die werke boos,
het en nie God nie. (lf)
gesoek nie, omdat

er.ce

VM1

u0d, na sy cie w<;rke ,

n1dat hulle hulself as maatstaf gehad

Die oorsaak van vc.rv..11 71ord nic v.:;rder terug

e bose wil nie 'n efI'.ek is nie, maar 'n defek.

In

pr~re sin is dit hicr waa:r #are geregtigheid vcrlore gegaan het,
c.eurdat die wil 'n wsnverhoud.ing veroornaak he t

ur die self te kies

i,p.v. God, en dis afgcdery.
Die sinlose verering van

hierdie verval.

ie afgode is

ver

In eintli.t::e sin was die afgode niks

nbaring var

as die

k:ristallise.r ing van afvalligheid van die lewend.e God nie, die uiterlike
s1mbole

v

innerlikc bank:rotskap en ontaardins, en die voleindiging van

die onsalige kringloop wat begin in die wegbuiging vzn die wil lief'de tot God, na· liefde vir self; wat oorg

g van

tot selfaanbidding en

- 53 eindi;1 wa

selfaanbi~ine geprojekteer word in ' n objektiewe afgod,

·at nietemiri die nkep::>ing Vo.n eie ha.nde is.
heidense feeste ter e~e
h~de,~~ dien.

n hulle afgode, en die spele by sulke geleent~

Die innerlike verval en· ver.vildering het hier afgodiese e er

verkry, (l7)

en

As v.::.~rbee ld :1iervan kan die

geinspireer detiO.X' die · bose self (Sien

hf.5 )

lfllE:fde wa.t die $tigting van die Civitas

it was hierdie

'1.'errena, · die teevoeter -v an c:Ue Godstad, ingelui hct . •Tweeerlei liefde
·het .. •n °twecerlei-. staat gestig., selfliefde tot w-eragting van God, die

dse staa t; liefde tot Gou,tot veragting vnn self, die hemelse~(lB)
Deur hierd.ie .. inf'l81mllasie van gulsige egoisme" (l9) het die mens die

slaaf van sy e ie begt erteo geword, of dit 'n sug na mag of roem wns, of
meer sinnelik van nard.

·r:n dis die botsing van hierdie soort egoi emes

wat die w~reld beland in ' voorspcl van die verderf.
verslaafllieid wat doodloop soos

Dis ' n weg van

cul-de-sac, en die enigste ontvlugting
2

en uitweg word aangedui in die Vleesgeworde Woord. ( o )

In noue samchang hicrmee handel Augustinus ook oor die verslcynaels
van hoogmoed en selfgenoegsn.a:cheid ac tiperend van die verval van die
mens· en sy v1anverhouding teenoor God.

wil in die
so

vra

Gcvra na die bewerker van die bose

, dis hoogmoed, die oegin van alle aonde .

wat.,

hy, is' ·aoogmoed'. -anders as ' n vcrdorwc begeerte na 1rerhe ffing,

terwyl~ dit Hom versaak &an Wie alle{;n die siel moet vashou? (

21

)

Di

hoo@noe<l ·w af die mens :sy skuld laat verdoesel·, iets wat meer laakbaar as
die ~skuld nel:C' is•'· By· die eerste mensopaar word di t reeds goopenbaar .
Hi~r -~l s ~-een :c.mek ing -cm ganade of hulpgeroep aa <lie eondeva.l nie,. maar
verontskuldinging en wedersydee beskuldiging .

<22 )

- S4
Van uieselfcle ,u1rd <.;n m~t dieselfde noodlotti 0 e ui t,..,erking i

r0em op

s

ucr vorm van afgodediens.

.eid, •n

s elfgeno

Hulle sie:i hoogmoed a.an vir

)'.u ... u.ucid,

igheid, ydele

arheid en afgim~ vir opregte lief'de. En

.-.•beeldfog, vir- s·u.iwer~

rval en ~iteinaelik

e loon ·hierv,'.lor i"'

Ook die selfgenoeg-

ic dood.

(23)

elisws. r, \ugustirrnc maak '·n onderskeiding tussen "Ware deug en

,,~t wel nle sy bcgeertcz beteuel deur

de:.h, .

~r met dia oog op roem, is tog

van j·te r:eilige Gees

di

derhulwe minder varfoeilik as tild ~en wat hoe 6 enaam
beet:ft-n nic.
l:!'SUg

/

s oio p0rsoon meer opm.;rksaam wat l~an insien dat

En tl>

'n ono.eu1~ is, (

24

or..1, omdat, wanneer

) .vat oerdcr wecrsta
r<1 7 J.i t al'tloen aan die

di t 'a doe] in aiF.st:l ••

God

een selfbeheersin

--.eid van

.!. ...

de selfgenoeg-

lierd.ie selfverht::f 'in;.i; en

war

ie val
huid na die d

it c..ie heerlik-

n aie Bo~e en sy demon

,.,is 'n wanV6!'hCJudin

roorsaak deur self-

verafv.oding.
Dit

et b.i~: beklemtuon word dat die idee

erkinP: ·in
ui tge slui t is •

lfal v

.n 'n blinde noodlots-

'n staat, 'n mens of 'n bes.teawing, by AUS!:ustinus

ie ~Naad of sonae

ie bose en.a:ele s6 hy dat ook hulle

' n ew1'1>:e ,bose· -0erbt;~:;.n::.el nie .
van nature :i.toed geskape
het ~ool;; aan- hu le.,, soos· •

s.

in:::, in die tyd, van

ie ·akepper vaa o.lle nu -cure en
vrye

lle ·b eguertes '(.

ns, 'n vrye wil ge..;~e.
ie -.i.ril ni;; .

$0

gte
M'.aar 'Hy is

geertes k,

nie -vanHom nle, omJ.at hulle indruis teen die •oorspronklik~ natuur wat
V,

Hom kom .( 25) Die engele en die mens bet uit vrye wilskeuse hulleself

- 55 •
en~daardeur hulle ond.ergang-;ge.kies.

"

Hulle het daardie mag waervan

Hy vooruit geweet · het dat hul·le dit sou
4

he.

Goeie • dade het By voorbeskik

tot beloning en die ·b ose dade tot -veroordeling. ·Kaar die· mens sondig

te sondig ·nie ; nee, dit is

nie omdat God hom -vooruit bestem het

ongetwyfeld by wat sondig wanneer by oortree, want God, wie se voorkennis
onfeilbaar is, het vooruit gesien dat nog die noodlot, nog die beskikkirtg,
nog enigiets anders , maar die mens self sou sondig, wat, ashy nie

ingewillig het nie, nie sou g:sondig het nie " (

26

)

e selfde rede moet die gedagte verwerp word as sou alle
beskawings noodwendig dieselfde weg van vcrval gaan omdat die geskiedenis
•n vaste patroon uitmaak waarvolgens sekere simptome altyd deur presies
dieselfde ~evolge opgevolg word .
geg~ h~t, waaroorg dit nie juis

s twintig beskawings ten onder

ud vir die huidige nie, m

dit

spel ook· nog nie noodwendig sy einde, ongeag enige gebeurtenis of wendina
nie .

s 'n ge slcawi.ng .&ies· om dieselfde

g te gaan, sal niks hom

·erhinder om d ie implikasies van sy keuse te sien aktualiseer nie.

'n bes

ing -is nie

herhaal nie.

·Die~d,

use en poging,

Dog

artoe gedoe~ om die gedkiedenis homself te laat
st
die

vir -elke .Jbeskawin~ ·oop om ,derm eie

geskiedenis J n nuwe wending t
0

e.

Die mens i s

nog met dieselfde · vryheid ·-van keuse · bedeel: en kan nie sy verantwoordelik·
heid afskuif op 'n predeJistinerende Godhe id of 'n blinde noodlot of op

die natuur nie . Ons is nie aan die genade van onbeheerbare faktore
oorgelaa t . nie

,< 27 )

Ons kies ons God of afgod uit vrye rll .

- ~6 ..
Die wanverhouding teenoor God wat in die taal van Au~stinus en
Dr . ·Toynbee ui tloop op
in die

af'godery kan miskien ook gesien word as bestaande

aanbidding van 'd ie gawe in plaas van die Gewer; met ander woorde

wanneer die gawe die Summum Bonum word . ·Hierin bestaan sonde vir
Augustinus,

t die mens voorkeur aan die skppsel bo die Skepper gee ,

di t wil s8, wanneer by 'n doel op sigself maak van 'n beperkte ding

soos geld, homself, ' n ander persoon, prestasies of iets dergeliks .
Die k:waa.d is nie gelee in die vooiwerp wat begeer word nie,

ar in

die begerende wil wat daaraan 'n onbeh0orlike waarde gee, buite verhouding

tot die Absolute Goeie. So is die k:waad nie in die goud zelee nie, maar
in die begeerlikheid wat dit verkies bo geregtigheid.

Hy dan wat

verkeerdelik •n natuurlilce goeie ding begeer bo God, - al sou by dit

verkry, is boos in homself deur die goeie ding te geniet, en ellendig,

28

deurdat by homl£lf van die beste berowe het. < )
Die mens was baie onsuksesvol in die herstel van die suiwere
verhouding tot God.

En deur"'a.at by daarin in gebreke gebly het (te:nryl

dit van absoluut beslissende belang is) het dit hom ipso facto in wanrhouding tot and.er aangeleenthed.e geplaas.

Hy het verbysterende

sukses gehad op intellektuele geD'ied en in sy gebruilc van die natuur,
maar gefaal in die

ed van die gees, wat by verre die belangrikste

is vir die welsyn van die mens, as

stelike v,ese .

Reeds Aristoteles het daarop gewys dat die lewenskragtige staat

as einddoel die deug van sy burgers het, en dat die kuns van geldmaak
hierll&Jl ondergeskik moet wees.

In Augustinaanse sin bestaan deua daarin

- ,7 ..
da-t~elkeen sy re

tige deel ont!ang, so ook God wat Hom toekom. Word

die aksent~d.us verskuiwe· van God na die · stoflike, of na sy gawe, dan word
0

van die middel ' n doel gemaak, ' n afgod, 'n valse einddoel wat tot onderg lei .

as ·redmidd~, toon

Sprekende byvoorbeeld oor die muntst

van eind:wa rde, wat

ristoteles a .in hoe dit verhoog word tot die r

op sy beurt weer die tatssteen word vir menslike gedrag en waarby ons
ska.al van waardes aangepas word .

Geldmaak word so tot 'n afgodery •

#

){ense en hulle belange word gesien in die lig van hulle bruikbaarheid
en diensbaarheid terwyl etiese en godsdienstige waardes as instnumentael

uangemerk word , (z 9 ) Di t wat eintlik maar net simbool of 1nstrument is,
gesien ~it die perspektief van ' n Theosentriese w~reldbeskoUing, word
verhef tot doel op sigself .
Volkome in lyn hiermee 18 Au.

tinus se treffende ond.erskeiding

tus sen goedere· wat verdeel en goedere wat verenig.

Vanwee die inherente

karakter van die goedere waarna die Civitas Terrena strewe, word laasgenoemd.e teen homself verdeel . Di e aardse goedere waarop g,:oot wa rde
ord, word verminder deur verdeling, sod.at die een
he:

t alles wil

-die a.nder moet doodslaan om sy doel te ve17esenlik, en daardeur

verl leg hy, wat sy inner like karakter betref.
dis die wortel van misdaad.
mootlikheid uitgesluit .

Die een beny die ander en

Die goeies aan die and.er leant is van

s,

'n

Die goedere wat hulle begeer, verdeel nie , maar

verenig en verryk juis vir hulle wa t di t gemaenskaplik besi t met andere
am .- Ware goedheid word ve
deur dit te verdeel .

erder en verinnig as kosbaarste besitting

Hy wat dit wil h8, sender om dit gemeenskaplik

met and.er saam t e besit, sal dit ~ooi t h8 nie . (30)

,,,---,

- 58 Die goedere wat verdeel moet dus maar ligtelik vasgehou word. Di
nie bates wat die besitter daarvan vrywaar van alle verdere moeilikhede
nie.

Daarom is die Civitas Terrena voortdurend verdeel deur oorloe,

twiste en die begeerte na kortstondige en doodbrengende oorwinninge .
Enige deel da~rvan wat teen 'n ander opstaan wil graag die oorwinnaar
van die wireld weeo, terwyl dit al die tyd tn ~1aaf van ondeug i~ .
" ~n as dit oorwin, word dit waansinnig verheug tot eie sterwens toe~ (3 1 )
Hierdie sug tot heers.Kappy staan veroordeeld .

Deur oorlog word teenstand

van die heerskappy onderdauk en vrede word verkry.

As di t • n regverdi~

vrede blyk te wees, is dit iets om verheug oor te voel .
van God.

Dia •n gawe

ar dit het beperkte waarde, en wanneer dit begeer word, en

anneer van heerskappy

en

oorwinninge ta einddoel gemaak word ten koste

van ~ie dinge behorende tot die ewige Godstad, en hulle beP.eer word a.s
die •hoogste defugde, of as beter as ander deugde, moet ellende noodweadig volg. ( 32 )
Vir geen oomblik la.at Augustinus die gedagte vaar dat die Romeinse
Ryk tot sy onts~glike grootheid gegroei het defur die genadige beskikking

van God nie,asook in die lig van die deUJtde van die

sy dit dan maar relatiewe deugde . Dit was de
te sterf tenrille van hulle vryheid. lta

.eine self nie,

om te veg en dapper

hulle vryheidstrewe het ontaard,

deurdat hul1e, na. die ve:nresenliking daarvan, aan die luister van oornn~Te vasgehou het
bestaan.

soos aan roof, of' hoogste goed en doel van hulle

Gesonde ambisie het oorgeslaan in a~sku elike glisigheid. (33)

As di t wa.ar was wa t Sallust van C . to gesG het - Hoe

vermy het, deste

er hy eer l'CkJW..-

er het dit hom gevolg - dan het die teendeel van hierdie
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stelling <lie ware toestruiJ van die rtoroeinse Ryk geskilder e n tegelykertyd sy oordeel aangekonciig

,< 34 )

Se lfs toe hulle vim Deug en Eer afgo

gema.ak het en daardeur hulle estlmasie fu!u.rV'an in bt..cld vasgeHJhet, was

dit nog ma.ar net 'n verfyndc uf'godcry ;vat die gaw
wedywer het, en die begeleidcnde versk:ynsel

t die Gewer laat

van die regverdige en suiwere

lewe tot die reele en beger enm,aarclige goed v~rhef het. (35)
Hi crdie ~anverhouding van 'n sta
verder deur Augustinu~

tot Goa as ay Hoogste Goed word

van die "W ille zur Macht" .

teken in die uitwa

Hierdie sug ntt h eerskazr y, Cso betoog by) wa t van alle ander sond.es v.

d.ie w!reld die mceste van toepassing was op die Romeine, en wat uiteindeli.K: sy verpersoonliking _;evind het in •n paa.r van die magtigstes,
het cUe· res onderdruk, uitge;;.:k anl en hu: le nek.ke gebret-k deur die juk van

wilde en · slaafse gebondPn

id. (36)

Di

... anvanklike geringe wegbuiging
de.

van·~die wH vanaf · heelhartige en absolute Godsverer ing na •n deug}ike
.d oel soos vryheid, a:mbisie en oorwinning,

t geeindig in die vers l<;}ling

n die ware monster van verdrukking, staats ontbiri. in 6 ,

en verval ,

rdeeldheid

t <lie gc sogte dcugae eindige en bcperkte ding,

s, met

(37)
ander woorde , goeder,

t verdeel.

Oor onderdrU;.ckin~ ~s die kristullisering van die wanverhouding

tussen mense onucrling, l aat Augustinus hom ondubbe lsinnig uit.
stawing van sy stelling lual by SE..ll ust
nadat d.i e re.l!.ering oorgeg;

de

Ter

eer dat

het uit die hande van die konings in die

van die konsuls, die stnat binne korte tyd die las van ondertlrukking deur
di

ote :.:; gevoel het.

liierd.i

rNel i s s lega

.e gelS deur vreea

vir die mag van Karthago en nie ui t deugsaamheid nie. Na die val van

.. 6o ...
K.uth:igo be

die senatore

deur uiterste belaet:ln~s en
gedurcn

dio volk te maak en hulle

r!la\ve v

·persinr.\:e te wirc'ruk.

En dit hct gebeur

t die Romeine bekend was vfr hu1le in tegri tei t en

' n tyd

Hoeveel meer, so V!'n hy, moes ~it nio waar ,.,.e~ $, en was

eerbar-rheid!

acr in di

dit nie

OC!I.

Die cteug.:3a

dnaropvolgende periode
eid en b0l

lose die

nog tot op groot hoogte die geluk c

'V'3l1

er~ende dekadensie nief (38)

v.

'n lr..J.ein ruinderheid het

.l::;yn v~,n die res 'b<~vorder, m~ar

het , het die

"aadat l orrupsie die (wclayn van Jic) st&at deureeJ:Cna
g:•·ootheid

Vn!l.

oedj g;» (3 9 )

sy regeerclers a

die ~emeneber, di(? be dcr.ve rlhe id v.
.i)ie· r(;el ..!.. 0.1;; is Re3 - het gegcld.

.e -

Alle meded.i.n,;,:er

ord c!.eur die :;t-er~cre.s .o"t ''u itklophoue" <tif:,1e$ka.~el en 11v;ct buig

die vcrowr.rnar .

o:icer d ie vrcder.te·~e v

on korrupsie

hct die ct~atslewe l::ung_.:!slnnn . "Wr.F.lrnan hl"t die ceT1atortJ hillle
,...,.onliiH r3 dcur omkoopsgesken 1:c
r<.:'l3spra .le?

<Ul./1

tt·

i.1~~.u

,fot anderc !1e t di.a v0J.l~ r{odoen deur aic mi sb:n.:d.k van hulle

ste:nre;i: en die verl:eE•r,lc !tmtcrint: vnn d.C..e oa J:c ., t

et.,

, le nonde vo.n cein.:.ed. o t) '.;e hoop?

e wene v

'n volk en
die vol

en Jour .i<:orrupte

(40)

'n benku.,..~.im: v:as besig om te

Ro.ne in 4.10 ,

7Ti.Ul

.'Jy lew..,

v00r.- hulle eedien

,,.: e l8'17e van
stCI'i7C.

LAnk voor

<tekadont.

"loue \"~rband r.1et h icrdio wnnndministr!.nic, uitb....i.tin 6 en
korru::ioie moet die tocne:.1ende ::naterialistieae nciging geno
kv

vervnl.

Di~ v.,are godndieno v

ord ns

.s nie die

f ilosofie sgetin te pa$,:anis

v;...n :.!arc,1s· A~lius nie, mnar clie KuJ. t u

van ma t.eriele

lw::-.rt.

e'!l

Die ChrL

het mcer te vrese

- 61 gehad

Anol

V::\n

rriri mal chio as van ..T,1lianus, en

e werklike .Antichris was nie

oie, ma.ar Belie.l, die (>;werste van hierd i e w~reld . (4-1 )

eeue het die Ryk ' n tyd.perk van V(>ort<iurenck> stoflil:e wel
Nuwe Rted.e iR

aanqeneem.

n sy inwoners

d i t he t bes i,,:;.._n vir die geno t

vc.n dk ~· taa t.

tmosfecr genk~p o~

en h·.•t die bt:s tc sosial
v a n goue1.

ke en 1.w.ngename lewe

Die stad 'qome was nie ' n fa'briekntad soos baie

Heden<!a.agse ste:le nie riv:

' n st

i skien was daar

e arl eidin,r,; vir die volk ~ebied .

so wyd ao.ngebied is nic.

;y tea ters en

ntc o;etuig van voorspoed .

nooit ' n eeu wa,"ll'in die ._;elecntllede vir 'n _g:erie

t

rt belewe.

npel6 en agt or like volke het ' n hoer peil van beskawing

oue en rnon

mfitea.te!'a n.et

Vir twee

Rome

rm.er ~e-,,ord en ' n vo::,r beelcl vir yd ele navolging

fl~

vi_r ander stede in die ~yk.

rat die oo~unt vrn di.e se~elike en rr_et·steJ ik"
t.eleur<:\ f:e llend .

v~n clie 1 H 1gsaM1 1.ke en sclfsu-:ti,...~.

) ie ein~doel

ju~Jstin~s noem di

die Rt~d ;;ekom hct, 'l",nar ,,ic ;nu~c "lo~ fe
·~ri.:! nee r gelG hct. ffull e h· ontrn-

en oonrin'1.cn

·nnpoed nie

(42)

a5, V"il

~

n.k

ie .

e rtoon was

a ie b e vrediging
laag wat oor

~st:ian het, m~!!r die sedes

11.eur YOOr $?oed en kon n ie hervorm

Ryk m1ar net bes

i

an het, ryk

het nik... hulle beltomner

n

In<:1p.':l 1 ·dn.:; moet vcrmy wcrd. en nik'"

I"

die bee ld e g ter

Die rcusagtigc ont-:,i>kt...lini.. en '.:d ter-lik·

[;<ltei;n dcur ge.:stelikc doel nic.

•or d cleur

~

t onkui<:'. was

verbied word

Di e vors ~oea horn n i e bekommer oor hoe goed nie, maar slegs oor

.oe onde:rwor pe ~.y onder ct.nne
m1ski.eh op die be!',te
Dei XII , 8.

ilY5C

(43)

~uzustinus se oordeel hieroor kan

aar.:n;zev·:i.t "'ord a.e,

sy uit spraak in De Civitas

"Hy wat verkeerdelik ' n natuurlike goeie ding begeer, al

r..

~1 i:' aeur.- die vcr bls tlgin6 in die gocie ding,

b,~kom hy d.it, is boon in ho

en ·reral.1'.:el t k, omd.a t by l,;0ro.ve i.:::. v _n lets b~te:!·s .''

H.v

in

111.:, t

'n

nvech,:)ui:iJng tot die Absolute en Uooi;ste Goe<.: to staan i;teKo:n

veraf'_so1i.nz van die b0perkte
Die be:pcrkte en v,;;;-.r: <-> u~kll..kc

de hG n i e .

n

din;r ruei:> aa oy eie oortref'fing

inn t rtldo;;n tee l van aard ,

nie .

so,uer

Hy Jr...:u1 nic:. bly v;;.0rtbcs~a

!:no

Dis

scH' te vcrloor

ge({roei op die wortol van x.c,,iJ.li,1~hcid om hul le c ie

Bc::la:

bc:,crktheid te c ortref en ake:>:t>e11.,l te rea;,;cer op el\:t1 v.irs ui t tlaging wat
vlr hulle gee tel in.

·is

Ii

.

.

.

ru 11l.t:,

..
vOI'.L't1.:...1.
.

be:.-:kmv1n3, .:!.eur ~tasna:::ie tt Lies .

'•rao.n t,.,e tc skrywe J.;,t die;: nw

belcena

.

We.nn.eer 'n varn ui tduging ni
:,

..

(l.J. 't

f - dctcnninasie

n

Die c;,ndt:rgant; :i.n co 'n gcval is dan
yn we:ier om in ou l!.ero~Kke

skcpr,ende pe:.-soonlikh

cL

.rense v&n hulle

te

mecrdc· rhc ic.
' n bo1·eikte ideaal

1eji1e

wi l uor::; ...:rc..i

n::.piree

ni ..... (l.li

en

o.ar

di

CJ

odo~nde ook •n volgs

J

In die veru:t'~oding van

recle vrEi.arom 'n beskawing stericl v1or d , innerlike.

span~ing en daad.krag v~rloor en in v~r

·er'·

ns hct r~H:d8 rycleliagse lig ge;;crp op
oa<:1!!1" c.t ic R

'n

-ril i.c-::n di~ 'vt: a L~ belar..ge v-!lll 'n per soon of

di... rnir.,br... lk

,.

Die

- vir
. so
'" a.ra

CJO<Cnd1•

bcs~:-•.,-;inr; ·.L:1 ho:n d:ie ki!l1;1 van Qk dood.

Ga

' n bcs1mwing

1eicl en o.beolute clceltruf'f'cnt:U1eid.

:1clf

cvrecto11hci tl m,,

,11,.,

n der.kant;

4-,t..V

.i-:ie ·nz,.t dcur

'..lf,..l., t

.....'l..l.s

noust e sa&n met ' n ander onrus~a:::-cnde vorskynsel

•

t~rial istiese gees
o:d .

Ji t hang

n

u.,u1u1.1..ik die ophoping van
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private rykdom teenoor nubliP.ke bedel .3.ry .

Op voetspoor van Cato

beweer h_y dat hulle VC"\Or~e sl agte nie Rome beroemd P,emaak he t deur die
w~nt a s nit so

wa'Oens nie;
'":SCS

$ZChad het.

wz,.3

Mo.ar hullr. het h1.li.~vJyt ge',en, b ill 1.kheid. in die

vryheid van

oncnbnre le

sou 1:,.y eie militnristi et,e eeu nog s,roter

/;"Ids) aJtin~, en reinheld van gemoed,

eowel as vr:,heid van be~e

n d~.o plek dearvan, beweer

n dwalinr, •

hy, het hul le orroer en gierieh~i a sekry
rykdom.

nbare be J elary nn private

Hul a.anbid rykdomme P-n gee hullc oor nan ilai.heid.

kwaad word nie ondcrske i nie.

deu;::::f;a:;,mhc ic1 toekDm. (45)

eni~e stroonto ~ deur

Di.

c·_nr}er;.

Goed en

Ambi:,,ic vo.cs,,el g aio beloning wnt aan

d,,

con -;ooi vtr

..,,~ hy, wat ·1 ie st.~.

i;'!'\ut t ende

e FaY.. RcnM,,

vrede ,

omdnt dit nie l'lkeppend was nie en da'", ro,n nie hlyNcnd ni.e.
Di ~ e.anbL'l. 1in~ vim rH.e> ry.K:i01,1me i$ ei;:tcr

o.t vcrc.1

en wnt nie vereni.g n'i.P-.

skJ Am :=um g0edere

,l fo

'n ver,lf:1 1n"" in oesitterf'l

1~'1.

,

~

di egenc wr.t

en nie - besit+ern , met
ei e wedloop om di e ~r oot
el in ~edAgte dat

jT$.7"i n ,

k

ierdie verskyn-

•i!".

- ~ a.at ,cren

v7f of'

duisPno. jt1ar ,He hcer~e!"f'. v...n h,..:~ki,-:vfogs hulle .~l:r;:c net so koelbloedi.
bcroor he t v~n hulle re;;-mati~e acel ~an
pre:c.t~.stes: a.
<':enkent :i.

(soos by die

t on.~

n

bye

e ~~Meen~kn.p ·~ ~c sa.rnentlike
e:ro·,,c;. • (46)

Y Z.'1 }

e

t rot s op d!ie triomfe V:l.n die -:1~'121:lke kuns en vernuf,
a a..11.~Y.OUP

v::-.n die

oot pir:rnides , on-".er ~nde r e J mr>ar a.an

die ander kant ook die ve:=-oor~elin~ in die l
lMTen<>

Aan

t hierc.ie triomfe gekoop het:

e-

Vl'.n

d.:i..~ s

af~edwing op die menigte, wat die mooi blo"TL'!le van beF,kaw-'

nti
moes

vou'itthYin

i.:a.• die ui tslu.J. t.li.i.1..t;

g.::saai. h.: t u

'a wanvt,l'houJ..1.n6

'n

'

u.ie Aumstini

.erise onderling, wat

tUtiSE:I

se

ag aan die

ski..wing.

AS AUL'US ti

aantoon h

Aen v

an in ui

uitsprb.d.k

·cl.syn v'ci.n

wa t maa.i waar hulle nie

'n p

v

•

Oo
bct!,rip v

gtHW t

,

SOOS

om;

an hitu·u.ie hoot's 'tuk probeer

o.!ie b€:igi

WLn

an <lie

"in ~eslaag het o..i u.1.e v~rval

R

.1.nse Ryk

.eel telik <te verklaru.· ui t J.le affl,,oo.ery van ciie Rou.tt:ine - tiie a.anV&ll 'lfu.Lf:>{; ~OJ.C in

hou't. t:n

Sic~n -

timl,

a

1\:.u.~i:iori, behoor t sy

u,l:'.l!,'Uliltut cle,.:,rslag.;i,c:v.end te ..ret>s 1¥&.unet..r a.unge c.oon word <lat si;,lfa hierdie

goas<.1.lens ' n pe1·io,:je van verclere verv~l 1.nge tree he t en in ' u soort

prai<:tit:se godsuidnblooohcid opge

jultuur, wa.t in <lie vyf

ie ant'

ent van

Die god.li
n sesue eeu,

.c.

cue inspirasie

patriotisme was en •n maatstat' vir 'n soort relat1.ewe u.eug was, het
feitlik in die tyd van ~ugustinus ver, wyn .

tJie ternpels en af'gode he t

no& blJ ~itr.b.ll, maar hulle htt hulle geesteliLe bet~~enis verloor en
el~gs ornwnentele e.n. seremoniele
Vil· die

O'P;.((;'vOf;OQ

W&.El.l'a.e

"ir die openbare lewe gehad .

was die etli~te godsdiens .in filo::;of'ie wat nog

hoogsto.a.ic..e sed.elik... norms >til~ d.ie elite voorgehou htt., mat.r wat ni
in

Stan. t

wa~ om c.j,e

U.W.SSo.S

te bemvloed nie •

(J.,.7

1/oorts het agter die teenstwid teen die ClU'istend.om ni
verkl{.;;;f<U1

.n

nutuurlik

s

e a1· 6 ode gelG n1c , as ,-iaa.,;:

Die hedonistiese rt~iging

materialiam6, wat

aase siening net 'nano.er vorm v
V&A

die .R

oseer

s&melewing het

afgodery is.
steellik

- 65 gewerk .

Antioc!d.e en Karthago en ander stede in verder afgelee provinsies

het hierdie neiging vertoon .

Die antieke beska.wing het sigself gaande-

weg verset teen godsdiens in die ware sin en het sy diepste geheim van
krag verloen en het daarmee sy ondergang verseel. (48)

In een van

Gregorius se homiliee vat by die posisie as volg saam, •terwyl die
wereld op die oog florerend daar uitgesien het, was by reeds in sy hart
sterwende" . {In cord.ibus aruerat) . Die beslcawing het almeer sy wortels
uitgetrek uit die diepste roersele van die menslike siel, en het as
gevolg daarvan almeer verarm en onvru.gbaar geword.

By hier die leegheid

en gevoel van frustrasie by die menslike gees sou die Christendom sy
a.anknopingspunt vind, en sy positiewe bydrae lewer tot •n algehele
metane ia deur die introduksie van •n nuwe en skeppende lewensbeginsel,
die Inkarnasie van die Logos .
In cordibus aruerat - dit kon ook ewe goed die sedelike verval
naas die godsdienstige vervreemding beskryf.

Ge .. n wonder dat

Augustinus skryf van korrup*6 en bederwe sedes nie.

Selfs die heidendom

as sodanig het gedegenereer. "Ou sedes en ou mense het Rome staande
gehou" . OMoribus antiquis res stat Romana virisque ). Na. die val van
Karthago egter;o waardeur •n bedreiging vir Rome ook weggeval het,
het die goeie sedes nie slegs trapsgewyse verval nie, maar hulle het
soos •n vinnige stortvloed op hulle verderf afgepeil • •• • ' n afgrond
van vervloekte bedorwenheid waarin die stad geval het . (4-9 ) Lank voor
Christus reeds, {so betoog by op voetspoor van heidense skrywers ! )
het hierdie bedorwe sedes die welsyn van die staat ondermyn en hi

- 66 op sy ondergang afges tuur.
Cicero dat · die ou sedes
egte stempel .

•nis nie en

Hy

herinner hulle aan die erkenning van

rdwyn het weens gebrek aan mense van die
ongeluk of noodlot wat die hele wese

van die gemenebes vernietig bet nie en ons slegs met die naam daarvan
gelaat het nie, maar ons e1e bedonrenheid. " (SO) .Met hierdie argument
het by nie alleen sy teestand.ers die mend gestop wat beweer het dat
Rome onder die christene ten onder gegaan het nie, maar het by ook een

van die kardinale grondoorsake van verval deur die eeue na vore gebring.
Sedelike anargie en ongevondenheidwas socs •n verrotting in <11e
gebeente van volkere en hulle het in die uur van nasionale krisis, en
die uitdaging·-van •n nuwe situasie:,1neengestort,.

krag was verla.m.

Die geestelike spier-

Die skeppings-drang, gebore uit innerlike spanning en

gesonde geestelike en sedelike l

, het verdwyn, en daarmee word die

slotbladsy van •n beskawing geskrywe.

Sy pad het doodgeloop in die

aanbidding van die dierlike. Die vryheid van wll en :ieuse wat moes
uitstyg tot nuwe hoogtes van selfverwesenliking en wat nuwe
in belang van die mensdom moes behaal, •

,nrinninge

daardeur sy eie vernuwing en

bestendiging te verseker, het sy eie ongeluk gekies deur die mind.ere,
die beperkte en skadelike as roof vas te hou .
tot God as Hoogste Goed, sou ook dit as

Synde •n wanverhouding

godery bestempel kan word, en

in lyn met die gees van die Civitas Terrena gesien word.
Soos reeds gesS, die Christendom sou by hierdie punt van f'rustrasie
aan.knoop.

Sy oonrinning staan in die nouste verband met die verval van

die ou kultuur, maar was nie noodwendig verantwoordelik d.aarvoor nie_
Die Christendom is nie vreemd aan die beskawing of aa.n die welsyn van •n

- 67 eta.at nie; inteendeel, Augustinua hou vol d&t die ~lukkigste staat
,

die is wanrin die beginsels van die 01vi t as Dei eerbiedig word, en w,
van cue verdert' gepluk. Die

di• nie geskied nic, word die

delike kultuur van die Romein

,politaans

mislukldng van d i,

Ryk, as gevolg van sy eie inherente swalchede, en sy onvermoe om homs!l.t

te reJ,tVerdig op sosiologieso en ekonomiese gebied, ( 51 ) was die geleent-

beid vir die cbrietemdom en die

insels van die Civi tas

n.i.

Laaagenoemde

was die antwoord op die vrang na die Onbekende God, die vaste punt te
midde van neerstortende puin~en nie die oorsaak van die kataatrofe nie.
Ons vind egter by A

rhaa.s bet,

wat die val van die Romeinse

r magtige tdtor

ik die ekonomies

•n stad van goud en mal'JDer te kon wees, het geld ~awB,

gteruitgang.

en die eno

•n

.uid

openbare Jleboue ~n die versk&tfing

.e wa t bestee

n vrye faailiteite v1r ont

ekonomiese k:rag van die R,Yk.

'
Die uitga,

buite vcrhouding tot die
a.an geboue en spele was

,nproduktiet, en be t !n t

die ontw

ling van die stede in die Ryk bui te verhouding tot

werklike draagk:rag

•n Voortretlike

opbri ngste.

truktuur in die vorm van die stadslewe het op •n onsekere ton
verrya.

Die stad was hoofsaaklik d11
s van slawer

rbruiker wa t geteer het

id en Y.andelike lyfeienskap.

toe die aanvalle van bu1 te die Ryle

trer,

nt
die

Die gevolg was dat.:,

bierclli

bevolking min weestadd kon bied in die Itrisia.

Solank die Ryk

te onderwerp en

ig was om sy

se uit

te

i en

r aebie

'na groot atede te bou met goedkoop slawe-arbeid_,.

- 68 het dit nog voorspoedig gegaan, dog die einde van die periode van
gebiedsui tbreiding bet ook hieraan 'a e1na.e
~t.meillla.JtJ eet eek h.ieraaa 'n einde gemaak.

'."aft

die J:'8>a eEle van gebiecla·

Daarbenewens is die wel-

varende handelaa.rs uit die middelklas, wat die ruggraat van die Ryk op
ekonomiese gebied was, geruineer, met die gevolglike verlies van hulle
houvas op die regering. (5 2 )
Die verstedeliking van· die Ryk het egter ook tot gevolg gehad die
ui tdunning van
onproduktief.

.ekrag • .. Die- stedeling was oor die algemeen meer
0,,erigens het ·die hoogste en laagste klasse van die

samelewing swakker bygedra tot die geledere van die leSr, en die Ryk
moes almeer staatmaak op die landelike bevolking, die oorwonne inboorlin
van minder beskaafde provinsies, vir sy leersl Die gevolg was dat die
Ryk, waarvan die hoofkenmerk sy kragtig" leers was, al.hoemeer moes
st*8.tmaak op mense wat geen of weinig gevoel gehad het vir die burgerlike
tradisie nie .

Geen wonder dat Dawson dan kan beweer dat die val van die

lfomeinse beskawing nie plaasgevind bet eers toe die ba.rbaarse stamme dit
oorweldig bet in die tyd van Augustinus nie, maar reeds •n eeu vantevore
t die tydperk van milit8re aaargie, n.4.die val van die regime van Severus ~53 )
Vanuit 'n ander oogpunt gesien, was hierdie konsentrasie van die
andag op die leir aa magtige taktor in die opbou van die Ryk juis 'n
vergryp teen die hoogste belange daarvan, net soos die oordrewe toespitsing op ekonomiese welvaart die geestelike ewewig verstoor .
ons ma.ar weer tot die toepassing

Dit bring

<lie Augustiniaanse maatataf en tot

sy verkaring vir die verskynsel van ve!"Val, naamlik wanverhouding of
fgodery . ·Wanneer ons energie en doelstellinge verkeerd gerig word,

.. 69 ..
i.w.s . op enigiets minder in wese as die volmaakte God en ons verhouding
tot~ Hom, het hierdie verafgoding ' n noodlottige uitwerking op die
voorwerp van ons veraf'goding self'.

Toynbee (54) haal in hierdie verband

die Bybelse woord aan waar b,y s8 dat by so ' n verafgoding 1n onuitike heerlike werk van God op wonderbaarlike wyse verander word in
'n • gi-uwel van die venroesting" (55) met vernietigende terugwerkende krag .
Xiskien vind die woord van Herodotus op hierdie tragiese wyse sy
rvulling . ~ To many people God has given a glimpse of happine ss in or~r
to destroy them root and branch". (5 6 ) Dit sou dan waar wees indien
hulle die blydskap aan/a.a ng en verheerlik in die plek van God .
is sonde wat in ban die kiem van vernietiging dra.

En di t

Dis die goeie wa.t

' n gruwel word wanneer dit in die plek van God sit .
Blke beskawing maak vroeir of l a ter die noodlottige tout van sy
bestaan en gaan d.a.arom ten onder .
nie;

Hy s endig nie deur ten onder te gaan

b,y gaan ten onder deur te sondig .

En daarom sal ons, indien ons

lle redes vir die verval van beskawings wil aangee, vind d.at ons eintlik
net besig is om die verskeidenheid van menslike sondes op te san; ( 57)
sondea teen God, medemens, self, en die geskapene .
Alhoewel Toynbes beweer dat geen beska.wing ten onder gaan bloot

van.wee

sy ouderdom nie, is dit tog nie ondenkbaar dat sy stelling in

lyn 18 met die ui tspraak van Augus tinus in sy Belydenisse · nie .

Laas-

genoemde, handelende oor die Sabbatsrus wat geen aand of einde het nie,
kontrasteer dit met die ses d ae of' periodes van die skeppingsbestaan,
wat elkeen sy mSre en sy a.and gehad bet .
dae geskape~is, kom tot ' n einde;

Alles wat gedurende die se

hulle voltooi bulle bepa.alde loopbaan
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en

rdwyn . (5B) Ons beluister hierin iets van die Platonieee ide

van veroudering van die bestaande dinge.

Afgeeien van ander faktore wat

verval in die hand werk is -daar Merdie natuurlike neiging tot veroudering .
By Plato gaan hierdie vera~sel gepaard met ~a.kheid, feilbaarhaid en

verval. By Augustinus volg die twee versk,ynsele mekaar nie uit noodwandigheid nie. · Vir hom~-kan die gravitas van die ouderdom nog gepaard
gaan met die alacritas ~wat, ver is van verval, want ook die vreemdelings-

kap van die burgers van die Civitas Dei op aarde gaan sy einde tegemoet .
l(aar dis nie •n einde van verval in die verlies· van krag nie; inteendeel,
dis veroudering wat uitloop op die kulminasie van die gesldeclenis, die
beloning in ewige geluksaligheid van die hiernamaale, 'n ewige volheid van
lewe en onbeperkte jeugdige krag .
tog het hierdie kulminasiepunt vir die gelowiges, die burgers van
die God.stad, sy keersy in die veroudering en rypwording van stelsel
in diens van die Divitas 'l'errena ; •n rypwording van 'n veroordeelde karakter
van sonde vir die finale veroordeling en ondergang. Daar is dus tweeiil.ei
veroudering; die Civitas Terrena in sy openbaring op aarde gaan veraietiging
tegemoet, die Civitas Dei in sy openbaring in die gelowiges gaan die
rheerliking en veremging met die hem.else tegemoet .
Maar - as dit die bree gang van die Aardse Stad is, dan is dit ook

die van elke beDerkte -en ~eindige stelsel soos die staa.t.

Ons het reeds

in 'n vorige hoofstu.k: gesien dat geen st-at -ware deugsaamheid onverme
,penbaar nie,. =~-Selfs hulle sogenoemde relatiewe deugsaamheid en diens-

baarheid· aan die Civitas Dei, maak hulle nog nie volkome en ewig nie.
Bulle is -vanwee hulle beperktheid en sondigheid in baie opsigte,

aan

- ~71 die verganglikheid onderworpe en dus bestem om, ten onder te gaan.
Hierdie veroudering van 'n staat of beskawing geskied sonder eer, en met

die verlies van sy vrugbaarheid, skeppingskrag en vermoe an nuwe
ui tdaginge te

vaar ·en te oorwin.

Vir hom was dit o~nd en vir h

word ·dit · aand.
Onvrugbaarheid in die verouderingsproses, in al sy d.od.elike ems
genome, is die teken van
en beskawing.

' n verseelde lot

vir

'n indiwidu en 1'"n staat

Dit word bewys deur die uitdoof van groot kunsskeppings-

drang, van skeppende denkkrag, van groot en verhewe daadkrag~ maar ook
letterlik in

die kinderloosheid en rasse-self'm.oord van die beskaaf~

volkslae - 'n verskynsel wat reeds afkeuring verwek het by die Romeine en
hulle kra.gte vertee1t het, om hulle letterlik hulpeloos te laat staan in
die krisisuur van 'n Ryk en 'n beskawing se ondergang. (59)
So ' n mlcl beskawingword uitgedaag om nuwe leersakt::e te vind vir
nuwe wyn,

deur die gebondenheid van grafdoeke te breek en die pas a an

te gee vir die volgsame massas.

Bly by in gebreke, bly die onbeant-

woorde ui tdaging egter nog ··al tyd· van krag en roep tot sy aanvaarding
en die oortreffing van reeds behaalde prestasies-.

Die uitdaging doen

homself weer · voor totdat ,dit ' n voldoende, 'n halwe of totaal onvoldoende antwoord ontvang, of vernietiging bring oor die gemeenskap wat homsolt
in sy vasgewortelde stagnasie totaal· onmagtig betoon het om op afdoende
wyse te reageer . (

60

) Di t -was die --·swakheid van Rome en di t het die

geestelike voorspel gelewer vir die dramatiese ondergang van Rome in
410 en die volgaade jare .
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.n d is one of , , tbe· most impressive · facts of historical

symboli

that the change manifests itself not onl,y in the extinction

of great art, of great courtesy, of great formal thought, of the
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Die Rol van die Bonatuurlik:e in die-Verval
Ons het reeds aangetoon dat dit vir Augustinus, in sy begrip
van die geskiedenis, om twee groothede gaan, te
en die Civitas Terrena .

te, die Civitas Dei

In eersgenoemde is Christus die Koning van die

gemeenslcap waartoe gelowiges, gesaligdes en en~e behoort.

Die Aardse

stad aan die and.erk.ant is die gemeenskap van die gevalle engele of
4emone en die goddelose .

D...ar word dus nie

van vier ryke ot gemeenskappe,

twee onder die engele en twee onder die mense gespreek nie; slegs van
1
twee. ( )

In die een ontplooi die liefde tot die &kepper en loop sy

kulminasiepunt tegemoe't in die uiteindelike verheerlik:ing.

In die and.er

kristalliseer die gees van IU"valligheid van God as Hoogste Goed in ti
verval van die sedelike en godsdienstige lewe van die mens, en in die
verval- van 'n staat of van 'n beskawina.
Die verval is dus toe te skrywe aan die werking van die kwaaie
beginsel

ideur alle b

te bestaansvorme. Augustind

'n defek, of swakheid, die atwesigheid van die goeie.

teken dit as

Die oorsprong

van die ~verval is vir Augustinus in die bose wil gelee, sodat ·die ,ver*1.1
in karakter tussen goed en kwaad teruggevoer moet word na die keuse van
2
die wil. { )

Die oorsaak kan vir hom nie verder terug gesoek word nie.

'n Dualistiese verkaring bevoedig nie, omdat die idee van twee Absoluut
soewereine magte of oerbeginsela eenvoudig ondenkba.ar is .
sluit enige dualistiese twee-heid uit.

Absolutism

Aan die and.erkant stuit die

monistiese uitgangspunt op •n ewe wesenlike probleem, naamlik, hoe
beide goed en kwaa.d as die werklike skeppinge van een volmaak - goeie

- n Skepperfte sien.

Angustinus betoog dat die geskape natuur van beide

goeie en slegte engele identies is en dat hul le ekepper goed is .
Alles draai om die wil as stormsentrum .

sy karakter

Die wil, uit die aard van

wil, het die vermoi om in te keer tot sigselt, of uit te

waag tot God,

Hom te ldes en sy wil te soek.

Wanneer die wil homself

kies is dit omdat by homselt as genoegaaam beskou.

die self tot
beid.

Dit is hoogmoed wat

voorwerp van sy keuse en lietde bet, d.w.s . aeltgenoegsaam-

Dis egter minderwaardig en sondig omd.a t di t 'n beperkte ding geldea

het in plaas van die oneindige God.

Waarom die wil inkeer tot sigself,

lean egter nie ges~ord nie, slegs dit, dat dit ' n wegbuiging is van sy
ware natuur, •n verlie:'I van sy lcrag, ' n verlies van

lgerigtheid en

van seltverwesenliking, hoe parad.oksaal laasgenoemde oo~ al kl.ink .
Hy beweer egter daarby ook baie pertinent dat die de:fek

van die

wil· wat vir die verval. verantwoordelik is, nie aan God te wyte k:an wees
nie.

Die goeie- God kon, wesensgetrou, nie •n bose natuur skep nie.

Die

bedorwenheid.. _van die wilskeuse is dus •n daad van die wil self' en nie die
gevolg van ' n ui

dige oorsaak nie. Die wil is dus vry en daarom is

dit vir hom moontlik om die larade te kies .

Dieselfde God wat die Wil goed

geskape bet, is di t egter ook wat die bedorwe wil kan heel en red.
Sonder om op hierdie p1.mt tot kommentaar versoek te word, wil ons enkel
wys op die beklemtoning van die kant van Augustinus, dat die wil in
' n oorsprongklike staat van volmaaktheid geslcape is voordat dit sigsel:f
beded bet.

Die boee wil is nie volgensOdie natuur nie , maar in stryd met

die natuur ( 3 ) .
' n Volgende vraag is wanneer hierdie defleksie van die wil plaa sgevind

- 78 het. Die antwoord van Augustinus is dat die eerste bose wilskeuse
voorge

het ond.er die engele, v66r die skepping van die mens .

Ook

hierdie engelc, synd.e deur God geskape , was r;oe.d, maar deurdat hulle
hulself verkies het bo God en gehoorsaamheid aa.n Hom, het hulle van hulle
oorspronklike geregtigheid verval en gesondig .
Vir baie mode.rne d.enkers mag dit 'n vreemde soort uitweg uit die

probleem wee s, omdat hulle nie··kan insien waarom Augu.stinus by die
engele moes begin nie.

Ons weet immers so min of p.J,ad niks van die

engele, hulle oorspronklike

ter en bestaan nie.

die mens as bekende wese die uitgangspunt wees.
toe~stem word dat,

VolRens hulle moet

En tog sal geredelik

t die mens as uitgangspwit, die probleem van die

ad ook nog nie - ten volle bevredigend opgelos ken word niel

Al die

kwaad waa.rmee ens bekend ~s kan nie aan die mens toegedig word nie ( 4 ).
Self's in die diereryk en in die gebeure in die natuur bemerk ons die
·erldng van 'n and.er beginsel as die waarheid, stoedheid en skoonheid
waarmee ons die • kepper assosieer, en wat tegelykertyd •n beginsel is wat
buite die behee-r van die menslike rll val.

Ander denkers is bet-eid

om in die kwaad •n element van boQ:nenslikheid te sien soos geopen
in tye wanneer dit wou voorkom a.sof die bose onweerstaanbaar van buite
af ingewerk het op gemeenskappe en hulle na die dieptes van geestelike

en stoflike verarming gevoer het . {5)

En ook die indiYi.du voel

die waarheid van die Pauliniese woord aanY" Ons worstelstryd is nie teen
vlees en bloed nie,

maar teen die • • •

6
bose geeste in die lug" ( )

,D it· :is"'om hierdie QOrtuiging by die denker te ontmoet, dat die
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geskiedenis nie,

teruggevoer word na die gebied van die engele.

Hier moes dan aanvankl1k ware geregtigheid gewees het, anders is die
stinus egter handel oor

be grip verval na-tuurlilc onlogies. Wanneer

die eerste openbaring van die laraad by die mens, beskryf hy di t op
dieselfde wyse

as

wil goed geskape,

as genoegs

in die geval van die ens).e.

Ook hier is die menslilce

ar deur selfliefde en hoogmoed het dit sigself

beskou, verafgod en van die suiwere God- mens-reb.sie verval .

Sielkundig gesien, is di t die oorsprong van die pad, weg van God af,
en histories het ditsy beslag gekry soos beskrywe in die Genesis- verhaal
van Adam ,en~Eva in die Paradys, nadat die "'lewensistroom" reeds in die
enge1ew3reld besoedel was . (7)
Om nou die lyn vanaf hierdie val deur te trek na die val van •n

staat of bekawing, is nie moeililc nie, aangesien die staat 'n gemeenslcap
van indiwidue is, elk met sy liefde en wil.

Die ka.rakter van die Staat

gee dus in bree trekke die karakter van sy burgers weer, soos geopenbaar
in hulle keUBes, ideale en willinge.

Sondige mense, sender

die tussenkoms van God in hulle Jewens deur die Inkarnasie, vorm dus
sondige gemeenskappe, en bou sondige, beperkte en verganklike stelsels
op .
Ona moet nou egter d.aartoe oorga.an om aan te toon hoed.at by
Au.~ tinus die val van die engele en die val

nie twee vers}Q'nsels sonder verband met

van die mens en sy beskawing
ar is nie, net aoos die

Oivitas Terrena albei hierdie gro-epe in een ,gemeensk.a.p, die oommunio
perditorum, omvat, en net socs die Godstad met sy goeie engele ,
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gelowiges en gesaligdes, een ge.meenslcap is.
Behalwe in die geval van die persoonlike ingryping van God in die
lewens van mense, is ook die rol van goeie en slegte engele in dt
geskiedenia onteenaeglik 'n ged.agte wat aan die Bybel ontlcen is by
Augustinus .

Da.ar is ' n vorm vari konmnmika.sie, soos talle UJ.ale in beide

die Ou en NU'lfe' Testament bewys is (S).

In laasgenoemde word dit in die

volgende woorde pertinent gestel: "rs hulle nie almal die-nende geeste
wat vir .. diens uitgestuur word terwille van die wat die· aaligheid sal
beerwe nie?" (9) A

tinus sien in hulle die bemiddelaars v

lle

wonderwerke· en hulle is met soveel liefde teenoor die mens vervul dat
hulle begeer ·dat hy God moet 11efhS· en Hom alleen moet aanbid, om
sodoende behoue -te bly . (lQ) Deur ,die goeie·· wil van die gelowige, in
oreenatenmi~ met die goeie wil

groe

die engele~behoort hierdie twee

tot sieieltde gemeenskap, en die enigste

iding tus sen die

gelowige mens en die goeie geeste is nie die aardse liggaamlike bestaan
van die men8 nie, m.aar sy onvolkome en dikwels vleeslike liefde• • Kaar
wanneer ons gereinig is, word ons soos hulle, te:nryl ons b~itendien deur
geloof nader aan hulle getrek word, as ons glo dat {deur hulle guns
ook) By wat bulle geseen bet, ook vir ons salig sal

"(11)
•

Net sooa dit die geval is in die Civitas Dei, is dit ook waar in
die Civitas Terrena, dat die gevalle engele of demone , besittende geen
deug of waarheid nie, drywende ·in die see· van beroering, ( 12 ) kommunikasie
bet met die mens en invloed op hom uitoefen .

Auiustinus noem hulle

•va1se en bedrieglike bemiddilaars, die duiwels,

ra~telik in onreinheid

van gees, wat log sonderlin~· rer.ultate teweeg bring deur bulle eteriese

ligg,

, en

na weg

k
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~

trek

V"'11

ono siel, en die

die welayn

te verberg.• ( 1J)

weg tot

d vir oni, heelte

duiwel

ontaarde karakter, ~ord

h,y

volg van die

die verspreider van alle besoedeling.

Hy ontsteek boae gemoedere met nog slegter instinkte,

'oter atvalligheid en laa. t hu.lle teer op die
Aan hierd.1e duiwels

or bose

nde

diR. hulle ean tot

treed

gaan 1

•

(14)

geeste is •n aekere tydelike mag toegelaat

waarcieur hulle diep;ene wat onder hulle invloed ataan, keJ\ aanbits teen

die Godstad en om die gelowiges oelfs met swaar plae te teister.
Owerigens is hulle opgeblase in hulle hoo

hs)

ed deur eer , wa t aan God

toekom, v1r hulleself toe te eien.

betoog ia om un te toon dat die

Die vol~ende s tap in A

gode nika anders is a

edel

en

rvloekte duiwels nie, (l 6 ) en dat die

tskaplike after.2.i tg.

direk aan di

boee geeste toe te skrywe is. O:n hierdie rede

erking van hierdil
t dit ons opval dat

ai's;:ode van die Romeine ae reeel beskou, mot retile invl,

n krag.

om tot God te bid

hierdie bo

hulle te bevr,y van

in skep om hulle eie misdade uitgevoer

te s1en deur slegt
Hy

erken dus n1e alleen hulle besta.an nie,

ook hull

aarcte, anders kon die Romeine met eweveel reg weier

om die By'

.n hulle toegeskryf'

anvaar. Kiskien het h.y nog groter werkl1kheid
die afgodadienaars self, omdat by in hulle die

ing van die larade beginsel ,wat werks

ien .

Oor die mening van Werner Achelis

tirlcster Neuro,

erk,

•as

is in die Civitas Terrena,
dart hier der Druck

sehen werden, die aut Verk:orper-i.mg der
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qualenden Spulcged.anken um der eigenen Beruhigung willen hinstreben
muss ••• ,,, s! x;lferink tereg dat dit sou beteken dat die gehele oudheid,

met inbegrip van die Homeriese helde en van die oue Cato, swaar
neuroties moes gewees het. (lB)
Dit is Augustinus egter te doen om te antwoord op die beslculdiging ,dat Rome ten onder gegaan het omd.at, met die aa.nname van die
-Christendom, die ou ·-afgode· versaak is en da t la.a.sRenoemde in die val
van Rome

gewreek is.

·era,

Teenoor ande

t probeer antoon ho

dat die vervalle en voorbeeldlose Romeinse Ryk die voleindigde produk
van voorbe ,.ldlose Romeine was, verset

h,y

hom en probeer bewys dat

die ou-Romeinse gode geen bydraw gelswer het tot die opbou van die Ryk
nie • Hy probeer nie sleis hulle oaag bewys nie, en ook nie da t hulle
glad nie bestaan het nie, want vir baie llomeine sou

di•

nie grootliks

verskil gemaak het of hulle afgode werklik bestaan bet of nie, solank
di t maar net 'n nuttige idee in die volksgedagte was om allerlei
seremonies in stand te kan hou volgens die tradi,sie van baie eeuc .
Sy sterkste argument teen hierdie gode of bose duiwels is derhalwe
nie ,teen hullebestaan nie, ma.ar teen hulle sedelike.onwaordigheid en

verderflikheid.

Dit was •n gevoelige argument vir die Romeine, want

alhoewel die bree lae van die volk versot was op spele en •n luilekker
lewe, was, die leidende kringe nog altyd to{ op sekere hoogte behoudeni
ten opsigte·· daarvan . (l9)

By hierdie besef knoop by sy vernietigende

anval-· aan deur aan te toon dat die bose geeste deur hierdie spele en
ui tspattighede op sedelike en ma..1.tskaplike gebied die welsyn van die
Ryk ondermyn het, en in sy hart 3angetas bet.

- ~BJ rele atrekking

regverdidng vir · die

Di·

julle hulle
vir

te hour,, (21)
het,

erk

·eer <hy

oneels

onreinhede

Ro:
ora., di

.e,
lk hoep:enaamd ·nie · teen

22
or. < ) Die -verleidinge van

die bors stuit ni... ,

die vervloekte geeste het groter bet.wering vir hull e·, terwyl hw.le in

hulle verse.1tei1"heid nie die vre
/\

vryheid

hulle -oordadi

veroo:
,ui tenspori

het nog

rd.in

die -gode ·~ot blerdie doemwaardig,
sedelilce 'ontliirding van ·die vol1c".' f 23)

ode

staan

a.fscode, nict and.er

ste word

- ~- verder~deur -·A,

as·-·, sou di

1

iets .

Om die bloed&>ratigheid'

Romeiiiei~ et,nierdie__, geeste

hulle voorgedoen a s vegtende gode:, sod.at die vegtende Rome1n,; vir -watter
24
k h,y ook gestry bet, afgocii.ese ,. voorbeelde en sa.nksie daarvoor ger.ad ,bet . < )
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Stryd~het

~

'n doel opsi

omdat dit alles behalwe

God::..verlie"e rl'iltend' was, ai~:W-rd.er weIUZ.eWY:

clie Citttaa
'cl en

moord:: '"e n·•mis
- - nie
=,;.; ... - -..uitga.ande

die By'

'n en.stel van die -lig, toon

Au.R\UJ

soos Deug en Eer, niks and.er

genaumde atgode

ook

inspirasie van ·die bose· is" nie,
eli'~as hoogste

in soverre dit op subtiele wyse
liggi&UU.U.J

, en as die HooRSte

sy gawe, •n eindige en beperkte cling. ( 25)

tig

Dfcselfd.e~,geld <lie superbia

grootdoenerigheid van die ~omein, sy hoogmoed

hom ·wel~.van '. di
da

O

en

aelfliefde, wat

et,

eenste u:ft"

ur juis in die subtiele

hi

1raanbid/',

en solf'genoegsa:milieid;",,.: 'di,

'

ert•a""'. \'d ie·-amge

weJ::.'. 'n· sta

-man-afestasiea

van·.c1 n· vermande
i

tinus

t

wa~in hulle

le<l'yk -van die bose~· eri" si.l.; die":: boloning
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ontvang. (27)

•n° volk hom la.at lei deur 81' denkers,

en ·hu.l.!e op

00

Xeid.ing

tuurlike (deur
erui:ele se ··bemiddeling,) op ·die -lewens··van-..incnse ·en7tstate, die '.g eweldige
aandeel van die bose as· geestelike mag ~in die verru..: van ~beska.wings

vanselfsprekend maak. Die· Gods tad met sy engele · en-·mense is

een,

net

soo!S die Aa.rdseatad met sy demone en ongelowiges. Die engele word
uitgestuur in diens van die gelawiges (
en die oh.a.elowiges staan op hulle beurtweer, deur~hulle vleeslike lewe
en gesiridheid, in die

premfse ·is

<liens van ·die· gevalle

eni-'tste 'logie

demone . (2S) )(et so •n

rkte me

rldng

sliawing to~t hulfi,- ·albei se . verval,
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tuk
~--=··~ ~ ~ . . . . ., .,

1-.~..,-n

v

1.

t "Introduotion to St. J.:

tine, P• 1.50.

te, -teen e.ie
van"'" die:·duiste

eu,

teen· die -·bos

:e este · in die ·lug ."

7. Barroy,, p. 152.
8.-, De Oiv. Dci . X, 8. Hier haal Augustinuf; etlike gevaJ.l~ e.an -van
in;t in

.o ct.delike in

ns d.eur

idi eling

'V1t.n

die goeie engele.

9. · Hebr. l : 14.
lo.:,, I5~· Oiv~· 'te1 . X~ 1., 7,

.e how these

d l:essed

creatures in heaven., whom they call gods, ••• or

ls, as we do,

.t"'."to··deefre our· preservatior>." of truth in religion and

" f t; ·1.)
i VIII;/ 25.

12.

floa ting ,in the ·sea of perturbation~

13. Ibid:

'

14~...;Diiir•.:.tt;~-'26.
15~·,..I bid:~~Xf :2·1 •

n ~,, 29 .-~
"

gods )

~

. e.

These

.

.ed devils {whom-- as yet thou boldest for

" Vgl·.··ook~·II,·
,.,_,
10 --.

'

·•:r:o -be rctheir

..

en, It ll··· •

' '

'eked •spirits,
-

-

..

.g ,a.1:1~uncli>a.n spirits .

.

- n7 •

17. Ibid II, 29.
18. Elter

L"':J~--i' Het oordeel v.

·1ua.wc.r

AUstUstinus over de

13.
2f~.-:,~lbid.
2.-- !bicf, II, 8.

6; xvr,·,11.

23 .

·I I, 29. •Laat ons dan~t
veyheid

1

hulle 'eie

die onrein,
de e ..' vuilheid

t julle te• pleit vir julle

wat die
jul.le -·nek.ke en

n Tiering van

,.

•

24. Ibid II, 25.
25. Ibid

v,

12.

26. Ibid XIX, 9.
27. Ibid.
28. Ibi .... ,

, 17. "The society of men, living carnally, and in th

,r n.ce· of ·the ·fallen angels.»
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VI

.g
.ensheid.

van

k::ie
'n· -duisendjarige vre
saligheid nie . Hy ontken so •n moontlik:heid beslis.~, Die· ·Civitas Dei

word nie op· a.ard,

rklik en uitgebou deur ' n ewolusieproses of deur

•n rewolusie van die natuurlike lewe nie. ( 1 )
van die goddelike in die tyd

di

Dis veel eerd.er deur

or

geskiedenis,

deur 'n

skeppende beginsel in werking gestel· word, ' da.t- die Godstad uitgebou

nUll'C

word.

Hierdie genoemde . beginsel

is tlr

die Inkarnas1e. ,vln die li,

die Vl

beurtenisse.
,b eginsel

in van <lie
vind'...fir ~die · pro

w.1wu~...

die
ain

vreernd
iedenis is

te

deur~~clie"'. 'inensl1ke
·yheid. ( 2 )

· · nat-uur

,ror<1 ,nie,

tief' vblj' :1n

stad
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verwa.g word dat die geskiedenis ...an di

nsheid as geheel (en die
igheid. van' diti' J?araeys moet
onde~~die ~dood, (3)

ui tloop- ·i iie-.

net

e · van 'dinge ;·

a:,

en dit

s by die staat' ~
en

Ryk, en "'n insip;: in die
i" ho

.0

t -vorsink nie.

waf>, het--A'

in 'n

ges
ar vir

sy

voel

f.t"'llsb"'asie

ie. Vir Hieronim·

Die hele

aB dit

as r,y anaer chriotelike nkryvrer
verwa.rring on " 'n tyd vir trane,

t

dit wel

onverwags nic • 'l)eur
"

Ons tref · nie by hi

in." (4)

ld

Yir

bowecllen

·was

die getroue's

Hy het wel

.pte- ~tyd in:CO

inde van alles nie.

was dit nie

diesel:f"di

diep~ai:!ride sedelike bedert

'

dit

nie

het die inansheiil geboct en gely, en

-d ie"' lydii1g nie 'te

rue; 'Ook .Sod.om

vergely~ me't

'c1i

.endo heerlikheid van

net ":ten onder ,gegaan ,

'.78reld bet

sy

<ii·

OU

bewerlc.
vreellld ·voor dat by grotende

Rcmeinse· ,ge~skiedenfs- oor

di,

.y tyd' n1e in
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dieseltde lig sien as sy tydgenote onder die ohristene en ook onder die
heidene nie.

Hiervoor lean verskeie red.es aangevoer word.

gesldedems was vir hom nie so allesoorheersend in die r
geskiedenis ".'van die hele mensheid, dat dit vir hom

05)

D

Rome in

erk van

'n absolute

die

•Binmalig}(eit•

kori·· wees soos vir 'n slcrywer soos Livius nie; "'Laasgenoemde bet

al die groot ryb van die 9udheid, soos byvoorbeeld die Assiriese ryk,
besk.ou in ·v ergelyldng met R

as .. van onderJieslc.kte r

oorts ~het die Romeinse Ryk as ~sodanig· ook nie vir Augustinus
"8aamgeval- met· die Civitas Terrena-nie-. Die val van· tie ryk was du;
nie die kriaisoomblik ~van~oordee]:, oor die~Aa.rdse Stad nie -.- Dit was

ar net nog 'n f'ase in die

kiedanis, waar ·afgereken word met mis-

stande in 'n samelewing en ' n volk, maar· wat nog nie die finale verniete.ging van die goddelose beoog nio .

'n .Ander rede vir die feit dat by nie die konsekwensies van die gebeure
sy tyd in die lig van die eindtyd interpreteer nie, moet ons daaraan
toeslcrywe dat by in sy verdediging van die Gods*8.d. teen valse aanvalle,
juis wou aantoon dat

Rome baie

Christendom op die teneel was.
in sy eie tyd sou water

donker tye belewe bet voordat die

,.,.

' n Oorbek:lemton

van die katastrofe

·op die meul van sy teestanders

kon we·ea '1liu.r

hulle die Christendom vir die val van Rome· 'aanspreeklik gehou het .

Om

hierdie rede verwys by hulle na sulke rampe soos die inval 'van die
Galliers, die o'o rstroming

'van

die Tiber,

van 'd ie

ot

brand, en vreeslikste van;·a11es, die". ontsettende ·burgeroorloe, sowel
as die uitbarst-ing van Etna, ( 6) - almal ui t voor- Christelike tye •

• 91 Ons meen egter dat die ligpunt in sy beskouing ten nouste saamva.l
sy Theosentriese
gedagtegang
en sy verkleefdheid a.,n die goddelike
.
'
beskikk:ing.~In die lig hiervari·-kori ·l\Y, as biskop -van Hippoj <lie gemoedere
0

van gelowiges kalmeer ~ ~•Die Romeinse Ryk is eerder :gestrat
OOS "• SO

as

verander,

d.i.kwels•~VOOr die kOlns :van Chri'.stusz en"'.""."soos~ dit herstel het

·van

ardie ~tugtiginge, ·moe't- ons ook nie aan sy huidige herstel wanhoop
Wie ken die wil~·van God ·in hierdie saak?" (?)

in V,

Volgens sy uitspraak

t · selfs -die Oi-vitas Terrena~sy plek in die

uni.ersele orde,·het

dat diem,

.plike deugde van die w8reldling 7

wa.t per ,slot'"'Van sake tog maar .. ~voortreflike ondeugde" is, nietemin 'n
reele wa.arde in bulle eie orde het, (S) en~vrug dra ~in die gemeenskap.

Die oinslcynl.ike wanorde en verwarr1ng, so

by, gaan nie bui te die

goddelike beskikking, of beter, toelating, om nie.

"Alles werk mee

ten goede" . (9) Die geskiedkundige wat die geskiedenis benader uit
hierdie gesigspunt, lean dus nooit die wantoestande oor die hoof sien nie 7

ar lean ·o ok nie in wanhoop verval nie.

Die wantaestande en atwesigheid

van ware justit ia in die staat laat hom derhalwe suggereer dat die Romeine,

op die- keper besk.ou, ook min meer

' n •rowersbende" was Oalhoewel nie
hierdie wantoestande bly nie

'n magnum latrocinium sonder meer nie)

ongestraf nie. ': lt{aar aan die anderleant ontken by

beslis ' d.at die atgode

van die Roineine~~vir die, opbou van die Ryk verantwoordelik was; inteendeel,
dit·wa~ die genadige beskikk"i.ng· van~'God, wat :ook deur die Staat die vrede

kon· oevorder.
tot ·wa t dit was,

Die Romeinse Ryk bet · deur Gods oeskikking

rrg;:van-si

,bou in die-:-..

relatief) -en*is .. deur Hom gekasty,.v.

,sy

deug (alwas dit maar

selfliefde, afgodery en
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delike ontaarding .
Die voorsienigheid van die Skepper ~oorheers dus ook hierdie groot

e.11::aner1ment in sekul.!re beskawmg, ( 1o) deurdat ·dit ,tn nun
terugkeer tot geestelike:beginsels.

·gepore .

ie slmlbare kn.ad·-word die ,goeie
di-e
V8:t"VfoeSt

R

die

·baarae --invalle,

-T an

duur, so

t hulle gevolsu.ike

n die verbrokkeling·~van die Romeinse Ryk, & seen.

Hierdeur ia die proses van· verstening opgebreek·.
duisend ja

r

barbari

Dit het Eurol)8. 'n
(11)

die lot· van China te ontk,

ko

Hierdie les het die Romeine duur te staan geko... ,

die .res

•

·van di

'r eld het by vernuwing geleer dat beskawing beweging is en nie 'n
12

toestand nie; 'n seereis en nie •n~hawe nie, < ) en ook dat geen
beskawina ooit bereik het niw.

skawing die einddoel

Dit is in hierdieverband ,dat ' dan nie slegs die besld.kking van die
kepper in alge:nien~· sin

.ar word nie, maar waar ook, op voetsl)O()r

van Auwstinus,' op ,die konkrete goeie gewys: moet word, voortkomende uit

grootheid,· werklikheid

die verval..

heid--vaii die Civitaa· 'Dei,

venal,- voortfia

ur die toevoeging van
uitstrek

Onder

-v
Ryk die Chri

wat'/ -te" midde -van ~~n -:ten :-tp yte

die verheerliking' 'iri die voleind~

Romana-·het die Christen,

•

wortel ge skiet.

.de ~eerder laat :verbre-i --·as uitgeroei',--~totdat die
s · bondgenoot gen

dew.ik ingegrawe is in die publike 1

het ~en··la

deur
stap :egter

nie die Ryk kon red van ondergang nie, het die kerk, wat sy eanhang

- 93 die samelewing

tend.eels·. onder-- die -laere .,.· kla

.vanklik

orgenc ...

bet,

rt

w.
verstar en
:eie

.be<1e11ng.;1;

g rvan-·sy"c.voorganger aangekondig-het',-- tenryl dit ':"tog in sekere
sin die erf'ge

da.arvan· was, so het ook hier die verteenvoordiger van
n.a.JJD.J.ik die ohristelike kerk, deur die grat'doeke van ' n

verstorwe beskawing gebreek, en 'n
ingelui. ( 13)

bedeling ·van geestelike beropbou

Dit is die· ligpunt in die verval' v.

ins

skawing •

.g ten onder gaan, maar die Godstad is baie meer verhewe as by.

is sy waardigheid, blydskap
daarvan. {14) Dit ia 'n gemeen-

oorwinning daarvan 'is': wa.arheid, ~ beiligheid
is BY'

vrede· en 'die

ewigheid::'is die duur

die lede' Jietre1t"word ·u1t a11e tye en plekkeF eonaer o:

skap

ord"opgebo,i"uft •diver

:eskiedenis, verlede, •'liede en

1

igheia.i-:·~ ·Die f'inale :.verheerlildng gi

ty1

sal a1re:.e.-e1owig&s,

die tydelike "' 0

sien

bo

tandighede., in

ie verheerliking~

Miskien is dit in die lig van hierdie beskouing~ d.at ·ons by

Augustinus eerder van voortgang as vooruitgang in die gesk:iedenis

- 94 k, ( 1 5) en· dat g&skied.enis , eerder -'n· einde as -'n einddoel het.

hi . . een.. het,
en konsti tusies=opJiom."."e.n-:Tver4wyn en
die Civitas~Terrena· afstuur.::op··sy- einde,

vernietig ·kan word· nie .

die geskiedenis ·.ui t

Die betekenis

Augustiniaanse oogpunt~ ,na.amlik verligt-'

, · redding ·-en uitleiding in

geestelike vryhe1d, word nie · a:t'gelei ui t die eindoorwinning van die goae
oor· die lx>se nie, """'ma.ar ui t die oorwinn.ing
Civitas Def iii die lewens

V,

van die

•n ataat• en beskawing, ongeag

-T ,

die ·hoogtes',c'."v an"~s,ilcses~-of: die
de -~s-fate in dieni

van die beginsel·s

riodea

insinlcing ,. •. Natuurlik is

'd ie Civitas.' De i ' en hulle kan~cU.e gunstige

di~r verval
van stat'e"-~veronge"l.uk 'riie-:.-'df"e'afeper

geestelike lewe -van-,"cli.i

die Godstad~t binrie~li'ul.J:e,:grense"::woon nie.

En'::£"og,~net.~ die

ges1ffeden1s=--= •n-::oe-gin77"e a1•n· einde.

-··" ·-·· ··-·--· ·· -.

einde

-·----

-·· -·· -

Daar is geen

lot die moontlikhed.e

_

in vervu.lling gegaan h et., Di
- Die

geloo.t',

hoop en lief'de, die krag · en . geduld:wat, opgebou· ls'· o nder
0

· l,Ydi.n.g ·in 'n w8reld van opbou en verval, die ~wsre humilitas en self'-

rheerlik in die evrige stad,

tenryl die selfgenoeg

en hoogmoedige wat hamself verafgod het, ewig venrerp word~
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